
 
 

 
 
 
 

12. bienální konference VODA 2017 
 

Poděbrady, 20. – 22. září 2017  
 
 

Sborník přednášek a posterových sdělení  
 
 
 

 
 

Editoři 
 

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. 
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení  
 
Za věcnou správnost, obsahovou, jazykovou a grafickou úroveň příspěvků v tomto sborníku 
zodpovídají autoři. Stanoviska a doporučení obsažená v příspěvcích jsou názory a doporučení 
jejich autorů a nemusí nezbytně vyjadřovat stanoviska CzWA.  
 
© kolektiv autorů, 2017  
Editors © Andrea Benáková, 2017; Iveta Růžičková, 2017   
This edition © Tribun EU, 2017  
 
ISBN 978-80-263-1322-9  



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

OBSAH 
 

Předmluva předsedy programového výboru prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc. 
 

PLENÁRNÍ SEKCE 
 
SUCHO A JEHO DOPADY NA PROVOZ ÚPRAVEN VODY A ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD  
Wanner J., Hánová K., Hála R., Janda V.  .........................................................................  1 
 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CHALLENGES AND PERSPECTIVES  
FOR IWA 
d´Arras D.  ................................................................ ...............................  11 
 
THE LATEST UPGRADE OF VIENNA MAIN WASTE WATER TREATMENT 
(VMTP) – PRINCIPAL CHANGE IN ENERGY MANAGEMENT OF THE PLANT 
Kroiss H.  ................................................................................................   15 
 
ENERGETICKÉ HODNOCENÍ ČOV 
Kos M.  ....................................................................................................  25 

 
PŘEDNÁŠKY 

 
SEKCE 1 

Provozování ČOV 
 
PROBLEMATIKA ČIŠTĚNÍ NESTANDARDNÍCH ODPADNÍCH VOD 
V PODMÍNKÁCH DÁLNIČNÍCH ODPOČÍVEK – SROVNÁNÍ DVOU 
REALIZOVANÝCH ČISTÍREN SBR  
Koller M., Keclík F., Mráčková S., Hammer V.   ..........................................  33 
 
INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY  
VE FLUIDNÍM LOŽI  
Máca J., Košek M., Novák L.   ....................................................................  41 
 
VLIV NESTABILITY PROCESU BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ  
FOSFORU Z ODPADNÍ VODY NA KVALITU VODY VYPOUŠTĚNÉ Z ČOV 
Prokel Stěhulová B., Hrubý T., Srb M., Pecl R., Čech P., Sýkora P.   .............  49 
 
MEMBRÁNOVÉ ČOV – MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ 
ZKUŠENOSTI  
Vojtěchovský R., Vilím D.  ........................................................................  57 
 
OVLIVNĚNÍ BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD NEDOSTATKEM 
FOSFORU  
Koubová J., Srb M.   ..................................................................................  65 

 
VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO PROVOZU STANICE PRO KOMPLEXNÍ 
HAVARIJNÍ MONITORING PŘÍTOKU ODPADNÍCH VOD NA ÚČOV PRAHA 
Rýznarová I., Nábělková J., Sýkora P.  .............................................................................  71 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

SEKCE 2 
Ochrana vod, dezinfekce, mikropolutanty 

 
MONITORING MODERNÍCH POLUTANTŮ V RŮZNÝCH SLOŽKÁCH ŽP 
Halešová T.  .................................................................................................................... 79 
 
MODEL SWAT – NÁVRH MANAGEMENTU POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE 
TRNÁVKA, VEDOUCÍ K REDUKCI ZNEČIŠTĚNÍ REAKTIVNÍMI FORMAMI  
N A P 
Gregar J., Gregar M.  ....................................................................................................... 87 
 
OCHRANA VOD V CHKO MORAVSKÝ KRAS 
Malá J., Schrimpelová K., Tůma A.  ................................................................................ 95 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ NA ČOV A V HORNINOVÉM 
PROSTŘEDÍ 
Váňa M., Kučera J., Matoušová L.  .................................................................................. 103 
 
DISTRIBUCE GENŮ RESISTENCE NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD 
Proksová E., Król K., Časarová K., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.  ..................... 111 
 
POUŽITÍ ČISTÉHO KYSLÍKU A OZONU PRO REGULACI PERZISTENTNÍCH 
ORGANICKÝCH POLUTANTŮ (POP) VE FARMACEUTICKÝCH  
A KOMUNÁLNÍCH ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD 
Radavelli L. P., Tůma A.  ................................................................................................ 119 
 

SEKCE 3 
Úprava a zásobování vodou 

 
SHRNUTÍ POZNATKŮ Z MODERNIZACÍ A REKONSTRUKCÍ ÚPRAVEN  
VODY (NOVÉ VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE) 
Drbohlav J., Středa P., Písek L., Šesták J.   .................................................  125 
 
APLIKACE FERÁTŮ PRO ODSTRANĚNÍ ARZENU Z PODZEMNÍ VODY, 
TESTOVÁNÍ ON-SITE POMOCÍ MOBILNÍ ČTVRTPROVOZNÍ LINKY 
Heřmánková M., Vokáč R., Kovář M., Kolařík J., Slunský J., Filip J.   ..........  131 
 
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ SMĚSNÝCH OXIDANTŮ PRO OXIDACI, 
DEZINFEKCI A HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
Macek L.  ................................................................................................   139 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ MIKROPOLUTANTŮ A BIOLOGICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 
Z VLTAVSKÉ VODY NA REKONSTRUOVANÉ ÚPRAVNĚ VODY TRNOVÁ 
Paul J., Dolejš P., Liška M., Říhová Ambrožová J., Hrušková P., Soukup J., 
Dobiáš P.   ...............................................................................................   147 
 
ZMĚNA ZPŮSOBU HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ VODY – PŘECHOD  
OD CHLORU NA CHLORNAN SODNÝ VYRÁBĚNÝ V MÍSTĚ APLIKACE 
Kratěna J., Kelbich P., Nováková Z.,  Tláskalová B.   ...................................  155 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
HL. M. PRAHY – VLIV „SUCHA“ NA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Nováková J., Drbohlav J.  .........................................................................  163 
 

SEKCE 4 
Různé specifické procesy a technologie čištění odpadních vod  

 
ADAPTACE ANAMMOX NA NÍZKÉ TEPLOTY V HLAVNÍM PROUDU  
ODPADNÍ VODY NA ČOV  
Kouba V., Vejmelková D., Jeníček P., Bartáček J.  .......................................................... 169 
 
VÝZNAM OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ MIKROZNEČIŠTĚNÍ Z PITNÉ  
A ODPADNÍ VODY 
Beneš J.  .......................................................................................................................... 175 
 
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY NITROCELULÓZY 
Staněk R., Zábranská J. ................................................................................................... 181 
 
DECENTRÁL, STÁLE NECHTĚNÉ DÍTĚ? 
Plotěný K.  ...................................................................................................................... 189 
 
VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU 
ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU 
Vojtíšková M., Šátková B., Jeníček P.  ............................................................................ 197 
 
ZNOVUZÍSKÁVÁNÍ FOSFORU S VYUŽITÍM IONTOVÉ VÝMĚNY 
Johanidesová I., Káchová P., Růžičková I., Pečenka M., Wanner J.  ................................ 205 

 
POSTEROVÁ SDĚLENÍ 

 
Aplikovaná věda, technologie a inženýrství 

 
STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ AKTIVOVANÉHO KALU VHODNÝCH 
PRO MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ  
NA ÚČOV PRAHA 
Benáková A., Salabová R., Růžičková I., Johanidesová I., Pečenka M. Wanner J.,  
Pollert J. ml.  ................................................................................................................... 211 
 
HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DENITRIFIKAČNÍCH BIOREAKTORŮ 
Bílková Z., Hrich K., Kriška M., Schrimpelová K., Malá J.  ............................................ 215 
 
ZKOUŠENÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD  
PODLE ČSN EN 12566-3 VE VÚV TGM, V.V.I. 
Čapková J., Baudišová D.  ............................................................................................... 219 
 
DISINFECTION BY UV RADIATION FOR WASTEWATER REUSE: 
OPTIMISATION AND CONTROL 
Diaz-Sosa V., Turolla A., Wanner J., Antonelli M.  ......................................................... 223 
 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

ANAEROBNÍ ČIŠTĚNÍ MĚSTSKÉ ODPADNÍ VODY S MEMBRÁNOVOU 
SEPARACÍ – POLOPROVOZNÍ OVĚŘENÍ 
Dolejš P., Chlumecká M., Zedníček P., Hejnic J., Kouba V., Polášková M., Plotěný M.,  
Pícha A., Jeníček P., Bartáček J.  ..................................................................................... 227 

 
MODELLING IN R LANGUAGE OF THE OVERLAND FLOW USING  
THE KINEMATIC WAVE METHOD TO MITIGATE THE HARMFUL IMPACT  
OF SOIL EROSION 
Fedorova D.  .................................................................................................................... 231 

 
OPTIMÁLNÍ STUPEŇ CENTRALIZACE VODOHOSPODÁŘSKÉ 
INFRASTRUKTURY V MALÝCH OBCÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Harašta L., Hlavatý D., Stránský D.  ................................................................................ 235 
 
APLIKACE SORBENTŮ NA ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
Holba M., Matysíková J., Pilařová J., Kuráň P., Janoš P.  ................................................ 239 
 
PROBLEMATIKA NÁVRHU MOBILNÍCH ÚPRAVEN VOD 
Mráčková S., Smělý O., Pašek L., Marek L.  ................................................................... 245 
 
MONITORING KOMUNÁLNÍ ČOV Z HLEDISKA ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU 
Pečenka M., Pešková M., Martínek F., Růžičková I.  ....................................................... 249 

 
VYBRANÉ POZNATKY Z ODSTRAŇOVANIA STRUVITU V OBJEKTOCH 
KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA ČOV 
Vlčková S., Imreová Z., Švorcová M., Martonka M., Dremmel R., Drtil M.  ................... 253 
 
ŘÍZENÍ ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU NA ČOV 
Volenec M., Slepička D.  ................................................................................................. 257 
 

Věda a výzkum 
 
INHIBIČNÝ ÚČINOK REDUKOVANÉHO GRAFÉNOXIDU NA RAST  
BAKTÉRIE ESCHERICHIA COLI 
Brandeburová P., Mackuľak T., Beranová J., Matyska Lišková P., Konopásek I.,  
Štenclová P., Kromka A.  ................................................................................................ 261 
 
VYUŽITIE ŽELEZANOV PRI ODSTRAŇOVANÍ LIEČIV A DROG  
Z REÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD 
Czölderová M., Vojs M., Behúľ M., Grabic R., Gál M., Híveš J., Rybanská M., Filip J., 
Mackuľak T.  ................................................................................................................... 265 
 
MICROPOLLUTANT ACCUMULATION IN EDIBLE PLANTS IRRIGATED  
WITH REUSED WASTEWATER 
Diaz-Sosa V., Fajnorova S., Turolla A., Antonelli M., Wanner J. .................................... 269 
 
 
 
 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

ZHODNOTENIE EKOTOXICITY KALU Z ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD 
Dubcová M., Gregušová V., Škultétyová I., Galbová K., Hrudka J.  ................................ 273 
 
VYUŽITIE DÁT MERANÝCH IN-SITU NA SIMULÁCIU PRÚDENIA 
V DOSADZOVACEJ NÁDRŽI  
Gregušová V., Trošanová M., Rusnák D., Holubec M. .................................................... 277 
 
KONTINUÁLNÍ BIOLOGICKÁ PRODUKCE METHANOLU PRO VYUŽITÍ 
ODPADNÍHO METHANU 
Hejnic J., Prudilová A., Kouba V., Bartáček J.  ................................................................ 281 
 
IMPLEMENTÁCIA REGULAČNÝCH OBJEKTOV DO PROCESU 
OPTIMALIZÁCIE JEDNOTNEJ STOKOVEJ SIETE  
Hrudka J., Dubcová M., Stanko Š., Holubec M., Rusnák D., Belica P., Hucko P.  ............ 285 
 
ODSTRAŇOVANIE MIKROPOLUTANTOV Z ODPADOVÝCH VÔD POMOCOU 
ČISTÉHO KYSLÍKA A OZÓNU 
Ivanová L., Szabová P., Sameliaková Z., Mackuľak T., Bodík I. ..................................... 289 
 
ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁVAT PROCESNÍ VODU PŘI TEPELNÉM 
ZAHUŠŤOVÁNÍ KAPALNÉ FRAKCE FERMENTAČNÍHO ZBYTKU 
Míchal P., Švehla P., Vargas C. L. M., Tlustoš P.  ........................................................... 293 
 
NÁSTROJ ANALÝZY NÁVRHOVÝCH DAŽĎOV ÚZEMIA SLOVENSKA 
Rusnák D., Hrudka J., Galbová K., Dubcová M.  ............................................................. 297 
 
VÝZNAM CHEMICKÝCH UKAZATELŮ PRO IDENTIFIKACI BODOVÝCH  
A NEBODOVÝCH ZDROJŮ 
Soukupová K., Nábělková J., Pollert J.  ........................................................................... 301 
 
DEŠTRUKCIA PREBYTOČNÉHO KALU OZÓNOM 
Sumegová L., Derco J., Murínová S.  .............................................................................. 305 
 
ANALÝZA VZORIEK Z ČISTIARENSKÉHO KALU NA OBSAH ŤAŽKÝCH 
KOVOV ODOBRATÝCH Z VYBRANÝCH ČOV A MOŽNOSTÍ JEHO  
ĎALŠIEHO VYUŽITIA 
Trošanová M., Gregušová V., Holubec M., Galbová K.  .................................................. 309 
 
KULTIVACE HYDROGENOTROFNÍCH METHANOGENŮ PRO BIOLOGICKOU 
KONVERZI CO2 A H2 NA BIOMETHAN ZA TERMOFILNÍCH A MEZOFILNÍCH 
PODMÍNEK 
Varga Z., Hejnic J., Andreides D., Zábranská J.  .............................................................. 313 
 
ZVÝŠENÉ BIOLOGICKÉ ODSTRAŇOVANIE FOSFORU VO VYBRANÝCH ČOV 
Vlčková S., Drtil M., Bodík I., Herda D.  ......................................................................... 317 
 
 
 
 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

PŘEDMLUVA  
 
Tento sborník přináší texty přednášek a posterových sdělení konference VODA 2017, která je již 
dvanáctou bienální konferencí CzWA. Tyto konference se konají od roku 2011 v krásném 
lázeňském městě Poděbrady. Mottem předchozích „poděbradských“ bienálních konferencí mohlo 
být konstatování „Vodu máme jen jednu“. Chtěli jsme tím naznačit, že i přes velkou rozmanitost 
odborného zaměření skupin působících v CzWA je předmětem našeho společného zájmu pořád 
voda. Při pohledu na program letošní konference by se mohlo toto motto modifikovat na „Voda 
v celé její rozmanitosti“, přičemž slovo voda by se mohlo doplnit adjektivem „stále vzácnější“.  
 
Jak uvidíte při pohledu do programu konference i do obsahu tohoto sborníku, nejenže jsme se 
v roce 2017 opět vrátili do Poděbrad, ale zachovali jsme byť s určitými významnými inovacemi 
koncepci „poděbradských konferencí“. K těmto inovacím patří zejména: 

i) Obsazení úvodní plenární sekce, kde bude letos přednášet více zahraničních než 
domácích účastníků. Vzhledem k tomu, že se na dobu 20. – 23. 9. 2017 podařilo 
CzWA získat do ČR zasedání hlavních výborů Mezinárodní asociace pro vodu IWA 
následované Valným shromážděním národních členů IWA, což je bezpochyby velký 
úspěch „diplomacie CzWA“, mohli jsme pro plenární sekci pozvat dva přednášející 
z nejpovolanějších, a sice stávající prezidentku IWA paní Diane d’Arras z Francie 
a předchozího prezidenta Helmuta Kroisse z Rakouska. Profesora Kroisse zná většina 
našich odborníků jako experta spojeného s vývojem, stavbou a intenzifikací Hlavní 
ČOV města Vídně a o posledním vývoji na této čistírně bude prof. Kroiss referovat 
i v Poděbradech. Všechny tři zahraniční přednášky budou předneseny v angličtině 
a organizátoři věří, že v roce 2017 již není třeba tyto přednášky tlumočit do češtiny. 
Ovšem pro případné diskutující bude možnost překladu otázky z češtiny do angličtiny 
zachována.  

ii) Závěrečná plenární sekce s referáty moderátorů jednotlivých odborných sekcí budila 
v minulých ročnících u některých účastníků rozpaky, proto byla v letošním roce 
nahrazena dalším experimentem, a sice moderovanou diskusí účastníků konference. 
Programový výbor vytipoval na základě témat zaslaných přednášek i na základě 
diskusí na různých odborných fórech čtyři témata, o kterých se domnívá, že dnes 
rezonují mezi našimi vodohospodáři, a každý účastník se může zúčastnit jednání té 
diskusní skupiny, jejíž téma ho nejvíce zaujalo. Každou diskusní sekci povede 
zkušený moderátor, který v úvodu nadnese základní témata, která by měla být 
v diskusi pojednána. Jedná se o experiment a programový výbor konference doufá, že 
se touto cestou podaří zapojit aktivně do výměny názorů co nejvíce účastníků. Budou 
diskutována tato témata: 
Propojení vědy a praxe ve vodním hospodářství 
Moderátor: prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D. 
Hospodaření s vodou v krajině a ve městech 
Moderátoři: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. & Mgr. Jiří Paul, MBA 
Opětovné využívání odpadních vod a čistírenských kalů - legislativa, specifické 
polutanty, hygienizace 
Moderátor: Ing. Bc. Filip Wanner, Ph.D. 
Bodové a plošné zdroje znečištění, dosažitelné limity, reflexe ve Vodním zákoně 
a navazujících předpisech 
Moderátor: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.  
Pokud se opravdu diskuse rozvinou v jednotlivých sekcích požadovaným směrem, 
poznatky takto získané budou určitě využity např. při přípravě seminářů, které by 
výměnu informací v daných oblastech dále prohloubily. Tyto diskuse budou 
i impulsem pro další práci odborných skupin CzWA.  
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iii) Další novinkou letošního ročníku bude, že vyhlášení vítězů posterových sekcí (opět 
dvě kategorie, a sice „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“ a „Věda a 
výzkum“) se odehraje už první den na slavnostním společenském večeru za 
přítomnosti našich hostů z IWA a zástupce generálního sponzora Linde Group.  

iv) Nechtěnou novinkou je skutečnost, že vzhledem k rekonstrukci nemůžeme využívat 
konferenční sál hotelu Bellevue, takže naše dvě paralelní sekce ve středu odpoledne a 
ve čtvrtek dopoledne se musí vtěsnat do prostor Kongresového centra Lázeňská 
Kolonáda, tj. do Koncertního sálu a do restaurace. Omlouvám se za programový 
výbor, pokud jsme špatně odhadli zájem o jednotlivé sekce těm, kteří se případně 
nedostanou do poněkud omezených prostor restaurace.  

 
Konference 2017 se koná na závěr dalšího velmi suchého léta a tato tematika je obsažena přímo 
nejen v několika příspěvcích, ale věříme, že bude projednávána jak v kuloárech, tak v rámci 
závěrečných moderovaných diskusí. Bylo by dobré, kdyby tato konference vydala určitý jasný 
signál odborné veřejnosti, že úspěšná a dlouhodobě udržitelná opatření nejsou záležitostí několika 
ministrů a jejich předvolebního boje, ale že vyžadují fundovaná řešení založená na seriózních 
analýzách a hlubokých znalostech problémů z nejrůznějších oblastí od vody v krajině, 
hospodaření s vodou v městech přes smysluplné využívání dešťových vod po čištění a opětovné 
využívání vod odpadních. CzWA má příležitost touto konferencí ukázat, že těmito odbornými 
předpoklady disponuje a má příslušným orgánům co nabídnout při efektivním boji proti suchu.  
 
Podobně jako v minulých letech podpořil programový výbor prezentaci posterových sdělení. Tato 
sdělení byla rozdělena do dvou tematických kategorií: „Aplikovaná věda, technologie a 
inženýrství“ a „Věda a výzkum“. Tato sdělení budou prezentována nejen formou vystavených 
plakátů, ale i textem ve sborníku konference. 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, hlavním tak i 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. Andrey Benákové, Ph.D. a Ing. Ivety 
Růžičkové, 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. Odborný program byl během sestavování konzultován i s příslušnými odbornými 
skupinami CzWA. Na programu sekcí se projevilo i spojení CzWA s Asociací vodárenských 
expertů začátkem roku 2017, takže se podařilo naplnit vodárenskými tématy celou jednu 
odbornou sekci. Zde patří poděkování OS Vodárenství a povrchové vody a jejímu vedoucímu 
Mgr. Jiřímu Paulovi, MBA.  
 
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  
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SUCHO A JEHO DOPADY NA PROVOZ ÚPRAVEN VODY  
A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD    

 
Wanner J.*, Hánová K.**, Hála R.**, Janda V.* 

 
*Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie vody a prostředí,  

Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz, vaclav.janda@vscht.cz 

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
E-mail: hanova@vrv.cz, hala@vrv.cz 

 
ABSTRAKT 
V období podzim 2014 až rok 2016 se Česká republika ocitla ve fázi dlouhého sucha, které 
s různou intenzitou postihovalo celé území republiky. V některých krajích přetrvává sucho, a 
to jak meteorologické, zemědělské a i hydrologické dodnes. Vlna sucha kulminovala v období 
červen – září 2015. Pro toto období zjišťovali autoři ve společné studii pro vedení 
Středočeského kraje dopady sucha do oblastí odvádění a čištění odpadních vod, zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a na kvalitu vody obecně.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Čištění odpadních vod, kvalita, odpadní vody, odvádění, pitná voda, podzemní vody, 
povrchové vody, sucho, voda, zásobování.  
 
ÚVOD 
 
Vývoj sucha 2015  
Hydrologické sucho postihlo v roce 2015 celý Středočeský kraj. Průtoky na tocích, bez 
ohledu na velikost toku, zaklesly ve většině případů pod Q364, někde i na několik týdnů. Z 
pohledu roku 2015 nelze jednoznačně určit oblasti, které by měly větší míru rizika. V 
dlouhodobém vývoji je však možné vytipovat lokality, kde dochází k poklesu dlouhodobých 
průměrných průtoků. Nejohroženější jsou menší toky na území okresu Rakovník, Kladno, 
Příbram a Mělník, tj. Rakovnický potok, Obecnický potok, Červený potok, Stroupinský 
potok, Klíčava, Lánský potok, Berounka, Bakovský potok a Košátecký potok. 
U mělkých podzemních vod byl v roce 2015 podnormální stav zaznamenán už v březnu, 
nejhorší stav nastal v červenci a v srpnu v povodí středního Labe. Během letních měsíců byly 
v mělkých vrtech zaznamenány i historicky nejnižší hladiny. Nejhorší stav v mělkých 
zvodních nastal ve Středočeském kraji v týdnu od 10. do 16. srpna. V povodí středního Labe 
v okrese Nymburk, Kolín, Kutná Hora a v povodí dolní Vltavy v okrese Příbram nastal 
mimořádně podnormální stav v mělkých vrtech. Na zbytku území byl stav mírně až středně 
podnormální. Podobný stav trval i v září. Od října se situace začala zlepšovat, nejrychleji se 
do normálu dostala hladina ve vrtech v povodí Berounky. Až do května byly úrovně hladiny v 
hlubokých vrtech setrvalé, s občasnými poklesy i vzestupy a v meziročním srovnání podobné. 
Mírné klesání se začalo projevovat až s nástupem léta a pokračovalo setrvale do října, kdy 
začaly úrovně hladiny stagnovat či mírně růst. 
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Materiál schválený usnesením vlády ČR z 29. července 2015 
Na postupující sucho zareagovala vláda ČR materiálem schváleným pod názvem „Příprava 
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Cílem 
materiálu bylo připravit realizaci aktivit a preventivních opatření vedoucích k zabezpečení 
hlavních cílů uvažovaných plánů pro zvládání sucha (v rámci plánování v oblasti vod) a 
vytvořit tak informační základ pro návrh souhrnné koncepce řešení problematiky negativních 
dopadů výskytu sucha a nedostatku vody.  
Opatření navržená v tomto materiálu lze principiálně rozdělit do následujících skupin: 
• Monitorovací a informativní opatření 
• Legislativní opatření  
• Organizační a provozní opatření 
• Ekonomická opatření 
• Technická opatření  
• Environmentální opatření  
• Jiná opatření  
 
Základní úkoly týkající se odpadních vod jsou formulovány v těchto bodech:  
Úkol B/I 
– hospodaření se srážkovými vodami (např. využití srážkových vod pro dotaci podzemních 
vod) včetně využití ekonomických nástrojů pro jejich zasakování a akumulaci; hospodaření s 
podzemními vodami (např. využití institutu nadlimitního zvýšení odběrů vody v období 
platnosti nejvyššího stupně sucha za účelem zajištění základní potřeby obyvatel tam, kde to 
hydrogeologické podmínky umožňují); hospodaření s vyčištěnými odpadními vodami s 
možností jejich druhotného využití při řešení problematiky sucha; převodů vody mezi 
povodími v období sucha aj., zpracovat a schválit koncepci hospodaření se srážkovými 
vodami v urbanizovaných územích. 
Úkol E/7 
Předložit návrhy projektů umožňující modernizace čistírenské infrastruktury ve vybraných, 
suchem postihovaných povodích, z důvodu zvýšených požadavků na jakost vypouštěné 
odpadní vody v období sucha (např. prostřednictvím dalšího stupně čištění pod stávajícími 
ČOV nebo terciárního stupně čištění). (podtrženo autory příspěvku).   
Materiál vlády ČR se stal impulsem pro vedení Středočeského kraje, aby vypsalo veřejnou 
soutěž na studii, která by vyhodnotila dopady sucha v kraji a doporučila opatření pro případ 
opakování tohoto klimatického problému. Tento příspěvek je založen na této studii, kterou 
připravila firma VRV, a.s. Praha ve spolupráci s VŠCHT Praha. 
 
METODIKA 

Sledovaná oblast  
Zájmovou oblastí kolem zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod byl celý 
Středočeský kraj. Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 
1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., „o územním členění státu“ ze dne 11. 
dubna 1960. Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 
347/1997 Sb. také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Středočeský kraj leží 
uprostřed Čech. S rozlohou 11 014 km2 tvoří téměř 14 % území ČR a řadí se na první místo v 
zemi (je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje). Po roce 2010 se kraj stal zároveň 
nejlidnatějším celkem v republice. V roce 2017 zde žilo 1 338 000 obyvatel. Počet obyvatel 
kraje narůstá zejména vlivem suburbanizace – stěhováním z ostatních krajů republiky a z 
Prahy do okresů obklopujících hlavní město (ČSÚ: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji 
v roce 2016). 
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Dotazníková akce k zjištění funkce ČOV  
Situace v odvádění a čištění odpadních vod ve Středočeském kraji se mírně odlišuje od 
celostátního průměru v počtu obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, jejichž podíl na celkovém počtu obyvatel činí jen 70,5 % oproti průměru 
84,2 % pro celou ČR. Ovšem z takto soustředěných odpadních vod je 99,8 % čištěno 
v souladu s legislativou, což je mírně nad republikovým průměrem 97 % (údaje podle Zprávy 
o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2015). Tato čísla jsou ovlivněna zejména vysokým 
podílem obyvatel žijících v obcích do 2 000 obyvatel. Vysoký podíl menších obcí ve 
Středočeském kraji se odráží rovněž v nejvyšším počtu ČOV v kraji v rámci ČR. Celkem jich 
bylo v roce 2015 v provozu 479. Na jednu ČOV bylo připojeno průměrně 1 940 obyvatel, což 
je po Jihočeském kraji nejnižší počet z krajů ČR. Terciární stupeň čištění má již 66,6 % ČOV 
v kraji (údaje podle Zprávy o životním prostředí ve Středočeském kraji 2015).  

 
Obrázek 1. Okresy Středočeského kraje 

 
Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (2004) kanalizační systémy a 
čistírny odpadních vod na území Středočeského kraje provozuje v současnosti několik desítek 
provozovatelů. Na území více okresů působí 1.SčV, a.s. a Středočeské vodárny, a. s. Mezi 
hlavní provozovatele patří i firmy působící převážně na území jednoho okresu, zejména 
Vodovody a kanalizace Beroun a.s., Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o., Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., VODOS spol. s r.o., 
Kolín, RAVOS s.r.o. Rakovník, Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. V okolí 
Prahy (okresy Praha – západ a Praha – východ) působí i některé menší provozní společnosti 
(rozmístění okresů v kraji viz Obrázek 1.).  
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K získání informací o dopadu sucha na provoz ČOV ve Středočeském kraji byla zvolena 
metoda dotazníků zasílaných provozovatelům konkrétních ČOV. Vzhledem k celkovému 
počtu ČOV v kraji (479), nebylo reálné očekávat, že by provozovatelé vyplnili dotazníky pro 
všechny své ČOV. Proto s nimi bylo dohodnuto, že údaje budou získány pouze pro 
rozhodující čistírenské kapacity v kraji, tj. pro ČOV v okresních městech a ve větších městech 
a obcích s rozšířenou působností. Tyto čistírny jsou shrnuty v Tabulce 1.  
 

Tabulka 1. Kontaktované ČOV a jejich kapacita v EO 
(ČOV Havlíčkův Brod z kraje Vysočina byla přiřazena do souboru s ohledem na její 

dominantní vliv na důležitou řeku Středočeského kraje Sázavu)  

Název 
ČOV Benešov Beroun Čáslav Černošice Český 

Brod Hořovice Kralupy nad 
Vltavou 

Velikost 
EO 53 738 53 738 53 738 9 108 9 461 15 900 60 000 
Název 
ČOV Hovorčovice Kutná 

Hora 
Kladno 
Vrapice Kolín Mělník Ml. Boleslav 

I 
Ml. Boleslav 

II 

Velikost 
EO 4 500 

36 000/21 
000 86 000 44 300 20 000 40 000 50 367 

Název 
ČOV 

Mnichovo 
Hradiště Nehvizdy Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany 

Velikost 
EO 7 040 5 500 32 500 38 200 76 300 23 000 16 158 
Název 
ČOV Sedlčany Slaný  Vlašim Votice 

  

Havlíčkův 
Brod 

Velikost 
EO 23 000 14 000 12 900 5 500 

  
125 000 

 
Provozovatelé vybraných ČOV obdrželi dotazníky, které obsahovaly tyto skupiny otázek 

i) Základní údaje o ČOV a charakteru OV  
ii) Pozorované změny v období kulminujícího sucha v období červen – září 2015 
iii) Pozorovaný dopad na technologii čištění a kvalitu odtoku  
iv) Změny ve složení přítoku, odtoku a ve vlastnostech aktivovaného kalu doložené 

příslušnými analýzami  
v) Odhad podílu vyčištěných odpadních vod v recipientu v době sucha a srovnání s 

„normálním“ stavem 
vi) Názory provozovatele na možnost využívání vyčištěných odpadních vod v době 

sucha (po terciárním dočištění, zejména po dezinfekci) jako náhradní zdroj vody 
v oblasti působení provozní společnosti  

Zjišťování dopadu sucha na provoz úpraven vod a zásobování pitnou vodou 
Za účelem získání informací o dopadu sucha v roce 2015 od obcí s rozšířenou působností, 
obcí a jejich místních částí byl vytvořen dotazník a byla provedena dotazníková kampaň v 
období 04 – 06/2016. Cílem dotazníkové kampaně bylo zjistit stav vodohospodářské 
infrastruktury v obcích, jejich ovlivnění suchem, či jinými problémy při provozu a 
předpokládaný vývoj do budoucna. Dotazníková kampaň probíhala elektronicky pomocí 
formuláře pdf. V rámci kampaně bylo odesláno 2 802 dotazníků (pro každou část obce), z 
nichž přišlo nazpět vyplněných 918 dotazníků (33 % z celku).  
Výsledky z dotazníků (zejména problémy v dodávce PV z důvodu sucha) byly následně 
korigovány s informacemi od ORP a od provozovatelů. Ukázalo se, že ne vždy byla odpověď 
správná podle představ tazatelů a ve výsledcích dochází ke zkreslení. V některých lokalitách 
se jednalo o havárie na potrubích nebo v systémech obecně. Často šlo o nižší tlak vody v 
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potrubí způsobený nadměrným odběrem v suchých měsících, kdy si lidé i přes zákaz 
napouštěli své bazény. Nekázeň občanů a nízká akumulace ve vodojemech tak způsobila 
nedostatek vody v systému. Informace z dotazníků byly proto přehodnoceny a souhrn udává 
níže uvedená Tabulka 2. 
 

Tabulka 2. Vyhodnocení dotazníků obcím ve Středočeském kraji 

Vyhodnocení problémů v zásobování PV Počet 
částí obcí 

Počet 
obyvatel 

% 
obyvatel 

Ne žádný problém nebyl 629 466 254 

39,3 
Ne problém byl způsoben havárií 9 17 488 
Problém je už vyřešen (byl dokončen 
vodovod) 8 4 338 

Problém se řeší (ve výstavbě) 3 1 089 
Problém nejspíše nebyl (dotazník nevyplněn) 1822 621 535 

50,5 Problém díky rozvoji obyvatel a nízké 
akumulaci 4 6 093 

Sucho/provoz (kombinace obou) 36 21 862 

10,2 
Sucho postihlo malou část obyvatel 5 7 055 
Sucho nejspíše způsobilo problém 38 15 832 
Sucho způsobilo problém v zásobování PV 248 82 505 
Celkový součet 2802  

 
VÝSLEDKY 

Vyhodnocení dotazníkové akce ČOV  
Odpovědi jednotlivých respondentů vykazovaly poměrně značný rozptyl, což ztěžovalo či 
v některých případech znemožňovalo objektivní statistické vyhodnocení. K odpovědím, ve 
kterých panovala větší shoda, patřily zejména tyto:  
 

i) Výsledky pozorování během kulminujícího sucha a zvýšených teplot v období 
červen – září 2015 

• Zvýšená teplota na přítoku 
V období červen – září 2015 pozorovalo 14 respondentů (54 %) zvýšenou teplotu na přítoku, 
11 respondentů (42 %) ji nepozorovalo a 1 respondent (4 %) odpověděl, že teplotu na přítoku 
nesledují.  
• Změna barvy přítoku, zápach přítoku 
25 respondentů (96 %) během tohoto období nepozorovalo změněnou barvu přítoku ani 
zápach na přítoku. 1 respondent (4 %) uvedl, že barva byla změněna na šedožlutou a voda 
intenzivně zapáchala jako splašky.  
• Změna teploty v reakčních nádržích, dopad do technologie 
18 respondentů (69 %) pozorovalo v daném období změnu teploty v reakčních nádržích, z 
toho 3 respondenti (12 %) uvedli, že změna teploty v reakční nádrži měla negativní dopad do 
technologie (-pokles koncentrace kyslíku o cca 0,5 mg/l, -významný pokles koncentrace 
kyslíku v nitrifikaci, což způsobilo zahnívání a sedimentaci kalu, -mírné zhoršení přestupu 
kyslíku). 6 respondentů (23 %) nepozorovalo změnu teploty v reakčních nádržích, 2 
respondenti (8 %) nevěděli, zda došlo ke změně teploty.  
• Vizuální změna odtoku 
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Dva respondenti (8 %) pozorovali vizuální změnu odtoku (1 respondent uvedl konkrétněji, že 
pozoroval zákal a zároveň zahnívaní a sedimentaci kalu v nitrifikační nádrži vlivem snížení 
koncentrace kyslíku).  
 

ii) Změny doložené měřením a analýzami 
• Na otázku „Projevil se během období červen – září 2015 pokles přitékajícího množství 
odpadních vod?“ 17 respondentů (65 %) odpovědělo, že se pokles odpadních vod projevil.  
• Pro přítok 
Navýšení CHSK uvedlo 8 respondentů (31 %), navýšení BSK5 a nerozpuštěných látek uvedli 
4 respondenti (15 %), navýšení celkového dusíku a celkového fosforu uvedlo 7 respondentů 
(27 %), 1 respondent (4 %) uvedl navýšení amoniakálního dusíku, 3 (12 %) respondenti 
uvedli navýšení běžných ukazatelů a 13 respondentů (50 %) uvedlo, že nepozorovali změny v 
kvalitě přítoku.  
• Pro odtok 
Navýšení CHSK uvedli 3 respondenti (12 %), navýšení BSK5 uvedli 2 respondenti (8 %), 
navýšení celkového dusíku uvedl 1 respondent (4 %), navýšení celkového fosforu uvedli 3 
respondenti (12 %), 1 respondent (4 %) uvedl navýšení amoniakálního dusíku, 3 respondenti 
(12 %) uvedli navýšení běžných ukazatelů a 17 respondentů (65 %) uvedlo, že nepozorovali 
změny v kvalitě odtoku. Zvýšení nerozpuštěných látek na odtoku neuvedl žádný respondent. 
• Změny ve vlastnostech aktivovaného kalu 
19 respondentů (73 %) nepozorovalo změny ve vlastnostech aktivovaného kalu. 7 
respondentů (27 %) pozorovalo změny ve vlastnostech aktivovaného kalu (zvýšení teploty, 
pokles hodnoty kalového indexu, pokles koncentrace kyslíku, výskyt vláknitých 
mikroorganismů – st. 6, ztmavnutí, zlepšení kalového indexu, lepší sedimentace, rychlý nárůst 
množství kalu). Přičemž pozitivní změny ve vlastnostech kalu byly pozorovány 2 respondenty 
(8 %). Z těch, kteří pozorovali změny, provádí 3 (12 %) mikrobiologický rozbor, z toho ve 2 
případech (8 %) nedošlo ke změnám v mikroskopickém obrazu, ačkoliv změny aktivovaného 
kalu byly negativní (zvýšení teploty, pokles kalového indexu, snížení koncentrace kyslíku).  
 

iii) Vliv odtoku z ČOV na průtok v recipientu 
Odpovědi na tuto skupinu otázek vykazovaly jasnou závislost na velikosti ČOV i konkrétního 
recipientu. Pro podmínky Středočeského kraje bylo zjištěno, že odtok z ČOV dosahoval 
v době sucha 50 – 100 % průtoku vody v recipientu nad výpustí u 8 ČOV a ve třech případech 
byl odtok z ČOV větší než průtok v recipientu (150 – 300 %).  
 

iv) Možnost využití odtoku z ČOV v době sucha  
Devět respondentů (35 %) považovalo využití odtoku v době sucha jako náhradní zdroj vody 
za reálné a uvedlo konkrétního potenciálního odběratele vyčištěné odpadní vody (nejčastěji 
technické služby, zeleň, závlahy hřišť, ale i zemědělství či betonárka). 6 respondentů (23 %) 
vyplnilo, že v okolí jejich ČOV není potenciální odběratel vyčištěné odpadní vody a 11 
respondentů (42 %) uvedlo, že tyto údaje nezjišťovalo. Přes 40 % respondentů bylo 
přesvědčeno, že stávající kvalita odtoku je pro případné opětovné použití vyhovující, pokud 
by se technologie ČOV doplnila o dezinfekci.  
 
Dopad sucha na kvalitu vod  
V obdobích sucha, kdy klesají průtoky v povrchových tocích, v důsledku koncentrace 
znečišťujících látek může docházet k zhoršování jakosti vody. Vypouštěním odpadních vod 
do vodotečí může docházet k dalšímu zvyšování znečištění. Bilance jakosti vodních toků je 
zpracovávána podniky povodí a publikována vždy na podzim dalšího roku. Proto nemohly být 
pro analýzu využity údaje roku 2015, ale jen roku 2014.  



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 7 ~ 
 

Hodnotícím kritériem pro ovlivnění toku vypouštěním odpadních vod byl vybrán fosfor. Jeho 
přítomnost ve vodách, zejména stojatých, způsobuje eutrofizaci. Na malých komunálních 
čistírnách nejsou většinou technologie k jeho odstranění. Mezi ohrožená povodí patří: 
• povodí Želivky – přítoky do VN Švihov 
• povodí Vltavy – přítoky do VN Slapy a Orlík 
• povodí Loděnice  
• povodí Bakovského potoka 
• povodí Knovízského potoka 
• povodí Zákolanského potoka 
• povodí Bečvárky 
V povodí Vltavy jsou problematickými toky z hlediska stávajících koncentrací fosforu 
Litavka a její přítoky Červený a Příbramský potok. Dalšími problematickými toky jsou 
Kocába a Sázava v úseku Hvězdonice – Týnec nad Sázavou. V povodí Berounky, která spadá 
do povodí Vltavy, jsou problémy s jakostí povrchové vody na Rakovnickém potoce.  
Problémy byly zaznamenány i na pravostranných přítocích Blšanky, která spadá do povodí 
Ohře (část povodí je ve Středočeském kraji, větší část pak v Ústeckém kraji) a na dolním toku 
Pšovky. 
V roce 2015 od srpna do listopadu prováděl státní podnik Povodí Vltavy mimořádný 
monitoring jakosti povrchových vod. Na sledovaných tocích se projevilo znečištění 
způsobené kombinací nízkých průtoků a vypouštění znečištění. Zhoršení jakosti povrchových 
vod se projevilo u ukazatelů podchycující znečištění organickými látkami, nerozpuštěnými 
látkami a koliformními bakteriemi. Vzhledem k tomu, že odběry vody pro pitné účely jsou 
většinou na horních tocích, nebo z nádrží, nebyly tyto odběry ohroženy zhoršenou kvalitou 
vody v tocích způsobenou suchem. Přesto státní podnik Povodí Vltavy vyžaduje najít taková 
opatření, která v souvislosti se suchem zabezpečí jakosti vod v dobrém stavu ve všech 
útvarech povrchových vod. Tato opatření musí zahrnovat zamezení vnosu fosforu do povodí 
nádrží, zejména VN Orlík, VN Slapy a VN Klíčava.  
V povodí Labe byly v letech 2013-2014 zaznamenány problémy na menších tocích. 
Významné ČOV v povodí prošly již intenzifikací. Hlavním problémem nejsou komunální 
čistírny ale průmyslově exponované oblasti přímo na toku středního Labe. Rizikové je povodí 
Vlkavy.  
Z pohledu látkového zatížení, které je do toků vypouštěno z komunálních ČOV k poměru 
průměrného průtoku v toku jsou nejvíce zatíženy:  
• Dřetovický potok (Zákolanský potok) – ČOV Kladno  
• Rakovnický potok – ČOV Rakovník  
• Vrchlice – ČOV Kutná hora 
• Příbramský potok – ČOV Příbram  
• Červený potok – ČOV Hořovice, ČOV Zdice 
• Loděnický potok -  ČOV Loděnice 
• Výrovka – ČOV Radim, ČOV Uhlířské Janovice 
 
Poznatky ze zásobování pitnou vodou  
Z pohledu odběru vody pro pitné účely nejsou v současné době povrchové toky příliš 
využívány. Odběry jsou realizovány z 6 vodních nádrží a pouze 6 odběrů z toků slouží pro 
pitné účely (12 % realizovaných odběrů), zbylé odběry povrchových vod jsou pro zemědělské 
a průmyslové účely (88 % odběrů). Velmi intenzivně je pro průmysl a zemědělství využíván 
tok středního Labe. Z pohledu sucha jsou nejrizikovější odběry z malých toků. Mezi tyto 
toky, v současné době využívané pro vodárenské účely, patří Stroupinský potok a Pstruhový 
potok. Nejméně rizikové jsou odběry z nádrží. Rok 2015 ukázal, že ačkoli hladiny ve většině 
nádrží zaklesly, stále byl dostatek vody pro vodárenské účely. 
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V současnosti je zásobováno z veřejného vodovodu cca 90 % obyvatel ve středočeském kraji. 
Údaje v Obrázku 2. jsou jen orientační, jelikož jde o celkový počet trvale hlášených obyvatel 
bez ohledu na to, zda jsou všichni připojeni či nikoliv. Proto bude skutečné číslo o něco nižší. 
Skupinové vodovody nyní zásobují cca 80 % a zbylých 10 % pokrývají malé vodovody v 
jednotlivých obcích. 
 

 
Obrázek 2. Jednotlivé způsoby zásobování pitnou vodou ve Středočeském kraji  

(území hl. m. Prahy bíle) 
 
Nejméně zásobovanou částí kraje pitnou vodou z veřejných vodovodů je oblast jižně od Prahy 
kolem plánované dálnice D3, dále Sedlčansko, západní část ORP Kolín a Kutná Hora a 
jihozápad Rakovnicka. Ve Středočeském kraji a Hl. m. Praze jsou dominantními zdroji 
vodárenské nádrže (povrchové toky - T), které pokrývají potřebu vody 62 %. Po odečtení 
Prahy (odborný odhad) dostaneme poměr opačný, a sice že převažují podzemní zdroje (P) 65 
% a na povrchové zdroje zbývá 35 %. 
Konkrétní návrhy zmírňujících opatření na dopad sucha vyplynuly z existujících projektů, 
změn PRVKÚK, informací od provozovatelů a rovněž z dotazníku. Ve snaze vyčíslit 
orientační náklady na opatření se sesbírala data z dostupných projektů a změn PRVKÚK a u 
zbylých se provedl odhad na základě metodického pokynu MZe z roku 2009. U nově 
připojovaných obcí na SV se investice vyčíslila na základě délky přívodného potrubí na okraj 
obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepční materiál, nebyly zvlášť vyčíslovány náklady 
na vybudování samotných rozvodných sítí, pokud se nejednalo o nový místní vodovod se 
všemi objekty nebo pokud nebyly tyto náklady někde přímo uvedeny. U objektů (vodní 
zdroje, úpravny, vodojemy) byl proveden odborný odhad bez znalostí podrobnějších 
informací.  
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Zvýšení zabezpečenosti vodárenských systémů a soustav lze docílit zkapacitněním vodních 
zdrojů a jejich vzájemným propojením. Na většině SV je proto navržena obnova dnes 
nevyužívaných zdrojů a jejich opětovné zapojení či rozšíření těch stávajících. Jedná se 
zejména o zdroje podzemní, žádná nová vodárenská nádrž není navržena. O posílení vodních 
zdrojů usilují provozovatelé systému Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník (KSKM), 
Nymburska a Berounska. Systém KSKM řeší omezení odběrů na Mělnické Vrutici a pokles 
vydatnosti Klíčavy díky ukončení čerpání důlních vod. Náhradním zdrojem může být Želivka 
přes pražský systém a zdroje v Sušně. Další drobnější opatření jsou v plánu. Celkem byly 
vyčísleny náklady na opatření v hodnotě 5,2 mld. Kč, z nichž: 

- 2 mld. Kč činí systémová opatření na skupinových vodovodech (48 opatření + 
dálniční vodovod D3 0,6 mld. Kč a obnova přivaděče Praha – Kladno 0,6 mld. Kč) 

- 3 mld. Kč činí opatření na rozšíření SV o nové lokality (cca 35 tis. Kč/obyv.) 
- 0,2 mld. Kč činí opatření na menších systémech (objekty, nové vodovody) 

Některá opatření nebyla vyčíslena díky neznámému rozsahu a složitosti, proto se může 
celková částka blížit 7 mld. Kč. U 56 částí obcí nebylo navrženo opatření, jelikož buď je tam 
příliš málo stálých obyvatel s individuálním zásobováním bez možnosti připojení na blízký 
SV, nebo není známá přesná příčina problémů v místním systému.  
V souvislosti s plánováním oprav a rekonstrukcí na Želivském přivaděči je nutné dostatečně 
dopředu provést analýzu možných problémů v zásobování pitnou vodou při delších výpadcích 
dodávky vody ze Želivky a zpracovat celkovou rizikovou analýzu zásobování středočeské 
vodárenské soustavy pro různé zatěžovací stavy (délky odstávek, výkony vodních zdrojů, 
potřeby vody současné a výhledové). Plánované odstávky se předpokládají v délce 96 hodin 
včetně vypouštění a napouštění štoly. V době výpadku bude zdroj Želivka částečně nahrazen 
akumulací ve vodojemech, posílením odběru ze zdroje Káraný a znovuspuštěním ÚV Podolí. 
Toto řešení by mělo stačit pro samotnou Prahu, ale nikoliv pro všechny okolní lokality přes 
pražský systém připojené. Je třeba klást důraz na zvýšení akumulací v návazných systémech a 
to tak, aby neodebíraly špičková hodinová množství, ale jen průměrné hodnoty.  
 
ZÁVĚR 

1) Vyhodnocení provozu 26 čistíren odpadních vod v období kulminujícího sucha červen 
– září 2015 na základě provedené dotazníkové akce potvrdilo předpoklady, že čistírny prošly 
tímto obdobím bez významnějších výkyvů v technologických procesech i v kvalitě odtoku. 
Vzhledem k setrvalé produkci odpadních vod, byl i objem vypouštěných odpadních vod stálý, 
což v kombinaci s klesajícími průtoky v řekách vedlo k situacím, kdy se odtok z čistírny začal 
významněji podílet na průtoku v recipientu pod výpustí, a to v řadě případů v rozsahu 50 – 
100 %, ale v některých ČOV tvořil i dominantní složku.  
 

2) Setrvalé průtoky i konstantní vysoká kvalita vyčištěných odpadních vod podporují 
myšlenku opětovného využívání vyčištěných komunálních odpadních vod k řešení problémů 
sucha, uvedenou i v materiálu vlády ČR z 29. července 2015. Vyčištěná odpadní voda se tak 
stává z tohoto pohledu velmi stabilním zdrojem vody, využitelné přímo pro „nepitné“ účely. 
V budoucnosti může při ještě hlubším nedostatku vody mít opětovné využívání vyčištěných 
odpadních vod kruciální význam pro celé vodní hospodářství ČR včetně dotace zdrojů vody 
pro výrobu vody pitné.  
 

3) Celkově lze vyhodnotit, že mezi nejohroženější lokality z pohledu nedostatku vody na 
území Středočeského kraje patří jednoznačně Rakovnicko a Kladensko. Jedná se o lokality 
nejvíce ohrožené klimatickým suchem s komplikovaným využitím podzemních vod. Je 
plánována výstavba dvou malých vodních nádrží – Senomaty (Kolešovický potok) a Šanov 
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(Rakovnický potok). Dále se uvažuje o převodu vody z Nechranic do povodí Blšanky a 
Rakovnického potoka. 
 

4) Z hlediska dopadů sucha a realizace zmírňujících opatření v oblasti zásobování vodou 
jsou prioritní obce a jejich části, kde došlo k omezení dodávky pitné vody z důvodu 
nedostatečné kapacity vodních zdrojů či jejich špatné kvality. První v pořadí jsou lokality s 
individuálním zásobováním, které lze jednoduše připojit na blízký skupinový vodovod. Druhé 
jsou obce, které již vodovod mají a chtějí se připojit na SV, nebo chtějí vybudovat nový 
vlastní vodovod. Z výčtu stávajících vodovodů je nutné zařadit na třetí místo ty systémy, kde 
není zajištěna dostatečná akumulace vody ve vodojemech a kde byl nedostatek vody jen 
krátkodobý a byl způsoben nekázní občanů hromadným napouštěním bazénů. Další v pořadí 
jsou oblasti s prudkým nárůstem obyvatel (okolí Prahy), kde se nedaří včas vybudovat 
technickou infrastrukturu a bohužel dochází k tomu, že se infrastruktura staví po částech a 
vytváří nestejnorodé provozně složité celky (mnoho malých vodojemů a ATS stanic vždy jen 
pro pár domů či ulici namísto jednoho či dvou centrálních).  
 

5) Dále je třeba hledat komplexní řešení, jak významné větve vedoucí z Prahy odpojit od 
pražského systému a připojit je přímo na Želivský přivaděč (zejména Berounská větev). Z 
Káranského řadu se v současnosti připravuje obchvat Jiren pro posílení SV Škvorec – Tuklaty 
(východní větev). 
 

6) O skupinové vodovody je třeba dlouhodobě pečovat, zvyšovat jejich zabezpečenost 
posilováním akumulací, nových vodních zdrojů, jejich důslednou ochranou, vzájemným 
propojením více systémů. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Poznatky prezentované v tomto příspěvku byly získány v rámci řešení veřejné zakázky 
Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 
na území Středočeského kraje, jejímž řešitelem byla firma VRV, a.s. Praha ve spolupráci 
s VŠCHT Praha. Autoři rovněž děkují Ing. Andree Benákové, Ph.D. z VŠCHT Praha za 
významnou pomoc při statistickém vyhodnocení dotazníkové akce s provozovateli ČOV.  
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životního prostředí. ISBN 978-80-7434-319-3. 
Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji 2015. Ministerstvo životního prostředí, Praha. ISBN 978-80-

87770-20-7. 
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CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CHALLENGES  
AND PERSPECTIVES FOR IWA 

 
Diane d’Arras 

 
IWA president, E-mail: water@iwahq.org 

 
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION  
It is important to remind what IWA is and what the missions of the organization are. Created 
in 1999, by the merger of two major associations, IWSA (International Water Supply 
Association) and IAWQ (International Association on Water Quality), the IWA is a scientific 
association dealing with water and sanitation and related services. The association has about 
seven thousand members: national associations (which then have the status of "governors"), 
public or private corporate members and individual members. At a time when water issues in 
all its aspects are taken into account by the declarations on the "Right to Water" and the 
setting of "Sustainable Development Goals", and the willingness to limit climate change 
impacts on water resources, the IWA is one of the key players in the mobilization of water 
professionals at the international level, bringing and sharing the solutions of tomorrow. 
 
SPECIALISTS GROUPS  
The scientific and technical activities of the IWA are organized around the "Specialists 
Groups" (fifty), which allow and encourage exchanges on research, innovation or experience-
sharing topics in order to develop competence of its members. In addition to regular meetings 
through these Specialists Group, numerous events (congresses, workshops, information days) 
are held every year in different parts of the globe at the instigation of the IWA, its regional 
offices and his members. Thanks to this broad network of people, knowledge and 
international experiences, the IWA is increasingly recognized as the mouthpiece of the 
"professionals" of water and sanitation in major international fora and political events. 
 
IWA PUBLISHING  
To fulfill its missions, the IWA has built on an internal structure, IWA Publishing, a wholly 
owned subsidiary of the IWA. It is a well-known publishing house in the scientific field 
(books, magazines) of water. With about thirty regular journals and its know-how as a 
publisher, IWA Publishing develops its visibility thanks to the articles of the IWA members 
and the scientific recognition of the publication of its journals. In addition to the mission of 
disseminating the knowledge that such a tool allows, IWA Publishing also enables water 
scientists to find renowned publication media that are necessary for the academic world. IWA 
Publishing is a fundamental tool in several aspects, in particular the financial resources it 
provides for the functioning of the association. IWA Publishing publishes only in English at 
the moment, which is a gap to be filled in the future. 
 
IWA IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
Central and Eastern Europe Countries are important players in Europe in term of economy: if 
those countries do not yet represent the majority of the European population, they are clearly 
well placed for boosting the European economy, with a potential of growth higher than the 
others European countries. The Central and Eastern Europe countries still have to work hard 
to renew and expand water and wastewater infrastructures, to consolidate the financial and 
operation capacity of the water utilities, to better organize the sector in order to assure better 
services for citizens (but, on that aspect, Czech republic has a better situation than many 
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others Eastern countries of the region). So it is clear that Central and Eastern Europe is for 
IWA a key area to-day, and to-morrow.  
 
However IWA has to struggle to be better involved in Central and Eastern Europe. It is 
largely linked to two reasons. First that regions of nearly 100 million people is made of over 
ten countries (the precise boundaries of the region are depending of definition!!), some of 
which of small size under 5 million people. Second, those countries have their own language! 
For an historical Western Europe “English Only Speaking Organization” it is difficult being 
able to serve the interest of the members of the region. The main challenge for IWA is 
therefore to find the way to overcome that cultural and geographical diversity.  
 
IWA National Members and other associations in the region  
First IWA can and has to work better with the National Committees. If IWA can do its part at 
the international level, the National Committees have an important role too, acting on the 
field, with the right language, and bringing back to the international community the practical 
and local experiences!  
 
IWA can be a co-actor in capacity building. In many countries the lack of adequate human 
capacity at all levels is the most important inhibiting factor for progress in water management. 
There is a critical shortage of adequately skilled professionals that undermines national water 
sectors, and will make achieving the SDGs impossible. IWA is strengthening its role in 
professional development, knowledge sharing and learning. A new program, IWA Learn, has 
been developed to speed up capacity building in the sector, particularly aimed at young 
professionals. But again the challenge is to find partnerships for being able to spread learning 
capacities in the different countries and in their languages. So partnerships with governing 
members and other association is key. For that reason a partnership has been set between 
IWA and the International Association of Water Supply Companies in the Danube River 
Catchment Area (“IAWD”), a utility association providing a platform to exchange 
information, knowledge, and to facilitate peer to peer communication. The objective of the 
partnership is to develop collaboration between the two associations in order to help connect 
water professionals in the countries of the Danube River Basin, Greater Balkan Region and 
Eastern Europe. 
 
IWA can provide IT tools which can help connecting people, even in their language, and 
diffuse more widely the good practices. IWA has recently launched IWA Connect, an online 
community and knowledge sharing tool for connecting all our members and other 
stakeholders, bringing the association’s networking and collaboration roles into the digital 
era. 
 
Not the least, IWA’s Young Water Professionals program is a network of astonishing young 
water leaders around the world. These are the people who will definitively move both the 
sector and the IWA forward. They are better formed to the English, or the global English 
spoken at IWA; they can help the previous generation in their network and exchange 
activities. 
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What are the challenges for water professionals of Central and Eastern Europe in the 
coming years? 
 
Sustainable development goals 
The SDG’s challenges are tremendous and although there is a specific objective on water we 
all know that without water most of the objectives won’t be reached! For IWA, the SDGs 
apply to all the countries whatever their actual economic situation. But the objectives and 
means must be defined differently depending of their actual situation. We have to share with 
the National Committees the way to adapt actions to local reality and make actions more 
operational, realistic and effective 
 
Speeding up innovation and innovative legal environment 
The IWA has promoted technology for decades, with the vision that innovation from research 
has to meet the demand of water utilities. What we see today though, is that the limits for 
progress do not come from a lack of technologies but from governance issues, risk 
management capacities, financial limitations, and contractual issues. Innovation is not just for 
technologies. In reality, more disruptive innovations are coming from rethinking the way we 
work: 
 

 In 2014, we published the Lisbon Charter, an international framework of good practice 
for public policy and regulation in drinking water supply, sanitation and wastewater 
management services. It contains clear reference to the rights and responsibilities of the 
various stakeholders and users. This was developed through IWA’s International Regulators 
Forum, a network of over 200 national regulators who come together to address areas of 
common concern. The Lisbon Charter is a useful document. It has been translated by the 
National Committees in French, Spanish, Portuguese, Chinese and Czech! It would be useful 
to translate it in other languages.  
 

 In line with the human right to water, IWA has published the “Manual on the Human 
Rights to Safe Drinking Water and Sanitation for Practitioners”. This provides an 
international framework for water professionals to both understand their legal obligations, and 
to introduce human rights perspectives for decision making in the daily routine of operators, 
managers and regulators. 
 

 The recent launch of the IWA Principles for Water Wise Cities is applicable to all 
medium and large cities. The Principles ensure that water is integrated in planning and design 
in cities to provide increased resilience to climate change, livability, efficiencies, and a sense 
of place for urban communities. The Principles have been endorsed by dozens of cities, 
utilities, companies and individuals. It is translated in particular in Romanian and again would 
be useful in other language.  

 
Adaptation rather than mitigation 
Climate change is now known to the political world and there are less and less "climate-
skeptics". But the messages are still very often about the engagement to take to limit the 
climate change. This is called mitigation. But even if the Paris agreements are applied we will 
have a significant impact on the big water cycle with more droughts and more extreme rain 
events. It will be necessary to live with this and thus become "resilient".  It means to be in 
condition to adapt to these situations. We are able to be intelligent, to consume less water, to 
recycle it, to do solar desalination, to share water in an organized way, not to waste it. 
Technologies do exist but we still need to put in place a culture of water, to be able to share it.  
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And actions to reduce water scarcity and drought, involving a wide range of actors from 
around the world have to be developed, shared and applied. 
 
CONCLUSIONS 
As a conclusion, the water professionals of the region have a great responsibility to provide 
the solutions of the water challenges. IWA is definitively interested to work with them and 
help them in fulfilling that responsibility.  
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THE LATEST UPGRADE OF VIENNA MAIN WASTE WATER 
TREATMENT PLANT (VMTP)  

PRINCIPAL CHANGE IN ENERGY MANAGEMENT OF THE PLANT 
 

Kroiss H. 
 

Institute for Water Quality, Resource and Waste Management 
Vienna University of Technology 

 
INTRODUCTION 
The Vienna Main Treatment Plant actually is under reconstruction and extension in order to 
achieve energy self-sufficiency starting in 2020. The most relevant driving forces for this 
reconstruction have been the climate change abatement policy asking for decreased fossil CO2 
equivalent emissions and the necessity to rebuild the first step of the two step activated sludge 
treatment plant (start of operation in 1980) which has reached the end of its construction 
lifetime. The reconstruction has to be performed under full compliance with the legal 
requirements. 
In order to understand the design considerations which are now in implementation it is 
important to describe the specific local situation in Vienna, including the legal requirements 
for treatment efficiency in Austria, as well as the specific climatic, morphological and 
hydrological conditions having strongly influenced on the development of the water supply, 
sewer network and treatment plant design construction. For the treatment plant design a 
nearly unique collaboration between the Institute for Water Quality Management at Vienna 
University of Technology, engineering consultants and the Vienna Sewer and Waste Water 
Authority from 1970 until today took place. The Institute was given the authority to decide on 
the process engineering based on solid scientific knowledge, pilot plant investigations and 
modelling performance and was responsible for meeting the legal effluent quality 
requirements at any time with a minimum of costs and a maximum of reliability in close co-
operation with the design department of the responsible authority. The detailed design was 
performed by different engineering consultants also in co-operation with the Institute. This 
co-operation resulted in 4 doctoral theses closely related to the pilot investigations on site of 
the VMTP for the process design and operation in the past and in the future (Dornhofer K. 
1998, Wandl G. 2005, Reichel M. 2015, Schaar H. 2016) and a great number of other 
publications.  
This paper is mainly related to the thesis of Reichel M. (2015) with the title “Sludge 
Digestion with elevated solids concentration – chances, limits, challenges” which is based on 
the outcome of intensive pilot investigations which were performed in order to prove and 
improve the design considerations for the so called EOS-Project (Energy Optimized Sludge 
treatment) which is now under construction and the main topic of this paper. At the same time 
the pilot investigations were necessary to verify and calibrate the dynamic mathematical 
model of the whole plant. 
 
EFFLUENT STANDARDS FOR VMTP 
The effluent standards for the VMTP are in full compliance with the Austrian minimum 
requirements for the treatment of municipal waste water treatment plants (AEVkA 1996) 
which was elaborated in compliance with the EU Urban Waste Water Directive for treatment 
plants > 50.000 PE60. The Austrian emission regulation (Tab. 1) is important for the design 
considerations for VMTP as it differs from other national regulations in EU member states in 
important details. As Austria as a whole is a “sensitive area” according to EU UWWD 
nutrient removal is necessary. All standards have to be met in completely mixed daily flow 
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proportional composite samples. Austria has not implemented waste water discharge fees like 
in Germany. Non-compliance with the standards in the case of negligence can be punished 
according to criminal law. 
 

Table 1. Austrian effluent standards for municipal waste water treatment plants 
COD  70 mg/l according to EU UWWD, as 85%ile on a yearly basis 
BOD5  20 mg/l  according to EU UWWD, as 85%ile on a yearly basis 
TN removal  >70%   yearly mean for temperatures >12°C in the aeration tank 
TP  1 mg/l  yearly mean, maximum in daily samples 2 mg/l 
NH4-N            5 mg/l 85%ile on a yearly basis, at temp. >8°C, max.           

exceedance 100% 
 
SPECIFIC LOCAL SITUATION 

 Only one TP in Vienna due to favorable morphology, discharge to Donaukanal 
(Danube) 

 Temperature range in aeration tank from 8°C (snow melting) to 23 °C mean ~15°C 
 Mainly combined sewer system (mainly gravity flow), 20% separate system 
 Mean yearly precipitation 550 mm, ~2/3 of sewer wet weather flow reaches VMTP  
 High dilution capacity in River Danube (> 1:100 even at low flow) 
 Mean domestic drinking water consumption 125 l/cap/d (karstic spring water 

pipelines) 
 Actual waste water flow (DW) and pollution load ~2 PE/cap 
 Actual treated waste water flow ~200 Mio m³/year 
 Limited area for VMWT: 42 ha (without sludge dewatering and incineration) 
 Sludge disposal responsibility with provinces, agricultural sludge application in 

Vienna province impossible, ~450 km² would be necessary, total province area 415 
km², therefore decision on sludge incineration in 1976 (sludge disposal regulated by 
waste legislation) 

 Slow (~1%/a) growth of population since ~15 years, continuation expected until 2030 
Waste water mean concentrations (dry weather) 

 Influent COD ~ 550 mg/l (yearly mean) 
 Influent TN ~   55 mg/l 
 Influent TP ~     8 mg/l 

Design data: 4 Mio PE60 (240 t BOD5/d, 480 t COD/d), max. DW flow 9 m³/s, max. WW flow 
18 m³/s. Pollution loads are defined as 85%ile on a yearly basis; yearly mean design load 3.5 
Mio PE. 

 
HISTORIC DEVELOPMENT OF VMTP 
The first VMTP was designed in the late 1960ies as high loaded carbon removal activated 
sludge plant with a minimum of 70% BOD5 removal by W. von der Emde and went into 
operation in 1980. Already at that time energy self-sufficiency was taken into consideration 
by sludge digestion with gas motors and agricultural application of sludge but had to be 
abandoned due to a change in sludge disposal strategy. 
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 EbS, 1110 Wien, 7. Haidequerstraße 
Figure 1. First VMWTP start of operation 1980, 3.2 Mio PE; 6 influent screw pumps, 6 lines 
screens and longitudinal grit chambers,  4 primary sedimentation tanks, 2 high rate activated 

sludge lines 
 
In ~1976 it was decided to implement raw sludge incineration and ash disposal. After having 
solved start-up problems mainly caused by strong fluctuation of sludge production between 
100 t DS/d and 350 t DS/d the plant was and is properly working until today. The sludge ash 
is consolidated with cement and is used to stabilize the hillslope of the landfill. 
 
In 1996 the Austrian Emission Regulation for municipal waste water was issued in order to 
transfer EU UWWD into national legislation. The extension of the VMWTP which went into 
operation in 2005 became necessary to meet the new legal requirements. The design concept 
for this extension was based on ample pilot investigation and a basic process design 
developed again by W. v.d. Emde. 
 
This design concept was developed as a two stage activated sludge process resulting in low 
construction costs and area requirements. The greatest challenge was to achieve low ammonia 
effluent concentrations and high nitrogen removal rates within the temperature range of 8 to 
23 °C even at maximum RW flow of 18 m³/s. The design pollution load was fixed at 4 Mio 
PE (240 t BOD5/d). The existing VMWTP (1980) remained unchanged in operation as the 
first stage and was complemented by a newly constructed second stage activated sludge plant 
with 15 lines (Fig. 2). While the first stage aeration tanks with a mean depth of 2.4 m 
remained unchanged with cone aerators (1.7 kgO2/kWh) the second stage aeration tanks were 
constructed with a mean depth of 6.4 m and are equipped with fine bubble aeration (>2.2 
kgO2/kWh) in order to minimize energy consumption under real operational conditions. 
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 EbS Wien, 1110 7. Haidequerstraße 
Figure 2. Extension of the VMWTP start of operation 2005; the 2.stage consisting of 15 lines 

with pre-denitrification tanks (mixed, rectangular) and 2 simultaneous 
nitrification/denitrification tanks with circular flow in series and a circular secondary 

sedimentation tanks D = 60 m 
 
MODES OF OPERATION 
The new plant has two modes of operation in order to maximize nitrogen removal (Bypass 
mode) and to reliably avoiding bulking (Hybrid mode). Both modes of operation are adapted 
to the temperature development over the year and hence the growth rate of the nitrifiers in 
order to reliably meeting low ammonia effluent standards even at 8°C. The whole excess 
sludge of the 2nd stage is pumped to the 1st stage. Excess sludge is only removed from the 1st 
stage in order to maximize sludge production by adsorption and bacterial growth and to 
minimize oxygen demand. In regard of the sludge management the Vienna concept is just the 
opposite of the AB process developed by B. Böhnke. His patent was based on the idea to 
separate the heterotrophic (A stage) from the autotrophic bacteria (B stage).  
 
In order to stabilize nitrogen removal at >70% even at low temperatures the plant is equipped 
with an external recirculation (RF in Fig. 3) of the treated effluent of the 2nd stage for 
denitrification in the 1st stage. This external recirculation is also used to minimize flow 
fluctuations which have a detrimental effect on secondary clarifiers’ performance. During 
DW conditions the external recirculation is controlled in a way that the hydraulic loading of 
the first stage is kept nearly constant over time at e.g.  8 m³/s. The maximum hydraulic load of 
the 1st stage is 10 m³/s. In the case of wet weather flow the external recirculation is stopped 
and the flow exceeding 10m³/s is bypassed to the 2nd stage. 
 

 
Figure 3. Modes of operation of VMWTP since 2005 

BP=Bypass, ES=Excess sludge, RF=external recirculation, RS=return sludge, SC=activated 
sludge, …..Bypass mode, SC1 SC2: Hybrid mode 

 
During normal operation about 20 to 60% of the DW flow is bypassed to the 2nd stage for 
improved denitrification. This bypass flow is fixed according to the temperature development 
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every 2 to 3 months. In the case of bulking in the 2nd stage the operation switches to the 
Hybrid Mode, where the bypass is stopped and activated sludge of the 1st stage is added to the 
2nd stage as denitrification carbon source. With these modes of operation bulking can be 
reliably avoided and N-removal > 80% as yearly mean can be achieved. 
The excess sludge is thickened together with the primary sludge in static thickeners and 
pumped to the incineration plant where it is dewatered with centrifuges and fed to the 
fluidized bed incinerators. The reject water from raw sludge dewatering flows to the influent 
pumping station. 
 
OXYGEN AND ENERGY DEMAND FOR 1- AND 2-STAGE AS PROCESS 
(THEORETICAL BACKGROUND) 
Fig. 4 shows the influence of the sludge age (MCRT) and the COD balance. In a 1-stage as 
well as in the 2nd stage of a 2-stage WWTP with full nitrification and >70 % N-removal 
requirements at temperature of ≥ 12 °C a mean sludge age of about 12 days has to be selected 
for the design of large WWTP. In the 1st stage of a 2–stage AS plant the sludge age is ~1 day 
so that most of the COD removed will be transferred to excess sludge while the oxygen 
consumption is low. COD of the excess sludge can be interpreted as its energy content (~14 
kJ/g COD) and hence methane production during digestion (1g COD corresponds to 0.35 L of 
methane). 
 

 
Figure 4. Relationship between COD-balance and MCRT at 15°C 

 
The following Tables 1 and 2 represent the COD balance for 1-stage and 2-stage AS plants in 
order to show the difference. The theoretical background has been published by Svardal et al. 
(2011). The tables show the oxygen demand for COD removal, nitrification and nitrogen 
removal for 1 PE120. The energy content of the excess sludge and of the biogas from sludge 
digestion are also expressed as COD.   The necessary assumptions made are in accordance 
with theoretical considerations (ASM 1) and full scale experience from large Austrian 
WWTPs and the VMWTP. 
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Table 1. COD and oxygen Uptake (OU) for 1-stage AS process with PS,  
for N/CODinf.= 12/120 

COD Influent (N-influent 10 g N/EW/d, 85% N-removal) 120 g/PE/d 
COD Effluent primary sed. (COD-removal PS = 33%) 80 g/PE/d 
COD in primary sludge 40 g/PE/d 
COD Effluent TP  8 g/PE/d 
COD removal in aeration tank: 80 – 8 =  72 g/PE/d 
OUC (60% of COD removed) 43 g/PE/d 
COD excess sludge (40% of COD removed) 29 g/PE/d 
COD input digester: 40 + 29 =  69 g/PE/d 
COD in digested sludge 30 g/PE/d 
COD of digester gas production (CH4) 69 - 30 =  39 g/PE/d 
OUN (denitrified N-load 8,2 g N/PE/d): (12-2-8.2)*4.6  8.3 g/PE/d 
OUDN: 8.2 * 1,7 =  13.9 g/PE/d 

 

Table 2. COD and OU for VMWTP 2-stage AS process with PS,  
N/CODinf.= 12/120 

COD influent (N influent 10 g N/PE/d, 75% N-removal)  120 g/PE/d 
COD effluent PS (COD removal by PS: 33%) 80 g/PE/d 
COD of primary sludge 40 g/PE/d 
COD effluent   8 g/PE/d 
COD removal aeration tanks 80 – 8 =  72 g/PE/d 
OUC (40% 1.stage/ 60% 2.Stufe) 29 g/PE/d 
COD in excess sludge, 60 % of COD removal 43 g/PE/d 
COD in digester feed: 40 + 43 =  83 g/PE/d 
COD in digested sludge  30 g/PE/d 
COD in digester gas:   83 - 30 =  53 g/PE/d 
OUN (nitrate in effluent 3 g N/PE/d): (12-2-7) * 4,6  13.8 g/PE/d 
OUDN:  7 * 1,7 =  11.9 g/PE/d 

 
Table 3. Results for Oxygen Uptake for carbon and nitrogen oxidation and the energy 

demands (-) and production (+) using the data of Tab. 1 and 2 

 
For Table 3 the following assumptions have been made  

 oxygenation efficiency 2.2 kg O2/kWh for the 1-stage plant with 
Deammonification and 2.1 kg O2/kWh for 2-stage plant; reject water 
nitritation, denitritation in 1st stage  

 DO in nitrification tank volume 2 mg/l (T=15°C) 
 electrical efficiency of gas motors 4 kWh/m³ methane, 
 total energy conversion efficiency of gas motor operation 90 % 

Process OU  (C+N) aeration energy Other energy El. energy biogas Sum 
Dim g O2/PE/d kWh/PE/a  

1-stage 65.2 - 13.0 - 7.3 + 17.9 - 2.4 
2-stage 54.7 - 11.4 - 8,4 + 24.3 + 4,5 
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Table 3 shows the process concept of VMWTP being able to meet energy self-sufficiency 
while the one stage AS process does not even N-removal efficiency is higher.  
Without efficient modern aeration systems and gas motors energy self-sufficiency cannot be 
achieved. 
 
Table 4 shows the total tank volume for the 1-stage and 2-stage AS process with the same 
reliability to meet the legal requirements.  
 

Table 4. Volumes of the tanks for 1-stage and 2-stage VMWTP meeting the legal 
requirements 

2-stage      1-stage 
PST-Volume:         5 l/PE       5 l/PE 
Aeration tank volume I:     10 l/PE 130 l/P 
SST-Volume I:     18 l/PE 
Aeration tank volume II:             42 l/PE  
SST-Volume II   51 l/PE 51 l/PE 
Total     126 l/PE 186 l/PE 

 
From Table 4 it can be concluded that the 2-stage concept needs ~ 30% less total volume. 
 
ENERGY OPTIMIZED SLUDGE TREATMENT PROJECT (EOS PROJECT) 2020 
After about 5 years of operation of the extended VMWTP the idea to make it energy self- 
sufficient in order to respond to the climate change abatement policy and to make the plant 
less dependent on energy prices. After 5 years of design and pilot investigations in 2015 the 
construction phase started. 
 

 EbS Wien, 1110 7. Haidequerstraße 
Figure 5. Layout of the EOS Project, newly constructed primary sedimentation and first 
activated sludge plant in order to save space for 6 sludge digesters (12,500 m³ each), gas 

motor station 2 gas holders, reject water nitritation and mechanical thickening 
 
The challenges for the EOS project development have been the following: 

 limited space availability, 
o digestion with high solids concentration, mechanical thickening of raw 

sludge 
o ammonia toxicity to methanogen 
o rheological properties of raw (8% DS) and digested (4% DS) sludge  
o feeding and mixing of the digesters  

 gas production and composition for conversion to electric energy 
 avoiding MAP precipitation in reject water system 
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 reject water contains up to 25% of N-influent load, which went to incineration 
before 

o nitritation of reject water in order to save carbon source for N removal 
o reject water denitritation in first AS process to save aeration energy 

 increased depth of the 1-step AS tanks (~ 6.5 m) 
o change from  surface aerators to fine bubble aeration in first step 

 development of a dynamic mathematical model for the prediction of energy 
management results under different loading and operational conditions 

 changes of the sludge dewatering and incineration properties 
 
In order to minimize risks for the design and operation of the EOS project a nearly one year 
pilot plant was operated on site and online at the VMWTP (Reichel 2016).  
 

 Reichel (2016) 

Figure 6. Pilot plant for EOS project. Volume digester 130 m³, equipped with mechanical 
thickener, gas motors reject water storage and treatment and complete sensor and control 

equipment 
 
The most important results of the pilot investigations can be summarized as follows: 

 Feed sludge with 8 %DS result in stable digestion operation (no ammonia inhibition) 
 Mechanical thickening with addition of polymers can achieve ≥ 8 %DS  
 Raw sludge with 8% DS has a viscosity 10 to 50 times higher than digested sludge 

(4%) 
 Digester design (cylindrical, 30 m depth and D= 23m) enables complete mixing by gas 

production alone under normal operation (sludge is fed at the bottom) 
 Gas production and composition is in line with the theoretical considerations, ~50% 

oDS-, 37% DS- and 60% COD-reduction 
 

DYNAMIC MODEL DEVELOPMENT AND APPLICATION 
Using the full scale operational data of the VMWTP and the results of the pilot investigations 
it was possible to develop an adapted dynamic mathematical model of the whole plant from 
primary sedimentation to effluent including  sludge digestion and reject water treatment.  
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Figure 7. Sankey diagram for the COD flow under design loading conditions (Reichel 2016) 

 

 
Figure 8. Sankey-diagram for the Nitrogen flow under design loading conditions  

(Svardal et al. 2014) 
 
The model developed was fed with the loading data of the whole year 2011 in order to 
demonstrate the influence of the variations of loading and temperature on the energy 
consumption for aeration, the energy production from   biogas and the N removal results 
using different operational strategies and assuming different loading conditions. Figures 7 and 
8 show the COD- and N-flows for the design loading situation (4 Mio PE as 85%ile which 
corresponds to a mean load of ~3.5 Mio PE). 
 
Reject Water treatment  
After a long discussion regarding N-removal from reject water (containing ~ 25% of the N 
influent load) it was decided to go for partial nitritation and denitritation in the 1st stage AS 
plant. As long as there is enough carbon source for denitrification N-removal needs 1.7 kg 
O2/kg N-removed irrespective of the process applied (Deammonification or denitritation). 
Oxidation of ammonia to nitrite at NH4-N concentrations >1600 mg/l is a very stable and easy 
process up to about 50% conversion. Start-up phase is in the range of less than 1 week, which 
is very important for a large WWTP. If higher N-removal rates should be required in the 
future lime addition to the nitritation tank for pH control would allow to go up to ~80% 
nitritation. The nitrite can easily be removed in the 1stage aeration tank, replacing aeration. 
This results in energy saving for carbon removal in the 1st stage as the oxygenation efficiency 
in the reject water nitritation tank is markedly higher (α=0.7) than in the 1st stage AS tanks 
(α=0.45). 
 
In order to avoid MAP precipitation in the pipes and tanks of the reject water treatment a 
controlled MAP precipitation will be performed in the digested sludge before sending it to the 
dewatering and incineration plant. The digested sludge will be aerated to increase the pH of 
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the reject water resulting in MAP precipitation (Mg removal) before dewatering of the 
digested sludge.   
 
Energy management  
The VMWTP will remain connected to the existing electrical grid so that excess of energy 
can be transferred to the grid and peak energy can be recovered from the grid. The power 
station has a maximum capacity of ~ 10 MW. The gas motors will be operated in a way that 
the transformation efficiency remains close to the maximum at any time.  
 
The recent development of renewable energy results in a complete change of the grid 
management. It is therefore possible that in the future the energy production by the gas motors 
will also be optimized for the stabilization of the electrical grid. Excess energy in the grid 
from renewable sources during the day could be used for plant operation while during the 
night electric energy from the gas motors can be supplied to the grid.  
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ENERGETICKÉ HODNOCENÍ ČOV  
 

Kos M. 
 

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, E-mail: kos@smp.cz 
 
ABSTRAKT 
Optimalizace energetické účinnosti je důležitá pro řízení provozních nákladů čistíren 
odpadních vod (ČOV). Zvyšující se náklady na energii a obavy z globální změny klimatu 
zdůrazňují potřebu dosáhnout energetické soběstačnosti ČOV. V kalovém hospodářství ČOV 
se stále více uplatňují nové technologie zabezpečující zvýšené využití energetického 
potenciálu kalů. ČOV je tak významným spotřebitelem elektrické energie, přičemž od určité 
velikosti je pak i producentem elektrické a tepelné energie. Pozice se označuje jako 
„prosumer” (producer x consumer). K bilancování provozu ČOV a hodnocení spotřeby a 
výroby energie je nutné mít standardizovanou metodiku. Příspěvek se zabývá návrhem 
metodiky, která vychází z provozně sledovaných hodnot a navrhuje klíčové ukazatele pro 
energetické hodnocení ČOV. Současně uvádí první poznatky z českých ČOV získaných při 
testování metodiky. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírna odpadních vod, elektrická energie, energetická bilance, kalový plyn, metodika, 
specifická spotřeba elektrické energie, tepelná energie. 
 
ÚVOD 
Kvalitní stokování a čištění odpadních vod jsou základním předpokladem ochrany 
povrchových vod a nezbytnou součástí moderní infrastruktury měst. Rozhodujícím prvkem 
jsou čistírny odpadních vod. ČOV patří k největším spotřebitelům elektrické energie měst a 
obcí. V roce 2015 žilo v domech připojených na kanalizaci 8,882 mil. obyvatel ČR (84,2 %). 
Délka kanalizační sítě již činí 45 884 km. Celkový počet ČOV je podle údajů z ročenky 
Vodovody kanalizace 2015 (MZe, 2016) 2 456 ČOV v celé ČR. Celkovou spotřebu elektrické 
energie ČOV v ČR odhadujeme ve výši 450 mil. kWh za rok, což představuje trvalý příkon 
cca 55 MW (což mimochodem představuje spotřebu elektrické energie cca 54 kWh na 
připojeného obyvatele za rok). 
 
Spotřeba elektrické energie se dostává opětovně do zájmu provozovatelů ČOV díky 
očekávanému nárůstu spotřeby díky nasazování dalších technologií zvyšujících kvalitu čištění 
a zpracování kalů, což spolu s postupným omezováním „zelených bonusů“ kogeneračních 
jednotek by vedlo k růstu provozních nákladů. Cena za elektrickou energii je součástí 
celkových provozních nákladů, tedy ceny vody, která je v poslední době pod trvalým tlakem 
politiků i uživatelů vodohospodářské infrastruktury. Je proto logické, že se hledají cesty, jak 
spotřebu energií na ČOV snižovat, resp. zvýšit její produkci. Jako nezbytné se jeví provést 
standardizované hodnocení spotřeby elektrické a tepelné energie na ČOV, které bude součástí 
podkladů pro rozhodovací procesy o provozních opatřeních nebo o investicích. Stále více se 
ukazuje, že na základě celkového hodnocení ČOV je pak nezbytné přistoupit k hodnocení 
spotřeb energií u dílčích provozních celků (Kroiss, 2015). Současně je potřeba si uvědomit, že 
čistírny nad 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO) mohou být stabilním producentem energie 
pro vlastní spotřebu nebo dokonce u větších ČOV i pro externí subjekty (především odpadní 
teplo). Potřeba zabezpečit využití čistírenských kalů bezpečnou cestou (hygienizace, 
materiálová transformace), potřeba zajistit opětovné využití odpadní vody, přitom zachovat 
nebo i zvýšit dosahovanou účinnost čištění, povedou k nárůstu spotřeby elektrické a tepelné 
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energie. I proto musí být detailně posouzena energetická a tepelná bilance ČOV, aby nové 
procesy byly implementovány v souladu s možnostmi každé ČOV (Kos, 2016). Ve výhledu je 
pak nezbytné zvážit využívání kalového hospodářství velké ČOV pro zpracování kalů z více 
regionálně blízkých ČOV, tj. fungovat jako regionální centrum zpracování kalů. Dovoz 
odpadních vod a kalů ve větším množství významně ovlivňuje požadavky na energii a její 
produkci na ČOV. 
 
SOUČASNÝ STAV 
V souvislosti s energetickým hodnocením se 1 EO definuje pomocí CHSK (120 g/(EO.d)), 
používání BSK5 se postupně obecně opouští. Specifická spotřeba elektrické energie na dobře 
konfigurovaných a provozovaných ČOV se pohybuje mezi 20 a 45 kWh/(EO.rok). Nižší 
hodnoty jsou dosahovány na moderních velkých čistírnách, vyšší hodnoty nacházíme v široké 
oblasti od cca 10 000 EO. Platí tedy, že čím menší ČOV, tím vyšší je její specifická spotřeba 
energie. Není to však obecně platné, některé nové technologie zvyšují spotřebu elektrické 
energie, ale současně přinášejí vyšší účinnost čištění odpadních vod a zajišťují dodatečnou 
produkci energie na ČOV z čistírenských kalů. Proto vedle hodnocení spotřeby elektrické a 
tepelné energie je potřebné sestavit celkovou energetickou bilanci a zahrnout do ní i získávání 
energií přímo ze zdrojů dostupných na ČOV. Specifická spotřeba elektrické energie nezávisí 
jen na velikosti čistírny, ale také na jejím celkovém návrhu, finálně pak na jejím skutečném 
zatížení. V oblasti středních a velkých ČOV je v ČR obvyklá technologie s odstraňováním 
dusíku a fosforu a s anaerobním vyhníváním kalu, oblasti malých a středních ČOV však také 
nalezneme technologie s aerobní stabilizací kalu. Logicky se tyto ČOV liší ve spotřebě 
elektrické energie. Provedená benchmarkingová hodnocení potvrzují, že existuje vysoký 
potenciál úspor v rámci optimalizace provozu ČOV. Základem je pečlivé posouzení 
současného stavu a vyhodnocení energetické náročnosti ČOV. Proto jsou aktuálně řešeny 
postupy (metodiky – Energy Benchmarking Methodology), jak objektivně a unifikovaně 
posoudit stav na ČOV a následně přijmout cílená opatření. Cílem je zjištění potenciálu 
energetických úspor podle obr 1. 
 

 
Obrázek 1. Definice potenciálu energetických úspor při energetickém hodnocení ČOV 

 
Snahy o úsporu energií samozřejmě nesmí negativně ovlivnit kvalitu čištění odpadních vod. 
V současnosti, kdy se dosáhly meze biologického čištění, se vývoj orientuje na podporu 
energeticky efektivního čištění a zpracování kalů. Důkladné zkoumání na německých ČOV 
prokázalo, že lze jejich spotřebu energií snížit o 20 až 80 %, průměrně o 67 % (DWA 2010).  
 
ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ 
V pozadí každé metodiky jsou benchmarkingová šetření. Oblast energetické náročnosti ČOV 
je dlouhodobě rozvíjena na TU Wien (Agis, 2002). V zahraničí najdeme celou řadu metodik 
využívaných pro posuzování ČOV. Jedním z příkladů je Energy Star PortfolioManager, 
vyvinutý US EPA, který se stal hlavní metodologií pro navrhování energeticky účinných 
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produktů, postupů a služeb ve Spojených státech a má speciální sekci pro ČOV. Tento nástroj 
vypočítává energetickou náročnost v ČOV (primární, sekundární a terciální čištění s nebo bez 
odstraňování nutrientů). Pro dané zařízení Energy Star generuje spotřeby energie ve formě 
tzv. skóre, skóre se vytváří porovnáním predikovaných hodnot s aktuálními daty. Konečné 
hodnocení je bodové, lze získat 1 až 100 procentuální podíl na výkonu: nižší hodnoty 
spotřeby energie získává vyšší skóre. Zároveň jsou porovnávány předpovězené hodnoty s 
výsledky reprezentativního vzorku ČOV ve Spojených státech.  
 
Německá DWA dlouhodobě hodnotí výkon německých ČOV včetně energetické náročnosti, 
ale teprve koncem roku 2015 byla schválena metodika „Arbeitsblatt DWA-A216-
Energiecheck und Energieanalyse – Instrumente zur Energieoptimierung von 
Abwasseranlagen“ pro zjištění stavu energetických spotřeb, energetickou analýzu a 
optimalizaci ČOV (DWA, 2015). Při hodnocení stavu se pracuje s rozlišením efektu 
okamžitých, krátkodobých a závislých opatření na předpokládanou změnu energetické 
efektivity ČOV. Metodika je založena na ukazateli specifické spotřeby (produkce) energie v 
kWh/(EO.rok), přičemž jeden EO je definován produkcí znečištění 120 g CHSK za den. 
Dynamickou simulaci včetně energetické analýzy podle DWA-A216 např. používá často 
využívaný software ZAKEN od společnosti GELSENWASSER (http://www.zak-en.de/).  
 
V současné době běží dva EU projekty, které mají za cíl propracovat metodiky energetického 
hodnocení ČOV. Projekt ENERWATER (http://www.enerwater.eu/enerwater-project-waste-
water-treatment-plants/) identifikuje tzv. klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které odpovídají 
spotřebě energie potřebné k odstranění specifického znečištění (nerozpuštěné látky, CHSK, 
N-NH4, celkový N, celkový P, patogenů apod.), a na jejich základě pak vypočítává Total 
Pollutant Equivalent – TPE (kWh/kgTPEodstraněné). Následně se počítá syntetický Energy 
Performance Indicator a konečným krokem je výpočet Water Treatment Energy Index 
vyjadřovaný ve formě energetického štítku v 7 kategoriích. Snaha o zahrnutí co nejvíce vlivů 
činí tento postup poněkud složitým.    
 
Projekt POWERSTEP (Energy positive wastewater treatment plant in your city, 
http://www.powerstep.eu/) se zaměřuje na zajištění energetické soběstačnosti ČOV, jeho 
součástí je rovněž posuzování energetické náročnosti ČOV, a to s využitím programu 
OCEAN pro energetický audit ČOV. Řešitelé (Remy a Cazalet, 2017) provedli výpočty 
spotřeby a produkce elektrické energie pro 3 velikostní kategorie ČOV (5 000 EO, 50 0000 
EO, 500 000 EO) a obvyklé technologické sestavy. Konstatují, že spotřeba elektrické energie 
by se měla pohybovat v oblasti 18–25 kWh/(EO.rok), Doporučují použít tyto hodnoty jako 
BAT hodnoty, neboť představují např. 5–20 % četnost výskytu z posledního 
bechmarkingového šetření (DWA 2016) v Německu. Propočtená produkce elektrické energie 
(týká se středních a velkých ČOV) by se měla pohybovat v oblasti 15–17 kWh/(EO.rok), což 
opět dobře koresponduje s benchmarkingovými hodnotami DWA (DWA 2016).   
 
Německá asociace pro vodu DWA provádí každoročně hodnocení výkonu ČOV, které rovněž 
zahrnuje energetické hodnocení spotřeby a produkce energie. Hodnocení probíhá v 5 
velikostních kategoriích ČOV -  GK1: <1 000 EO, GK2: 1 000-5 000 EO, GK3: 5 000-10 000 
EO, GK4: 10 000-100 000 EO, GK5: >100 000 EO, počet EO je vyjádřen podle CHSK. 
Výsledky posledního vyhodnocení jsou na obr. 2 a 3. Vyhodnocena je poloha mediánu vůči 
četnosti výskytu údaje u hodnocených ČOV. Např. medián specifické spotřeby elektrické 
energie středních ČOV (10 000 – 100 000 EO), zajímavých z hlediska ČR, je 34 
kWh/(EO.rok) a má četnost výskytu 42 %. V současnosti je hodnocení energetické náročnosti 
již výhradně prováděno podle schválené metodiky DWA A216. 
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Obrázek 2. Benchmarking spotřeby el. 
energie německých ČOV podle velikostní 

kategorie za rok 2015 (DWA 2016) 

Obrázek 3. Benchmarking produkce el. 
energie německých ČOV podle velikostní 

kategorie za rok 2015 (DWA 2016) 
 

 
METODIKA ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ ČOV  
 
Úkol Smart Regions 
Centrum kompetence Smart Regions (Inteligentní regiony), hlavní řešitel ENKI, o.p.s., 
založené v rámci projektu číslo TE02000077, název projektu: Smart Regions – Buildings and 
Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable 
Development, spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky pro období 
2014–2019, je zaměřeno na společensky důležité téma energetické efektivnosti budov a 
regionů, jako koncepčního řešení sídelních celků. Centrum tvoří celkem 22 subjektů. Jedním 
z hlavních výstupů práce centra je vznik národních metodik (ve vazbě na aktuální stav 
legislativy EU a dalších poznatků tzv. „dobré mezinárodní praxe“) pro tuto oblast a jejich 
ověřování na praktických příkladech – tzv. pilotních projektech. V pracovním balíčku WP-1 
„Vytvoření udržitelných systémů zásobování vodou v městských a příměstských regionech“, 
se řešení zaměřuje na problematiku znečištění a energie na ČOV (Doležal a kol., 2016).   
 
Cíle metodiky 
V rámci výše uvedeného úkolu byla vypracována metodika Energetického hodnocení ČOV 
(Doležal a kol., 2017), která je nyní v procesu certifikace (certifikátor MZe) a ověřování na 
několika lokalitách. Energetické hodnocení ČOV (EH) má za cíl získat transparentní a 
skutečnosti odpovídající informace o energetické spotřebě a produkci energií na ČOV a tím 
současně přispět ke stimulaci optimalizace spotřeby elektrické a tepelné energie na ČOV, ke 
zvýšení inovativnosti, efektivity a sjednocení postupů praxe v oblasti energetického 
hodnocení provozu ČOV. Pro technologie čištění odpadních vod a zpracování kalů jsou 
potřebné různé druhy energie (elektřina, teplo apod.). ČOV rovněž produkuje různé druhy 
energie a materiály (elektřina, teplo, čistírenský kal apod.). Vyprodukovaná energie může být 
použita interně na ČOV nebo externě v infrastruktuře mimo ČOV. Na ČOV je tedy možné 
pohlížet jako na místní či regionální zdroj energie, který je také potencionálním obnovitelným 
materiálovým zdrojem nutrientů. Metodika „Energetické hodnocení ČOV“ má za cíl 
jednoduchou formou přímo související s provozem ČOV posoudit a vyhodnotit stav spotřeby 
energií na ČOV, současně vyhodnotit stav produkce a využití bioplynu (pokud je produkován 
a využíván) k energetickým účelům. 
 
Zásady tvorby metodiky 
Základním předpokladem byl soulad navrhované metodiky se stávajícími normami a to, že 
musí být kompatibilní se současnými osvědčenými postupy a musí být snadno akceptovatelná 
pro přijetí zúčastněnými stranami a organizacemi. Její vznik byl vyvolán stavem hodnocení 
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provozu ČOV, kdy sice jsou k dispozici údaje umožňující energetické hodnocení, ale to je 
v podstatě okrajovou záležitostí. Hodnocení provozu se soustřeďuje na účinnost čištění, ale 
hlubší hodnocení spotřeby energií není (až na výjimky) přes dostupnost provozních měření 
systematicky prováděno. Do jisté míry za to může neexistence uzančních dokumentů pro 
vyhodnocování energetické účinnosti ČOV. Existuje přitom řada horizontálních norem 
týkajících se energetické účinnosti a úspor. Tyto dokumenty vymezují rámec, který 
navrhovaná metodika plně respektuje, zároveň s těmito předpisy zachovává konzistenci. 
V první etapě, která byla realizována v roce 2015 a 2016, byl proveden průzkum v oblasti 
posuzování energetické náročnosti ČOV, navázány kontakty s mezinárodními i tuzemskými 
experty. Zároveň došlo k vyhodnocení priorit provozovatelů a vlastníků ČOV a metod 
použitelných v praxi, tak, aby odpovídaly stávající úrovni měření základních veličin při 
provozu ČOV. Následně byla navržená metodika EH konzultována se specialisty některých 
provozních společností a současně byla a je nyní testována na několika lokalitách. 
 
Metodika EH má za cíl jednoduchou formou přímo související s provozem ČOV posoudit 
stav spotřeby energií na ČOV a vyhodnotit stav produkce a využití bioplynu (tam, kde je 
produkován) k energetickým účelům. Metodika vychází ze stavu, kdy na ČOV je měřena 
spotřeba elektrické energie a provádějí se základní sledování provozu ČOV včetně 
vyhodnocení provozu, což je povinné s ohledem na znění provozních řádů, ale i např. 
nezbytnost plnit Informační systém vodovodů a kanalizací, kterým se již od roku 2007 
naplňuje ustanovení v §§ 4, 5, 6, 29 a 36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hodnocené období a postup hodnocení 
Vyhodnocované období je minimálně 1 rok, nicméně doufáme, že EH se stane součástí 
standardního každoročního vyhodnocování provozu ČOV. Systémové hranice EH by měly 
být ve vyhodnocovaném období konstantní a neměnné a musí odpovídat systémovým 
hranicím definovaným před EH. Hlavním rozdílem proti existujícím metodikám je snaha 
dokumentovat změny energetické náročnosti v průběhu roku. Proto byl zvolen časový krok 
vyhodnocení jeden měsíc, neboť je nezbytné v průběhu roku zachytit sezónní kolísání 
spotřeby energie, které je na řadě lokalit extrémní. Doporučený postup hodnocení: 
 V každém měsíci je vyhodnocena průměrná hodnota vyhodnocovaného ukazatele jako 

denní průměr (např. zatížení podle CHSK, denní produkce jednotlivých kalů, produkce 
bioplynu, spotřeba elektrické energie atd.); 

 Vypočítány jsou specifické údaje spotřeb a produkcí, opět v měsíčním kroku; 
 Z měsíčních průměrných hodnot jsou pak vypočítány roční charakteristické specifické 

hodnoty, které jsou výstupem EH ve formě tabulky a grafického znázornění jako 
„energetický štítek“, s ohledem na praxi v ČR je vypočítávána průměrná roční hodnota;   

 Zjištěné specifické údaje jsou komentovány a srovnány s benchmarkingovou hodnotou 
(hodnotou BAT) ve zprávě o EH, jsou navržena doporučení ke zlepšení stavu.  

Rozsah požadovaných podkladů pro EH je uveden v metodice. Lze říci, že provozovatel musí 
poskytnout hodnotiteli (pokud nebude provádět hodnocení sám) prakticky veškeré provozní 
údaje, které sleduje. Někdy je potřeba zajistit doplňková měření či dopočty.  Často je nutné 
uzavřít smlouvu typu NDA, neboť se jedná o důvěrná data, a odsouhlasit formu zveřejnění.  
 
Vyhodnocované specifické ukazatele v rámci EH  
V rámci zpracování EH ČOV jsou stanoveny specifické parametry charakterizující stav 
nakládání s energií na hodnocené ČOV, které jsou uvedeny v tabulce 1.  
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Tabulka 1. Vyhodnocované specifické ukazatele v rámci EH a navržené hodnoty BAT  

 
Pro účely EH je 1 EO definován podle CHSK jako denní produkce 120 g CHSK/(EO.d). 
Hodnoty specifických produkcí kalového plynu jsou uvedeny pro mezofilní vyhnívání, pokud 
je použito termofilní vyhnívání nebo např. termická hydrolýza kalu, pak je komentováno ve 
zprávě o energetickém hodnocení a zjištěné hodnoty by měly být vyšší než hodnoty BAT.    
Hodnoty jsou získávány vyhodnocením průměrných měsíčních hodnot. Průběhy hodnot jsou 
prezentovány ve formě grafů a souhrnné tabulky. Podle způsobu vzorkování jsou do 
vyhodnocení kalového hospodářství zahrnuty i svozy kalů a stav musí být popsán v komentáři 
o EH. Spotřeba elektrické energie na ČOV nezahrnuje čerpání odpadních vod do ČOV, které 
se vyhodnocuje samostatně. Energetická náročnost ČOV závisí na umístění zařízení, velikosti 
ČOV, na jejím látkovém a hydraulickém zatížení, druhu procesu čištění, systému 
provzdušňování, požadavcích na kvalitu odpadních vod, stáří zařízení, úrovni regulace, 
zkušenostech manažerů apod. 
 
V řadě existujících způsobů hodnocení energetické náročnosti ČOV můžeme nalézt řadu 
různých přístupů snažících se o zohlednění vlivu kapacity, vytížení, regulace, čistírenské 
technologie atd. Tento holistický přístup je sice možný, ale velmi komplikovaný a často 
nevypovídající. Proto jsme zvolili přístup, který hodnotí dosažený parametr jako absolutní 
roční hodnotu, a v komentáři pak hodnotitel uvádí možné rozhodující vlivy, kterými 
zdůvodňuje, že byla zjištěna právě takováto hodnota. To ho vede i k návrhu zlepšení.         
   
Zpráva o energetickém hodnocení a energetický štítek ČOV 
Výsledky energetické analýzy se zdokumentují ve zprávě o energetickém hodnocení ČOV. 
Doporučená skladba zprávy vychází z jednotlivých pracovních kroků energetického 
hodnocení.  Zpráva musí mít alespoň tento obsah: 
 Úvod, účel a důvody provedení energetického hodnocení a stanovení cílů; 
 Technologický popis ČOV a seznam hlavních strojů a zařízení na základě 

technologického schématu s uvedením charakteristických energetických hodnot; 
 Měsíční průběhy zatěžovacích parametrů a souvisejících spotřeb a produkcí (kalů, 

bioplynu, energie, tepla) v měsíčním kroku jako denní průměrné hodnoty; 
 Výpočet -  stanovení specifických parametrů charakterizující stav nakládání s energií na 

hodnocené ČOV po měsících a výpočet průměrné roční hodnoty;  
 Srovnání zjištěných (skutečných) a ideálních hodnot pro identifikaci opatření ve formě 

prezentace grafů průběhu hodnot;   
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 Komentář zjištěných hodnot a návrh optimalizačního opatření na základě jednotlivých 
potenciálů úspor (v kWh/rok), včetně stručného popisu opatření; 

 Návrh na vyhodnocení návrhu opatření; 
 Souhrn a výhled dalšího postupu. 
 
Výsledek EH je možné znázornit ve formě energetického štítku. Grafická forma štítku je 
znázorněna na obr. 4.  Slovní stupnice celkové specifické spotřeby elektrické energie na 1 EO 
(CHSK) má 7 skupin vymezených hodnotou 15 kWh/(EO.rok) na příslušnou kategorii, pouze 
první skupina má vzhledem k náročnosti dosažení rozsah 10 kWh/(EO.rok). Každá kategorie 
má přiřazené slovní hodnocení a je označena současně velkým písmenem od A do G. 
Hodnota zjištěná pomocí EH se vepíše do příslušné kategorie a uvede se údaj s přesností na 2 
desetinná místa. Při vyhodnocení se srovnávají skutečné (zjištěné) hodnoty s hodnotami BAT. 
Z rozdílu srovnávaných hodnot lze identifikovat potenciál úspor pro příslušné provozní celky 
a technologické skupiny. Hodnotitel okomentuje zjištěné hodnoty a porovná jejich výši s 
hodnotami BAT. Pokud se vyhodnocuje EH ve více letech, musí se posoudit vývoj zatížení 
ČOV a vliv tohoto zatížení na výsledky EH. Z rozdílu mezi zjištěnou hodnotou a hodnotu 
BAT hodnotitel stanoví potenciál možných úspor. 
 

 
Obrázek 4. Štítek energetické náročnosti čistírny odpadních vod 

 
TESTOVÁNÍ METODIKY  
 
Příklady výstupů 
Zpracování údajů probíhá v Excelu. Po certifikaci metodiky bude tento program k dispozici 
jako součást výstupů úkolu. Energetické hodnocení poskytuje celou řadu grafů, využívaných 
v následné prezentaci a zprávě.  Na obr. 5 a 6 jsou příklady grafů z EH různých ČOV. Více 
příkladů bude uvedeno při prezentaci na konferenci. 
 

  

Obrázek 5. Příklad hodnocení spotřeby a 
výroby el. energie z kalového plynu 

Obrázek 6. Příklad hodnocení způsobu 
produkce tepla na velké ČOV 
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Hlavní zjištění z testování EH 
V rámci testování metodiky na cca 8 ČOV byly zjištěny na základě EH tyto první poznatky: 

 Stav podkladů umožňuje použití metodiky na středních a velkých ČOV; 
 Byl zjištěn spíše dobrý stav spotřeby elektrické energie vodní linky ČOV;  
 Z výsledků vyplývá podceňování významu kalového hospodářství pro náklady ČOV, 

zjištěno špatné hospodaření s teplem, nízká koncentrace kalu ve vyhnívacích nádržích 
vyvolává vysokou spotřebu tepla, obecně jsou vysoké tepelné ztráty rozvodů, špatný 
stav výměníků tepla, špatný stav zateplení vyhnívacích nádrží;  

 Na řadě ČOV není stanovována hmotová bilance, není plně využíván potenciál 
vyrobeného kalového plynu, na řadě ČOV jsou nedostatečně velké plynojemy pro 
vyrovnání nerovnoměrností potřeby výroby elektrické energie a tepla;  

 Často nízká účinnost kogeneračních jednotek, preferování výroby tepla v kotlích na 
kalový plyn před využitím tepla z kogeneračních jednotek; 

 Zjištěn velký vliv vytížení ČOV na specifické spotřeby elektrické energie;     
 Ukazuje se, že zvolené hodnoty BAT odpovídají účelům metodiky.  

Testování metodiky EH také poskytuje podklady pro přípravu zpracování kalů materiálovou 
transformací s využitím odpadního tepla nebo pro zvýšení produkce kalového plynu. 
 
ZÁVĚR 
Uplatnění certifikované metodiky povede uživatele k cíli, tj. optimalizaci spotřeby energií, 
optimalizaci energetických zdrojů, zvyšování energetické účinnosti, prokazatelné úspoře 
výdajů díky systémovému přístupu, řízení energií založené na měřitelnosti a možnosti 
porovnávání. Metodika energetického hodnocení ČOV je vhodnou součástí procesu 
certifikace podle ČSN EN ISO 50001 Energetický management pro čistírny odpadních vod. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu TAČR TE02000077 Smart Regions – Buildings and 
Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable 
Development. Úkol probíhá do roku 2019.  
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PROBLEMATIKA ČIŠTĚNÍ NESTANDARDNÍCH 
ODPADNÍCH VOD V PODMÍNKÁCH DÁLNIČNÍCH 

ODPOČÍVEK – SROVNÁNÍ DVOU REALIZOVANÝCH 
ČISTÍREN SBR 

 
Koller M., Keclík F., Mráčková S., Hammer V. 

 
EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 

E-mail: koller@ekosystem.cz 
 
ABSTRAKT 
Cílem příspěvku je prezentace provozních výsledků dvou realizovaných čistíren odpadních 
vod typu SBR navržených pro podmínky dálničních odpočívek s nestandardním složením 
odpadních vod. Budou diskutovány řešené provozní problémy a výsledky provozu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
ČOV, dálniční odpočívka, nestandardní odpadní vody, provozování, SBR. 
 
ÚVOD 
Dálniční odpočívky se často nacházejí na odlehlých lokalitách bez možnosti napojení na 
obecní splaškovou kanalizaci. Proto se čištění odpadních vod musí často řešit individuální 
čistírnou. Velikostí se tyto čistírny řadí do kategorie malých čistíren (do 500 EO). Charakter 
složení odpadních vod je ale nestandardní s vyšším podílem obtížně rozložitelných látek, 
vyšším zatížením dusíkem a vyšším obsahem pěnotvorných látek z čisticích prostředků. 
V následujícím textu jsou uvedeny provozní zkušenosti dvou realizovaných čistíren pro tyto 
podmínky. 
 
CHARAKTER ODPADNÍCH VOD 
Odpadní vody (dále jen OV) z dálničních odpočívek s čerpací stanicí jsou charakteristické 
svým specifickým složením a značnou hydraulickou i látkovou nerovnoměrností přitékajících 
odpadních vod.  
Množství natékajících odpadních vod kolísá jak denně (hodinové maximum), tak i sezónně 
(měsíční maximum). 
Složení odpadních vod je charakterizováno malým obsahem snadno rozložitelného substrátu a 
zároveň s vysokým obsahem amoniakálního dusíku a organicky vázaného dusíku. Z toho 
plyne pro tyto OV nepříznivý poměr mezi BSK5:CHSKCr, který se u těchto OV pohybuje 
kolem 0,4. Běžně se uvádí, že vhodný poměr BSK5:CHSKCr pro biologické ČOV je 0,7. 
Poměr BSK5 a Nc se pohybuje až na úrovni 1 – 2:1. Tento poměr negativně ovlivňuje proces 
denitrifikace nedostatkem dostupného organického substrátu. Intenzivní proces nitrifikace pak 
způsobuje problémy s kolísáním hodnoty pH. 
Dalším problémem těchto OV je používání velkého množství čistících a dezinfekčních 
přípravků na čerpací stanici a tím způsobené pěnění provzdušňované OV a případná inhibice 
kalu při použití nevhodných chemických přípravků s použitím biologicky toxických aktivních 
látek, často na bázi chloru. 
Odpadní vody mají také vyšší podíl hrubých mechanických nečistot oproti klasickým 
odpadním vodám. Typickým problémem je časté používání vlhčených hygienických ubrousků 
na toaletách. Díky krátké délce kanalizační sítě se tyto látky dostávají nerozmělněná do 
čistírny odpadních vod a při průchodu kalovým čerpadlem roztrhají na jemná pevná 
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nerozložitelná vlákna, která se mohou namotat na pohyblivé části čerpadel a tím je značně 
poničit. 
Anonymita dálničních odpočívek také přispívá k vypouštění nebezpečných látek do 
kanalizace, které je ale zpětně obtížně zjistitelné. Může se jednat například o vylévání obsahu 
chemických záchodů, ropných látek nebo dalších chemických odpadů vznikajících při 
provozu motorových vozidel. 
Potíže může způsobit i větší množství tuků v OV, jejichž zdrojem bývají restaurační zařízení 
u čerpacích stanic. Tuky se po ochlazení vody vysráží a mohou ucpat kanalizaci a způsobovat 
problémy na technologickém zařízení ČOV. 
 
NÁVRH TECHNOLOGIE SBR PRO DÁLNIČNÍ ODPOČÍVKU 
Při návrhu technologie čištění OV z čerpacích stanic se musíme vypořádat s mnoha problémy. 
Návrh ČOV je často limitován omezenou velikostí stavební parcely, proto je nutné dbát i na 
velikost budoucí ČOV. U nátokové kanalizace je nutné dodržet dostatečný průměr a spád, aby 
nedocházelo k jejímu ucpávání hrubými mechanickými nečistotami. Tyto nečistoty je potřeba 
zachytit před vstupem do biologické části ČOV, např. instalací česlicové vestavby.  
 
Vyrovnávací nádrž 
Pro snížení látkové a hydraulické nerovnoměrnosti je vhodné zařadit do technologického 
návrhu vyrovnávací nádrž. Tato nádrž má za úkol kromě vyrovnávání hydraulických výkyvů i 
lepší homogenizaci splaškových OV pomocí řízeného provzdušňování nádrže. Také při 
nátoku toxické látky dojde k jejímu zachycení a naředění před vstupem do biologické části 
čistírny. 
Při návrhu aktivační čistírny typu SBR pak vyrovnávací nádrž vytváří potřebný akumulační 
prostor pro reakční, sedimentační a vypouštěcí fázi cyklu. 
Z vyrovnávací nádrže je odpadní voda čerpána, což umožňuje navrhnout výšku biologického 
stupně čistírny nad úrovní terénu. 
 
SBR 
Tento typ ČOV zahrnuje jeden reaktor, ve kterém probíhá celé čištění OV. V reaktoru se 
střídají časově oddělené procesy: 
fáze nátoku probíhá plnění reaktoru SBR 
fáze reakce probíhá čištění odpadních vod, proces nitrifikace a denitrifikace 

probíhá v časově oddělených fázích, fáze reakce začíná současně 
s fází nátoku a po naplnění reaktoru SBR probíhá dostatečně dlouhou 
dobu pro vyčištění celého objemu odpadních vod 

fáze sedimentace sedimentace aktivovaného kalu a odsazené vyčištěné odpadní vody 
fáze čerpání odčerpání vyčištěné odpadní vody 
 
Při návrhu technologie ČOV je nezbytně nutné dbát na to, aby byla SBR reaktoru předřazena 
dostatečně velká vyrovnávací nádrž, která bude schopná pojmout produkci OV během fáze 
reakce, sedimentace a čerpání. 
Technologii SBR je možné doplnit systémem dávkování síranu železitého pro chemické 
srážení fosforu a zlepšení sedimentačních vlastností kalu. Potřebná dávka srážedla se dávkuje 
na konci fáze nátoku a její velikost je úměrná množství čištěné odpadní vody. 
 
Kalojem 
Přebytečný kal z SBR reaktoru je třeba řízeně odčerpávat do samostatného kalojemu. 
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Splašková OV SBR KVN

O

PK

SKKVČerpaná OV

 
 
Legenda:  K ........ kalojem KV ....... kalová voda 
 SBR ... Sequencing batch reactor O .......... odtok 
 VN ..... vyrovnávací nádrž PK ........ přebytečný kal 
   SK ........ stabilizovaný kal 

Obrázek 1. Technologické schéma navrhované technologie SBR 
 
SROVNÁNÍ DVOU REALIZOVANÝCH ČOV 
 
ČOV A 
Čistírna čistí splaškové odpadní vody z čerpací stanice na dálniční odpočívce u dálnice se 
střední až malou intenzitou dopravy. Součástí odpočívky není motorest ani restaurační 
zařízení. 
 
Hlavní technologické parametry čistírny: 

- Vyrovnávací nádrž s česlicovou vestavbou, provzdušňováním, dvojicí čerpadel a 
spojitým měřením hladiny tlakovou sondou 

- Aktivační reaktor SBR s plovákovým odtokovým čerpadlem a spojitým měřením 
hladiny tlakovou sondou 

- Dmychadlo s regulací frekvenčním měničem s vazbou na výšku hladiny v nádrži SBR 
- Indukční průtokoměr na odtoku 
- Dávkování Preflocu 
- Dálkové řízení provozu a monitoring 

 
ČOV B 
Čistírna čistí splaškové odpadní vody z čerpací stanice na dálniční odpočívce u dálnice se 
vysokou intenzitou dopravy. Součástí odpočívky je fastfoodová restaurace, která je vybavena 
samostatnou čistírnou odpadních vod.  
 
Hlavní technologické parametry čistírny: 

- Vyrovnávací nádrž s česlicovou vestavbou, provzdušňováním, dvojicí čerpadel a 
spojitým měřením hladiny tlakovou sondou 

- Aktivační reaktor SBR s plovákovým odtokovým čerpadlem a spojitým měřením 
hladiny tlakovou sondou 

- Kyslíková sonda 
- Dmychadlo s regulací frekvenčním měničem s vazbou na koncentraci kyslíku v nádrži 

SBR 
- Indukční průtokoměr na odtoku 
- Dálkové řízení provozu a monitoring 
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Tabulka 1. Vybrané návrhové parametry 
 ČOV A ČOV B 
Průměrná kapacita 75 EO 85 EO 
Maximální kapacita 150 EO 150 EO 
Látkové zatížení (BSK5) 9,0 kg/d 9,0 kg/d 
Q24 – denní průměr 6,0 m3 6,0 m3 
Qd – denní maximum 9,0 m3 10,0 m3 
Objem VN 17,4 m3 15,7 m3 
Objem SBR 34,8 m3 22,1 m3 
Objem K 10,6 m3 9,7 m3 
Zatížení kalu (BSK5) 0,065 kg/kg.d 0,091 kg/kg.d 
Objemové zatížení (BSK5) 0,26 kg/m3.d 0,40 kg/m3.d 
Stáří kalu 43,0 dní 25,4 dní 
 

  
Obrázek 2. ČOV A Obrázek 3. ČOV B 

 
ZHODNOCENÍ PROVOZU V OBDOBÍ LEDEN AŽ ČERVENEC 2017 
 
Srovnání složení odpadní vody 
V následující tabulce č. 2 je uvedeno srovnání návrhových a reálně dosažených koncentrací 
na obou čistírnách. Vzorky odpadní vody byly odebírány jako bodové vzorky z vyrovnávací 
nádrže, kde byla odpadní voda již homogenizovaná. 
 
Z tabulky je patrná dobrá shoda návrhových parametrů s reálnými výsledky. Důležitá hodnota 
je dosažená minimální koncentrace BSK5 100 mg/l. Tato hodnota je nižší než minimální 
koncentrace N-NH4 a způsobuje problémy s nedostatečnou denitrifikací a poklesem hodnoty 
pH v nádrži SBR. Tato problematika bude komentována níže. 
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Tabulka 2. 
Nátokové koncentrace OV 

ČOV A ČOV B 
Projekt Monitoring Projekt Monitoring 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

BSK5 
průměr   700   460   850   540 
min -   100 -   100 
max 1 500   900 1 500 1 400 

CHSKCr 
průměr 1 500 1 600 2 000 1 650 
min -   550 -   800 
max 2 500 2 700 3 000 2 250 

NL 
průměr   600   700   600   500 
min -   100 -   250 
max 1 000 1 800 1 000   700 

N-NH4 
průměr   300   180   300 - 
min -   160 - - 
max   400   200   400 - 

Pcelk. 
průměr     30     20     30 - 
min -     12 - - 
max     40     26     40 - 

 
Provozní monitoring 
V následující tabulce jsou srovnány vybrané paramenty z provozního monitoringu: 
 
Tabulka 3. 
Monitoring 

teplota [°C] měsíční průtok [m3/měsíc] 
ČOV A ČOV B ČOV A ČOV B 

leden 5 – 11 10,0 63,8 92,8 
únor 6 – 12 10,6 50,0 86,1 
březen 10 – 16 12,0 64,0 117,4 
duben 13 – 19 13,7 102,7 145,4 
květen 14 – 24 15,8 149,7 156,6 
červen 20 – 26 20,5 86,0 154,7 
červenec 24 – 26 22,0 127,0 190,7 
  denní průtok 1,7 – 4,8 m3/d 3,1 – 6,1 m3/d 
  průměr 3,1 m3/d 4,5 m3/d 
 
Teploty pro ČOV A jsou vyhodnoceny z denních záznamů obsluhy změřené přenosným pH 
metrem a jsou uvedeny dosažená měsíční minima a maxima. Teploty pro ČOV B jsou 
vyhodnoceny z online monitoringu kyslíkové sondy a je uveden měsíční průměr. 
Z výsledků měsíčních i denních průtoků je patrný vliv vyšší intenzity dopravy na dálnici 
vzhledem k dosaženým průtokům. 
Na obou čistírnách je provozován  SBR cyklus s proměnnou délkou fáze plnění s ohledem na 
velké kolísání nátoku. Návrhové provozní maximum je 24 hodinový cyklus. 
Na ČOV A se počet cyklů čištění pohyboval v intervalu 7 – 18 cyklů za měsíc. 
Na ČOV B se počet cyklů čištění pohyboval v intervalu 13 – 29 cyklů za měsíc. 
 
Problematika pH 
Sledování hodnoty pH je na čistírnách tohoto typu velmi důležité. 
Ve vyrovnávací nádrži se pH v obou čistírnách pohybovalo ve sledovaném období na úrovni 
7,5 – 9. 
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Na ČOV A byla v průběhu loňského roku několikrát změřena hodnota pH pod 5. Obsluha 
čistírny poté okamžitě nadávkovala vápenec přímo do vyrovnávací nádrže, neutralizovala 
závadnou látku a ochránila tak SBR reaktor. Charakter závadné látky ani způsob jejího 
vypuštění nebyl zjištěn. Pokles pH odpovídal vypuštění několika litrů koncentrované silné 
kyseliny. 
 
Na obou čistírnách obsluha provádí pravidelné měření pH v SBR reaktoru. Při poklesu pod 
hodnotu 6,5 – 6,0 nadávkuje dolomitický mletý vápenec a dojde ke zvýšení hodnoty pH na 
cca 7,5. Při použití vápna by pH po nadávkování stouplo až k hodnotám kolem 9, což je pro 
podmínky ČOV příliš vysoká hodnota.  
 
Na ČOV A byl vápenec dávkován v zimním období cca 1 – 2 × měsíčně, v letním období 4 – 
6 × měsíčně. Na ČOV B byl vápenec dávkován pouze v průběhu března. Vyšší potřeba 
vápence na ČOV A je způsobena dávkováním Preflocu, který snižuje hodnotu pH. 
 
Dávkování externího substrátu 
Průměrný poměr BSK5:CHSKCr se u obou ČOV pohyboval kolem 0,3, což charakterizuje 
odpadní vody jako obtížně rozložitelné. Minimální hodnota dosahovala až pod 0,2. 
 
Z tohoto důvody bylo přikročeno k dávkování externího substrátu do obou ČOV. Jako externí 
substrát se osvědčily lihovarnické výpalky. Jedná se levný, vysoce koncentrovaný substrát, 
který je snadno rozložitelný. 
 
Průměrná dávka výpalků je 3 – 4 l/d. Na ČOV A dochází k dávkování již od roku 2016, na 
ČOV B jsou výpalky dávkovány do března 2017. 
 
Provozovatel 
Pro správnou funkci jakékoliv čistírny odpadních vod je nutné zajistit její kvalitní obsluhu. Při 
návrhu obou čistíren byl kladen maximální důraz na dobrou obsluhovatelnost, zejména 
snadný přístup ke všem nádržím a maximální automatiku řízení provozu, včetně dálkového 
přístupu a zasílání havarijního hlášení poruchových stavů. 
Důležitým milníkem bylo pochopení rozdílu mezi automatickým a bezobslužným provozem. 
Čistírna může být automatická, ale vždy bude vyžadovat obsluhu. Důležitý vliv provozovatele 
se projevil při včasné identifikaci průniku závadné látky do vyrovnávací nádrže a její 
neutralizaci před jejím odčerpáním do reaktoru SBR. 
Na následujících obrázcích je zobrazen dálkový online přístup ke sledovaným parametrům 
pomocí řídícího systému a webové aplikace společnosti Fiedler. Tento systém také umožňuje 
dálkové nastavení parametrů technologie a statistické zpracování dat. 
 

  
Obrázek 4. Sledované parametry, ČOV B 
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Obrázek 5. Dálkový přístup, grafické zobrazení ČOV B 

 
Dosažené odtokové koncentrace 
V následující tabulce jsou shrnuty dosažené odtokové koncentrace. Vzorek je odebírán 
z odtokového objektu na výtlaku čerpadla vyčištěné vody. 
 

Tabulka 4. 
Odtok 

ČOV A ČOV B 
koncentrace účinnost koncentrace účinnost 

[mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] 
BSK5 Ø 4,1 1 – 22 99,1 Ø 7,0 2 - 15 98,7 
CHSKCr Ø 33,0 20 – 45 97,9 Ø 78,7 40 - 110 95,2 
NL Ø 5,2 5 – 10 - Ø 11,4 6 - 14 - 
N-NH4 Ø 0,2 0,1 – 1 99,9 - - - 
Pcelk. Ø 6,6 3 - 13 67,5 - - - 
 
Dosahovaná účinnost čištění je velmi vysoká na obou čistírnách. ČOV B byla zprovozněna na 
konci roku 2016 a ve výsledcích je patrný vliv zapracování čistírny. Také se projevil vliv 
obsluhy, která se teprve učí provozovat pro ně novou technologii. 
 
ZÁVĚR 
Technologie SBR se osvědčila při využití pro nestandardní podmínky dálničních odpočívek. 
 
Odpadní voda je charakterizována jako obtížně rozložitelná, poměr BSK5:CHSKCr = 0,3. 
Osvědčila se aplikace lihovarnických výpalků jako externího substrátu pro podporu 
denitrifikace. Průměrná dávka cca 3 – 4 l/d. 
 
Dolomitický mletý vápenec je vhodné alkalizační činidlo. 
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Obrázek 6. Vizuální srovnání nátoku a 

odtoku, ČOV A 
Obrázek 7. Reaktor SBR, ČOV A 

 
Automatická čistírna nerovná se bezobslužná čistírna. Kvalitní obsluha je základem fungující 
čistírny a kvalitních odtokových parametrů. 
 
Dobrý návrh čistírny musí vytvořit podmínky pro její dobrou obsluhu. 
 
Dálkový přístup k informacím z čistírny a možnost dálkového nastavení parametrů 
technologie se pro tyto nestandardní podmínky velmi osvědčil. Komunikace s obsluhou byla 
mnohem jednodušší. 
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ABSTRAKT 
Čistírna odpadních vod v obci Tlučná, okres Plzeň – sever, zajišťuje čištění odpadních vod 
v aglomeraci Kamenný Újezd – Nýřany – Tlučná – Vejprnice. Před první intenzifikací, která 
proběhla v roce 2013, byla čistírna navržena na látkové zatížení 8 700 EO60 dle ukazatele 
BSK5. Intenzifikaci čistírny si vyžádalo rozšiřování odkanalizované aglomerace, připojování 
nových producentů odpadních vod a v neposlední řadě nedostatečná nitrifikační kapacita 
v období s nízkou teplotou odpadních vod. První intenzifikací byla čistírna rozšířena 
procesem MBBR na látkovou kapacitu 9 900 EO60 a hydraulické zatížení Qv 3 300 m3·d-1. 
Z důvodu dalšího rozvoje aglomerace a prodeje stavebních pozemků bylo rozhodnuto čistírnu 
v letech 2016 a 2017 znovu rozšířit. Intenzifikace probíhá v postupných krocích, konečná 
kapacita je navržena na 13 000 EO60 a vzhledem k očekávanému překročení úrovně 10 000 
EO60 mají úpravy zajistit především dostatečnou účinnost v ukazateli Ncelk. V předloženém 
příspěvku je popsán rozsah intenzifikace ČOV Tlučná, diskutovány jsou provozní výsledky, 
náklady a zkušenosti. Popsány jsou možné problémy navrženého systému a jejich řešení. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Intenzifikace, MBBR, nitrifikace, nosiče biomasy. 
 
ÚVOD 
ČOV Tlučná a celá aglomerace, která je touto čistírnou odkanalizována, leží v oblasti 
s vysokou hladinou podzemních vod. Z tohoto důvodu je v celé kanalizační síti značné 
množství chladných balastních vod a to představovalo s blížícím se dosažením původně 
instalované kapacity čistírny stále větší problém. Teplota odpadní vody v aktivační nádrži 
byla téměř šest měsíců kalendářního roku nižší než 12 °C a bylo velmi obtížné zajistit v tomto 
období kompletní nitrifikaci a plnit roční bilanční limity platného vodoprávního povolení 
v ukazateli Namon. Vysoká hladina podzemní vody se negativně projevila již během 
výstavby původní čistírny a nebylo možné vybudovat dostatečně hluboké dosazovací nádrže. 
Ve svém důsledku tedy došlo ke spojení několika negativních jevů – vysokých přítoků na 
čistírnu, nízkých teplot odpadní vody a omezeného objemu dosazovacích nádrží. Aby 
nedocházelo k přetížení dosazovacích nádrží, nebylo možné podpořit proces nitrifikace za 
nízkých teplot zvýšenou zásobou aktivovaného kalu a vyšším stářím kalu. Při plánování 
intenzifikace bylo tedy kromě nezbytného zvýšení instalované kapacity nejdůležitějším 
úkolem zajistit vhodné podmínky pro kompletní nitrifikaci v průběhu celého roku, včetně 
období s nízkou teplotou odpadní vody. Protože nebylo možné čistírnu prostorově rozšířit, 
bylo nutné volit řešení, které by dokázalo zajistit vyšší stáří kalu ve stávajících objemech. 
Při intenzifikacích čistírny bylo v maximální možné míře využito stávajících nádrží a objemů, 
vybudována byla pouze nová společná regenerační nádrž s pre-denitrifikační sekcí a nový 
kalojem. Zásadní změnou oproti původnímu uspořádání čistírny je využití části nitrifikačních 
nádrží jako hybridního MBBR systému s nosiči biomasy ve fluidním loži. Důležitou změnou, 
která byla navržena na základě výsledků a provozních zkušeností zkušebního provozu po 
první intenzifikaci, byla změna proudění odpadní vody v nádržích s nosiči. 
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Uspořádání ČOV Tlučná 
Čerpací stanice, do které jsou gravitačně přiváděny veškeré odpadní vody, je osazena trojicí 
ponorných čerpadel, které čerpají odpadní vody do objektu hrubého předčištění 
v maximálním množství 60 l·s-1. Zde je instalováno kombinované rotační síto s šířkou průlin 
6 mm a integrovaným provzdušňovaným lapákem písku. Zachycené shrabky jsou lisovány a 
společně s vytěženým pískem skladovány v kontejneru.  
Odpadní vody jsou po mechanickém předčištění přiváděny do rozdělovacího objektu před 
aktivační nádrží, který zajišťuje rovnoměrné rozdělení odpadních vod do aktivačních linek. V 
rozdělovacím objektu je dále osazeno ponorné čerpadlo, které čerpá část přitékajících 
odpadních vod v množství 5 l·s-1 do pre-denitrifikační sekce, která je předřazena před nádrž 
regenerační. 
Biologický stupeň sestává ze dvou paralelně protékaných aktivačních linek D-N systému a 
společného D-R reaktoru pro obě linky. Část odpadních vod v množství 5 l·s-1 je čerpána do 
pre-denitrifikační sekce, kam je zaústěn i proud vratného kalu ze dvou dosazovacích nádrží. 
Směs poté natéká do regenerační nádrže osazené jemnobublinnými elementy a dále do 
denitrifikačních sekcí obou aktivačních linek. Výkon dmychadla pro regeneraci je řízen dle 
aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku v nádrži.  
Každá z linek disponuje dvojicí denitrifikačních sekcí. Do první z nich je z rozdělovacího 
objektu čerpána většina přitékající odpadní vody. Druhé denitrifikační sekce jsou kromě 
míchadel osazeny také jemnobublinnými aeračními elementy, díky kterým je možné v období 
s nízkými teplotami odpadních vod a nedostatečnou účinností nitrifikace podpořit proces 
nitrifikace. Denitrifikační sekce obou linek byly v rámci druhé intenzifikace a přípravy na 
dosažení zatížení čistírny 10 000 EO60 osazeny sondami analyzujícími dusičnanový dusík, 
nezbytnými pro optimální řízení denitrifikačního stupně.  
Po průchodu denitrifikačními sekcemi aktivační nádrže přitéká směs odpadní vody a 
aktivovaného kalu do dvou nitrifikačních sekcí. První z nitrifikačních sekcí jsou osazeny 
sondami měřícími aktuální koncentraci rozpuštěného kyslíku, podle které je řízen chod 
dmychadel. Na konci druhých nitrifikačních sekcí je měřena aktuální koncentrace kalu. 
V těchto sekcích dochází primárně k oxidaci organického znečištění.  
Poslední částí aktivační nádrže jsou hybridní nitrifikační sekce, které jsou vybaveny 
středobublinným aeračním systémem a jsou naplněny nosiči biomasy BIOCHIP M. I 
v hybridních nádržích je měřena aktuální koncentrace kyslíku, která však nemá přímý vliv na 
řízení a chod dmychadel. Aerační systém v hybridních nádržích zajišťuje kromě distribuce 
kyslíku také velmi důležitou homogenizaci nádrže a nosičů biomasy. V hybridních 
nitrifikačních sekcích dochází především k oxidaci amoniakálního dusíku a zároveň 
k odstranění zbytkového organického znečištění. Konce hybridních sekcí jsou vybaveny 
odtokovými síty, která zabraňují odtoku nosičů do dosazovacích nádrží. Za odtokovými síty 
jsou osazena čerpadla interní recirkulace a do přítoku na dosazovací nádrže je dávkován síran 
železitý pro chemické srážení fosforu. Připravena je také možnost dávkování polymerního 
flokulantu pro zvýšení účinnosti separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích pro 
případ dalšího zvyšování přítoku odpadní vody v důsledku napojování nových producentů. 
Na každou z linek aktivační nádrže navazuje jedna kruhová, horizontálně protékaná 
dosazovací nádrž. Variabilně je možné vést aktivační směs z jedné linky aktivační nádrže na 
obě dosazovací nádrže, či naopak směs z obou linek na jednu dosazovací nádrž. Výkon 
čerpadel vratného kalu je řízen dle aktuální hodnoty průtoku na odtoku z čistírny. Přebytečný 
kal je čerpán do kalového sila a po jeho aerobní stabilizaci a gravitačním zahuštění je čerpán 
k odvodnění na sítopásový lis. Filtrát ze sítopásového lisu odtéká na začátek čistírny do 
čerpací stanice. 
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Zjednodušené schéma čistírny je uvedeno na obrázku 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1. Technologické schéma ČOV Tlučná (ČS – čerpací stanice, HP – hrubé 
předčištění, RO – rozdělovací objekt, D – předřazená denitrifikace, D1/D2 – denitrifikační 

sekce, N1/N2 – nitrifikační sekce, MBBR – hybridní nitrifikační sekce, R – regenerace,  
DN – dosazovací nádrž, VK – vratný kal, PK – přebytečný kal, KS – kalové silo) 

 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
Čistírna byla po první intenzifikaci postupně uváděna do provozu v prosinci roku 2013. Od 
ledna 2014 byla čistírna nejdříve ve zkušebním a posléze trvalém provozu. 
 
Porovnání s projektovanými hodnotami 
 
Hydraulické zatížení 
Množství odpadních vod přitékajících na čistírnu je od roku 2014 poměrně stabilní a případné 
výkyvy jsou závislé spíše na srážkovém úhrnu daného období. Množství přitékajících 
odpadních vod, v souladu s látkovým zatížením čistírny, se v posledním roce a půl mírně 
snižuje. Hydraulicky je čistírna zatěžována v průměru na 84,3 % projektované hodnoty. 
Přehled měsíčních průtoků je uveden na obrázku 2. 
 

 
Obrázek 2. Měsíční průtoky na ČOV Tlučná 
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Látkové zatížení 
V běžném provozu je sledován celý základní rozsah ukazatelů odpadní vody. Na obrázcích 3 
a 4 jsou uvedeny nejdůležitější ukazatele vztahující se k ČOV Tlučná – BSK5, CHSKCr a 
Namon.  
 

 
Obrázek 3. Přehled koncentrací BSK5 a CHSKCr na přítoku ČOV Tlučná 

 

 
Obrázek 4. Přehled koncentrací Namon na přítoku ČOV Tlučná 
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Z obou obrázků je zřejmá závislost koncentrace na aktuálních srážkových úhrnech. Znatelné 
je to především v roce 2014, kdy byl velký rozdíl ve srážkových úhrnech v první a druhé 
třetině roku. Od roku 2015 jsou ukazatele téměř stabilní a vykazují mírný nárůst.  
Za sledované období dosáhlo zatížení čistírny v ukazateli BSK5 v průměru hodnoty 9 417 
EO60. Nejvyšší roční zatížení bylo dosaženo v roce 2015, a to 9 972 EO60, tedy 100,7 % 
projektované kapacity. V ukazatelích CHSKCr a Namon překračovalo zatížení dle hodnot 
specifického znečištění na obyvatele úroveň 10 000 EO. Za celé období bylo pro ukazatele 
BSK5, CHSKCr a Namon dosaženo 95,1 %, 86,3 %, resp. 61,7 % projektovaných hodnot. 
 
Odtokové parametry 
Od ukončení intenzifikace byly s rezervou plněny všechny ukazatele znečištění předepsané 
platným vodoprávním povolením. Koncentrace amoniakálního dusíku, na který byl při 
projektu kladen největší důraz, byla ve více než dvou třetinách vzorků pod mezí 
stanovitelnosti. Zvýšená koncentrace byla v tomto ukazateli stanovena pouze v měsících, kdy 
byla velmi nízká teplota odpadní vody (II-16, XII-16, I-17) a v měsících, kdy probíhala druhá 
intenzifikace čistírny a v provozu byla vždy jen jedna linka aktivační nádrže (IV-17 a V-17). 
Přehled koncentrací Namon, ale i CHSKCr a BSK5 je uveden na obrázku 5. 
 

 
Obrázek 5. Přehled koncentrací na odtoku z ČOV Tlučná 

 
V koncentracích organického znečištění dochází k občasným výkyvům a účinnost odstranění 
je spíše ovlivněna účinností separačního stupně. Stejně jako na přítoku, i na odtoku z čistírny 
se projevují srážkové úhrny – viz nízké koncentrace CHSKCr ve druhé třetině roku 2014. 
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m šířky, 4 m hloubky vodní hladiny a 27,3 m délky. Tento úzký a dlouhý koridor umožňuje 
podélné proudění a nebezpečí hromadění nosičů biomasy u odtokového separačního síta. 
Z toho důvodu byly připraveny různé varianty úprav hydrauliky nádrže a různá řešení 
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hydrauliku nádrže, instalovat ploché separační síto a nádrž doplnit mamutovým čerpadlem s 
výtlačným potrubím DN 300, které bude případně se hromadící nosiče od síta přečerpávat na 
začátek nádrže a zajišťovat tak homogenizaci nosičů v celém objemu hybridního reaktoru. 
Plocha separačního síta byla 16 m2, 50 % plochy síta bylo otevřeno. Pohled na síto je uveden 
na obrázku 6. 
V krátké době po uvedení upravené čistírny do provozu došlo k ucpání odtokového síta na 
jedné z linek, zvýšení hladiny v této lince a z důvodu přetékání aktivační směsi do suterénu 
provozní budovy k havarijnímu odstavení čistírny. Reakcí na tuto havárii bylo přijetí několika 
opatření, která měla dalším takovým stavům zamezit. Jednalo se o nastavení chodu 
dmychadel do hybridních nádrží na plný výkon a snižování sušiny aktivovaného kalu. Posléze 
bylo z chodu vyřazeno i mamutové čerpadlo, protože bylo při sledování zjištěno, že nečerpá 
dostatečné množství nosičů a spíše tak ubírá vzduch potřebný k dostatečné homogenizaci 
nádrže. Bohužel ani tato opatření nebyla dostatečná a k ucpání sít došlo v průběhu roku 2014 
ještě 8x. Dále byly nádrže osazeny plovákovými spínači, které hlídaly případné zvýšení 
hladiny v lince. Při navýšení hladiny v lince došlo k odstavení čerpadel interní recirkulace, 
čerpadel vratného kalu a krátkodobému odstavení čerpadel v čerpací stanici. Tím se rychle 
snížil průtok separačními síty a došlo k jejich uvolnění. Tato opatření měla však pouze 
ochranný charakter, tak aby nedocházelo ke škodám na čistírně a jejímu odstavení jako 
v prvním případě. Z důvodu opakovaného ucpávání síta byl zkušební provoz prodloužen o 
další rok.  
V první polovině roku docházelo opět k ucpávání sít a to v šesti případech. Zároveň ale bylo 
připraveno řešení v podobě doplnění plochých sít čtyřmi válcovými síty o ploše 10 m2 (55 % 
průtočné plochy). Doplnění válcových sít bylo dokončeno v červnu roku 2015 a v každé lince 
díky tomu došlo ke zvětšení průtočné plochy z 8 m2 na 19 m2. Pohled na plochá síta doplněná 
válcovými síty opět na obrázku 6. Po instalaci válcových sít na obě linky se již problémy 
s ucpáváním odtokových sít neobjevily a čistírna funguje velmi stabilně a spolehlivě. 
 

  

Obrázek 6. Pohled na odtoková síta před a po úpravě 
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Aby bylo možné na čistírnu napojovat další obyvatele rozšiřující se aglomerace, bylo nutné 
znovu přikročit k úpravám aktivačních nádrží. Základní podmínkou byla úprava hydrauliky 
hybridní nádrže z podélného na příčné proudění. V hybridních nádržích byly vybudovány 
podélné nátokové koridory s jedenácti rovnoměrně rozmístěnými trojúhelníkovými přelivy. 
Na protější straně nádrží byl vybudován podélný odtokový žlab se sedmnácti válcovými 
separačními síty s celkovou průtočnou plochou cca 20 m2 v každé z linek. Pohled na nátokový 
i odtokový žlab je uveden na obrázku 7.  
Díky změně proudění bylo možné zvýšit plnění hybridní nádrže nosiči ze stávajících 45 na 50 
% a navýšit provozní koncentraci sušiny aktivovaného kalu. Aby byla zajištěna dostatečná 
účinnost dosazovacích nádrží i při zvýšené koncentraci aktivovaného kalu, případně vyšších 
kalových indexech, bylo připraveno dávkování polymerního flokulantu do přítoku na 
dosazovací nádrže. 
 

 

 

Obrázek 7. Pohled na nátokový a odtokový koridor 
 
Energetická náročnost 
Jedním z vedlejších efektů instalace nosičů biomasy do části nitrifikačních nádrží je zvýšená 
spotřeba elektrické energie. V porovnání s původní čistírnou a klasickou aktivační nádrží 
pracující s biomasou v suspenzi, je třeba při provozování části aktivační nádrže jako MBBR 
reaktoru počítat s větším počtem dmychadel. Hlavním úkolem pro dmychadla instalovaná pro 
MBBR reaktor není pouze zajistit dostatečnou koncentraci rozpuštěného kyslíku, ale také 
dostatečnou homogenizaci obsahu nádrže, včetně nosičů biomasy. Velké rozdíly ve specifické 
spotřebě elektrické energie na odstraněné znečištění jsou zřejmé především při porovnání tří 
posledních let před intenzifikací (2011 – 2013) a prvního roku zkušebního provozu (2014). 
Výrazný nárůst spotřeby energie v tomto roce byl dán zejména výše pospanými problémy 
s průchodností odtokových sít a chodem dmychadel pro MBBR reaktor na plný výkon. Po 
vyřešení problémů s průchodností separačních sít a doplnění válcových sít bylo možné 
dmychadla pro MBBR reaktor provozovat s nižším výkonem. Postupně byly také upravovány 
limity pro chod dmychadel v klasických nitrifikačních sekcích (z limitů 1,5/2,5 až na 0,5/2,0 
mg·l-1). Vzhledem k tomu, že je ČOV Tlučná stále v kategorii 2 001 – 10 000 EO a není 
limitován celkový dusík, byla po ukončení zkušebního provozu v lednu roku 2016 vypnuta 
čerpadla interní recirkulace, což bylo dalším významným opatřením snižujícím spotřebu 
elektrické energie. Souhrn poměrů specifické spotřeby elektrické energie k průtoku a 
odstraněnému znečištění vybraných ukazatelů je uveden v tabulce 1. 
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Tabulka 1. Poměr spotřeby elektrické energie k průtoku a vybranému odstraněnému 
znečištění 

 2011 - 2013 2014 2015 2016 2017 
kWh/m3 0,50 0,80 0,75 0,69 0,75 
kWh/kg BSK5 2,88 4,62 3,66 3,47 3,68 
kWh/kg CHSKCr 1,32 1,89 1,52 1,42 1,54 
kWh/kg N-NH4

+ 23,7 29,0 22,2 19,8 24,8 
kWh/kg Ncelk 52,7 40,7 29,4 26,2 30,9 
 
Spotřeba elektrické energie v prvním roce po intenzifikaci vzrostla oproti průměru posledních 
tří let před úpravami o 60 %. Vyřešením problémů s ucpáváním sít a optimalizací chodu 
dmychadel pro hybridní nitrifikaci klesl nárůst na 50 % a dalšími úpravami provozu se 
spotřeba v posledním roce a půl ustálila na úrovni o 30 % vyšší než před intenzifikací. 
Podobný trend vykazovaly i poměry spotřeby elektrické energie k vybranému odstraněnému 
znečištění, s tím rozdílem, že nárůst byl menší a postupně se pro některé ukazatele blíží 
původním hodnotám. U ukazatele amoniakálního a celkového dusíku došlo dokonce 
k poklesu hodnot specifické spotřeby pod původní hodnoty. Souhrn je uveden v tabulce 2.  
 
Tabulka 2. Porovnání specifické spotřeby elektrické energie na odstraněné znečištění (v %) 

 2011 - 2013 2014 2015 2016 2017 
kWh 100 159 149 133 134 
kWh/m3 100 162 151 139 151 
kWh/kg BSK5 100 161 127 121 128 
kWh/kg CHSKCr 100 143 115 107 116 
kWh/kg N-NH4

+ 100 122 93,7 83,6 105 
kWh/kg Ncelk 1,00 0,77 0,56 0,50 0,59 
 
Menší nárůst specifické spotřeby elektrické energie pro jednotlivé ukazatele v porovnání se 
samotnou spotřebou elektrické energie naznačuje, že díky provedené intenzifikaci dochází 
k efektivnějšímu odstraňování znečištění. 
 
ZÁVĚR 
Intenzifikace ČOV Tlučná si vzhledem ke specifikům čistírny i oblasti a omezenému prostoru 
vyžádala využití netradičního řešení v podobě instalace nosičů biomasy. ČOV Tlučná se 
volbou tohoto řešení stala největší instalací MBBR systému na komunálních vodách v České 
republice. Z hlediska účinnosti a stability procesu je možné realizované řešení na základě 
výsledků 3 a půl letého provozu hodnotit jako velmi spolehlivé. Z hlediska provozního je 
třeba upozornit na zvýšené náklady spojené s vyšší spotřebou elektrické energie. Na základě 
zkušeností ustáleného provozu lze odhadnout zvýšení spotřeby o cca 30 %. Při instalaci 
takového systému do stávajících nádrží je třeba velmi důkladně zvážit hydrauliku a tvar 
reaktoru a dbát na dostatečnou průtočnou plochu separačních sít. Při splnění této podmínky je 
možné uvedené řešení bezpochyby doporučit jako vhodnou alternativu k tradičním řešením. 
V budoucnu bude ČOV Tlučná doplněna o možnost dávkování externího substrátu, které 
zajistí plnění limitů i v ukazateli Ncelk. 
 
Úplným závěrem provozovatel ČOV Tlučná děkuje dodavatelům stavby, konkrétně firmě  
PRO-AQUA CZ, a to jmenovitě Liboru Novákovi a Vladimíru Janečkovi. A to nejen za 
realizaci stavby jako takové, ale především za velmi iniciativní a vstřícnou spolupráci 
v kritickém období, kdy se jiní od nastalých problémů distancovali a místo hledání řešení 
hledali viníka. 
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VLIV NESTABILITY PROCESU BIOLOGICKÉHO 
ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU Z ODPADNÍ VODY  

NA KVALITU VODY VYPOUŠTĚNÉ Z ČOV 
 

Prokel Stěhulová B., Hrubý T., Srb M., Pecl R., Čech P., Sýkora P. 
 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 
E-mail: barbora.stehulova@pvk.cz 

 
ABSTRAKT 
Cílem příspěvku je identifikovat a popsat možné příčiny zdánlivě nahodilých krátkodobých 
výkyvů koncentrací ukazatele celkový fosfor (dále jen Pcelk), které se mohou v určitých 
případech vyskytovat ve vodní lince a následně ve vyčištěných odpadních vodách v odtocích 
z ČOV.  
Inspirací pro zpracování tohoto příspěvku byla situace na ÚČOV Praha, kdy při havarijním 
omezení dodávky vzduchu do regenerační nádrže došlo k výraznému nárůstu koncentrace 
fosforu ve vodní lince. V případě ÚČOV Praha byl v laboratořích VŠCHT Praha proveden 
biologický rozbor aktivovaného kalu, jehož výsledkem byla detekce polyfosfát-akumulujících 
bakterií (dále jen poly-P), a kinetický test, který kvantifikoval míru a rychlost reakce uvolnění 
fosforu z buněk poly-P baktérií při změně jejich kultivačních podmínek.  
Zkušenosti z ÚČOV Praha využili autoři také při řešení výkyvů v koncentraci Pcelk v odtoku z 
další komunální ČOV. Zde řízeným ovlivněním technologicko-provozních podmínek vodní 
linky realizovali provozní test, jímž prokázali přítomnost poly-P bakterií a dokladují sled 
jednotlivých kroků vedoucích k výše uvedenému dramatickému nárůstu koncentrace fosforu 
ve vyčištěné odpadní vodě.  
Příspěvek přináší odpovědi na to, jak výrazný může být vliv nestability procesu biologického 
odstraňování fosforu na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Uváděné poznatky 
mohou pomoci provozovateli ČOV ujasnit si možné příčiny nahodilých výkyvů koncentrací 
Pcelk. Zároveň příspěvek poskytuje návod, jak lze propojit výsledky laboratorních testů, 
mikroskopického pozorování a provozního sledování při řízení procesu biologického 
odstraňování fosforu v komunální ČOV. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Biologické odstraňování fosforu, ČOV, fosfor, kinetický test, nestabilita, polyfosfát-
akumulující bakterie (poly-P), provozní test. 
 
ÚVOD 
Problematika odstraňování fosforu je v současné době vysoce aktuální a požadavky na 
odtokové koncentrace se stále zpřísňují. Na řadě ČOV se k odstraňování fosforu využívá také 
metoda zvýšeného biologického odstraňování fosforu, ať už řízeně pomocí plánovaných 
anaerobních zón nebo, za vhodných podmínek, i bez separátní anaerobní zóny. Právě na 
výhody a rizika zvýšené akumulace a uvolnění fosforu za specifických podmínek bychom 
rádi upozornili v tomto příspěvku. Příspěvek se zabývá reálnými událostmi, které byly 
zjištěny či řízeně nastaveny ve 2 čistírnách odpadních vod a souvisejí s výskytem poly-P 
bakterií v aktivovaném kalu ČOV. 
 
ÚČOV PRAHA 
Provoz ÚČOV byl v roce 2015 dlouhodobě ovlivňován nestandardní kvalitou přítoku 
odpadních vod s následnými kolapsy usazovacích nádrží, ovlivněním vodní linky a kalového 
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hospodářství. Proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů byl významně narušen v červnu 
2015, kdy došlo k poklesu teploty a pH ve vyhnívacích nádržích a následně k zásadnímu 
snížení účinnosti procesu. K této události byla dne 15. 6. 2015 vyhlášena havárie 2. kategorie.  
Pro obnovení anaerobního procesu v kalovém hospodářství bylo nutno snížit zatížení 
vyhnívacích nádrží, což bylo realizováno zastavením dovozu externích odpadů a 
zprovozněním záložního zpracování směsného surového kalu hygienizací vápnem a 
odvodněním (tedy odvedením mimo vyhnívací nádrže). I přes to, že brzy došlo k nastartování 
anaerobních procesů ve vyhnívacích nádržích, nebyla jejich účinnost stále na dobré - původní 
úrovni. I proto se pokračovalo v provozu záložní metody zpracování kalu (Hrubý, 2016). 
Přestože se výše uvedená mimořádná situace týkala především kalového hospodářství, 
v období 2. 8. 2015 - 10. 8. 2015 byl zjištěn její významný vliv na procesy odstraňování 
fosforu v biologické lince a kvalitu vyčištěné odpadní vody. V tomto období došlo 
k výraznému zvýšení koncentrace celkového fosforu v odtoku, kdy z dlouhodobého průměru 
(od počátku roku 2015) 0,29 mg/l Pcelk došlo ke zvýšení odtokových koncentrací až na hranici 
limitu „m“ 3 mg/l. Dokonce kontrolní laboratoří Bioanalytika CZ, s. r. o. byla dne 4. 8., 
v jednom z profilů čistírny – ODN, naměřena koncentrace Pcelk 3,4 mg/l, což je nad limitem 
„m“ pro Pcelk. 
Příčinou snížení účinnosti odstraňování celkového fosforu bylo vyšší zastoupení tzv. poly-P 
bakterií v populaci aktivovaného kalu, což prokazují i jeho mikroskopické rozbory prováděné 
v laboratoři PVK, a. s. a VŠCHT Praha. Tyto organismy mají schopnost za vhodných 
podmínek (oxické prostředí, dostupný snadno rozložitelný substrát) akumulovat fosfor 
v biomase a následně jej za specifických podmínek uvolňovat. 
Vlivem provozu odvodňování směsného surového kalu byla první sekce regenerační nádrže 
zatěžována snadno rozložitelným substrátem z fugátu, což zapříčinilo vytvoření anaerobních 
podmínek. Střídání anaerobních a oxických podmínek v rámci regenerace pak umožnilo 
kultivaci velkého množství poly-P bakterií. Dne 3. 8. 2015 došlo vlivem extrémně vysoké 
teploty vzduchu k sepnutí ochranného systému dmychadla regenerací, a tím k omezení 
dodávky vzduchu do regenerací. Nedostatek vzduchu vytvořil i v další sekci regenerace 
anaerobní podmínky vhodné k uvolnění většího množství fosforu akumulovaného v biomase 
poly-P bakterií aktivovaného kalu. Ani při využití v dané době maximální dostupné kapacity 
čerpadel koagulantu se nepodařilo snížit koncentraci celkového fosforu na obvyklou úroveň, a 
došlo (v kontrolním vzorku) k překročení limitu „m“ pro ukazatel celkový fosfor.  
Následně, po obnovení chodu dmychadla do běžného režimu (cca po 24 hodinách), se 
podařilo situaci stabilizovat důsledným dodržováním oxických podmínek v regeneraci a 
vyššími dávkami koagulantu pro odstraňování fosforu. Operativně byly upraveny algoritmy 
řízení dávkování chemikálií tak, aby bylo možno reagovat i na extrémní nárůst množství 
uvolňovaného fosforu z kalu. Koncentrace fosforu v odtoku se tímto podařilo snížit na 
obvyklou úroveň (dne 14. 8. bylo změřeno Pcelk 0,56 mg/l).  
K překročení limitu „m“ došlo vlivem náhlého a nepředpokládaného uvolnění fosforu 
kumulovaného v buňkách aktivovaného kalu. Stalo se tak v anaerobních podmínkách 
regenerační nádrže, které byly nastoleny havárií dmychadla během mimořádné situace 
způsobené havárií kalového hospodářství. Proces biologického odbourávání fosforu byl 
neřízený a technologie ÚČOV není pro tento způsob čištění navržena. Provozovatel ÚČOV 
vynaložil veškeré možné úsilí, aby minimalizoval dopady uvolnění fosforu na kvalitu 
odtékající vody, a přijal také opatření, která do budoucna předcházejí zhoršení kvality 
vypouštěné odpadní vody i za mimořádných podmínek. Situace ukazuje na hraniční stav 
systému biologického čištění ÚČOV, kdy jakékoliv výchylky od normálu mohou 
v provozování ÚČOV Praha způsobit překročení požadovaných limitů kvality vyčištěné 
odpadní vody. 
Mechanismus uvolnění fosforu za anaerobních podmínek byl potvrzen laboratorními testy 
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provedenými na VŠCHT Praha (Graf 1), v nichž se ukázala schopnost kalu uvolnit za 
vhodných podmínek až 15,5 mg/l P-PO4. Na VŠCHT Praha byl také proveden 
mikrobiologický rozbor, v němž byly zjištěny klastry poly-P bakterií ve formě malých a 
ojediněle středních kolonií. Jejich struktura byla pevná a kompaktní. Přítomnost uvedených 
organismů, dle závěru protokolu, indikuje střídání oxických a neoxických podmínek a 
aktivovaný kal tak vykazuje potenciál pro biologické odstraňování fosforu. V kalu se často 
vyskytovaly i kolonie G bakterií (spojitost s metabolismem fosforu), (Růžičková, 2015). 
 
Kinetický test uvolňování fosforu (Pečenka, 2015) 
Do laboratoří VŠCHT byl dodán vzorek aktivovaného kalu z ÚČOV, se kterým byl proveden 
kinetický test uvolňování fosforu v anaerobních podmínkách. Celková sušina dodaného 
vzorku kalu byla 3,7 g/l a pro potřeby testu nebyla upravována. Jako substrát byla použita 
z 80 % zneutralizovaná kyselina octová. Kinetickým testem se zjišťovala rychlost uvolňování 
fosforu v anaerobních podmínkách. V čirém filtrátu vzorku z aktivační nádrže byly 
spektrofotometricky stanovovány hodnoty koncentrace P-PO4 a CHSKCr.  
Průběh testu uvolňování fosforu v anaerobních podmínkách je patrný z Tabulky 1, Grafu 1. 
 

Tabulka 1. Výsledek kinetického testu uvolňování fosforu 
čas [min] CHSKCr [mg/l] P-PO4[mg/l] 

0 330 1,9 
10 296 3,6 
20 260 4,9 
30 210 6,7 
40 172 9,2 
50 175 11,2 
60 171 13,6 
70 171 14,6 
80 166 15,7 
90 161 17,5 

 
Z průběhu testu je zřejmé, že aktivovaný kal z ÚČOV Praha byl za podmínek vhodných pro 
kultivaci fosfát-akumulujících mikroorganismů (poly-P bakterií) schopen uvolňovat značné 
množství fosforu. Uvolňování fosforu probíhá v anaerobním prostředí a za přítomnosti snadno 
rozložitelného substrátu, což jsou přesně podmínky, které byly v průběhu havárie kalového 
hospodářství a následně havárie dmychadla navozeny v regenerační nádrži. Pro obecnější 
platnost tohoto příspěvku je třeba zdůraznit, že pro navození procesu uvolňování fosforu není 
nezbytně nutné zařazení anaerobní zóny v technologické lince čistírny odpadních vod, 
postačuje vznik těchto podmínek uvnitř vloček aktivovaného kalu. Úroveň stratifikace ve 
vločkách je závislá na koncentraci rozpuštěného kyslíku a na dostupnosti substrátu pro 
mikroorganismy ve vločkách aktivovaného kalu (Barnard, 2014), (Foladori et al, 2010). 
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Graf 1. Průběh kinetického testu uvolňování fosforu 

 
ČOV B 
- mechanicko-biologická ČOV systému D-N s primární sedimentací 
- projektovaná pro < 50.000 EO, průměrné zatížení odpovídá cca 17.000 EO 
- ČOV dvoulinková, v provozu obě linky, průtok odpadní vody cca 2.000 m3/den 
 
V přítoku do ČOV jsou průměrné koncentrace Pcelk 11,2 mg/l, Ncelk 70,8 mg/l, pH 7,5. 
Dlouhodobě v této ČOV byla nastavena nízká dávka síranu železitého. Obvyklá koncentrace 
Pcelk v odtoku z ČOV B se i tak většinou pohybovala od 0,16 mg/l do 1,0 mg/l. 
 
V kvalitě vody v odtoku z ČOV B byly poslední 2 roky sledovány ojedinělé výkyvy ve 
výsledcích v ukazateli Pcelk. Pro odhalení příčin těchto odchylek od normálu byla v první fázi 
průzkumu věnována pozornost kvalitě vody v přítoku do ČOV. Monitoring však neprokázal 
souvislost zvýšené koncentrace Pcelk v odtoku s koncentracemi Pcelk v přítoku. Pozornost proto 
byla v roce 2016 přesunuta k dějům, které probíhají v rámci uzavřeného systému ČOV (tedy 
případný vliv kalové vody, velikost recyklu kalů, kyslíkové poměry v nádržích apod.). Z 
naměřených dat však nevyplynuly jednoznačné závěry a nepodařilo se prokázat negativní vliv 
jakékoliv technologické části na kvalitu vody v odtoku (v parametru Pcelk). To vedlo k úvaze, 
že výkyvy mohou být způsobeny činností polyfosfát-akumulujících bakterií. Na základě této 
domněnky provozovatel provedl test přítomnosti poly-P bakterií (detailně popsáno níže). 
Dlouhodobým pozorováním bylo zjištěno, že díky dostatku organického substrátu dochází v 
ČOV B k biologickému odbourávání fosforu, které v kombinaci s dávkováním koagulačního 
činidla (aktuálně se jedná o síran železitý) zajišťuje odstranění fosforu na hodnoty koncentrací 
pod limity vodoprávního rozhodnutí. Průměrně je fosfor z odpadní vody v ČOV B 
odstraňován s účinností 87 %. Účinnost biologického odstraňování se pohybuje (v průměru) 
okolo 60 %, ale jeho účinnost kolísá dle vnějších podmínek. 
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Povolené průměrné roční koncentrace Pcelk v odtoku z ČOV B jsou s jistotou plněny, a tedy i 
celkové množství vypouštěného znečištění v t/rok, které je rozhodující pro ovlivnění 
recipientu, je v souladu s podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod. Ekologický 
dopad občasných výkyvů kvality vypouštěné vody v ukazateli Pcelk považují autoři za výrazně 
méně negativní, než jaký by byl v případě trvalého předávkování ČOV násobnými dávkami 
koagulantu.  
Pro zaručení 100% plnění „m“ limitu Pcelk dle vodoprávního povolení na úrovni 3 mg/l by 
muselo být v ČOV B přistoupeno k úplnému potlačení procesu biologického odbourávání 
fosforu. Toho by se docílilo vysrážením snadno rozložitelného organického substrátu již v 
usazovacích nádržích dávkováním vyššího množství koagulantu. Pokud by takto bylo 
potlačeno biologické odbourávání fosforu, bylo by nutné v další fázi procesu čištění přistoupit 
k dávkování činidel navíc pro chemickou eliminaci fosforu (pravděpodobně na úrovni 300 – 
350 l/den) před dosazovací nádrže popř. i před usazovací nádrže. Z aktuální spotřeby síranu 
železitého (cca 70 l/den) by tak vzrostla spotřeba chemikálie v ČOV B minimálně na 
pětinásobek, ne-li více. Je rovněž pravděpodobné, že odstranění organického substrátu z 
odpadní vody již v usazovacích nádržích by mohlo vést ke zhoršení účinnosti čištění v 
ostatních sledovaných ukazatelích, zejména v ukazateli celkový dusík. 
Na základě výše prezentovaných argumentů požádal provozovatel o odsouhlasení změny 
limitu „m“ v ukazateli Pcelk pro ČOV B. Zároveň se zavázal nadále dosahovat průměrnou 
koncentraci fosforu v odtoku z ČOV na požadované hodnotě (do 1,5 mg/l jako roční průměr). 
Této žádosti bylo vodoprávním úřadem i správcem povodí vyhověno a limit “m” pro Pcelk byl 
pro tuto konkrétní ČOV změněn ze 3 na 6 mg/l. 
 
Test přítomnosti poly-P bakterií v čisticím procesu ČOV B 
Testování probíhalo za účelem ověření přítomnosti poly-P bakterií v biologické lince a 
zdokumentování vlivu snížených anoxických až anaerobních podmínek v aktivační nádrži na 
výsledky kvality vody v odtoku v ukazatelích P-PO4

3-, Pcelk, CHSKCr a N-NH4
+.  

Odpadní vody byly do ČOV přiváděny kontinuálně, rovným dílem na obě dvě linky ČOV. 
Testování probíhalo v jedné lince (pracovní označení “B”), ve které byly prováděny změny 
nastavení dodávky vzduchu a odběry vzorků. Síran železitý byl dávkován po celou dobu 
trvání pokusu do obou linek v poměru 1:1. 
Zvolená doba trvání testu (24 hod) byla stanovena na základě výpočtu doby zdržení vody v 
dosazovacích nádržích při průměrném průtoku odpadní vody čistírnou (22 hodin).  
 
Postup 
Prvních 12 hodin vzorkovací kampaně (fáze I) byl od 20:00 hodin zastaven přívod vzduchu 
do nitrifikační linky B (dále jen NTF B) a její obsah nebyl míchán. V NTF B tak docházelo k 
sedimentaci kalu. Během 1 až 2 hodin proto přestala do dosazovací nádrže proudit aktivační 
směs, přitékala tam pouze odsazená voda z nitrifikace. 
Po 8 hodině ranní (fáze II) byla NTF B promíchána postupným krátkodobým otevřením všech 
ventilů aeračních elementů. Později bylo rozhodnuto přistoupit k promíchávání trvalému. 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku byla udržována pod 0,2 mg/l. Do dosazovací nádrže (dále 
jen DN) začala natékat aktivační směs, čímž došlo i k mírnému zahuštění vratných kalů a 
jejich přirozené cirkulaci. 
Ve 14 hodin (po 18 hodinách od začátku pokusu; fáze III) bylo testování ukončeno a byla 
obnovena činnost aktivační linky B. 
Události probíhající v lince B velmi dobře korespondují s výsledky rozborů vzorků, 
odebíraných bodově po 1 hod na konci DN, uvedených v následujících Grafech 2 a 3. Graf 2 
zachycuje podrobně kvalitu vody v odtoku z ČOV v průběhu 24 hodin. Vizualizace je 
rozšířena o popisky tří období (fází) uvedených výše.  



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 54 ~ 
 

fáze I. fáze II. fáze III.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

m
g/

l

čas (hod)

Vliv odstávky dodávky vzduchu na koncentraci polutantů v odtoku z ČOV

CHSK cr

Pc

 N - NH4

 
Graf 2. Souhrnné výsledky sledovaných ukazatelů v průběhu 24 hodin 

 
V Grafu 2 je dobře vidět, jak spolu korespondují trendy koncentrací všech sledovaných 
ukazatelů, a že ke zhoršení kvality vody v odtoku docházelo postupně ve všech ukazatelích 
podobnou rychlostí, s podobným trendem křivek.  
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První fáze (1. den, 20:00 – 2. den, 8:10) 
V parametru Pcelk došlo během prvních 5 hodin ke zhoršení kvality vody o 1,7 mg/l. Z 
počátečních 1,9 mg/l na 3,6 mg/l. Limit „m“ pro Pcelk daný platným povolením byl = 3 mg/l. 
Již po pětihodinovém výpadku nitrifikace došlo k závažnému vzrůstu koncentrace fosforu v 
odtoku z ČOV nad limitovanou mez. Celkově v první fázi (během 12 hodin) došlo ke 
zhoršení kvality vody v odtoku z ČOV B v ukazateli Pcelk o 12,2 mg/l, což je 640% nárůst.  
V ukazateli CHSKCr mají výsledky podobný (vzrůstající) trend, jako u fosforu. Rozdíl mezi 
minimální a maximální naměřenou hodnotou CHSKCr je cca 20 mg/l. Stejně tak je zjevné 
mírné zhoršení v ukazateli amoniakálního znečištění N-NH4

+, kde se však vliv odstavení 
dodávky vzduchu do nitrifikace projevil pomaleji, než jak tomu bylo v případě koncentrací 
fosforu. Nárůst je o cca 3 mg/l. 
 
Druhá fáze (2. den, 8:10 – 14:05) 
Od 8:10 byla NTF nádrž promíchávána vzduchem. Koncentrace rozpuštěného kyslíku byla 
udržována pod 0,2 mg/l, aby byly zachovány anoxické podmínky. Během těchto šesti hodin 
vzrostla koncentrace fosforu v odtoku z linky B o dalších 6,7 mg/l, až na 20,8 mg/l. 
Koncentrace CHSKCr se držela na poměrně stabilní hodnotě okolo 36 mg/l. To mohlo být 
způsobeno právě mícháním kalu, neboť se tak odpadní voda dostala do kontaktu 
s aktivovaným kalem ve větší ploše a mohlo dojít k odstraňování organického znečištění (tedy 
CHSKCr). Udržovaná koncentrace kyslíku pod 0,2 mg/l však způsobila další zhoršení kvality 
vody v odtoku v parametru N-NH4

+, kdy došlo za 6 hodin k nárůstu koncentrace N-NH4
+ o 2,6 

mg/l – na hodnotu 5,6 mg/l. 
 
Třetí fáze (2. den, 14:05 – 2. den, 20:00) 
Protože ve 14 hodin byly laboratoří oznámeny výsledky rozborů vzorků z 1. poloviny dne, 
které prokázaly splnění cílů experimentu, byl tento ukončen a ve 14:05 byl obnoven provoz 
NTF B. Spolu s provzdušňováním NTF B bylo přistoupeno k aeraci druhé denitrifikace linky 
B, aby byla co nejvýrazněji podpořena nitrifikace, a bylo tak rychleji dosaženo zlepšení 
odtokových koncentrací polutantů v odtoku z ČOV, včetně nastartování procesu biologického  
odstraňování fosforu. 
Maximálních koncentrací znečištění bylo v případě CHSKCr a Pcelk dosaženo v 17 hodin, tedy 
3 hodiny po obnovení aerace. Toto výrazné zhoršení je vysvětlováno přesunem hustší směsi 
aktivovaného kalu do DN a hydraulickým rázem, který vznikl při zapnutí aerace v NTF, čímž 
vzrostla hladina v NTF (tedy zvýšil se tlak vody proudící do DN). Zhruba po 4 hodinách po 
obnovení dodávky vzduchu do NTF B (v 18 hod) začaly klesat koncentrace fosforu (o cca 3 
mg/l za 1 hodinu) a poměrně rychle se zlepšila i účinnost čištění v parametru CHSKCr. 
Maxima v koncentracích v ukazateli N-NH4

+ bylo dosaženo až kolem 19 hodiny večer. 
 
Závěr ČOV B 
Domníváme se, že testováním byla prokázána přítomnost poly-P bakterií, a jejich schopnost 
biologicky odstraňovat fosfor z odpadní vody (pokud jsou pro tento proces vhodné 
podmínky), neboť řízeným narušením optimálních podmínek pro odstraňování Pcelk poly-P 
bakteriemi došlo k navýšení koncentrací fosforu v odtoku z ČOV. Jakmile byly obnoveny 
optimální oxické podmínky, začaly se koncentrace fosforu v odtoku snižovat. 
Je překvapivé, jak rychlý a fatální je dopad narušení stability biologického odbourávání 
fosforu v této ČOV na kvalitu vody v odtoku z ní v ukazateli Pcelk. 
V parametru Pcelk došlo celkově (během 21 hodin) ke zhoršení kvality vody v DN linky B o 
24,6 mg/l, z počátečních 1,9 mg/l na 26,5 mg/l. Limit „m“ daný povolením platným v době 
testování byl 3 mg/l. Koncentrace fosforu 26,5 mg/l je hodnota vysoká i pro nečištěné 
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odpadní vody. Na této konkrétní ČOV je téměř třikrát vyšší než je naměřená průměrná 
koncentrace Pcelk v jejím přítoku. 
Z předloženého vyplývá, že již po pětihodinovém výpadku procesu nitrifikace na této ČOV 
může dojít k závažnému vzrůstu koncentrace fosforu v odtoku z ČOV nad limitovanou mez a 
dokonce i nad koncentraci Pcelk v přitékající odpadní vodě. Z testu také vyplynulo, že po 
obnovení optimálních podmínek je systém schopen během 4 až 6 hodin docílit zlepšení 
účinnosti čištění. 
 
SHRNUTÍ 
Výše popsané výsledky a zkušenosti prokazují, že výkyvy ve výsledcích koncentrací Pcelk ve 
vzorcích čištěné odpadní vody z odtoku z čistíren odpadních vod mohou být způsobeny 
činností poly-P bakterií.  
Ekologický dopad občasných výkyvů kvality vypouštěné vody v ukazateli Pcelk je méně 
negativní, než jaký by byl v případě nutnosti trvalého předávkování ČOV násobnými dávkami 
koagulantu za účelem potlačení biologického odbourávání fosforu z odpadní vody. Změnou 
(zvýšením) limitu „m“ vodoprávního povolení pro Pcelk bylo v případě ČOV B dosaženo 
rozumného kompromisu, kdy povolené průměrné roční koncentrace Pcelk v odtoku z ČOV B 
jsou nadále s jistotou plněny, a tedy i celkové množství vypouštěného znečištění v t/rok, které 
je rozhodující pro ovlivnění recipientu, je v souladu s podmínkami povolení k vypouštění 
odpadních vod. Zároveň tím bylo eliminováno další negativní ovlivnění životního prostředí 
(zasolením recipientu sírany, vyšší produkcí chemického kalu v ČOV, snížení účinnosti 
odstraňování dusíkatého zatížení, apod.). 
Mechanismus uvolnění fosforu za anaerobních podmínek lze změřit laboratorními testy, 
v nichž se určí míra schopnosti kalu uvolnit fosfor ze své biomasy. Zjištění přítomnosti poly-
P bakterií je také možno provést mikrobiologickým rozborem aktivovaného kalu.  
Domníváme se, že jednou z dalších možností nepřímého zjištění přítomnosti polyfosfát-
akumulujících bakterií může být právě provedení provozního testu, který byl popsán v tomto 
článku výše, neboť procesy v něm zjištěné vykazují za anaerobních podmínek chování 
systému s přítomností poly-P bakterií. 
Dojde-li k nestabilitě systému ČOV (změna oxických podmínek, přítok vyššího zatížení, 
apod.), může být, a v námi prezentovaných případech i jistě byl, okamžitě uvolňován fosfor 
poly-P bakteriemi zpět do vody, což zvyšuje jeho koncentraci ve vodě odtékající z biologické 
části ČOV. Současně přítomnost poly-P bakterií v biologickém stupni může být, pro 
provozovatele a případně další subjekty, vysvětlením extrémních situací při poruchách 
strojně-technologického zařízení na aeraci a míchaní aktivovaného kalu, kdy v odtoku z ČOV 
jsou sledovány hodnoty koncentrací fosforu vyšší, a to i mnohonásobně, než vykazuje 
přitékající odpadní voda.  
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ABSTRAKT 
ČOV s technologií MBR již dnes není krokem do neznáma ani teoretickým řešením. 
Množství realizací a rostoucí zájem mezi provozovateli vodohospodářské infrastruktury, ale i 
dodavateli technologií ukazuje, že membránový bioreaktor můžeme řadit mezi stabilní 
technologie pro čištění odpadních vod a je zřejmé, že se dokáže uplatnit i v našich 
podmínkách. Praktické zkušenosti ukazují, že v mnoha případech se technologie MBR jeví 
jako jediné vhodné řešení, ať už z hlediska prostorového, provozního (kvalita odtoku) či 
ekonomického. 
 
Rozšiřující se aplikace umožňují porovnat různá technická řešení pro odlišné kategorie, či 
určení membránových čistíren. 
 
Dlouhodobý provoz některých ČOV s membránovou technologií a také větší čistírny 
s propracovaným systémem měření a regulace dávají možnost nahlédnout na provoz detailněji 
a v řeči čísel – ať již se jedná o bilance znečištění, sledování provozních parametrů či 
energetické a ekonomické ukazatele. 
 
V tomto příspěvku budou diskutovány dvě různé ČOV s kapacitou 1 950 EO a 6 000 EO. V 
obou případech byla společnosti ENVI-PUR, s.r.o. dodavatelem technologie a díky intenzivní 
spolupráci s provozovateli máme možnost pracovat s daty o provozu ČOV. Vzhledem 
k prostorovým omezením článku byla pro každou popisovanou ČOV diskutována pouze dílčí 
vybraná data.    
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
ČOV, energetická náročnost, MBR, membránový bioreaktor, průmyslové OV, rekonstrukce, 
ultrafiltrace. 
 
ÚVOD 
Membránový bioreaktor (MBR) kombinuje klasické biologické čištění odpadních vod 
s membránovou technologií. Čištění odpadních vod v konvenčních biologických ČOV se 
separací kalu dosazovacími nádržemi má omezující limity. Kvalita vyčištěné odpadní vody je 
ovlivňována zejména množstvím nerozpuštěných látek na odtoku, produkty biochemického 
rozkladu a obsahem biochemicky neodbouratelných látek. Běžně používané dosazovací 
nádrže nejsou schopny např. zachytit přítomné patogenní mikroorganismy. Jedním z možných 
řešení je využití membránové technologie pro separaci aktivovaného kalu, kde je biomasa od 
vyčištěné odpadní vody separována na polopropustné membráně, která funguje jako prakticky 
stoprocentní bariéra pro nerozpuštěné látky a bakterie. 
 
K nejzásadnějším výhodám technologie MBR patří menší potřebné objemy a tím menší 
požadavky na prostor, protože odpadají dosazovací nádrže a prostor pro membránovou 
separaci je nesrovnatelně menší. Další snížení objemu, tentokrát na straně aktivačních nádrží, 
přichází s možností provozovat MBR s vysokou koncentrací aktivovaného kalu (10-12 
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kg/m3). Aplikujeme-li zmíněnou potřebu menších objemů na intenzifikace stávajících ČOV 
získáme dvoj- až trojnásobné zvýšení kapacity bez nutnosti zásadních stavebních úprav. 
Dalším benefitem technologie je kvalita vyčištěné vody, která umožňuje její znovuvyužití pro 
užitkové účely (mytí, oplachy, zalévání, apod.). Voda po membránové filtraci je zbavena 
nerozpuštěných látek, bakterií a z velké části i virů, kdežto dosazovací nádrže nemohou 
separovat dispergované mikroorganismy. Z technologického hlediska je výhodou hlavně to, 
že kvalita aktivovaného kalu (především poměr mezi vláknitými a vločkotvornými 
mikroorganismy) nemá vliv na účinnost separace. 
 
Z hlediska skladby technologie je možné využít prakticky veškeré modifikace aktivačního 
procesu, které se využívají v konvenčních ČOV. Nejčastěji využívaná řešení u menších a 
středních membránových čistíren jsou:  

 Směšovací aktivace s časovým střídáním fází nitrifikace a denitrifikace a oddělenou 
membránovou komorou. 

 D-N systém s oddělenou membránovou komorou. 
 D-N systém s umístěním membrán na konci nádrže nitrifikace. 

 
Odpadní vody natékají na mechanické předčištění, které slouží k odstraňování mechanických 
nečistot. Ty mohou způsobit poškození (zanesení) membrán a ostatních zařízení. Jako 
mechanické předčištění slouží v malých aplikacích septik, v případě větších čistíren pak velmi 
jemné česle. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže. 
 
V systémech s oddělenou membránovou komorou je směs aktivovaného kalu z aktivační 
nádrže řízeně čerpána do membránové komory. Z membránové komory je z aktivační směsi 
podtlakově pomocí čerpadla odsáván permeát (vyčištěná voda), který natéká do nádrže 
permeátu. Nádrž slouží jako zásobník pro zpětné proplachy a chemické praní. Recirkulovaný 
kal z membránové komory natéká zpět do aktivace.  
 
Jsou-li membránové moduly umístěné přímo v nitrifikační nádrži, je oběh kalu v systému 
zajištěn interní recirkulací mezi nitrifikací a denitrifikací. 
 
Membránové moduly se čistí vzduchem vháněným pod moduly, zpětným proplachem, 
zpětným proplachem za současného dávkování chemikálií (CEB) a chemickou regenerací 
(namáčení modulů v roztocích chemikálií). Ta může probíhat buďto přímo v membránové 
komoře nebo ve speciálně vybudované externí regenerační komoře, kam je modul v případě 
potřeby přenesen. 
 
PRAKTICKÉ APLIKACE MBR  
 
ČOV Tuchoměřice 
 
Technické řešení 
V roce 2016 rekonstruovaná ČOV Tuchoměřice byla realizována s kapacitou 6000 EO 
(původní kapacita 2930 EO60) jako mechanicko-biologická čistírna s aktivací v uspořádání D-
N a membránovou filtrací pro separaci aktivovaného kalu. ČOV je nadále dvoulinková. 
Součástí technologie je čerpací jímka s možností odvětvení části nátoku do dešťové zdrže a 
jímka svážených vod. Mechanické předčištění tvoří hrubý česlicový koš v čerpací jímce a 
integrovaná jednotka jemných česlí, lapáku písku a tuků. 
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Předčištěné odpadní vody z rozdělovacího objektu natékají na jednotlivé linky v uspořádání 
D-N. I v denitrifikační nádrži je osazen aerační rošt a v případě potřeby lze celý objem 
aktivace aerovat. Na konci aktivačních nádrží jsou umístěny membránové moduly. V každé 
lince jsou čtyři moduly BC-UF 416, což představuje celkovou filtrační plochu 3328 m2. Ke 
každému modulu je přiveden vlastní vzduchový svod s uzavírací armaturou a zároveň je 
pružnou hadicí s rychlospojkou napojen na nerezové potrubí permeátu a u každého modulu 
lze uzavřít odtok ruční armaturou. To je důležité kvůli případné regeneraci membránových 
modulů, která bude prováděna jednotlivě v oddělené regenerační jímce. Sání permeátu přes 
membrány zajišťují čerpadla s rotujícími písty, která mají možnost reverzace chodu (čerpadla 
jsou využívána i pro zpětný proplach a chemický zpětný proplach). Permeát je čerpán do 
nádrže permeátu, která vznikla využitím jedné ze stávajících dosazovacích nádrží. Z nádrže 
permeátu gravitačně odtéká vyčištěná voda přes měrný objekt a odtud do recipientu. Je 
instalována ATS pro rozvod provozní vody na ostřik česlí, plnění regenerační komory a 
plnění nádrže pro přípravu flokulantu. Kalovou koncovku za dvěma kalojemy tvoří 
odvodňovací centrifuga.  
 
Zatížení ČOV a odtokové parametry 
Tabulky 1 a 2 shrnují výsledky provozovatelem doposud odebraných dvouhodinových 
slévaných vzorků přítoku a odtoku z ČOV Tuchoměřice po uvedení do zkušebního provozu 
v červnu 2016. 
 

Tabulka 1. Výsledky rozborů nátoku v dosavadním průběhu zkušebního provozu 

 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+ N-NO3
- Nanorg Ncelk Pcelk 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
počet 13 13 13 13 13 13 13 13 
průměr 666 260 359 43 ~ 0 43 65 9,7 
minimum 390 150 200 19 ~ 0 19 45 4,8 
maximum 990 420 830 53 ~ 0 53 97 25 

 
Tabulka 2. Výsledky rozborů odtoku v dosavadním průběhu zkušebního provozu 

 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+ N-NO3
- Nanorg Ncelk Pcelk 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
počet 13 13 13 13 13 13 13 13 
průměr 26,7 3,5 <2,0 1,39 5,0 6,5 10,4 0,7 
minimum 19 <2,5 <2,0 0,14 1,7 3,0 6,0 0,26 
maximum 48 8,1 <2,0 6,1 7,3 11,9 16,0 1,7 

 
Projektované hydraulické zatížení je 852 m3/d (průměrný denní přítok), respektive 1 150 m3/d 
(maximální denní přítok). Reálné hydraulické zatížení od začátku rekonstrukce (prosinec 
2015) do ledna 2017 se pohybovalo kolem 450 m3/den. V roce 2017 (leden až červenec) je 
hydraulické zatížení ještě o něco nižší, zhruba 420 m3/den. 
 
Energetická náročnost 
Na ČOV Tuchoměřice (projektovaná kapacita 6000 EO, reálné zatížení cca 50 %) se celková 
spotřeba elektrické energie pohybuje okolo 1,4 kWh/m3 včetně provozu odstředivky na 
odvodnění kalu. Z hodnot získaných v průběhu rekonstrukce – ČOV byla dva měsíce 
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provozována s jednou linkou v plném zatížení – lze předpokládat, že po dosažení 
projektované kapacity bude energetická náročnost ČOV včetně kalové koncovky okolo 1,1 
kWh/m3 (cca 3,7 kWh/kgBSK5). 
 
Spotřeba elektrické energie membránového bioreaktoru na ČOV Tuchoměřice představuje ve 
spotřebě celé čistírny přibližně dvě třetiny. Zbylá třetina připadá na čerpací jímku, 
mechanické předčištění, kalovou koncovku, osvětlení, ventilaci atd. Ze spotřeby 
membránového bioreaktoru je pak nejvýznamnější dmychadlo membránových modulů, jehož 
podíl opět zhruba na úrovni dvou třetin, pětina celkové spotřeby připadá na dmychadlo aerace 
aktivace, spotřeba míchadla, čerpadla permeátu a recirkulačního čerpadla je v jednotkách 
procent. Přesné vyjádření těchto hodnot ukazují tabulky 3 a 4. 
 
Tabulka 3. Podíl spotřeby samotné technologie MBR na celkové spotřebě elektrické energie 

Membránový bioreaktor 67% 
Ostatní  33% 

 
Tabulka 4. Podíl spotřeby jednotlivých strojů na spotřebě samotného MBR 

Dmychadlo membránových modulů  65% 
Dmychadlo aktivace 19% 
Míchadlo 8% 
Čerpadlo permeátu  4% 
Čerpadlo recirkulace 3% 
Ostatní 1% 

 
Uvedené poměry jsou platné při provozní kázni a dodržování technologických parametrů. Při 
nárůstu koncentrace aktivovaného kalu z projektované hodnoty 9 g/l na hodnoty mezi 12 a 14 
g/l není recirkulace, míchání, čerpání permeátu ani dodávka vzduchu do modulů nijak 
ovlivněna, ale narůstá spotřeba dmychadla aktivace o téměř 200 % - to může představovat cca 
15 000 – 35 000 kWh/rok. To může v závislosti na energetickém tarifu představovat i více 
než 100 tisíc Kč ročně na vrub nesprávného provozu čistírny. Nehospodárné používání 
elektrických přímotopů v prostorách obsluhy v zimním období pak také dokáže celkovou 
energetickou bilanci ČOV výrazně ovlivnit. 
 
Porovnání ČOV před a po intenzifikaci 
Zatížení ČOV Tuchoměřice bezprostředně po provedené intenzifikace je prakticky stejné, 
jako před ní. Lze tedy porovnat například produkce jednotlivých odpadů i energetickou 
náročnost původní a nové technologie. 
 
Průměrná produkce shrabků z česlí na staré ČOV byla v roce 2015 3,3 t/měsíc. Na nové je 
produkováno 8,5 t/měsíc odpadu z mechanického předčištění (shrabky + písek), což 
představuje nárůst o 155 %. Je ale třeba vzít v úvahu, že původní mechanické předčištění 
neobsahovalo lapák písku a ten tak sedimentoval na dně aktivačních nádrží, kdy se za několik 
let provozu vytvořila mohutná vrstva, kterou bylo třeba nárazově (a draze) likvidovat. 
 
Produkce odvodněného přebytečného kalu se zvýšila ze 7,3 t/měsíc na 15,3 t/měsíc. Více než 
100% nárůst je dán dokonalou separací kalu a vyčištěné vody, zatímco na původní ČOV kvůli 
hydraulické nestabilitě dosazováků kal při dešťových událostech unikal do odtoku, na 
membránové ČOV je třeba skutečně všechen vzniklý přebytečný kal odvodnit. 
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Průměrná spotřeba elektrické energie v letech 2012 až 2015 činila 209 725 kWh ročně.  Na 
základě prvních 6 měsíců provozu MBR je proveden odhad na rok 2017 na úrovni 278 000 
kWh. Rozdíl mezi konvenční čistírnou s velmi omezeným MaR systémem a nejmodernější 
čistírenskou technologií tak činí zhruba 32 %. 
  
Permeabilita membrán 
Během procesu filtrace dochází k zanášení membrány (tzv. fouling – organické úsady a 
scaling – anorganické úsady) a tím k nárůstu transmembránového tlaku (filtrační odpor 
membrány) a zároveň snižování permeability. Permeabilita (propustnost) je veličina, která 
určuje míru zanesení membrány. Jedná se o měrný průtok přepočítaný na standardní tlak a 
teplotu. Vyjadřujeme ji v jednotkách l.m-2.h-1.bar-1 – někdy také zkráceně LMH/bar. 
Permeabilita membrán je ovlivňována mnoha různými faktory (aktuální flux, koncentrace 
kalu, látkové a hydraulické zatížení, složení odpadních vody, teplota…), za přibližně 
konstantních podmínek by ale neměla vykazovat žádné výrazné poklesy. V rámci jednoho 
filtračního cyklu je možné pozorovat malý postupný pokles permeability a po relaxaci a 
zpětném proplachu její obnovení. V rámci filtračního intervalu mezi sepnutím filtrace a jejím 
vypnutím minimální hladinou také dochází k pomalému poklesu střední hodnoty permeability 
v rámci jednotlivých cyklů. Stejně tak permeabilita trvale postupně klesá v horizontů dnů a 
týdnů. Tento pokles permeability je možné zvrátit či zpomalit dávkováním chemikálií do 
proudu zpětného proplachu při tzv. CEBu (chemical enhanced backwash – chemicky posílený 
zpětný proplach). Tímto způsobem je udržována permeabilita v žádoucím intervalu hodnot a 
to buďto automatickým časovým nebo ručním spouštěním CEBu. Jako nejúčinnější se na 
ČOV Tuchoměřice ukazuje kombinace oxidačního a kyselého CEBu krátce po sobě.  
 
ČOV Benecko 
 
Technické řešení 
Obec Benecko je významné rekreační středisko, které leží ve 3. zóně Krkonošského 
národního parku. V této rekreační  oblasti je značně rozdílný počet obyvatel a hostů v zimním 
a letním období (1 000 – 1 900) a v období mezisezony, kdy je na čistírnu napojeno pouze 
350 stálých obyvatel Benecka. Odpadní vody v lokalitě Benecko byly čištěny ve dvou 
čistírnách (Benecko a Štěpanická Lhota), které byly v obdobích zimních rekreačních sezón 
přetěžovány. Bylo rozhodnuto, že pro čištění odpadních vod  bude použita centrální ČOV 
Benecko a navýšit její kapacitu bez přístavby nových nádrží z důvodu nedostatku místa a 
vysoké ceny případných stavebních prací, a to včetně rozšíření provozní budovy. Původní 
kapacita čistírny byla 900 EO, požadovaná po rozšíření 1 950 EO, a to bez zvětšování objemů 
nádrží. To byl hlavní důvod pro aplikaci technologie MBR.  
 
ČOV je umístěna do zděné zastřešené provozní budovy o půdorysu 11,0 x 15,6 m a je 
koncipována jako mechanicko-biologická s aktivací, s nitrifikací a membránovou filtrací pro 
separaci aktivovaného kalu. Je instalováno nové mechanické předčištění s velikostí průliny 2 
mm a byla provedena rekonstrukce lapáku písku.  
 
Původní dvojlinka aktivačních nádrží je vybavena jemnobublinným aeračním systémem a 
vestavbou membránové filtrace pro separaci aktivovaného kalu - filtrační komory oddělené 
příčkami (umožňují provádět regeneraci modulů bez manipulace s nimi). V každé 
z membránových komor jsou umístěny dva membránové moduly BC-UF 400, což představuje 
celkovou filtrační plochu 1600 m2. ČOV je doplněna o chemickou eliminaci fosforu síranem 
železitým. Rekonstrukce byla provedena ve dvou etapách na přelomu let 2011 a 2012. 
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Zatížení ČOV a odtokové parametry 
V tabulkách 5 a 6 jsou uvedeny látkové parametry na přítoku a odtoku od roku 2012 do roku 
2016. 
 

Tabulka 5. Výsledky rozborů nátoku na ČOV Benecko 

Tabulka 6. Výsledky rozborů odtoku z ČOV Benecko 
 CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+ N-NO3
- Nanorg Ncelk Pcelk 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
počet 55 55 55 55 55 55 55 55 
průměr 10,10 0,891 0,273 4,22 7,89 12,3 13,9 1,89 
minimum <10,0 <3,00 <5,00 <0,250 0,518 0,52 <3,00 0,430 
maximum 52,0 16,0 <5,00 37,1 25,0 38,8 44,2 6,30 

 
Projektované hydraulické zatížení je 332,5 m3/den (průměrný denní přítok), respektive 427,5 
m3/d (maximální denní přítok). Reálné průměrné hydraulické zatížení v letech 2012-2016 se 
pohybovalo kolem 205 m3/den, s extrémy přes 400 m3/den během zimních turistických 
špiček. 
 
Provoz linky 1 - dlouhodobý vývoj permeability  
Linka 1 je v provozu od 14. 12. 2011. Z důvodu nízkého zatížení čistírny byla na podzim 
2012 a v létě 2014 linka odstavena a provedena tzv. mokrá konzervace membránových 
modulů. Kal byl z nádrží přečerpán, filtrační (membránová) komora byla propláchnuta čistou 
vodou a následně napuštěna čistou vodou (permeátem) s potravinářským chlornanem sodným, 
aby koncentrace volného aktivního chloru v nádrži byla cca 10 mg/l. Poté se během doby 
trvání mokré konzervace pravidelně stanovuje koncentrace volného aktivního chloru v nádrži 
a udržuje se na hodnotě kolem 5 mg/l. Účinek mokré konzervace na obnovení permeability je 
neprůkazný. V některých případech dojde k výraznému zvýšení permeability, v některých k 
nepatrnému zvýšení a někdy i ke snížení permeability. Po ukončení zimní sezony 2015 byla 
provedena regenerace membránových modulů. Linka byla před regenerací v provozu 41 
měsíců a z toho 10 měsíců probíhala mokrá konzervace. Důvodem pro provedení regenerace 
byla zejména žádost provozovatele o technické předvedení této procedury, nikoliv snížení 
permeability na nepřijatelnou hodnotu. 
 
Provoz linky 2 - dlouhodobý vývoj permeability 
Linka 2 je v provozu od 29. 5. 2012. V létě 2013 a v listopadu 2015 byla provedena tzv. 
mokrá konzervace membránových modulů. Vliv mokré konzervace na permeabilitu je opět 
neprůkazný. Regenerace membránových modulů proběhla po ukončení zimní sezony 2016. 
Linka byla před regenerací v provozu 48 měsíců, z nichž 8 měsíců probíhala mokrá 
konzervace.  
 
Chemické zpětné proplachy a spotřeba chemikálií 
Provozní oxidační chemické zpětné proplachy projevily jako velmi účinné pro zpomalení 
poklesu permeability zejména během zvýšených hydraulických zatížení čistírny (jarní tání 

 CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ N-NO3

- Nanorg Ncelk Pcelk 
 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
počet 55 55 55 55 55 55 55 55 
průměr 482 179 251 34,8 0,26 36,3 60,8 7,63 
minimum 57 15 35 4,28 0,055 5,04 11,2 1,430 
maximum 1270 470 908 107 1,7 107 181 19 
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nebo plná turistická sezóna). Používaná chemikálie pro oxidační CEB je chlornan sodný, pro 
kyselý CEB kyselina citronová. Základní princip spočívá v dávkování chemikálie do proudu 
zpětného proplachu permeátu a v klidové fázi, která umožňuje proběhnutí reakce.  
 
Při plném zatížení čistírny jsou prováděny oxidační CEBy 3 x do týdne a jeden kyselý CEB 
za 14 dní na každé lince. Při nižším zatížení je počet oxidačních chemických zpětných 
proplachů snížen na jeden do týdne. Aplikace oxidačního CEBu zvyšuje provozní 
permeabilitu o 5 – 8%. Chemický zpětný proplach také snižuje četnost potřeby chemické 
regenerace, a tím přispívá k prodloužení životnosti membránového modulu. 
 
Za rok 2015 bylo na ČOV Štěpanická Lhota spotřebováno pro chemické proplachy cca 800 l 
chlornanu sodného a 20 kg kyseliny citronové. Na regeneraci membránových modulů jedné 
z linek bylo spotřebováno dalších 150 l chlornanu sodného, 60 l hydrogensiřičitanu sodného 
(pro redukci zbytkového volného chloru v regeneračním roztoku po ukončení regenerace) a 
75 kg kyseliny citronové. V rámci vyhodnocení zkušebního provozu (2012 – 2013) byly 
vyhodnocovány veškeré náklady na provoz ČOV a bylo konstatováno, že náklady na 
chemikálie spotřebované chemickými zpětnými proplachy představují cca 1 %. 
 
Membránové ČOV zpracovávající průmyslové odpadní vody 
Vzhledem k možnostem zpětných proplachů fyzikálních i chemických a vysoké chemické 
odolnosti dnešních polymerních membrán lze technologii MBR úspěšně a ekonomicky 
smysluplně aplikovat i na průmyslové vody, jejichž čištění konvenční technologií by naráželo 
na limitace technické, technologické či finanční. Doba, kdy při čištění průmyslových vod 
membránovou technologií bylo technologicky jedinou možností, ale přinášelo nutnost 
každého půl roku kompletně vyměnit extrémně drahé membránové moduly, je již za námi.  
 
Kontejnerová MBR ČOV pro pivovar ve Švédsku 
ČOV je zástupcem řady modulárních kontejnerových ČOV s technologií MBR. Celková 
výhledová projektovaná látková kapacita ČOV pro pivovar, izolovaný zdroj průmyslové 
odpadní vody bez možnosti napojení na komunální ČOV, je 800 EO60 pro čtyři biologické 
linky. Dodána již byla první linka a v současné době se připravuje realizace dodávky druhé 
linky. 
 
Mechanické předčištění, strojovna a prostor pro elektro a chemické hospodářství jsou 
umístěny v prefabrikované provozní budově, která je umístěna nad kontejnerem kalové 
nádrže. Dále se ČOV skládá z egalizační nádrže pro vyrovnání pH, kontejneru aktivace, kde 
se časově střídají fáze nitrifikace a denitrifikace a kontejneru membránové separace. ČOV je 
osazena jedním membránovým modulem BC-UF 100 o filtrační ploše 100 m2. ČOV je dále 
doplněna srážením fosforu dávkováním síranu železitého. Kvůli nedostatku dusíku 
v natékající odpadní vodě je dávkovaná močovina ve formě komerčně dostupného AdBlue. 
 
První linka ČOV byla uvedena do provozu v prosinci 2014. Čistírna byla nejprve po několik 
týdnů provozována v SBR režimu bez využití membránové separace. Důvodem byl „rozpad“ 
kalu dovezeného z komunální ČOV při kontaktu s pivovarskou odpadní vodou. 
 
Po prvotním prudkém snížení permeability, způsobeném zhoršenými vlastnostmi kalu, se 
pomocí pravidelných i mimořádně přidávaných CEBů permeabilita vrátila do běžných 
provozních hodnot. Obvyklé nastavení oxidačního CEBu je jednou za 2 týdny a kyselého 
jednou za měsíc. I přes občas značně nestandardní provoz ČOV – opakovaný únik chladiva 
propylenglykolu z pivovaru do ČOV a z toho plynoucí extrémní organické zatížení, nebo 
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extrémní koncentrace kalu až 30 g/l – byla za dva a půl roku provozu regenerace membrán 
provedena dvakrát. 
 
Membránová ČOV s kapacitou 2400 EO v průmyslovém podniku 
ČOV, která byla realizována počátkem roku 2017, vznikla rekonstrukcí části původní ČOV 
vybavené konvenční technologií. Je navržena na kapacitu 2400 EO60, kde většinu zatížení 
látkového i hydraulického představují splašky z areálu závodu. Cca 10 % objemu 
přitékajících odpadních vod představují fyzikálně-chemicky předčištěné odpadní vody 
obsahující řezné emulze, oleje, čistící prostředky a další. Tyto odpadní vody vykazují 
koncentrace CHSKCr v jednotkách tisíc mg/l a zhoršený poměr BSK ku CHSK. Tyto odpadní 
vody by vzhledem ke svému charakteru mohly negativně ovlivňovat kvalitu odtoku 
z konvenční čistírny, ale také mít negativní vliv na stav membrán. 
 
Díky aplikaci technologie MBR čistírna dosahuje průměrné účinnosti odstranění CHSK > 
96 % a BSK > 99 % i při zhoršeném poměru vstupních koncentrací téměř 4:1. Vysoká 
účinnost čištění není vykoupena zvýšeným zanášením membrán ani zhoršováním provozních 
parametrů. Za půl roku provozu ČOV bylo provedeno celkem 6 CEBů oxidačních a 3 kyselé, 
přičemž permeabilita membrán se od uvedení do provozu prakticky nesnížila. 
 
Obsáhlejší data z této průmyslové ČOV bychom rádi prezentovali po delším období provozu 
na některé z budoucích konferencí či jiných odborných akcí.  
 
ZÁVĚR 
V článku byly prezentovány čtyři různé praktické aplikace membránového bioreaktoru. 
Jednotlivé případové studie ukazují možnosti použití nejčastěji z důvodů potřeby špičkové 
kvality odtoku, rozšiřování kapacity stávající ČOV nebo nedostatku místa. Rostoucí počet 
aplikací (společnost ENVI-PUR jich zrealizovala již více než padesát) dokazuje zvyšování 
konkurenceschopnosti této technologie na poli čištění odpadních vod splaškových i 
průmyslových.  Zároveň neustále se prodlužující doba využívání jednotlivých systémů 
potvrzuje dlouhodobou udržitelnost provozování.    
 
Technologie membránové separace a s tím i MBR se nadále vyvíjí a nové konstrukce 
membránových modulů či nové materiály samotných membrán vytváří prostor pro další 
přibližování provozních nákladů ke konvenční technologii a prodlužování životnosti, která je 
jedním z největších důvodů k obavám na straně provozovatelů vodohospodářské 
infrastruktury. 
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ABSTRAKT 
Fosfor patří mezí základní biogenní prvky. Nachází se ve sloučeninách účastnících se 
metabolických cyklů, je stavebním kamenem nukleových kyselin a fosfolipidů. Obvykle se 
udává, že zhruba 1 až 3 % sušiny aktivovaného kalu tvoří právě fosfor. Pro zajištění dobře 
fungujícího aktivačního procesu se doporučuje zastoupení základních nutrientů v odpadní 
vodě v poměru BSK:N:P na hodnotách 100:5:1. Potřebný poměr organických látek 
a uvedených nutrientů závisí na charakteru organického substrátu, díky čemuž v některých 
vodách může být dusík a fosfor zastoupen i v nižší míře. Zatímco u mnohých průmyslových 
odpadních vod (např. potravinářského průmyslu) bývá nutné dusík a fosfor do odpadní vody 
přidávat, městské odpadní vody jsou na nutrienty velmi bohaté. Uvádí se, že při odtokových 
koncentracích celkového fosforu nad 0,1 mg/l by biomasa aktivovaného kalu neměla trpět 
nedostatkem tohoto prvku. Ovšem jsou zaznamenány případy, kdy i při těchto odtokových 
koncentracích kal vykazoval chování, které by krom jiného mohlo poukazovat právě na 
nedostatek fosforu. Tento příspěvek se zabývá otázkou, zda lze skutečně pouze podle 
koncentrace celkového fosforu na odtoku spolehlivě rozhodnout o tom, zda biomasa 
aktivovaného kalu má dostatek fosforu pro pokrytí svých fyziologických potřeb či nikoliv 
a zda při dlouhodobě vysoké dávce srážecího činidla, ať již z důvodů plnění legislativních 
požadavků na neúměrně nízké koncentrace celkového fosforu na odtoku nebo z důvodů 
potlačení vláknitého bytnění, nemůže dojít k vyčerpání snadno dostupného fosforu a tím ke 
zhoršení stavu aktivovaného kalu a kvality odtoku. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Aktivovaný kal, extracelulární polymery, fosfor, chemické srážení. 
 
ÚVOD 
Fosfor jedním ze základních biogenních prvků a spolu s N, S, K, Mg, Ca, Fe, Na a Cl jej 
řadíme mezi anorganické makronutrienty potřebné pro zdárné fungování živých organismů. 
Využijeme-li obecný vzorek složení biomasy C12H87O23N12P vychází, že na produkci 100 g 
buněčné hmoty je zapotřebí 12,2 g dusíku a 2,3 g fosforu. Pro zdárné fungování aerobního  
biologického čištění se udává základní poměr BSK:N:P 100:5:1. Městské odpadní vody 
obsahují fosforu dostatek, ovšem chemickým srážením fosforu za účelem plnění přísných 
legislativních limitů, může dojít v biologické lince k vyčerpání snadno dostupného fosforu 
(ortofosforečnany) a souvisejícím negativním projevům na vlastnostech aktivovaného kalu. 
Nedostatek fosforu rovněž i hromadění solí z použitých srážedel může mít za následek 
zhoršení sedimentačních vlastností kalu až inhibici procesu nitrifikace.  
 
POPULACE AKTIVOVANÉHO KALU 
Dobře fungující aktivovaný kal, s vyrovnaným a stabilním společenstvem je základním 
předpokladem správné funkce biologické aktivační čistírny. Probíhá v něm celá řada 
biologických, biochemických i chemických procesů, které od sebe navzájem nelze oddělit. 
Zdravá populace organismů aktivovaného kalu s vhodným zastoupením vločkotvorných 
i vláknitých organismů a vyššího osazení vykazuje vysoké účinnosti odstranění organických 
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látek, dusíku, fosforu i mikropolutantů, předpokladem dostatečně kvalitního odtoku jsou její 
dobré separační vlastnosti. Stav a chování kalu ovlivňuje celá řada faktorů, jakož i obsah 
dostupných nutrientů, včetně fosforu.  
 
Mnohé čistírny se vlivem složení odpadních vod či technologického uspořádání potýkají 
s bytněním kalu, které se projevuje pomalou nebo nedostatečnou sedimentací, vedoucí 
k úniku nerozpuštěných látek do odtoku. Příčinou vláknitého bytnění může být ale 
i nedostatek dostupného fosforu pro vločkotvorné organismy, který se projeví právě jejich 
přerůstáním vlákny (Guo et al., 2014; Liu and Liss, 2007). Tyto případy byly zaznamenány 
v případech, kdy byla užívána vysoká dávka srážecího činidla při předsrážení. V důsledku 
dlouhodobého nedostatku dostupného fosforu v biologické části čistírny dochází k pomalé 
syntéze buněk, následkem čehož může být přerůstání vláken na úkor vločkotvorných 
organismů a s tím spjaté další potíže, např. zhoršení nitrifikace. V případech intenzivního 
předsrážení byla zaznamenána limitace fosforem již při koncentraci celkového fosforu na 
odtoku 0,5 mg/l, což se projevilo změnou populace aktivovaného kalu. V případě čistíren, kde 
je nutné provozovat předsrážení, je tak nutné optimálně rozvrhnout dávku srážecího činidlo 
použitou k předsrážení a ke srážení v dalším stupni (Ericsson and Eriksson, 1988). Uvedená 
limitní koncentrace celkového fosforu je poměrně vysoká, ale je třeba si uvědomit, že 
čistírenský proces je komplexem biochemických a chemických pochodů, které od sebe nelze 
navzájem oddělit. Předsrážení, krom jiného, může snižovat úbytek dostupného organického 
substrátu, přestože se vysráží zejména partikulované organické látky, a to s ohledem na 
růstové rychlosti může vést k rychlejšímu růstu vláken v systému. 
 
Pokud jsou buňky vystaveny krátkodobým nedostatkům fosforu, v populaci se ve větší míře 
objevují bakterie akumulující polyfosfáty, které mohou za příznivých podmínek napomáhat 
zvýšenému biologickému odstraňování fosforu. Na druhou stranu, v případě přetížení čistírny 
organickými látkami, při vyšším zastoupení poly-P bakterií hrozí neřízené uvolňování 
velkého množství fosforu a riziko, že dojde k překročení legislativních limitů na odtoku. 
Tvorba polyfosforečnanů a rychlost asimilace fosforu je ovlivněna i kationty vyskytujícími se 
v odpadní vodě (běžně dle složení vod jde o kationty vápenaté, hořečnaté, draselné), což může 
ovlivňovat populaci společenstva při nedostatku fosforu. Při limitaci systému fosforem 
v prostředí bohatém na vápenaté kationty bylo zaznamenáno zoogleální bytnění a vyšší 
produkce sacharidických extracelulárních polymerů, zatímco v prostředí bohatém na 
hořečnaté ionty převažovalo vláknité bytnění (Turtin et al., 2006).  
 
SEDIMENTAČNÍ VLASTNOSTI AKTIVOVANÉHO KALU 
Kromě složení populace aktivovaného kalu, rozhoduje o sedimentačních vlastnostech i obsah 
a složení extracelulárních polymerů. Extracelulární polymery jsou makromolekulární látky 
nacházející se v mezibuněčném prostoru, které bývají produkovány živými buňkami, vznikají 
ale i následkem rozpadu (lyzace) buněk případně mohou pocházet i z odpadní vody. 
Extracelulární polymery tvoří vzájemné pojivo vloček aktivovaného kalu a dalších částí kalu 
(např. shluků organických a anorganických látek). Množství extracelulárních polymerů 
a jejich charakter významně ovlivňuje flokulaci vloček a jejich sedimentační vlastnosti. 
Tvorba extracelulárních polymerů je závislá na řadě provozních parametrů (pH, stáří kalu, 
doby zdržení, koncentrace kyslíku, zatížení), ale i na složení odpadní vody, na poměru 
nutrientů, tj. i množství fosforu a způsobu jeho srážení. Závislost mezi celkovým množstvím 
extracelulárních polymerů v aktivovaném kalu a kalovým indexem není lineární. Nižší obsah 
polymerů, stejně jako jejich nadměrné množství významně zvyšuje kalový index.  
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Kromě celkového množství polymerů v kalu, je určujícím faktorem jejich charakter, tj. 
o jakou organickou molekulu se jedná. Struktura organické molekuly polymeru ovlivňuje 
hydrofobní chování, povrchový náboj a tím i soudržnost vločky. Za optimálních podmínek 
jsou produkovány buňkami ve větší míře látky bílkovinného charakteru, v menší míře látky 
sacharidické. Je prokázáno, že vyšší obsah bílkovinných polymerů podporuje flokulaci 
vloček, čímž dojde ke zlepšení sedimentačních vlastností. Naproti tomu úbytek bílkovin ve 
prospěch sacharidických polymerů odsaditelnost kalu zhoršuje (Jorand et al., 1998; Shin et 
al., 2001). 
 
Hoa et al., 2003 studovali vliv nutrientů na celkové zastoupení a složení extracelulárních 
polymerů ve vzorcích kalu z čištění komunálních i průmyslových vod (pivovarnické vody, 
papírenské vody, vody z výroby nealkoholických nápojů). V laboratorních podmínkách se 
syntetickou odpadní vodou dále testovali, jakým způsobem se podepíše nedostatek fosforu či 
dusíku na vlastnostech aktivovaného kalu a skladbě polymerů při různých poměrech 
nutrientů. Zvýšením poměru CHSK:P z hodnot 100:0,5 na 100:5 došlo ke zlepšení 
sedimentačních vlastností kalu, což se projevilo snížením kalového indexu, zlepšením 
odvodnitelnosti kalu a snížením hodnot zákalu na odtoku. Skladba extracelulárních polymerů 
se při nedostatku fosforu posouvala ve prospěch sacharidických polymerů, což vysvětluje 
zhoršení separačních vlastností kalu. Za optimální poměr CHSK:P autoři této studie uvádějí 
hodnoty od 100:3 do 100:5. Další zvýšení fosforu v uvedeném poměru vedlo ke zhoršení 
sedimentačních vlastností kalu. Při limitaci systému dusíkem, který byl simulován snižováním 
doporučeného poměru CHSK:N:P pod hodnoty 100:5:1 byla naopak zjištěna ještě vyšší 
tvorba bílkovinných polymerů a s tím související zlepšení sedimentačních vlastností kalu. Za 
optimální poměr autoři uvádějí interval 100:2 ≤ CHSK:N ≥ 100:10.  
 
Výše uvedená zjištění jsou ve shodě s výsledky publikovanými v roce 2011, kdy byly 
kvantifikovány extracelulární polymery bílkovinného, sacharidického charakteru a  nukleové 
kyseliny ve vzorcích kalu průmyslových i komunálních čistíren odpadních vod a dále 
několika laboratorních modelů. Aktivovaný kal rostoucí na hůře rozložitelných 
substrátechvykazuje vyšší tvorbu sacharidických extracelulárních polymerů, doprovázenou 
zhoršenými separačními vlastnostmi. Autoři zvolili základní poměr CHSK:N:P na hodnotách 
120:5:1, limitaci fosforem studovali při hodnotách 120:5:0,2 a dusíkem při poměru 120:1:1. 
Testovali chování kalu z třech zdrojů: komunální čistírny, čistíren vod z výroby barviv 
a kožedělného průmyslu. Ve všech případech nedostatek fosforu způsobil další zvyšování 
obsahu sacharidických polymerů a zvýšení kalového indexu. Limitace systému dusíkem 
zvýšila obsah bílkovinných ovšem pouze u kalu pocházejícího z městské čistírny odpadních 
vod. Prostředí chudé na nutrienty se projevilo v celkovém snížení množství vláken. Nocardia 
sp. vyskytující se v kalu zpracovávajícím vody z výroby barviv dokázala přežít i při 
dlouhodobém nedostatku fosforu (Sponza, 2002). 
 
VLIV SRÁŽENÍ Al3+ A Fe3+ NA PROCES NITRIFIKACE 
Fosfor jako významný biogenní prvek a jeden z původců eutrofizace povrchových vod je 
z toho důvodu na odtocích i čistíren odpadních vod limitován. Ve většině případů je 
v technologické lince odstraněn simultánním srážením přídavkem hlinitých nebo železitých 
solí. Výhodou simultánního srážení je rovněž zlepšení sedimentačních vlastností kalu. Při 
použití srážecích činidel na bázi Fe2+ se na povrchu vloček se vytváří tenká vrstva sraženiny, 
Fe3+ soli vytvářejí sraženiny spíše nepravidelně nebo difuzně vyskytující se na vločkách. 
Výsledkem je zatěžkání vločky a její lepší odsaditelnost. Při zvýšení obsahu anorganických 
látek v kalu nad 35 % vlivem dávkování Fe2+ nebo Fe3+ iontů můžeme pozorovat zcela 
opačný efekt, kdy může docházet až k rozpadu vloček s následnými efekty jako je úbytek 
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nitrifikantů, zvýšení koncentrace organických látek v odtoku nebo zhoršení odvodnitelnosti 
kalu.  
 
V dlouhodobých testech byly sledovány i rychlosti nitritace a nitratace při použití hlinitých, 
železnatých a železitých solí a v průběhu dávkování byly prokázány poklesy těchto rychlostí. 
Vysvětlením může být zpomalení transportu amoniakálního dusíku (případně dusitanového) 
dovnitř vločky k nitrifikantům vlivem pokrytí vločky anorganickou sraženinou. Nejvyšší 
úbytky rychlostí byly zaznamenány v případě dávkování železnatých solí, které na povrchu 
vloček vytvářejí kompaktnější sraženinu (Oikonomidis et al., 2010). 
 
Jednou z nevýhod simultánního srážení snížení přirozené tlumivé kapacity systému, což na 
některých čistírnách může vést k poklesu hodnot pH a tím k zhoršení procesu nitrifikace 
(Rajesh Banu et al., 2009). Zejména v případech, kdy je vyžadována velmi nízká koncentrace 
fosforu na odtoku, je nutné, i s ohledem na možné negativní ovlivnění populace nízkou 
koncentrací dostupného fosforu, volit srážení v terciárním stupni.  
 
ZÁVĚR 
Fosfor je významným nutrientem potřebným pro zdárné fungování organismů aktivovaného 
kalu. Přestože nebývá v městských odpadních vodách nedostatkovým, vlivem nadměrného 
srážení může dojít k vyčerpání dostupného fosforu v biologické části čistírny a následkem 
toho jsou změny v populaci aktivovaného kalu. Při nízké koncentraci dostupného fosforu 
profitují více vláknité organismy na úkor vločkotvorným a dochází rovněž ke změně 
zastoupení extracelulárních polymerů ve prospěch sacharidických. Důsledkem těchto 
skutečností je zhoršení separačních vlastností kalu, zvýšené kalové indexy případně únik 
vloček do odtoku. Další zvyšování dávek srážecího činidla pro podporu sedimentace kalu tak 
může celou situaci zhoršit a vést vlivem populační nevyrovnanosti až k rozpadu vloček a ke 
zhoršení procesu nitrifikace.  
 
Dávkování srážecího činidla ovlivňuje rychlost nitrifikace, patrně mechanismem zpomalení 
transportu látek k nitrifikantům přítomným uvnitř vloček vlivem tvorby anorganických 
sraženin na povrchu vloček.  
 
Z praktického hlediska řízení technologie komunální ČOV lze tyto poznatky shrnout 
následovně: 

 vysoké dávky železnatých/železitých solí, které jsou někdy nutné pro dosažení nízké 
odtokové koncentrace fosforu simultánní srážením, mají negativní vliv na tlumivou 
kapacitu systému, kinetiku nitrifikace, produkci přebytečného kalu i populaci a 
sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu, 

 nízká koncentrace dostupného fosforu způsobuje změny ve složení extracelulárních 
polymerů ve prospěch sacharidických látek a změny v populaci aktivovaného kalu 
s nárůstem zastoupení vláknitých mikroorganismů, 

 při běžně užívané reakci na zhoršení separačních vlastností aktivovaného kalu 
zvýšenou dávkou železnatých/železitých solí je třeba mít na paměti, že při extrémně 
zvýšeném obsahu železa v kalu může dojít až ke zcela opačnému efektu, tedy rozpadu 
vloček s následnými negativními důsledky na proces čištění odpadních vod. 

 
Dle našeho názoru nelze pouze z odtokové koncentrace celkového fosforu/fosforečnanů, 
dávky koagulantu nebo obsahu železa v kalu spolehlivě rozhodnout, zda systém trpí 
nedostatkem fosforu nebo nadbytkem železa či nikoliv. Varujícím příznakem může být náhle 
zhoršení separační procesu, zejména v případech, kdy byla v minulosti významně zvýšena 
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dávka srážedla, případně je provozováno předrážení. Vodítkem pro rozhodnutí, zda biomasa 
je limitována fosforem či nikoliv mohou být rozbory složení supernatantu v jednotlivých 
částech aktivační linky, zejména sledování poměru organických látek, dusíku a fosforu. 
V každém případě je tedy třeba, aby technologové aktivačních čistíren odpadních vod 
věnovali pozornost nejen vysokým, ale také nízkým koncentracím fosforu v systému a pečlivě 
vyhodnocovali celé spektrum informací o procesu čištění odpadní vody aktivovaným kalem 
vč. složení jeho populace. 
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ABSTRAKT 
Ústřední čistírna odpadních vod v Praze měla v nedávné minulosti opakovaně problémy 
s nelegálním vypouštěním vysoce znečištěných odpadních vod do kanalizační sítě. Vypátrat 
viníka je nesnadné, proto přišel správce a provozovatel s myšlenkou instalovat na přítoku 
do ÚČOV stanici pro on-line havarijní monitoring kvality odpadních vod.  
Zkušební provoz stanice byl zahájen v únoru 2016, měřené ukazatele: pH, konduktivita, 
teplota, CHSK, nerozpuštěné látky, dusičnanový dusík, rozpuštěný kyslík, toxicita a těžké 
kovy Cr, Hg, Cu, As, Cd a Ni. Cílem pilotního provozu bylo odhalit nedostatky provozní 
i nedostatky v přesnosti měření jednotlivých ukazatelů kvality odpadních vod na základě 
realizace několika odběrových kampaní. 
Kromě shrnutí zkušenosti provozovatele z téměř ročního zkušebního provozu a zhodnocení 
přínosu monitorovacího systému z hlediska ochrany čistírny před havárií příspěvek prezentuje 
posouzení přesnosti měření a významu jednotlivých monitorovaných ukazatelů. Jako přesné 
bylo vyhodnoceno měření stanicí v případě konduktivity, pH a nerozpuštěných látek, malá 
přesnost byla u dusičnanového dusíku a CHSK. Jako významné, co se úrovně koncentrace 
v odpadní vodě týče, byly potvrzeny CHSK, nerozpuštěné látky a těžké kovy. Naopak bez 
významu pro daný účel měření jsou pH, konduktivita, dusičnanový dusík a rozpuštěný kyslík. 
U analýzy těžkých kovů významně zkresluje výsledek filtrace přes mikrofiltr.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
ČOV, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, on-line monitoring kvality odpadní 
vody, těžké kovy. 
 
ÚVOD  
Se zpřísňujícími se požadavky na čištění odpadních vod vyvstává před provozovateli ČOV 
otázka, jak se těmto podmínkám co nejlépe přizpůsobit. Kontinuální sledování kvality 
odpadní vody je významný nástroj pro zefektivnění provozu čistírny a její ochranu před 
možnou havárií. Umožňuje získat představu o okamžitém znečištění odpadních vod a tím 
poskytnout provozovateli čas potřebný k vhodné reakci, která může vést např. ke snížení 
spotřeby energie a provozních nákladů za současného udržení účinnosti čistírny na stejné 
úrovni.  
Díky rychlému rozvoji měřicí techniky je k dispozici celá řada přístrojů pro on-line měření 
nejrůznějších kvalitativních ukazatelů. Jejich aplikace v rámci čistírenského procesu není 
úplnou novinkou a stále větší počet ČOV on-line měření kvality vody využívá. Výjimkou 
není ani Ústřední čistírna odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), která zabezpečuje čištění 
92,8 % odpadních vod vyprodukovaných na území hlavního města. Protože má čistírna 
pravidelně problémy s nelegálním vypouštěním vysoce znečištěných odpadních vod 
do kanalizační sítě a vypátrat viníka je téměř vždy nadlidský úkol, přišel provozovatel 
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s myšlenkou instalovat na přítoku do ÚČOV stanici pro on-line havarijní monitoring kvality 
odpadních vod.  
Kvalitativní on-line monitoring odpadní vody je komplikován vysokou koncentrací 
rozpuštěných i nerozpuštěných látek, některé mohou mít na stanovení rušivý účinek, 
nerozpuštěné látky navíc častěji zanášejí měřicí systém. Posouzení, zda monitorovací systém 
funguje v daném prostředí správně, je proto nezbytné. Z tohoto důvodu byl na ÚČOV v únoru 
2016 zahájen zkušební provoz monitorovací stanice s cílem odhalit její nedostatky, co se týče 
provozu i přesnosti měření jednotlivých ukazatelů kvality odpadních vod. 
 
MOTIVACE K INSTALACI STANICE  
ÚČOV Praha prošla od svého uvedení do provozu (v roce 1967) řadou rekonstrukcí 
a intenzifikací, aby byla schopna plnit kvantitativní i kvalitativní limity, na které původně 
nebyla navržena. Kromě problému s nízkou účinností odstraňování dusíku čelí čistírna 
i častému extrémně vysokému látkovému zatížení pravidelně v únoru a březnu a nelegálnímu 
vypouštění odpadních vod s vysokou koncentrací těžkých kovů do stokové sítě, např. v 2012 
Cu a Cr, v 2013 Cu a Ni. V roce 2013 koncentrace Cu v aktivovaném kalu dosahovala 700 – 
900 mg/kg sušiny (oproti běžnému stavu kolem 200 mg/kg sušiny), což mělo za následek 
částečný rozpad kalu a zastavení procesu nitrifikace (Hrubý a kol., 2016). 
Impulsem k instalaci kontinuálního sledování kvality odpadní vody přitékající na ÚČOV byla 
havárie v roce 2015 (únor, březen), kdy opakovaně docházelo k nelegálnímu vypouštění 
extrémního znečištění do stokové sítě, jehož následkem bylo snížení účinnosti usazovacích 
nádrží a nitrifikace vedoucí ke zhoršení kvality vody na odtoku z čistírny zejména v ukazateli 
CHSK a poklesu účinnosti odstraňování dusíku. V dubnu až červnu 2015 se následky havárie 
přesunuly z vodní linky na kalové hospodářství a vše vyvrcholilo havárií vyhnívací nádrže 
23.6.2015, kdy z důvodu ucpání pojistné trubice pěnou vyrazil tlak napěněného kalu 
průhledítko na vrchlíku nádrže včetně kusů betonu a došlo k mohutnému výronu vyhnilého 
kalu. Celá havárie trvala téměř sedm měsíců, škody dosahovaly cca 12 mil Kč (4,5 mil. Kč 
náklady na likvidaci škod, cca 7,5 mil Kč finanční ztráty vzniklé propadem vlastní výroby el. 
energie následkem snížené produkce bioplynu) (Hrubý a kol., 2016). 
Stanice pro on-line monitoring kvality odpadních vod byla instalována s cílem odhalit 
okamžitě na vstupu do ÚČOV zvýšené znečištění přitékající OV a jeho povahu, aby bylo 
možné reagovat, odhadovat vliv na čisticí proces a ideálně i blíže lokalizovat zdroj/původce 
znečištění.  
 
POPIS MĚŘICÍHO SYSTÉMU STANICE 
 
Dispozice 
Stanice pro on line monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha je instalována 
na kolektoru ACK, kterým je na čistírnu přiváděno přes 60 % odpadních vod. Veškerá měřicí 
zařízení včetně řídící jednotky se nacházejí v mobilním klimatizovaném kontejneru (typ 
KOMA standard line) umístěném v oploceném areálu ÚČOV Praha poblíž objektu čerpací 
stanice horního horizontu. Kontejner je napojen na přívod elektrické energie. Není připojen na 
vodovodní síť, ale je vybaven 300 litrovou nádrží na užitkovou vodu s čerpadlem, s možností 
plnění z objektu čerpací stanice.  
Vzorek odpadní vody je přes zpětnou klapku kontinuálně čerpán potrubím do kontejneru 
pomocí ponorného kalového čerpadla Amarex N umístěného v ochranném koši u stěny 
otevřené stoky mezi výtokem ze shybky ACK a čerpací stanicí horního horizontu. Čerpadlo je 
fixováno pomocí konzole tvaru L s vodicími tyčemi pro možnost vytažení a čištění čerpadla. 
V kontejneru prochází načerpaná OV přes tangenciální filtr o velikosti pórů 100 µm. Filtrát 
jde přes s::can sondy a dále do retenční nádoby, zbytek vody odchází odpadovým potrubím 
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zpět do stoky. V retenční nádobě je umístěn membránový mikrofiltr o velikosti pórů 0,2 µm, 
přes něj je vzorek vody čerpán do dalšího retenčního prvku, ze kterého je pomocí 
peristaltického čerpadla každé dvě hodiny čerpán vzorek do termického mineralizátoru 
a odtud do analyzátorů těžkých kovů. Po analýze je vzorek odpadní vody, stejně jako voda 
z retenční nádoby, která neprošla mikrofiltrem, vracen zpět do stoky. Pro delší životnost 
tangenciálního filtru a sond je stanice vybavena dvěma kompresory, které v pravidelných 
5minutových intervalech zajišťují jejich profuk vzduchovým rázem. Účinnost mikrofiltru je 
zajištěna jeho kontinuálním probubláváním. 
Stanice je dále vybavena dvěma vzorkovači vody Maxx, které umožňují v případě potřeby 
odběr vzorku odpadní vody přefiltrované přes tangenciální filtr. Odběr lze provést 
v kontejneru i manuálně pomocí výpustního kohoutu umístěného za tangenciálním filtrem. 
Surovou vodu ze stoky je možné také odebrat přímo v kontejneru pomocí bypass vedení 
s výpustním kohoutem mimo technologickou část. Bypass se využívá i při pravidelném 
čištění, nebo jiných servisních úkonech na sondách, když je nutné odvést vodu mimo zařízení. 
V průběhu zkušebního provozu bylo doplněno i odběrné místo pro vzorek přefiltrovaný přes 
mikrofiltr. Dispoziční řešení stanice viz obrázek 1. 
U vchodových dveří uvnitř kontejneru je umístěn společný rozvaděč DT1, který obsahuje 
prvky potřebné pro napájení technologie a telemetrickou stanici. Na dveřích rozvaděče je 
umístěno manuální ovládání a signalizace kalového čerpadla dle standardů provozovatele 
(Hartig a kol., 2016). Telemetrická stanice je opatřena zálohovaným zdrojem napájení, řídí 
čerpadlo pro přívod vzorků a přenáší naměřené analogové veličiny včetně digitálních signálů 
o stavu zařízení na centrální dispečink provozovatele na Flóře. Zasílá také na centrální 
dispečink nastavená alarmová hlášení vztahující se k provoznímu stavu měřicího systému 
(narušení kontejneru, zaplavení kontejneru, poruchy kalového čerpadla a výpadky napájecích 
napětí) a alarmová hlášení při překročení nastavených limitů měřených veličin. 
Prostřednictvím SCADA systému TELEMAT XL3 jsou s daty prováděny běžné operace, jako 
jsou archivace (analogová a digitální data), vyhodnocení alarmových hlášení, vizualizace atd. 
V případě, že stanice zaznamená nevyhovující hodnoty v některém ze sledovaných ukazatelů, 
kromě alarmového hlášení na dispečink jsou také vzorkovači Maxx umístěnými v kontejneru 
automaticky odebrány vzorky pro následnou laboratorní analýzu. 
 

  
Obrázek 1. Interiér stanice. Celkový pohled (vlevo), umístění řídící jednotky, sond a filtrů 

(vpravo) 
 
Analyzátory 
Monitorovací zařízení obsahuje: 
Řídicí jednotku Con::cube: průmyslový počítač pro on-line provozování ponorných s::can 
sond vybavený operačním softwarem (moni::tool), sbírá a zobrazuje naměřené údaje 
z připojených sond a senzorů, ukládá všechny informace a zpřístupňuje je pro další použití.  
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S::can sondy (4x) pracující na principu UV-Vis spektrofotometrie, vodivosti 
a potenciometrie: Spectro::Lyser: pro monitoring CHSK, N-NO3

-, nerozpuštěných látek (NL) 
a pro vyhodnocení toxicity na základě charakteru absorpčního spektra a jeho porovnání 
s databází absorpčních spekter různých toxických látek (S::CAN Messtechnik manuál, 2011); 
pH::lyser pro kontinuální měření pH a teploty; Condu::lyser pro kontinuální měření 
elektrolytické konduktivity, salinity a teploty; Oxi::lyser pro kontinuální měření koncentrace 
rozpuštěného kyslíku (DO) a teploty pracující na principu fluorescence. Časový krok měření 
u s::can sond je nastaven na 5 minut. 
Termický mineralizátor a analyzátory kovů EcaMon SaFIA: v mineralizátoru dochází 
k rozkladu organicky vázáných těžkých kovů chemicky nebo spálením na jednoduché 
anorganické látky, následně analyzátory stanovují koncentrace CrVI), Ni, Cd, Hg, Cu a As. 
Analýza probíhá elektrochemicky, na principu průtokové coulometrie nebo coulometrické 
titrace v porézní elektrodě (Rýznarová, 2017). Celý proces analýzy kovů od filtrace přes 
mikrofiltr trvá 67 minut. Automatická kalibrace analyzátorů kovů probíhá cca 1x za 5 analýz 
(dle nastavení). Časový krok analýzy kovů je nastaven na 2 hodiny. Mez detekce je 0,01 µg/l 
pro Hg, As, Cd a 0,01 mg/l pro CrVI, Ni a,Cu. 
 
PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI 
V průběhu zkušebního provozu byly postupně odhalovány provozní problémy a nedostatky 
monitorovací stanice. Prvním zásadním problémem před samotnou realizací projektu bylo, jak 
zajistit přítok odpadní vody ze stoky k sondám a analyzátorům umístěným v mobilním 
kontejneru o pár metrů výše. Původní umístění ochranné klece kolem čerpadla cca 30 mm 
nade dnem stoky (obavy o zajištění dostatečného přítoku k čerpadlu) se ukázalo jako 
nevhodné, docházelo k častému ucpávání čerpadla nerozpuštěnými nečistotami nasátými 
ze stoky. Proto byla klec posunuta až ke dnu stoky, čímž se problémy s ucpáváním čerpadla 
vyřešily (Hartig a kol., 2016). 
Problémy byly i s oběma filtry, tangenciálním a mikrofiltrem, které se často zanášely 
nerozpuštěnými látkami a biofilmem, a to zejména původní mikrofiltr s pórovitostí 0,04 µm. 
Po zhruba 4 – 5 dnech provozu se mikrofiltr ucpával a nebylo možné čerpat vzorky 
pro analýzu kovů. Po reklamaci u dodavatele byl nainstalován nový typ mikrofiltru 
s pórovitostí 0,2 µm. Tangenciální filtr také musel být čištěn mnohem častěji z důvodu 
rychlého zanášení (oproti manuálu, kde bylo předepsáno čištění 1x měsíčně, bylo nutno čistit 
minimálně 1 krát týdně). Po prvních dvou měsících se problém s tangenciálním filtrem vyřešil 
úpravou rozvodu vzduchu a současně zvýšením tlaku pro profuk (Hartig a kol., 2016). 
U analyzátorů těžkých kovů dlouhodobě docházelo k jejich samočinnému odstavení 
po prvním měření. Navíc u  Hg, As a Cd nebyl provozovatel schopen dosáhnout hodnoty 
kalibračního koeficientu τ v požadovaném rozmezí, a to i přes pravidelnou údržbu přístroje 
a opakované kalibrace. U ukazatele Cu se hodnota τ nacházela mimo požadovaný interval 
zhruba každé 2 – 3 dny a bylo nutné provádět neustále rekalibraci. Problémy s kalibrací 
analyzátorů těžkých kovů stále přetrvávají, i přes snahu dodavatele o nápravu. 
Dále bylo nutné vyřešit otázku zajištění chemikálií potřebných pro provoz analyzátorů 
(mineralizační, analytické, kalibrační a čisticí roztoky). Dodavatel zařízení poskytl 
provozovateli bezúplatně receptury k chemickým roztokům, potřebné chemikálie jsou tak 
připravovány v laboratoři ÚČOV. Roční provozní náklady monitorovací stanice za spotřební 
materiál, tj. chemické roztoky, elektrody, hadičky, měřicí články atd., energii, revize apod. se 
se pohybují kolem 350 000 Kč (Hartig a kol., 2016). 
 
METODIKA MĚRNÝCH KAMPANÍ 
Za účelem ověření správnosti měření stanice bylo provedeno pět kalibračních měření 
ve dnech 15. 6., 30. 6., 7. 7., 19. 8. a 3. 11. 2016. Po prvních třech kampaních byla měřicí 
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stanice nakalibrována dle výsledků, poslední dvě kampaně byly kontrolní. Všechny kampaně 
probíhaly v čase 8. – 13. hodina. V každou celou hodinu byly souběžně odebírány tři typy 
vzorků:  
A – vzorek surové vody před tangenciálním filtrem  
B – vzorek přefiltrovaný přes tangenciální filtr – velikost pórů 100 µm  
C – vzorek přefiltrovaný přes mikrofiltr – velikost pórů 0,2 µm pro analýzu těžkých kovů, 
odebíraný jen v prvních čtyřech kampaních.  
Ve vzorcích typu B byly bezprostředně po odebrání stanoveny pH, konduktivita a DO pomocí 
multimetru Hach Lange. pH bylo měřeno pouze při první, čtvrté a páté měrné kampani, neboť 
v průběhu druhé a třetí byla staniční pH sonda z důvodu poruchy mimo provoz. 
Dále byly ve vzorcích typu A a B stanoveny N-NO3

- a CHSK pomocí kyvetových testů Hach 
(Rýznarová, 2017). NL byly analyzovány gravimetricky (ČSN EN 872,2005) a těžké kovy 
Cd, Cr, Cu a Ni na atomovém absorpčním spektrometru s elektrotermickou atomizací 
(Thermo Scientific Sollar S), Hg na analyzátoru AMA. Těžké kovy byly stanoveny 
ve vzorcích typu A, B i C. Vzorky vody pro analýzu těžkých kovů byly odebírány do PE 
vzorkovnic o objemu 0,1 l a fixovány (pro analýzu Hg 1 ml kyselina dusičná a 0,1 ml 
dichroman draselný, pro ostatní kovy 0,1 ml kyseliny dusičné). Fixované vzorky byly 
do analýzy uchovávány při teplotě 4 °C (Rýznarová, 2017). 
Pro vyhodnocení správnosti měření stanice byla vypočtena relativní směrodatná odchylka 
(RSD) v % mezi hodnotami naměřenými stanicí a hodnotami získanými při měrných 
kampaních. Za správné bylo hodnoceno měření s RSD ≤ 20 %, jak stanovuje IUPAC, 2010.  
 
VÝSLEDKY MĚRNÝCH KAMPANÍ 
 
Základní ukazatele kvality vody 
Během prvních třech kampaní (shrnutí výsledků viz tab. 1) byly zjištěny největší nepřesnosti 
měření stanice oproti laboratoři u CHSK a N-NO3

-. V případě CHSK byla RSD v rozmezí 28 
– 60 % s tím, že stanice zaznamenávala hodnoty průměrně cca o 400 mg/l vyšší, než byly 
analyzovány v laboratoři kyvetovými testy. U N-NO3

- naopak stanice měřila vždy nižší 
koncentraci oproti laboratoři, a to průměrně o 0,7 mg/l. RSD se pohybovala v rozmezí 28 – 
81 %. Měření konduktivity a pH bylo poměrně přesné již od první měrné kampaně, většinou 
RSD do 7%. Také u měření nerozpuštěných látek byla většinou akceptovatelná RSD mezi 
výsledky měřenými stanicí a laboratoří, v průměru kolem 20 %.  
Kromě RSD byly u všech měřených ukazatelů vypočteny i průměry absolutních odchylek 
stanice od laboratoře, které byly před čtvrtou měrnou kampaní použity pro rekalibraci stanice 
(viz tab. 1).  
 

Tabulka 1. Výsledky kampaní před kalibrací stanice 

 

15.6. 30.6. 7.7. prům. 
RSD 

před kal. 

rozmezí 
měřených 

hodnot 

prům. 
RSD 

rozmezí 
měřených 

hodnot 

prům. 
RSD 

rozmezí 
měřených 

hodnot 

prům. 
RSD 

CHSK (mg/l) Laboratoř 321-586 41% 326-664 36% 394-683 44% 40% Stanice 757-1037 644-1035 766-1185 

N-NO3
- (mg/l) Laboratoř 1,0-1,5 57% 1,0-1,6 60% 0,83-1,74 45% 54% Stanice 0,41-0,63 0,39-0,68 0,51-0,62 

kond. (mS/m) Laboratoř 87,9-94,1 6% 113-118 6% 121-127 6% 6% Stanice 69,8-95,0 104-108 112-117 

pH Laboratoř 7,3-8,2 4% neměřeno  neměřeno  4% Stanice 7,1-7,6 neměřeno neměřeno 

NL Laboratoř 258-355 16% 183-293 16% 175-357 28% 20% Stanice 239-496 186-408 198-401 
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V případě DO nebylo možné ze získaných dat vyvodit jednoznačný závěr. Důvodem byly 
manipulace se vzorkem při odběru, které měnily aktuální kyslíkové poměry v odebíraných 
vzorcích a zkreslovaly měření ponornou elektrodou Hach Lange. Zásahem do systému při 
odběrech během měrných kampaní bylo ovlivněno i samotné měření DO staniční sondy. 
Po každém z odběrů se koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě výrazně zvýšila a trvalo 
více než hodinu, než se hodnoty vrátily do obvyklých mezí. 
Při první kampani po kalibraci stanice (19. 8.) byly výsledky zaznamenané stanicí 
v porovnání s laboratoří významně přesnější (viz tab. 2). Zejména u N-NO3

- se RSD snížila na 
25% (oproti 45-60% před kalibrací). U CHSK se RD podařilo snížit na průměrnou hodnotu 
31%, stanice i po kalibraci měřila v průměru o 300 mg/l vyšší hodnoty než laboratoř. Měření 
konduktivity se kalibrací ještě zpřesnilo, z RSD 6% před kalibrací na RSD 1% po ní. Také 
měření koncentrace nerozpuštěných látek se po kalibraci zpřesnilo, RSD se snížila z 20% na 
10%. Přesnost měření pH zůstala zachovaná i po kalibraci stanice, RSD kolem 4%.   
Obdobné výsledky byly zaznamenány i při poslední kampani (3. 11.), viz tab. 2, vyjma 
CHSK, u kterého byly stanicí měřeny cca o 250 mg/l nižší hodnoty než v laboratoři, RSD 
opět na předkalibračních hodnotách (kolem 40%). Také měření NL se při poslední kampani 
více odchylovalo, RSD měření stanice/laboratoř byla v průměru 33%.  
Ačkoliv hodnoty měřené stanicí nejsou ve všech případech zcela přesné, lze z dosavadních 
zkušeností tvrdit, že jsou stabilní a vyjadřují určitý trend. V případě, že by došlo k náhlému 
výkyvu v měřeném parametru, stanice by tuto skutečnost zaznamenala. 
 

Tabulka 2. Výsledky kampaní po kalibraci stanice 

 

19.8. 3.11. prům. 
RSD 

před kal. 

rozmezí 
měřených 

hodnot 

prům. 
RSD 

rozmezí 
měřených 

hodnot 

prům. 
RSD 

CHSK (mg/l) Laboratoř 369-678 32% 437-679 40% 36% Stanice 679-905 169-406 

N-NO3
- (mg/l) Laboratoř 0,89-2,01 25% 0,97-1,32 21% 23% Stanice 1,00-2,01 0,67-1,27 

kond. (mS/m) Laboratoř 123-129 1% 114-128 2% 1% Stanice 122-126 109-123 

pH Laboratoř 7,1-7,7 4% 8-8,5 2% 3% Stanice 7,5-8,0 7,7-8,3 

NL Laboratoř 246-390 10% 283-594 33% 21% Stanice 227-283 209-280 
 
Vliv tangenciálního filtru na parametry základní chemie 
Kromě vyhodnocení přesnosti měření stanice bylo cílem kampaní zjistit, zda filtrace vzorku 
přes tangenciální filtr neovlivňuje měřené výsledky. Proto byly souběžně stanovovány měřené 
ukazatele v surové vodě (vzorek A) a vodě filtrované přes tangenciální filtr (vzorek B). 
Hodnoty NL, CHSK a N-NO3- byly v surové vodě vždy o něco vyšší (nejvýraznější rozdíl 
u NL), ale v naprosté většině byla odchylka do 10% (Rýznarová, 2017).  
 
Analýza těžkých kovů 
Už na počátku zkušebního provozu stanice panovaly pochyby, zda nebude koncentrace 
těžkých kovů zásadně ovlivněna filtrací přes mikrofiltr. Původní mikrofiltr instalovaný 
dodavatelem odpovídal svojí pórovitostí 0,04 µm spíš ultrafiltraci. Jeho propustnost byla tak 
malá, že nebylo možno získat dostatečné množství vzorku pro analýzu kovů. Navíc by 
analýza kovů za tímto filtrem neměla pro čistírnu žádný význam, neboť by se vše 
odfiltrovalo. Proto byl mikrofiltr nahrazen novým, s pórovitostí 0,2 µm. Avšak i takový 
materiál zachytí velký podíl iontů přítomných v odpadní vodě. Tím spíš se dá předpokládat 
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odfiltrování iontů těžkých kovů, u kterých je tendence vázat se na suspendované a koloidní 
částice známá (Calmano, 1993). Hodnoty měřené stanicí předpoklad potvrzovaly. Výsledky 
kovů měřené stanicí byly s laboratoří neporovnatelné. Jednak staniční analyzátory v průběhu 
kampaní měřily u většiny kovů nulové hodnoty a jednak analyzují s velkou časovou 
prodlevou (mikrofiltr, akumulace před mineralizací, mineralizace, analýza – celkem 
67 minut). Z těchto důvodů nebylo cílem kampaní při analýze těžkých kovů vyhodnotit rozdíl 
měření stanice oproti laboratoři, ale spíše odhalit očekávaný vliv mikrofiltru, případně 
tangenciálního filtru, na koncentraci těžkých kovů v přefiltrované odpadní vodě (analýza 
kovů ve všech typech vzorků: A, B a C). Laboratorní výsledky ukázaly, že tangenciální filtr 
koncentraci těžkých kovů zásadně neovlivňuje, mikrofiltr však ano. Zachytí v průměru 40 % 
Cr, 59 % Cu, 69 % Hg a až 73 % Cd, pouze Ni se zdá být mikrofiltrem významně neovlivněn 
(Rýznarová, 2017).  
Nutno poznamenat, že koncentrace kovů v surové vodě se při všech kampaních pohybovaly 
ve velmi nízkých hodnotách. Je tedy těžké odhadovat, co by prošlo přes mikrofiltr, kdyby 
koncentrace některého z kovů dosahovaly rizikových hodnot.  
 
VÝZNAM PARAMETRŮ MĚŘENÝCH STANICÍ 
Význam CHSK a NL a jejich stanovení na přítoku do čistírny není třeba rozebírat. Jasným 
důkazem je havárie ÚČOV z roku 2015 (viz výše). Co se týče konduktivity a pH, není jejich 
stanovení na přítoku do ČOV příliš důležité. Konduktivita nemá zvláštní význam 
ve splaškových OV, jak dokazují i hodnoty měřené stanicí, které se pohybují okolo 
100 mS/m, jsou tedy na úrovni pitné vody (Pitter, 2009). Aby se havárie projevila 
na konduktivitě či pH, muselo by být do kanalizace v blízkosti čistírny vypuštěno např. 
nadměrné množství soli či kyseliny.  
Koncentrace rozpuštěného kyslíku v odpadních vodách je velice nízká, může být i nulová, 
pokud odpadní vody obsahují nadměrné množství organického znečištění. Potvrzuje to 
i dosavadní on-line měření stanicí, hodnoty se obvykle pohybují v desetinách mg/l 
(Rýznarová, 2017, Hartig a kol., 2016). On-line monitoring DO na přítoku nemá pro provoz 
čistírny žádný mimořádný význam, nicméně kromě běžné údržby staniční sonda nevyžaduje 
zvláštní nároky, a proto jako součást měřicího systému není na škodu. 
Ani měření koncentrace dusičnanového dusíku na přítoku do ČOV není příliš smysluplné. 
Hlavními dusíkatými látkami obsaženými ve splaškových vodách jsou amoniakální dusík, 
močovina a volné a vázané aminokyseliny, oxidované formy dusíku – dusitany a dusičnany 
jsou přítomny jen v nízkých koncentracích (Pitter, 2009). I kanalizační řády předepisují jako 
ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do jednotné a splaškové 
kanalizace amoniakální dusík a celkový dusík, nikoli dusičnanový či dusitanový. Určitě by 
bylo účelnější zahrnout do on-line monitoringu na přítoku ÚČOV spíš měření amoniakálního 
dusíku než dusičnanů. Zkušenosti s iontově selektivními elektrodami pro měření amonných 
iontů v odpadní vodě zatím příliš pozitivní nejsou (Rýznarová, 2017, Bošnjak, 2016). Jistou 
alternativou by mohlo být použití analyzátoru místo sondy, jehož provoz je sice dražší, neboť 
ke správné funkci vyžaduje reagenty a je náročnější na údržbu, ale na druhou stranu je 
vyzkoušený, ÚČOV s ním má zkušenosti, protože ho běžně využívá pro on-line měření 
amonných iontů v nitrifikaci, na odtoku ze starých dosazovacích nádrží a v regeneračních 
nádržích. 
V rámci on-line monitoringu přítoku OV se nabízí ještě možnost měření fosforečnanů. Fosfor 
je nedílnou součástí splaškových odpadních vod a v České republice je považován za klíčový 
prvek eutrofizace. On-line analyzátor fosforečnanů by mohl napomoci při regulaci dávkování 
koagulantu podle aktuálního zatížení přitékajícího na čistírnu, ušetřit tak množství použitého 
srážedla a snížit objem vysráženého kalu za spolehlivého dodržení emisního limitu 
pro celkový fosfor na odtoku (Rýznarová, 2017). 
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Měření koncentrace těžkých kovů v surové odpadní vodě na přítoku do ČOV by nesporně 
mělo obrovský význam, jak dokumentují i vlastní zkušenosti ÚČOV popsané výše. Bohužel 
jejich přímé on-line měření je komplikované. Navíc, specifickou vlastností těžkých kovů je 
jejich tendence adsorbovat se na různé tuhé fáze, jako jsou nerozpuštěné látky (suspendované, 
koloidní), jíly či sedimenty. Takto může být vázáno až několik desítek procent z celkového 
množství kovů ve vodě, jak to bylo prokázáno i na ÚČOV Praha (Rýznarová, 2017), Calmano 
(1993) uvádí, že obecně více než 90 % těžkých kovů je ve vodním prostředí vázáno do pevné 
matrice. Pokud chceme mít představu o skutečném znečištění vodního prostředí kovy, nestačí 
pouhá analýza kapalné fáze po filtraci, ale je nezbytné analyzovat i sedimenty, příp. i vodní 
organismy. Aby bylo možné na přítoku do čistírny zachytit havárii danou těžkými kovy, bylo 
by nutné průběžně analyzovat i látky zachycené na filtrech, což by vyžadovalo jejich 
rozklad/výluh. Časová náročnost takové analýzy ale vylučuje on-line měření.  
 
ZÁVĚR 
Navzdory odchylkám měření CHSK a N-NO3

- stanice oproti laboratoři vize do budoucna 
jsou, co se kvalitativního on-line měření přítoku na ÚČOV týče, pozitivní. Z výsledků 
realizovaných kampaní lze konstatovat, že sondy jsou schopny zachytit koncentrační výkyvy 
a jsou díky tomu pro čistírnu přínosem již nyní. Nejdůležitější je pro čistírnu bezpochyby 
měření CHSK a NL. Vylepšením by bylo doplnit systém o měření amoniakálního dusíku 
a orthofosforečnanového fosforu.  
On-line analýza těžkých kovů je problematická od počátku zkušebního provozu stanice. 
Kromě přetrvávajících problémů s automatickými kalibracemi analyzátorů jsou to zejména 
měřené koncentrace kovů, které po filtraci vody na mikrofiltru neodpovídají reálným 
koncentracím v odpadní vodě ve stoce. Dodavatel technologie společně s provozovatelem 
problémy řeší optimalizací způsobu filtrace a předpokládá se odstranění výše uvedených 
problémů. 
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Výsledky vznikly v rámci projektu TAČR TE02000077 Smart Regions – Buildings and 
settlements information modelling, technology and infrastructure for sustainable 
development. 
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ABSTRAKT 
V životním prostředí se hromadí rozmanité chemické látky, které mohou mít při dlouhodobé 
expozici negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka či jiné necílové organismy. 
Mezi takové látky patří pesticidy a farmaka. Rezidua těchto látek se postupně dostávají do 
různých složek životního prostředí (ŽP) a následně mohou vstupovat do potravinového 
řetězce. Proto je důležité začít jednak tyto látky v ŽP monitorovat ale také hledat možnosti jak 
jejich výskyt eliminovat (omezení aplikace, úprava pitných a odpadních vod, případně sanace 
vysoce kontaminovaných míst). 
Sledováním pesticidů a léčiv v komunálních odpadních vodách jsme se zabývali v rámci 
projektu LIFE2Water, jenž reaguje na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních 
odpadních vod. V příspěvku jsou také uvedeny výsledky monitoringů pesticidních látek a 
léčiv v různých matricích, které dokazují poměrně snadný přestup těchto látek mezi 
jednotlivými složkami životního prostředí. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Léčiva, monitoring, pesticid, voda, životní prostředí. 
 
ÚVOD 
V životním prostředí se vyskytuje řada chemických látek, které jsou v současné době často 
nadužívány, tyto látky se ať už ve změněné či nezměněné formě v jednotlivých složkách 
životního prostředí kumulují.  Dlouhodobé výzkumy ukazují, že právě čistírny odpadních vod 
jsou vzhledem k jejich vysoké produkci významným zdrojem kontaminace ŽP těmito látkami. 
Konvenční metody čištění odpadních vod se v bodových zdrojích znečištění zaměřují na 
odstranění organických látek a na snížení koncentrací dusíku a fosforu na míru přijatelnou pro 
ekosystém daného toku. Zatížení toků mikrobiálním znečištěním a dalšími negativně 
působícími chemickými látkami jako například léčivy a pesticidy zůstává vysoké. Tyto 
chemické látky, popř. vybrané metabolity se prostřednictvím odpadních vod dostávají na 
čistírny odpadních vod (ČOV), zde však nejsou některé z nich dostatečně zachycovány a/nebo 
rozkládány a přecházejí tak prostřednictvím výstupů z ČOV (biologicky vyčištěná odpadní 
voda, stabilizovaný čistírenský kal) do vodních toků a není tak ani vyloučena kontaminace 
podzemních a pitných vod viz obr. 1, 2.  
 
Pesticidy jsou aplikovány k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců. Používají se 
v zemědělství, v lesnictví, k údržbě vodních ploch, železnic, silnic a dálnic, na městských 
plochách, v potravinářských závodech ale také ve zdravotnictví či veterinářství. Celosvětová 
roční spotřeba pesticidů je v rozmezí 2-2,5 miliónů tun. V České republice (ČR) se 
každoročně spotřebuje přibližně 5000 tun pesticidů. Celosvětově je registrováno více než 800 
účinných látek pesticidů různých fyzikálně – chemických vlastností, v ČR se v současné době 
používá přibližně 450 druhů účinných látek. Kromě samotných účinných látek je nutné brát 
v potaz fakt, že účinné látky se v ŽP rozkládají za vzniku metabolitů pesticidů, jenž mohou 
mít stejné, a/nebo horší toxické vlastnosti než původní látka. Rozsah sledovaných pesticidních 
látek nebyl v ČR do roku 2014 příliš řešen a sledovaly se spíše látky, které se ve složkách ŽP 
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nevyskytovaly. S novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. vyhláškou č. 83/2014 Sb. došlo ke změně 
a kromě sledování pesticidů s pravděpodobným výskytem v dané lokalitě se začaly sledovat i 
vybrané metabolity. Schopnost předvídat chování pesticidních látek v ŽP závisí na fyzikálně-
chemických vlastnostech dané sloučeniny. Kromě fyzikálně-chemických vlastností je přestup 
pesticidu do jednotlivých složek životního prostředí ovlivněn povětrnostními podmínkami 
(teplota okolí, dešťové srážky, rychlost větru) a zásadní vliv má také druh půdy. 
Na obrázku 1 je uvedeno schéma transportu pesticidních látek. 
 

 
Obrázek 1. Popis transportu pesticidních látek v životním prostředí 

 
V grafech 1, 2 jsou uvedeny příklady pozitivních nálezů pesticidních látek v podzemní a 
povrchové vodě na různých místech ČR. Bylo analyzováno 30 vzorků podzemních vod 
odebíraných na různých místech České republiky, v těchto vzorcích bylo sledováno 350 
pesticidních látek včetně vybraných metabolitů, u 26 vzorků se vyskytl minimálně jeden 
parametr nad limitem reportování 0,01 g/L. V grafu 1 jsou uvedeny nejčastěji nalezené 
parametry. V případě povrchové vody bylo analyzováno 15 vzorků z oblasti Jižní Moravy a to 
na stejný rozsah látek, ve všech bylo zjištěno několik pesticidních látek nad limitem 0,01 
g/L. V grafu 2 jsou uvedeny nejčastější nálezy. 
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Graf 1. Výsledky monitoringu pesticidů ve vzorcích podzemní vody odebraných  

na území ČR 
 

 
Graf 2. Výsledky monitoringu pesticidů ve vzorcích povrchové vody na území Jižní Moravy 
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Důležitým ukazatelem z pohledu pesticidů je perzistence. Poločas rozpadu, nelze brát jako 
jedno číslo, to jak se v jednotlivých složkách životního prostředí účinné látky rozkládají, 
závisí na podmínkách, ve kterých se vyskytují (fyzikální, chemická, biologická degradace). 
Nejpomaleji k rozpadu dochází v anaerobním prostředí, s nízkou teplotou, bez přístupu světla 
a v nepřítomnosti organismů. Metabolity v ŽP často přetrvávají delší dobu a mohou 
vykazovat stejnou nebo vyšší toxicitu, takové metabolity jsou označovány jako relevantní a 
platí pro ně dle legislativy stejné hygienické limity jako pro účinné látky. V České republice 
jsou v současné době čtyři často vyskytující se metabolity klasifikovány jako relevantní a to 
acetochlor OA, acetochlor ESA, atrazin-desethyl, atrazin-desisopropyl. 
 
Pesticidy a jejich metabolity se z pohledu chování v ŽP mohou vyskytovat na místech, kde 
bychom jejich přítomnost příliš neočekávali. Příkladem je výskyt pesticidních látek v CHKO 
Moravský kras území Ostrovské plošiny – Amatérská jeskyně. Délka Amatérské jeskyně a 
všech vázaných jeskyní je 34 900 m. Větší část povrchu nad Amatérskou jeskynní je chráněna 
v I. a II. zóně CHKO Moravský kras, část se ale stále nachází ve III. zóně CHKO Moravský 
kras, kde dochází k intenzivnímu zemědělskému hospodaření včetně aplikace průmyslových 
hnojiv a pesticidů. Díky přístupnosti jeskyně je možné sledovat transport pesticidních látek 
z povrchu do podzemní vody. Nálezy pesticidních látek v obhospodařované orné oblasti a 
v trvale zatravněné oblasti (I. a II. zóna) jsou uvedeny v grafech 3, 4. 
 

 
Graf 3. Výskyt pesticidních látek v zemině a podzemní vodě – zemědělsky využívaná oblast 
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Graf 4. Výskyt pesticidních látek v zemině a podzemní vodě – zemědělsky nevyužívaná 

zatravněná oblast 
 
Léčiva jsou látky sloužící k ochraně před chorobami, léčení nebo zmírnění projevů chorob. V 
současné době dochází k rozsáhlému užívání, často i nadužívání, což se následně projevuje 
jejich výskytem v životním prostředí. V ČR se každoročně spotřebuje kolem 50 000 léčivých 
přípravků a přibližně 1000 druhů účinných látek léčiv. Jedním z hlavních zdrojů kontaminace 
jsou osídlené městské oblasti, nemocnice, zdravotní střediska ale také domovy důchodců. 
Nejčastějšími používanými účinnými látkami jsou ibuprofen, paracetamol, diklofenak, 
diazepam, naproxen, sulfamethoxazol, karbamazepin či warfarin. Jde o látky, které mají 
biologickou účinnost při velmi nízkých koncentracích a u některých byly prokázané negativní 
účinky již při koncentracích 10-100 ng/L. 
Některá léčiva jsou rezistentní vůči biologické degradaci, příkladem jsou hojně využívané 
diklofenak či karbamazepin, jenž jsou dosavadním způsobem čištěním odpadních vod 
nedostatečně odstraňovány. Přestože pro léčiva není zatím platná legislativa, některá z nich 
byla doporučena mezi prioritně sledované látky v Rámcové směrnici EU pro vodní politiku 
(2000/60/EC) kdy cílem je dosažení dobrého ekologického stavu vod se zřetelem na množství 
a kvalitu.  
Léčiva jsou obdobné chemické povahy jako pesticidní látky, také v ŽP se chovají podobně, 
proto se s pesticidními látkami často sledují a i při hledání možností eliminace těchto látek 
z ŽP, se při výběru nových technologií na odstranění pesticidních látek přihlíží také 
k účinnosti na léčiva. Na obrázku 2 je uvedeno schéma transportu léčiv v ŽP. 
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Obrázek 2. Popis transportu léčiv v životním prostředí 

 
V grafech 5, 6 jsou uvedeny příklady pozitivních nálezů léčiv na výstupu z ČOV Brno 
Modřice a v čistírenském kalu odebraném na různých místech ČR, v obou případech bylo 
sledováno 25 léčiv.   
Bylo analyzováno 22 vzorků biologicky vyčištěné odpadní vody odebírané nahodile v 
průběhu 6 měsíců, v období léto – zima na výstupu z ČOV Brno Modřice. Tyto vzorky byly 
analyzovány v rámci projektu LIFE2Water, v průběhu testování jedné ze tří pilotních 
jednotek, na výstupu z ČOV se opakovaně vyskytovalo 12 léčiv (graf 5).  
Na území ČR bylo na 28 ČOV odebrán stabilizovaný kal, ve všech vzorcích byl min. jeden 
pozitivní nález, z 25 sledovaných parametrů se nejčastěji vyskytovalo 11 léčiv (graf 6). 
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Graf 5. Výsledky monitoringu léčiv na výstupu z ČOV (LIFE2Water) 

 

 
Graf 6. Výsledky monitoringu léčiv v čistírenském kalu odebraném na různých místech ČR 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

mg/kg 

naproxen

paracetamol

karbamazepin

diazepam

diklofenak

furosemid

klofibrová kys.

salicylová kys.

sulfamethoxazol

tramadol

warfarin



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 86 ~ 
 

Použité analytické metody 
V rámci monitoringu pesticidních látek a léčiv bylo sledováno 350 pesticidních látek včetně 
vybraných metabolitů a 25 léčiv. Rozsah sledovaných látek byl navržen na základě analýzy 
rizik výskytu na území ČR, byly také zohledněny fyzikálně chemické vlastnosti látek. 
Koncentrace těchto látek ve vzorcích ŽP jsou většinou velmi nízké (v rozmezí ng/L až µg/L), 
proto pro jejich stanovení bylo využito nejmodernější instrumentální techniky. Ke stanovení 
těchto látek se používá multireziduální technika UPLC – MS (tandemový hmotnostní 
spektrometr typu trojitý kvadrupól), která umožňuje současně stanovení velkého množství 
analytů v jednom nástřiku a díky citlivosti hmotnostního spektrometru dosáhnout velmi 
nízkých detekčních limitů ve vodách 1-10 ng/L, v pevných matricích 0,5 - 5 g/kg. 
 
ZÁVĚR 
Pesticidy, ale i léčiva jsou v současné době hojně využívány, život bez nich si prakticky 
nedovedeme představit. Tyto látky jsou velmi často nadužívány, v ŽP se snadno šíří a 
konvenční čistírny odpadních vod je nejsou schopny při běžném procesu čištění odstraňovat. 
Rezidua pesticidních látek se tak dostávají až do zdrojů pitné vody (podzemní, povrchové). 
Poslední dobou se ukazuje, že se v životním prostředí stále častěji objevují a déle přetrvávají 
spíše metabolity než původní účinné látky přípravků na ochranu rostlin, proto se také nyní 
rozlišují na relevantní a nerelevantní dle jejich příbuzných vlastností s látkou, ze které 
vznikají, a stanovují se jejich individuální přípustné limity. Je důležité si uvědomit, nutnost 
sledování těchto látek, a to nejen účinných, ale také známých rozkladných produktů 
v životním prostředí, pokud se objeví pozitivní nálezy pravidelně sledovat jejich klesající či 
stoupající tendenci, tak abychom dokázali včas zamezit negativnímu dopadu na jakost pitných 
vod a chránit zdraví člověka. 
Z výsledků monitoringů různých složek ŽP na území ČR vyplývá, že mezi často vyskytující 
se pesticidy patří – triazinové pesticidy (atrazin, terbuthylazin a jejich metabolity), 
chloracetanilidové pesticidy (acetochlor, metolachlor, metazachlor a jejich metabolity) a 
chloridazon a jeho metabolity. Mezi nejčastěji vyskytující se léčiva patří karbamazepin, 
diklofenak, tramadol a rentgenové kontrastní látky (iohexol, iomeprol, iopromid)  . 
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ABSTRAKT 
Povodí vodní nádrže Švihov, které je největším zdrojem pitné vody v České republiky a 
střední Evropy, má problémy s kvalitou vody. Povodí se rozprostírá na 1200 km2 a zásobuje 
pitnou vodou více než 1,5 milionu lidí v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji. 
Vzhledem k intenzivnímu zemědělství a nedostatku čistíren odpadních vod se kvalita vody 
postupně zhoršuje. Technologická agentura České republiky podpořila projekt „Komplexní 
přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky 
vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov TA04021421“, který má za cíl navrhnout 
opatření ke zvýšení kvality vody v povodí. Povodí Trnávky bylo vybráno pro studijní účely, 
protože zabírá ¼ povodí vodní nádrže Švihov. Jako základ modelu byla vypočtena 
hydrologická bilance povodí, která byla následně kalibrována a validována pomocí měřených 
dat. Bodové a plošné zdroje znečištění byly předmětem terénního výzkumu a následně byly 
aplikovány do modelu SWAT (Soil and Water Assessment Tool, University of Texas).  
Model SWAT byl vyvinut pro účely sledování látkových bilancí pro jednotlivá hydrologicky 
definovaná území. V dnešní době existuje velké množství různých modelů, které se zabývají 
specifickými procesy v povodích. SWAT je, na rozdíl od specializovaných modelů komplexní 
integrovaný model pro simulaci souvislostí mezi jednotlivými faktory prostředí. Komplexní 
pojetí procesů v povodí je unikátní a současně nejsilnější stránkou tohoto modelu. 
Předmětem této studie bylo navrhnout a následně na modelu simulovat opatření vedoucí ke 
snížení eutrofizace. Hlavním cílem je vytvoření návrhu komplexní správy povodí vedoucí 
k omezení rizika eutrofizace a celkovému zlepšení stavu životního prostředí v povodí. Různé 
postupy managementu vedou ke snížení odnosu živin do toků a zvyšují kvalitu vody jako 
klíčový faktor eutrofizace nádrže. Tento projekt přináší metodologii a systematický přístup 
pro implementaci integrovaného managementu povodí, a může být použit nejen pro vodní 
nádrž Trnávka, ale také na další povodí vodárenských nádrží. 
V rámci příspěvku budou prezentovány různé varianty managementu povodí ve vztahu ke 
kvalitě vody ve VN Trnávka. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Bilance fosforu SWAT, hydrologická bilance, management povodí.  
 
PODĚKOVÁNÍ 
Příspěvek byl zpracován na základě výstupů projektu TAČR TA04021421. Autoři děkují za 
poskytnutí dat státnímu podniku PVL. 
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ÚVOD 
Tento příspěvek byl zpracován na základě projektu spolufinancovaného TAČR. Práce na 
projektu probíhaly v letech 2014-2017. Hlavním cílem projektu bylo navrhnout změnu 
managementu v povodí, prostřednictvím simulovaných opatření, ke snížení množství živin 
vstupujících do VD Trnávka.  
 
Identifikace zdrojů znečištění – vstupy 
 
Lesní porosty 
Pro lesní porosty nebyl použit žádný speciální postup pro kvantifikaci vstupu fosforu a dusíku 
do celkové bilance. Pro obnovu lesních porostů (z hlediska ukládání P a N v biomase) bylo 
kalkulováno s obmýtní dobou 60 let. Vzhledem k tomu, že lesní porosty tvoří významnou část 
povodí VN Trnávka, je jejich role z hlediska celkové bilance P a N významná a stabilizující, 
netvoří však v dlouhodobé bilanci významný zdroj P a N na odtoku z těchto ploch. 
 
Čistírny odpadních vod 
V základním kalibrovaném modelu SWAT jsou jako vstupní datové řady použity reálné 
hodnoty na odtoku z jednotlivých ČOV získaných od jejich provozovatelů. Speciálním 
případem je ČOV Pacov, kde byl z reálných dat simulován vliv rekonstrukce této čistírny na 
kvalitu vody v Kejtovském potoce, resp. v Trnavě a vliv na celkovou bilanci P a N při nátoku 
do VN Trnávka. 
Z hlediska simulace opatření ke snížení odtoku P a N z těchto bodových zdrojů byly 
kalkulovány hypotetické datové řady na odtocích z jednotlivých čistíren a to jednak s aplikací 
nejlepší dosažitelné technologie a jednak s aplikací technologie dosrážení fosforu na odtoku. 
 
Difúzní (plošné) neidentifikované zdroje 
Pro základní představu o těchto zdrojích byla provedena analýza počtu obyvatel 
v jednotlivých menších sídlech nevybavených centrální technologií čištění odpadních vod. 
Analýza byla provedena jak pro trvale bydlící obyvatele, tak pro sezonní návštěvníky (jedná 
se poměrně významnou rekreační oblast se sezonním výkyvem počtu EO). Návazně byla 
provedena podle údajů PRVK kraje Vysočina analýza individuálních ČOV. Pro celkový 
odhad vstupů P a N z těchto zdrojů byl použit přepočet denních hodnot produkce znečištění 
na jednoho EO, který byl upraven expertním odhadem (VŠCHT) z hlediska převažujících 
individuálních technologií čištění (zejména tříkomorové septiky). Takto vypočítané hodnoty 
byly použity jako vstup P a N do bilance v dílčích subpovodích. 
 
Difúzní zemědělské zdroje 
Pro kalkulaci vstupů P a N ze zemědělství byly použity standardní hodnoty hnojení pro 
jednotlivé plodiny v rozložení dle LPIS. Pro ověření správnosti byla zpracována databáze 
vstupů od jednotlivých hospodařících subjektů na cca 20 % území.  Rotace plodin odpovídá 
v celkovém měřítku reálným podmínkám. Hodnoty sklizně (odběr biomasy) byl kalkulován 
podle průměrných hodnot pro dané období, plodinu a zemědělskou produkční oblast. 
 
Intenzivní rybniční hospodaření 
Pro potřeby modelu nebyly tyto vstupy kalkulovány vzhledem k extenzivnímu způsobu 
hospodaření na většině rybníků v povodí 
 
Atmosférická depozice 
Hodnoty atmosférické depozice nebyly vzhledem k jejich zanedbatelnému podílu na celkové 
bilanci v modelu kalkulovány. 
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Kontrolní měření jednotlivých subpovodí VN Trnávka – monitorovací síť 
V rámci projektu byla vytvořena monitorovací síť měření kvality vody na odtoku 
z jednotlivých subpovodí. Pro každý měřený profil byla vytvořena evidenční (katalogová) 
karta obsahující základní údaje.  
Jako jeden z výstupů byla vytvořena mapa těchto měrných profilů s přiřazením katalogových 
karet s možností vložení do atributových tabulek. Mapa umožňuje identifikace problémových 
dílčích povodí. Současně jsou v mapě umístěna i jednotlivá historická měření prováděná 
různými pracovišti a to ve formě georeferencovaných bodů navázaných na příslušný 
katalogový list. Tento postup umožňuje ve větším detailu identifikovat podle jednotlivých 
drobných toků problematická místa z hlediska vnosu P a N. Pro tato měření nejsou k dispozici 
měřená data hydrologické bilance, pouze modelová. Přes tento nedostatek je z této mapy 
možné získat poměrně odpovídající přehled o zdrojích znečištění až k úrovni detailu dílčího 
subpovodí (méně než 10 km2). 
 
Hlavní simulované prvky 
V průběhu projektu byla zpracována celá řada simulací, které byly postupně publikovány ve 
výzkumných zprávách včetně příslušných rozborů a komentářů. Jednotlivé dílčí simulace jsou 
zachyceny v souboru map s odborným obsahem a podávají dobrý přehled o stávajícím stavu i 
modelovaných variantách. Všechny vstupy i výstupy, včetně veškerých datových podkladů 
jsou zpracovány v el. podobě v prostředí Q-GIS, Q-SWAT. Vlastní projekt je uložen 
v prostředí SWAT a jeho dílčích modulech.   
Po vyhodnocení jednotlivých dílčích simulací byly identifikovány čtyři hlavní oblasti, jejichž 
změna má vliv na kvalitu vody ve vodních tocích, resp. v nádrži Trnávka - bodové zdroje, 
změna land-use, difúzní zemědělské zdroje, difuzní neidentifikované zdroje. 
V publikované souhrnné výzkumné zprávě jsou jednotlivé vstupy ovlivňující kvalitu vody 
modelovány a posouzeny z hlediska jejich významnosti pro návrh komplexního managementu 
povodí. 
 
Scénáře 
Pro návrh komplexního managementu povodí VN Trnávka byly na základě kalibrovaného 
hydrologického modelu (obrázek 1) definovány čtyři scénáře. Kromě základního scénáře 
(reálný stav) který byl ověřen na měřených datech (měření prováděné PVL, s.p. na nátoku do 
nádrže Trnávka), byl simulován vliv použití nejlepších dostupných technologií čištění 
odpadních vod, redukce množství hnojiv použitých v rámci pěstebního cyklu a scénář 
zalesnění veškerých zemědělsky obhospodařovaných ploch (s výjimkou pastvin). Návrh 
komplexního managementu využívá tyto jednotlivé scénáře. 
 
Základní scénář – reálný stav 
Základní scénář bilance dusíku a fosforu odráží reálné poměry v povodí VN Trnávka (tabulka 
1). Při jeho sestavení byly použity vstupy odrážející skutečné poměry v povodí a to nejen 
z pohledu bodových zdrojů, ale i zemědělských a neidentifikovaných difúzních (viz kap. 
Zdroje). Na tyto hodnoty byl model kalibrován podle měřených koncentrací N a P 
prováděných podnikem Povodí Vltavy na nátoku na VN Trnávka a údaje byly verifikovány 
podle naměřených koncentrací z vlastní monitorovací sítě pro jednotlivá subpovodí (viz kap. 
Monitorovací síť). Vlastní bilance P (obrázek 2) vykazuje hodnoty odpovídající 
předpokladům při tomto způsobu managementu (Hanák, 2015). 
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Scénář 1 
Scénář vychází z reálného stavu, kdy pro bodové a difúzní zdroje znečištění byly použity 
hodnoty vycházející z použití nejlepších dostupných technologií (tabulka 2). Tyto hodnoty 
byly ověřeny v jiné fázi projektu na ČOV Pacov v průběhu testování poloprovozní jednotky 
na dosrážení fosforu na odtoku z ČOV prováděných VŠCHT a spol. Kunst. Tyto hodnoty 
byly transponovány na bodové a difúzní neidentifikované zdroje podle přepočtu na EO 
v jednotlivých sídlech. Simulace modeluje využití nejlepších možných technologií určených 
k čištění odpadních vod ve všech obcích v povodí VD Trnávka, tedy i tam, kde ještě žádná 
ČOV není. 
 
Scénář 2 
Dalším simulovaným krokem byla redukce množství aplikovaných hnojiv v zemědělsky 
využívané části povodí VD Trnávka (tabulka 3). Tento model vychází ze scénáře 1, množství 
aplikovaných hnojiv bylo sníženo o 50 %. 
 
Komplexní management 
Komplexní management vychází ze scénáře jedna a dva, kdy navíc v údolních nivách bylo 
formou změny landuse simulováno zavedení mokřadů s cílem redukovat odnos živin do toku 
(tabulka 4) (Duras, 2016). 
 
Scénář – VIZE 
Podle příkladu managementu vodárenských povodí města Vídně, kdy celá vodárenská povodí 
byla na konci minulého století zalesněna a tyto vodní zdroje vykazují dlouhodobou vynikající 
kvalitu vody, byla provedena simulace zalesnění celého rozsahu zemědělské půdy v povodí 
VD Trnávka. Byly zachovány bodové zdroje podle scénáře 1 (nejlepší možné technologie)  
(tabulka 5). 
 
Výsledky simulací pro jednotlivé formy fosforu jsou uvedeny v číselné podobě v tabulkách 
pro jednotlivá subpovodí, a pro přehlednost i v mapách s hodnotami příspěvků organického 
fosforu v pětistupňové škále v 34 subpovodích. 
 

 
Obrázek 1. Hydrologická bilance 
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Obrázek 2. Bilance fosforu 

 
Tabulka 1. Reálný stav 

Subbasin AREAkm2 ORGPhg_ha SOLPkg_ha SEDPkg_ha 
1 14 0.063875 0.002625 0.043375 
2 10 0.08675 0.003875 0.064125 
3 28 0.105625 0.004375 0.0705 
4 8 0.127375 0.006 0.088 
5 14 0.07975 0.003375 0.0555 
6 8 0.1335 0.005875 0.097875 
7 6 0.14775 0.007125 0.1015 
8 19 0.192875 0.007375 0.127625 
9 8 0.116375 0.005 0.079125 

10 11 0.079875 0.003625 0.05525 
11 11 0.20625 0.010125 0.145875 
12 15 0.178875 0.010375 0.110125 
13 6 0.056375 0.002375 0.039875 
14 12 0.1165 0.00525 0.084 
15 4 0.177875 0.009625 0.114125 
16 6 0.0665 0.002375 0.049875 
17 1 0.135375 0.0065 0.102 
18 28 0.17975 0.012 0.10975 
19 6 0.133625 0.006625 0.095125 
20 16 0.121125 0.005 0.09075 
21 17 0.097375 0.003625 0.070375 
22 4 0.058625 0.00225 0.04425 
23 6 0.0715 0.00275 0.05 
24 1 0.05425 0.00275 0.03475 
25 1 0.080125 0.00325 0.054 
26 16 0.09975 0.00475 0.07225 
27 2 0.086375 0.0045 0.060125 
28 10 0.102875 0.00475 0.075 
29 4 0.091625 0.004875 0.06575 
30 8 0.12975 0.006 0.095625 
31 1 0.107875 0.010125 0.071875 
32 5 0.131 0.00725 0.096 
33 13 0.09775 0.00425 0.073125 
34 4 0.093625 0.0045 0.0695 
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Tabulka 2. Scénář 1 
Subbasin AREAkm2 ORGPhg_ha SOLPkg_ha SEDPkg_ha 

1 14 0.03375 0.001125 0.025125 
2 10 0.0505 0.001625 0.04125 
3 28 0.054375 0.002125 0.03875 
4 8 0.067 0.003 0.05025 
5 14 0.043125 0.001875 0.0335 
6 8 0.073875 0.00225 0.06 
7 6 0.074375 0.0035 0.055625 
8 19 0.119 0.004375 0.080375 
9 8 0.064125 0.0025 0.047125 

10 11 0.042375 0.001625 0.031875 
11 11 0.09675 0.005125 0.076125 
12 15 0.10475 0.007375 0.06425 
13 6 0.031125 0.001375 0.023125 
14 12 0.062625 0.0025 0.0495 
15 4 0.1095 0.006625 0.071625 
16 6 0.04 0.001375 0.033625 
17 1 0.081 0.00275 0.06725 
18 28 0.1105 0.009375 0.06675 
19 6 0.0705 0.003375 0.05525 
20 16 0.06725 0.00225 0.05675 
21 17 0.05825 0.001625 0.04575 
22 4 0.03775 0.001125 0.0315 
23 6 0.04325 0.001375 0.03225 
24 1 0.03425 0.0015 0.02325 
25 1 0.052125 0.001625 0.036875 
26 16 0.055 0.002375 0.0435 
27 2 0.051 0.002 0.03875 
28 10 0.058375 0.00225 0.0475 
29 4 0.048125 0.00225 0.03875 
30 8 0.069 0.002625 0.057625 
31 1 0.077875 0.0075 0.052375 
32 5 0.067 0.00375 0.054875 
33 13 0.055 0.002 0.04675 
34 4 0.054375 0.002125 0.04575 

 
Tabulka 3. Scénář 2 

Subbasin AREAkm2 ORGPhg_ha SOLPkg_ha SEDPkg_ha 
1 14 0.020625 0.000625 0.017875 
2 10 0.034625 0.000625 0.031125 
3 28 0.0295 0.0005 0.02375 
4 8 0.03925 0.001125 0.033625 
5 14 0.0265 0.000625 0.0235 
6 8 0.048125 0.001 0.04375 
7 6 0.041875 0.0015 0.035375 
8 19 0.071375 0.001875 0.0545 
9 8 0.039625 0.001 0.033625 

10 11 0.02375 0.0005 0.021 
11 11 0.051875 0.001625 0.048375 
12 15 0.0565 0.005375 0.037 
13 6 0.019375 0.000625 0.016625 
14 12 0.039625 0.000875 0.0355 
15 4 0.049 0.002 0.03825 
16 6 0.028625 0.0005 0.026375 
17 1 0.056625 0.001 0.052875 
18 28 0.063375 0.00675 0.04075 
19 6 0.042125 0.001625 0.03825 
20 16 0.041875 0.000875 0.041125 
21 17 0.037 0.0005 0.0335 
22 4 0.028 0.00025 0.025125 
23 6 0.028 0.000375 0.02325 
24 1 0.020625 0.000375 0.014375 
25 1 0.037375 0.000625 0.0285 
26 16 0.033375 0.00075 0.03025 
27 2 0.03475 0.000625 0.0285 
28 10 0.036875 0.000625 0.03375 
29 4 0.02925 0.001 0.026625 
30 8 0.041125 0.001 0.040625 
31 1 0.061 0.00575 0.042875 
32 5 0.0415 0.00175 0.039125 
33 13 0.034125 0.0005 0.0335 
34 4 0.036125 0.000875 0.034375 
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Tabulka 4. Scénář - VIZE 
Subbasin AREAkm2 ORGPhg_ha SOLPkg_ha SEDPkg_ha 

9 8 0.00525 0.000375 0.005375 
1 14 0.0015 0.000125 0.002 
5 14 0.001875 0.000125 0.003375 

25 1 0.002375 0 0.005625 
24 1 0.003125 0 0.006125 
10 11 0.00175 0.000125 0.001625 
23 6 0.002 0.000125 0.002875 
6 8 0.003 0 0.005875 

16 6 0.00125 0 0.000625 
34 4 0.003375 0 0.004 
32 5 0.005375 0.000875 0.00725 
2 10 0.003625 0 0.005375 

31 1 0.031625 0.00525 0.047125 
33 13 0.001375 0 0.00125 
27 2 0.003 0 0.006875 
29 4 0.002375 0.00025 0.00175 
22 4 0.002125 0.000125 0.002375 
30 8 0.002125 0 0.003875 
21 17 0.004125 0.000375 0.0065 
26 16 0.0025 0 0.00475 
28 10 0.00175 0 0.0025 
19 6 0.003625 0.000875 0.005125 
13 6 0.00175 0 0.002625 
17 1 0.004875 0 0.01025 
14 12 0.002875 0.000125 0.004875 
3 28 0.002125 0.000125 0.00225 

20 16 0.001375 0 0.001875 
7 6 0.001375 0 0.0025 

11 11 0.002125 0 0.004375 
15 4 0.000625 0.000375 0.001125 
4 8 0.0065 0.000375 0.007 

18 28 0.017875 0.0045 0.008375 
8 19 0.00475 0.00075 0.002 

12 15 0.013875 0.003625 0.002125 

 
Tabulka 5. Komplexní management 

Subbasin AREAkm2 ORGPhg_ha SOLPkg_ha SEDPkg_ha 
1 14 0.0315 0.0015 0.04725 
2 10 0.05625 0.00225 0.0775 
3 28 0.044125 0.002625 0.059375 
4 8 0.04325 0.00275 0.046375 
5 14 0.042125 0.002 0.066 
6 8 0.06875 0.0025 0.08625 
7 6 0.062 0.00475 0.081 
8 19 0.0805 0.003625 0.083375 
9 8 0.044 0.00275 0.055125 

10 11 0.036375 0.002125 0.051875 
11 11 0.059375 0.004 0.067125 
12 15 0.060125 0.00725 0.049625 
13 6 0.0385 0.001 0.051 
14 12 0.056875 0.002625 0.072875 
15 4 0.051375 0.005 0.051875 
16 6 0.040125 0.001125 0.04725 
17 1 0.104125 0.0045 0.10825 
18 28 0.07475 0.008 0.07375 
19 6 0.049125 0.002375 0.053 
20 16 0.05975 0.00225 0.069875 
21 17 0.049375 0.00225 0.06975 
22 4 0.042375 0.000875 0.05775 
23 6 0.0465 0.002 0.069625 
24 1 0.053875 0.0015 0.088 
25 1 0.060625 0.00325 0.092125 
26 16 0.05125 0.003 0.06375 
27 2 0.071875 0.0025 0.09775 
28 10 0.054875 0.00225 0.0685 
29 4 0.04025 0.002 0.047 
30 8 0.0525 0.003 0.06625 
31 1 0.058125 0.0075 0.076 
32 5 0.052375 0.00475 0.072375 
33 13 0.04525 0.001875 0.058125 
34 4 0.04975 0.00175 0.065 
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DISKUZE 
Výstupy jednotlivých scénářů jsou shrnuty v tabulce 6. Pro srovnání jsou zde uvedena i data 
vycházející z hodnot přímo měřených PVL, s.p. Při zajištění čištění odpadních vod nejlepšími 
dostupnými technologiemi včetně dosrážení fosforu na odtoku a to i pro sídla, které dosud 
nedisponují účinným způsobem odstranění fosforu (Scénář 1) dochází k dramatickému 
snížení koncentrace fosforu a tedy i celkového ročního množství z tohoto zdroje. Podle tohoto 
scénáře dochází ke snížení koncentrace fosforu na nátoku do VN Trnávka z 0,0877 mg/l na 
0,0579 mg/l. Při současném snížení množství hnojiv aplikovaných na zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích (Scénář 2) dochází k dalšímu významnému poklesu 
celkových ročních vstupů, což se projevuje snížením koncentrace celkového fosforu na 
nátoku na 0,0388 mg/l. Zalesněním zemědělsky obhospodařovaných pozemků (Scénář VIZE) 
dochází k dalšímu, výraznému poklesu odtoku dusíku až na 0,00628 mg/l. Tento scénář, 
přináší dramatický pokles koncentrace fosforu, z podstaty věci je dlouhodobě nejstabilnější a 
současně eliminuje i některé další negativní vlivy - pesticidní látky, eroze, atp. Návrh 
komplexního managementu používá scénáře 1 a 2 se současným vybudováním mokřadů v 
údolních nivách vodních toků. Mokřady byly zvoleny jako stabilizační prvek krajiny, který 
současně snižuje množství živin transportovaných sedimentem. Výsledné celkové množství 
fosforu je 1613 kg/rok, t.j. 0,0259 mg/l na nátoku, což představuje vzhledem k charakteru VN 
Trnávka koncentraci zaručující s vysokou pravděpodobností eliminaci rizika eutrofizace. 
 

Tabulka 6. Koncentrace fosforu v uzávěrovém profilu povodí VD Trnávka 

Fosfor celkový 
Základní 
scénář Scénář 1 Scénář 2 

Komplexní 
management 

Scénář 
- VIZE PVL 

Kg/rok celkem 5464 3608 2419 1613 391 5350 
Ø konc.mg/l celkem 0.08771 0.05792 0.03883 0.02589 0.00628 0.08782 
Kg/rok plošné zdroje 3542 3542 2353 1547 325   
Kg/rok bodové 
zdroje 1922 66 66 66 66   

 
ZÁVĚR 
V rámci řešení projektu byla provedena celá řada dílčích simulací k určení hlavních postupů, 
na které by se mělo soustředit úsilí při zavádění managementu povodí vedoucího ke snížení 
obsahu fosforu ve vodních tocích a nádržích. Po vyhodnocení těchto výstupů byl zvolen pro 
návrh komplexního managementu scénář vycházející z reálných možností jeho implementace. 
Náklady na jeho zavedení (investiční, lidské zdroje, organizační, provozní a další) nebyly 
v této fázi kalkulovány a to i s ohledem na skutečnost, že problematika fosforu, jako hlavního 
eutrofizačního faktoru, není jediným problémem v povodí vodárenských nádrží. Další látky 
antropogenního původu vstupující do vodních toků (tedy i nádrží) jako např. pesticidy, 
farmaka atp. představují do budoucna mnohonásobně větší problém, než prostá eutrofizace. 
Aby management povodí mohl být nazýván komplexní, musí zahrnovat i tyto dnes již známé 
negativní jevy. Přístup postupné eliminace známých příčin zhoršování kvality vody, včetně 
eutrofizace, by měl mít prioritu a dostat přednost, či alespoň stejnou váhu, před opatřeními 
vedoucími k odstraňování následků přímo na úpravnách vody.  
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ABSTRAKT 
Moravský kras, jehož geologická hranice téměř koresponduje se stejnojmennou CHKO, leží 
severně od Brna a je nejlépe vyvinutým krasovým územím v ČR. Je tvořen zhruba 25 km 
dlouhým pruhem vápenců s četným výskytem krasových jevů.  
Příspěvek se zaměřuje na znečištění organickými látkami a nutrienty tří toků, a to v severní, 
střední i jižní části Moravského krasu, s cílem upozornit na znečištění, které ovlivňuje 
povrchovou i podzemní část krasového prostředí i specifické organismy, a poukázat na 
nutnost jejich efektivnější ochrany. 
Kvalita vody napříč potoky i sledovanými ukazateli je velmi proměnlivá, což je podmíněno 
především nízkou vodností toků. Systém, spočívající ve vymezení 3 zón s různým stupněm 
ochrany přírody, se jeví jako účinný pro ochranu vod původem srážkových, vznikajících 
přímo na území krasu, zatímco kvalita přitékajících vod je podstatně méně uspokojivá. Velká 
část toků Moravského krasu pramení v oblastech mimo hranice CHKO a přitéká na území 
CHKO značně znečištěná. Hlavním zdrojem znečištění v CHKO Moravský kras jsou 
komunální odpadní vody, zejména v obcích dosud nevybavených ČOV, ale i tam, kde 
součástí technologie ČOV není odstraňování fosforu. Kvalitu vody negativně ovlivňují i 
rybníky, z nichž některé leží mimo hranice CHKO.  
V závěru příspěvku je diskutován současný stav ochrany vod v CHKO Moravský kras i 
možná opatření k jeho zlepšení. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Dusík, fosfor, Moravský kras, ochrana krasových vod, organické znečištění. 
 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
Moravský kras je tvořen 3–5 km širokým a asi 25 km dlouhým pruhem devonských vápenců 
o ploše 98 km2. Rozkládá se od brněnského předměstí Líšeň k obci Sloup. Je tvořen 
plošinami, které rozčleňují příkrá, často bezvodá údolí, označovaná jako žleby.  
Vody v krasu se rozdělují na autochtonní, tedy vzniklé přímo na území krasu (obvykle 
srážkové vody) a vody alochtonní, tedy vody přitékající z okolního území. Srážkové vody 
obvykle prosakují do podzemí pomocí závrtů. U alochtonních toků většinou po přítoku na 
krasové území dochází k jejich propadání do podzemí a v oblasti ponorů se tak vytváří slepá 
nebo poloslepá údolí. Jeskynní systémy, vzniklé rozpouštěním vápence a vodní erozí, tvoří 
cesty pro odtok podzemních vod a odvodňují jednotlivé hydrologické části krasu. Severní část 
odvodňuje systém Amatérské jeskyně a řeka Punkva s celkovou délkou chodeb okolo 40 km, 
střední část odvodňují dva systémy: systém Rudické propadání – Býčí skála a Jedovnický 
potok s celkovou délkou chodeb okolo 13 km a z větší části neznámý systém Křtinského 
potoka s jeskyní Výpustek se známou délkou chodeb okolo 2 km, jižní část odvodňuje systém 
potoka Říčka s Ochozskou jeskyní se známou délkou chodeb okolo 2 km. V jeskyních 
dochází ke spojení alochtonních a autochtonních krasových vod soustředěných do několika 
málo vývěrů. Hydrologie krasového území je komplikovaná, jsou zde estavely i 
mimoúrovňová křížení vodních toků. [Rozbory CHKO, 2006] 
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OCHRANA PROSTŘEDÍ A ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Moravský kras byla vyhlášena roku 1956 a je tak druhou 
nejstarší CHKO v ČR. Část území CHKO byla roku 2004 pod názvem Podzemní Punkva 
zařazena na List mokřadů mezinárodního významu v rámci Ramsarské úmluvy. Téměř dvě 
třetiny území CHKO jsou zahrnuty v systému evropsky významných lokalit Natura 2000.  
V CHKO Moravský kras jsou vymezeny 3 zóny odstupňované ochrany přírody:  
Do I. zóny jsou zařazena území s nejvýznamnějšími přírodními útvary. Většinu I. zóny tvoří 
lesní porosty a plochy lesostepního a skalního charakteru, méně zemědělské pozemky 
(většinou trvalé travní porosty), které jsou v přímém kontaktu s krasovým podzemím. 
Do II. zóny jsou zařazena území lesních a zemědělských ekosystémů, vhodná k 
hospodářskému využití pro přírodu šetrným způsobem. 
Do III. zóny jsou zařazena sídla a lesní a zemědělské pozemky vhodné k intenzivnímu 
využití. [Rozbory CHKO, 2006] 
 
Autochtonní vody 
Autochtonní vody Moravského krasu jsou nesrovnatelně méně znečištěné než vody 
alochtonní a jsou zdroji pitné vody pro některé obce. Původem jsou to vody srážkové, které se 
hromadí ve vápencovém kolektoru, a vyvěračky, vytékající do alochtonních potoků na 
povrchu nebo v podzemí a ředící jejich vody.  
60 % území CHKO pokrývají lesy se zanedbatelnou chemizací (pouze postřiky sazenic proti 
okusu zvěří). Pod lesními pozemky je tedy ochrana autochtonních vod zajištěna. Tyto vody 
však ohrožuje chemizace zemědělství a hnojení. Zemědělství autochtonní vody ovlivňuje na 
ploše III., případně II. zóny ochrany. V I. zóně totiž zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny zakazuje hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady. V I. a 
II. zóně zakazuje používat na pozemcích biocidy a intenzívní technologie, způsobující 
podstatné změny ekosystémů. [114/1992 Sb.] 
I. a II. zóna je v současné době vymezena nad průběhem většiny jeskyní a na závrtech. Šíře 
zón byla stanovena s ohledem na morfologii terénu, zatravnění v době vymezení zón, závrty, 
úvaly a známé půdorysy jeskyní. U závrtů kolísá do vzdálenosti 40 až 100 m od závrtu. Lze 
tedy říci, že I. a II. zóna poskytují jeskyním, drenážním cestám pod závrty a autochtonním 
vodám ochranu před znečištěním. V těchto zónách se nevyskytují ani žádné skládky odpadů. 
Výjimku tvoří například jeskynní systém Rudické propadání, nacházející se z velké části ve 
III. zóně ochrany. Do té spadají také území obcí, v mnohých případech v těsné blízkosti 
jeskyní a ponorů vodních toků (např. Ostrov u Macochy). 
Skládky odpadu nepředstavují v CHKO Moravský kras významný problém. Případné drobné 
nelegální skládky odpadů založené občany správa CHKO na území své působnosti sama 
likviduje nebo zajišťuje jejich likvidaci s pomocí obcí a vlastníků pozemků. AOPK podporuje 
na území i v okolí CHKO Moravský kras vznik sběrných dvorů. [Rozbory CHKO, 2006; Plán 
péče, 2006] 
 
Alochtonní vody 
Podstatně méně uspokojivá situace je s alochtonními vodami, tj. především s potoky 
přitékajícími na území CHKO, které na území krasu ihned ponory vtékají do podzemních 
jeskynních systémů. V povodích těchto vodních toků nejsou mimo hranice CHKO 
uplatňována žádná zvláštní ochranná opatření, proto přitékají na území CHKO již značně 
znečištěné.  
Největším a zásadním znečišťovatelem jsou obce, přes které potoky protékají, především ty, 
které nemají vybudovanou vlastní čistírnu odpadních vod (ČOV), obtoky ČOV v případě 
intenzivních srážek v obcích s jednotnou kanalizací a dále vody z jímek a septiků 
neukázněných občanů. Existující ČOV na území CHKO patří s výjimkou ČOV Jedovnice do 
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kategorie 500-2000 EO, u které legislativa z nutrientů na odtoku upravuje pouze koncentraci 
N-NH4. [401/2015 Sb.] Zaústění vyčištěných odpadních vod do málovodných krasových toků 
je proto problémem. Jako potenciální zdroj znečištění alochtonních toků byly identifikovány i 
velké rekreační rybníky, zvláště na Lopači a Jedovnickém potoce. (Malá et al., 2017) 
V jeskyních lze přítomnost odpadních vod snadno rozpoznat v lagunách se stagnující vodou, 
kde dochází ke hnití projevujícímu se zbarvením, zápachem a případně typickou přítomností 
nitěnek. Znečištění potoků přitékajících na vápencové území krasu a jejich znečištění na 
vyvěračkách při opouštění krasového podzemí je proměnlivé. Velmi často jsou vodní toky ve 
vývěrech čistší než v ponorech. Je to dáno především ředěním alochtonních vod znečištěných 
potoků podzemními velmi čistými autochtonními přítoky. [Rozbory CHKO, 2006; Plán péče, 
2006] 
 
VÝVOJ KVALITY VODY OD KONCE 60. LET 20. STOLETÍ  
Průzkumy vod v Moravském krasu se v minulosti zaměřovaly především na poznání 
hydrologie a kvalitu skapových vod v jeskyních. Znečištění ponorných vodních toků není tak 
častým předmětem výzkumu. Přehled historických i současných výsledků monitoringu 
povrchových vod ve střední části Moravského krasu podává Gruberová et al. (2016). Zabývá 
se základními fyzikálně-chemickými ukazateli, organickými látkami a nutrienty. Výsledky 
odběrů vod Jedovnického potoka a potoka Lopač z let 1968 a 1971-75 naznačují, že se již v té 
době jednalo o toky značně znečištěné. Jedovnický potok byl navíc v obou historických 
měřeních vyhodnocen jako nejvíce znečištěný ze všech hodnocených vodních toků 
v Moravském krasu, a to především díky fekálnímu znečištění a vysokému obsahu dusičnanů. 
Od té doby vykazuje chemický stav vody v Lopači a Jedovnickém potoce zhoršující se 
tendenci, zejména v ukazatelích elektrolytická konduktivita, BSK5 a fosfor. U žádného ze 
sledovaných ukazatelů nedošlo od konce 60. let do současnosti ke zlepšení. U některých 
parametrů je změna pomalá, u jiných je rychlejší a je zřejmé, že ke zhoršení došlo převážně 
během posledních 20 let. Jako nejvýznamnější zdroj znečištění bylo identifikováno zejména 
osídlení a z něj pocházející splaškové vody a dále smyvy hnojiv.  
 
SOUČASNÝ MONITORING 
Níže uvedené výsledky byly získány v rámci monitoringu vody v potocích, charakterizujících 
všechny tři hydrologické části Moravského krasu: Lopač severní, Jedovnický potok střední a 
Ochozský a Hostěnický jižní. Všechny uvedené potoky pramení mimo hranice CHKO 
v Drahanské vrchovině. Monitoring probíhal následujícím způsobem: Lopač březen – srpen 
2015, interval 2 týdny (13 odběrů), Jedovnický potok březen – srpen 2014, interval 2 týdny 
(13 odběrů), jeskynní systém Rudické propadání - Býčí skála na Jedovnickém potoce – po 
jednom odběru ve dvou termínech v červenci 2014, Ochozský a Hostěnický potok březen – 
listopad 2016, interval 1 měsíc (9 odběrů). Schematický nákres mapy CHKO se sledovanými 
vodními toky a jeskynního systému Rudické propadání – Býčí skála je znázorněn na obr. 1. 
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Obrázek 1. Mapa Moravského krasu s vyznačením sledovaných vodních toků a odběrných 

míst 
 
Vyhodnocení výsledků monitoringu se zaměřuje na kvalitu vody v potocích před vstupem do 
podzemí, kvalitu vody v jeskynním úseku a vliv vyčištěných odpadních vod na kvalitu 
povrchových úseků sledovaných toků. Vzhledem k velké variabilitě naměřených hodnot, kdy 
extrémní hodnoty (často ojedinělé) výrazně ovlivňují průměr, jsou výsledky v níže uvedených 
grafech znázorněny jako minimum – dolní kvartil – medián – horní kvartil – maximum. 
 
Kvalita vody alochtonních toků před ponorem 
Na obr. 2 jsou uvedeny hodnoty sledovaných ukazatelů v tocích před jejich vstupem do 
podzemí – Jedovnického potoka před Rudickým propadáním, Lopače před ponorem a 
Hostěnického potoka před Hostěnickým propadáním. 
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Obrázek 2. Kvalita vody ve sledovaných vodních tocích před ponorem 

 
Z grafů na obr. 2 (i z dalších grafů na obr. 3 a 4) je patrné, že kvalita vody napříč potoky i 
sledovanými ukazateli je velmi proměnlivá. To je nepochybně podmíněno nízkou vodností 
toků, kdy každé znečištění nebo intenzivnější srážky způsobily značný výkyv, i tím, že kvalita 
vody se měnila v závislosti na ročním období.  
Zejména většina nejvyšších hodnot (resp. nejnižší hodnota u nasycení O2) je alarmující. To 
platí zejména o Pcelk, jehož mediánové koncentrace u všech tří toků překračují hodnotu 
přípustného znečištění podle 401/2015 Sb. – 0,15 mg/l, (ve 401/2015 Sb. se ovšem jedná o 
roční průměr). Je zřejmé, že všechny tři toky vnášejí do podzemí znečištění organickými 
látkami a nutrienty, a to především nárazově. 
 
Kvalita vody podzemních úseků alochtonních toků 
Obr. 3 představuje kvalitu vody Jedovnického potoka v jeskyních Býčí skála a Rudické 
propadání, potoka Lopač ve stejnojmenné jeskyni a potoka v jeskyni Netopýrka, vzniklého 
podzemním smísením vod Říčky a Hostěnického potoka. 
 

 
Obrázek 3. Kvalita vody v podzemních úsecích vodních toků 

 
Měření v jeskynním systému Rudické propadání – Býčí skála bylo možné provést s ohledem 
na jeho náročnost pouze jedenkrát a s minimem odběrných míst. Při tomto odběru byla 
zjištěna vyhovující kvalita v obsahu organických látek, avšak zhoršená kvalita v obsahu 
dusíku a fosforu. Organické látky byly však zjevně součástí zahnívajících kalových lavic, 
pocházejících z ČOV Rudice, která byla v době odběru ještě v provozu a vyznačovala se mj. 
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špatnou separací kalu. Zvýšená koncentrace Ncelk je způsobena podzemními přítoky, z nichž 
některé obsahují vysoké koncentrace dusičnanů. [Cigánek, 1982]  
Nepříliš dobrá a velmi proměnlivá byla kvalita vody v jeskyni Lopač. Příčinou je – spíše než 
ČOV Ostrov u Macochy – v případě organických látek špatná a proměnlivá kvalita vody 
v potoce Lopač již před ČOV (viz obr. 4), v případě Ncelk podzemní přítok, bohatý na 
dusičnany. [Gruberová et al., 2015] 
Celkově nejlepší a nejméně proměnlivá kvalita vody byla zjištěna v jeskyni Netopýrka. Je 
zřejmě podmíněna ředěním vod Hostěnického potoka neznečištěnými autochtonními vodami i 
mísením s vodami Říčky. U maximálních koncentrací CHSKCr a BSK5 se jednalo o ojedinělé 
hodnoty, způsobené nárazovým znečištěním Hostěnického potoka. 
 
Vliv vyčištěných odpadních vod na kvalitu vod alochtonních toků 
Byl sledován vliv odtoku z ČOV Jedovnice (kategorie 2001-10000 EO) na kvalitu vody 
Jedovnického potoka, ČOV Ostrov u Macochy (kategorie 500-2000 EO) na kvalitu vody 
v Lopači, ČOV Březina (kategorie 500-2000 EO) na kvalitu vody Ochozského potoka a ČOV 
Hostěnice (kategorie 500-2000 EO) na kvalitu vody Hostěnického potoka. Výsledky jsou 
znázorněny v obr. 4. U každého potoka představuje první sada dat koncentraci příslušného 
ukazatele nad ČOV, druhá sada dat pod ČOV. 
 

 
Obrázek 4. Vliv vyčištěných odpadních vod na kvalitu vod povrchových vodních toků 

 
Z obr. 4 je zřejmé, že vliv ČOV na kvalitu vody se liší u jednotlivých potoků i ukazatelů. Ke 
značnému zhoršení došlo u Ochozského a Hostěnického potoka, jejichž průtok byl zvláště 
v letním období téměř srovnatelný s odtokem z ČOV a znečištění na odběrném místě před 
ČOV nízké. Kvalita vody v potocích Lopač a Jedovnický byla nepříliš vysoká již nad ČOV. 
V těchto případech kolísal vliv ČOV od mírného zhoršení až po zlepšení kvality vody. 
V ukazateli Pcelk došlo vlivem odtoku z ČOV ve všech případech ke zvýšení koncentrace. 
 
Při celkovém zhodnocení naměřených dat je potřeba vzít v úvahu, že – ač byla získána v době 
zcela nedávné – došlo k dvěma významným změnám, které způsobily, že se ochrana vod na 
příslušné lokalitě zlepšila.  
V roce 2014, kdy probíhal monitoring Jedovnického potoka, byla ještě v provozu ČOV 
Rudice. Odtok z ní vytvářel tzv. Rudický potok, který se těsně před vstupem do Rudického 
propadání vléval do Jedovnického potoka. Přepad odlehčovací komory byl zaústěn do závrtu 
Pod Kovárnou, tedy přímo do podzemí. Data z podzemního úseku Jedovnického potoka (obr. 
3), pořízená v roce 2014, jsou ovlivněna znečištěním Rudického potoka. V současné době je 
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dokončena investiční akce „Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, 
Krasová, Rudice a Senetářov – 1. fáze“. Cca polovina obce je napojena na oddílnou stokovou 
síť. V druhé polovině obce je stále kanalizace jednotná. Odpadní vody (mimo dešťovou 
kanalizaci) jsou zaústěny do nové přečerpávací stanice a odváděny na ČOV Jedovnice.  
Další změnou je zavedení odstraňování fosforu na ČOV Ostrov u Macochy (potok Lopač) na 
podzim 2015. Pozitivní efekt tohoto opatření by se nepochybně projevil v ukazateli Pcelk na 
všech odběrných místech na Lopači, ležících pod ČOV. 
 
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A VÝHLED DO BUDOUCNA 
Na základě předložených dat lze konstatovat, že zatímco ochrana autochtonních vod je 
v CHKO Moravský kras účinná, u alochtonních toků je situace odlišná. Tyto toky pramení 
v oblastech mimo hranice CHKO, kde nejsou uplatňována žádná zvláštní opatření s ohledem 
na blízkost mimořádně zranitelné krasové oblasti, a přitékají na území CHKO značně 
znečištěné. Na území CHKO se nacházejí ve všech třech ochranných zónách (tedy i v zóně, 
s nejméně přísným stupněm ochrany), vymezených spíše s ohledem na ochranu krasových 
útvarů než alochtonních vod. Přitom alochtonní vody mají po svém vstupu do podzemí na 
krasové útvary a prostředí přímý vliv. 
AOPK v současné době připravuje novou zonaci CHKO Moravský kras, která zohlední 
nejnovější poznatky o hydrologii krasu, o půdorysném rozsahu jeskyní a o geologických 
strukturách, takže dojde k pečlivému vymezení I. a II. zóny a tím k efektivní ochraně 
autochtonních vod. Pokud dojde k objevům nových jeskyní pod III. zónou, má ochrana 
přírody právní nástroje ze zákona 114/1992 Sb., kterými na zemědělských pozemcích zavede 
režim ochrany shodný s I. zónou. Nicméně v nové zonaci by bylo vhodné věnovat pozornost i 
zemědělským pozemkům a úsekům alochtonních toků, zařazeným do III. zóny ochrany, které 
mohou být zdrojem a transportním prostředkem znečištění do podzemí.  
Otázkou k řešení jsou nechráněná povodí přitékajících vodních toků. Vnos znečištění do 
CHKO Moravský kras z nechráněných povodí není v ČR ojedinělý, týká se např. CHKO 
Třeboňsko, Litovelské Pomoraví, Poodří a dalších. U těchto CHKO by bylo třeba zavést 
ochranné pásmo, které by zahrnovalo celá povodí, příp. i méně zkrasovělé oblasti, přiléhající 
k CHKO, jak to doporučují i někteří zahraniční autoři. [Kaçaroğlu, 1999] 
Na základě dřívějších zjištění lze konstatovat, že pozornost je třeba věnovat i 
obhospodařování rybníků, ležících na tocích, přitékajících do krasu. [Malá et al., 2017] 
Velkým problémem CHKO Moravský kras jsou komunální odpadní vody. Všechny čtyři 
sledované ČOV, přestože jejich odtokové parametry s největší pravděpodobností vyhovovaly 
legislativním požadavkům (sledování kvality odtoku z ČOV nebylo předmětem výzkumu), 
podle výsledků monitoringu zhoršovaly kvalitu vody v recipientu v ukazateli Pcelk. To je 
podmíněno malou vodností recipientů a relativně vysokými koncentracemi Pcelk na odtoku 
z ČOV. I přes vysoké finanční náklady na odstraňování fosforu bude do budoucna potřebné se 
touto otázkou zabývat i na dalších ČOV (kromě např. už zmíněné ČOV Ostrov u Macochy a 
ČOV Jedovnice, na kterých bylo odstraňování fosforu zavedeno), ovlivňujících kvalitu 
alochtonních toků Moravského krasu. Pozitivní úlohu by mohla sehrát i vyšší informovanost 
obyvatel dotčených obcí o vlivu zamoření fosforem na vodní prostředí a možnostech 
používání bezfosfátových prostředků v domácnostech. 
Zásadní řešení si žádá situace některých obcí na území CHKO, které nemají vlastní ČOV, a v 
některých navíc není ani vybudována kanalizace (např. Holštejn). Některé obce sice ČOV 
mají, ale ta je napojena na jednotnou kanalizaci, která je mnohdy stará a nepříliš těsná. Při 
deštích je pak obtok ČOV zaveden do recipientu nebo přímo do podzemí (např. výše uvedená 
Rudice). Správa CHKO iniciuje budování oddílných kanalizací a výstavbu ČOV v obcích, 
které leží na krasových ponorech, dále v obcích na krasu a v povodí krasových toků i mimo 
území Moravského krasu. Podporuje zavedení technologií na odstraňování dusíku a fosforu 
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z odpadních vod. Svojí podporou kanalizačním projektům pomáhá investorům získávat 
finanční zdroje, které pochází často z evropských finančních zdrojů.  
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ABSTRAKT 
V příspěvku jsou publikovány výsledky řešeného výzkumného projektu, který se zabývá 
odstraňováním mikropolutantů pomocí nových technologií na ČOV a přírodními atenuačními 
procesy v horninovém prostředí po vsáknutí. 
Součástí příspěvku jsou výsledky z reálné lokality, 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. Z těchto vodních zdrojů je 
voda používána přímo, bez úpravy, pro lidskou spotřebu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírny odpadních vod, čištění odpadní vody, mikropolutanty, podzemní vody, specifické 
polutanty, výsledky výzkumu. 
 
ÚVOD 
V posledních několika letech se problém sucha dostává do popředí odborníků i nejširší 
veřejnosti. V řadě případů jsou již otázky sucha smysluplně řešeny, jindy jsou přijímána 
pouze lokální a dočasná opatření. Nicméně v každém případě je třeba hledat možnosti 
různých technologií čištění odpadních vod, které by bylo možné v krizových situacích využít. 
Jako krizovou situaci si lze například představ stav, kdy v řekách a potocích potečou již 
z větší části pouze vyčištěné odpadní vody a nebude docházet v podstatě již k ředění 
vyčištěné odpadní vody vodou povrchovou. 
Současně bude možné využívat vylepšené technologie čištění odpadních vod i v případech, 
kdy budeme vyčištěnou odpadní vodu používat k nadlepšování zásob podzemní vody. 
Tento způsob obnovy zdrojů podzemní vody infiltrací zatím pouze povrchové vody se na 
území ČR 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, o mikropolutantech se v podstatě 
nevědělo nic. Při dnešních možnostech analytické techniky jsme schopni stanovovat 
mikropolutanty na úrovni desítek až jednotek nanogramů na litr. Tím se ale objevil zcela 
nový, do nedávné doby neřešený problém chování mikropolutantů. 
 
SLEDOVANÁ LOKALITA A JEDNOTLIVÉ ANALYTY 
Výzkum možností sledování chování a vlivu mikropolutantů při zasakování vyčištěné 
odpadní vody byl prováděn na reálné ČOV, která nemá možnost vypouštět vyčištěnou 
odpadní vodu do recipientu. Současně jsou do této ČOV vypouštěny odpadní vody ze 
zdravotnického zařízení, takže je v odpadní vodě zastoupena pestrá škála používaných léčiv.  
Monitoring migrace farmak na sledované lokalitě byl zahájen v listopadu 2014 a probíhal do 
prosince 2016. Celkem bylo sledováno 46 farmak, včetně některých jejich meziproduktů a 
dalších látek běžně používaných člověkem (např. kofein), viz tabulka 1. Látky byly 
analyzovány v laboratoři Povodí Vltavy, státní podnik, v Plzni. Kromě monitoringu byla 
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v laboratorním měřítku prováděna i filtrace vyčištěné odpadní vody z ČOV přes filtr naplněný 
aktivním uhlím, sledována a hodnocena účinnost této technologie. 
 

Tabulka 1. Sledovaná farmaka a jejich meziprodukty 

Sledovaná látka 
Označení 

v CAS 
databázi 

Charakteristika 

Atenolol 29122-68-7 Antihypertenzivum, betalytikum – betablokátory 
kardioselektivní s krátkodobým účinkem.  

Azitromycin 83905-01-5 Antibiotikum 

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. 

Clarithromycin 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) a jeho metabolit 4′-hydroxydiklofenak (CAS 
64118-84-9) 

Erythromycin 114-07-8 Makrolidové antibiotikum. 
Furosemid 54-31-9 Diuretikum. Podání perorálně nebo intravenózně. 
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. Kromě primární látky byly 
stanovovány i jeho některé metabolity  
2-hydroxyibuprofen (CAS 51146-55-5), 
karboxyibuprofen (CAS 15935-54-3) 

Iohexol 66108-95-0 Rentgenové diagnostikum. Látka používaná 
v radiodiagnostice jako látka tzv. rentgenokontrastní 

Iopamidol 60166-93-0 Rentgenové diagnostikum. Látka používaná 
v radiodiagnostice jako látka tzv. rentgenokontrastní. 

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

 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 105 ~ 
 

Tabulka 1. Sledovaná farmaka a jejich meziprodukty – pokračování 

Sledovaná látka 
Označení 

v CAS 
databázi 

Charakteristika 

Karbamazepin  298-46-4 

Antiepileptikum, antidepresivum apod. Používá se 
výhradně perorálně a výhradně na lékařský předpis.  
Kromě primární látky byly stanovovány i jeho některé 
metabolity Karbamazepin 10,11-epoxid (CAS 36507-
30-9), 10,11-dihydro-10-hydroxykarbamazepin (CAS 
29331-92-8), 10,11-dihydrocarbamazepin 
(CAS 3564-73-6), 2-hydroxykarbamazepin  
(CAS 68011-66-5) 

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 a jeho metabolit O-
desmethylnaproxen (CAS 52079-10-4). 

Oxcarbazepine  28721-07-5 Léčivo primárně užívané při léčbě epilepsie. 

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. 

Ranitidin 66357-35-5 Používá se k léčbě žaludečních vředů 
Roxithromycin 80214-83-1 Makrolidové antibiotikum. Použití perorální.  
Sacharin 81-07-2 Neenergetické náhradní sladidlo. 
Sertralin 79617-96-2 Antidepresivum. 
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. 

Venlafaxin 93413-69-5 Antidepresivum. 

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.  
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Monitorovací síť se skládá z deseti odběrných bodů, které dokumentují koncentrace 
jednotlivých farmak postupně na cestě od zdroje, kterým je kanalizace v obci, až po studny 
v obci (viz obr. 1 a 2). Charakteristika jednotlivých bodů odběru je uvedena v tabulce 2.  
 

 
Obrázek 1. Schéma monitorovací sítě – letecký pohled 

 
Tabulka 2. Charakteristika bodů odběru, kde byly odebírány vzorky 

Označení bodu odběru Charakteristika vodu odběru 

1 Přítok ČOV – charakterizuje obsahy farmak v odpadní vodě 
z obce a v odpadních vodách 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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Zpočátku monitorování lokality byly též stanovovány ukazatele 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 ČOV 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, nicméně to přesahuje rozsah tohoto příspěvku. 
 
ZÍSKANÉ POZNATKY 
Sledované látky je možné rozdělit do několika skupin: 

1) na látky, které nebyly ve sledovaných profilech zjištěny, a to ani v přítoku na ČOV, 
2) na látky, které se vyskytovaly pouze na přítoku na ČOV, ale byly procesem 

biologického čištění odstraněny nebo přetvořeny na meziprodukty, které nebyly 
stanovovány a na odtoku z ČOV se vyskytovaly už pouze pod mezí stanovitelnosti, 

3) na látky, které se vyskytovaly v přítoku i v odtoku z ČOV, ale procesem biologického 
čištění byly jejich koncentrace sníženy tak, že se vyskytují v měřitelných 
koncentracích ještě v zasakovacích rybníčcích, nebo dokonce ve vrtu v podzemní 
vodě, ale ve vodě používané spotřebitelem nebyly ještě nalezeny, 

4) na látky, které se vyskytovaly v přítoku i na odtoku z ČOV a procesem biologického 
čištění a dalšími procesy v půdě byly jejich koncentrace sice sníženy, nicméně jejich 
měřitelné koncentrace byly zjištěny i ve zdrojích používaných spotřebitelem. 

 
Konkrétně: 
Ad 1) Z výše uvedených sledovaných látek a jejich meziproduktů nebyly pouze u čtyř z nich 
zjištěny koncentrace převyšující mez stanovitelnosti dané látky v žádném sledovaném profilu. 
Jedná se o Iopamidol (mez stanovitelnosti 50 ng/l), Gemfibrozil (mez stanovitelnosti 10 ng/l), 
Roxithromycin (mez stanovitelnosti 10 ng/l) a Iohexol (mez stanovitelnosti 50 ng/l). 
Iopamidol a Gemfibrozil se nevyskytoval ani v sedimentech zasakovacích rybníčků 
Roxithromycin se výjimečně objevoval v koncentracích v řádu jednotek mikrogramů na 
kilogram sušiny, Iohexol nebyl v sedimentech analyzován). Všechna ostatní farmaka nebo 
jejich meziprodukty se v různých koncentracích, časových obdobích a sledovaných objektech 
alespoň jednou objevila v detekovatelném množství. 
 
Ad 2) Atenolol, Ketoprofen, Triclosan, Triclocarban, Bezafibrát, Penicilin, Sulfamerazin, 
a Oxcarbazepin se vyskytovaly pouze na přítoku do ČOV, jejich průměrné koncentrace jsou 
uvedeny v tabulce 3, a byly procesem biologického čištění odstraněny nebo přetvořeny pod 
mez stanovitelnosti dané látky. Atenolol, Ketoprofen a Triclosan se vyskytovaly na přítoku do 
ČOV pravidelně a ve vysokých koncentracích, Triclocarban se vyskytoval pravidelně, ale 
v koncentracích výrazně nižších. Penicilin, Bezafibrát, Oxkarbazepin byl zjištěn zřídka až 
ojediněle a v koncentracích těsně nad mezí stanovitelnosti. 
 
Podobná situace se vyskytovala v případě některých sledovaných meziproduktů 
Karbamazepinu, Ibuprofenu, Diclofenaku a Naproxenu. Celkem pravidelně a ve vysokých 
koncentracích byl nacházen Ibuprofen-2-hydroxy, Ibuprofen-carboxy, Diclofenac-4'-hydroxy 
a Naproxene-O-desmethyl, naopak ojediněle a v koncentracích srovnatelných s mezí 
stanovitelnosti se na přítoku do ČOV vyskytoval Karbamazepin 10,11-dihydro-10-hydroxy 
a Karbamazepin 10,11-dihydroxy, viz tabulka 4. 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 108 ~ 
 

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

Látka Průměrná koncentrace  
přítoku na ČOV 

Koncentrace  
na odtoku z ČOV 

Atenolol 439 <10 
Ketoprofen 536 <10 
Triclosan 860 <20 
Triclocarban 26 <10 
Bezafibrát 11 <10 
Penicilin  13 <10 
Sulfamerazin 11 <10 
Oxcarbazepin 14 <10 
 

Tabulka 4. Meziprodukty farmak, která byla odstraněna na ČOV pod mez  
stanovitelnosti (ng/l) 

Látka Průměrná koncentrace  
přítoku na ČOV 

Koncentrace  
na odtoku z ČOV 

Ibuprofen-2-hydroxy 48 333 <30 
Ibuprofen-carboxy 173 333 <20 
Diclofenac-4'-hydroxy 563 <20 
Naproxene-O-desmethyl 2037 <20 
Karbamazepin 10,11-dihydro-10-hydroxy 15 <10 
Karbamazepin 10,11-dihydroxy 12 <10 
 
Ad 3) Do této skupiny sledovaných látek, které se vyskytují na odtoku z ČOV, případně 
i v zasakovacích rybnících, ale nebyly jejich měřitelné koncentrace nalezeny ve vrtu, patří 
Erythromycin, Iopromid, Metoprolol, Saccharin, Clarithromycin, Venlafaxin, Sertralin, 
Ranitidin, Warfarin a metabolit Ibuprofenu Ibuprofen-2-hydroxy. 
Naopak mezi látky, které už pronikly a byly v podzemní vodě nalezeny, patří Sulfamethazin, 
Sulfapyridin, Hydrochlorothiazid, Gabapentin, Tramadol a Sulfanilamid. 
 
Ad 4) Největším nebezpečím jsou látky, jejichž měřitelné koncentrace byly zjištěny, alespoň 
v jednom případě, ve studních u spotřebitele. Konkrétně se jedná o Karbamazepin a jeho 
metabolit Karbamazepin 10,11-epoxid, Sulfamethoxazol, Ibuprofen, Kofein, Chloramfenikol 
a Paracetamol. Opět je ale třeba mezi těmito látkami diferencovat. Zatímco Paracetamol, 
Karbamazepin a jeho metabolit se vyskytoval ve studních pravidelně a v dost vysokých 
koncentracích, ostatní látky se buď vyskytovaly pouze ojediněle, nebo v koncentracích řádově 
srovnatelných s mezí stanovitelnosti. 
 
Určitým způsobem samostatnou skupinu látek tvoří Naproxene a Diclofenac-4'-hydroxy. Tyto 
látky jsme běžně nacházeli na přítoku do ČOV, ale nikoliv na odtoku, kde se jejich 
koncentrace pohybovaly pod mezí stanovitelnosti. Ale poté byly znovu zjištěny 
v zasakovacích rybnících. Vysvětlení tohoto jevu může být různé. Od rovnováhy mezi 
jednotlivými meziprodukty až po „pouhé“ slabiny vzorkování, kdy se nepodařilo odebrat 
„špičky“ na odtoku z ČOV, ale v zasakovacích rybnících se stále ještě vyšší koncentrace 
těchto farmak vyskytovaly.  
V úvahu je třeba brát i zachycení některých farmak v sedimentech, kde se některá z nich, 
např. Karbamazepin, Ibuprofen, Diclofenac vyskytují v jednotkách mikrogramů na kilogram 
sušiny, tedy v řádově vyšších koncentracích. 
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V tabulce 5 jsou uvedeny průměrné přítokové a odtokové koncentrace látek skupiny 3 a 4 
a vypočtena „účinnost“ odstranění. Úmyslně je slovo účinnost dána do uvozovek, neboť na 
farmaka jako na biologické aktivní látky nemůžeme pohlížet stejným úhlem pohledu jako na 
CHSK, BSK nebo nerozpuštěné látky, ale na látky, které mohou tvořit a tvoří řadu 
meziproduktů, a zdaleka je neumíme všechny stanovit (nebylo by to ani ekonomicky únosné). 
U těchto látek jsou možné i stavy se zápornou „účinností“, tedy, s nižší koncentrací v přítoku 
než v odtoku. Současně je třeba mít na paměti, že i když je látka odstraňována z bezmála 
100 %, ještě neznamená, že jejich zbytkové koncentrace jsou zanedbatelné a nevyskytují 
v podzemní vodě a nemohou se dostat až ke spotřebiteli. 
 

Tabulka 5. Průměrné koncentrace farmak (ng/l) a „účinnost“ jejich odstranění 

Látka 
Průměrná 

koncentrace na 
přítoku na ČOV 

Průměrná 
koncentrace 

na odtoku z ČOV 

„Účinnost“ 
odstranění (%) 

Clarithromycin 2 426 61 97,5 
Erythromycin 218 12 94,5 
Gabapentin 10 643 881 91,7 
Hydrochlorothiazid 2 479 2 586 -4,3 
Chloramfenikol 22 27 -21,2 
Ibuprofen 43 429 31 99,9 
Ibuprofen-2-hydroxy 48 333 31 99,9 
Iopromid 104 50 52,1 
Karbamazepin 2 206 2 557 -15,9 
Karbamazepin 10,11-epoxid 157 483 -208,5 
Kofein 149 714 107 99,9 
Metoprolol 1 626 24 98,5 
Paracetamol 44 343 14 99,9 
Ranitidin 293 18 94,0 
Saccharin 58 429 70 99,9 
Sertralin 387 173 55,2 
Sulfamethazin 45 17 62,8 
Sulfamethoxazol 1 072 605 43,6 
Sulfanilamide 50 65 -30,9 
Sulfapyridin 46 203 -338,2 
Tramadol 1 029 1 496 -45,4 
Venlafaxin 1 400 2 067 -47,6 
Warfarin 41 17 57,8 

 
Součástí výzkumu bylo i prověření možností odstranění nebo alespoň snížení odtokových 
koncentrací sledovaných mikropolutantů z ČOV natolik, aby se nedostaly do podzemní vody. 
Tato problematika je zvláště významná s úvahou, která je čím dál více zmiňovaná, a to 
nadlepšování zásob podzemní vody zasakováním vyčištěné odpadní vody nebo předčištěné 
povrchové vody.  
S ohledem na výsledky minulých projektů jsme přistoupili k sorpci na aktivní uhlí, která 
zatím jako jediná, případně v kombinaci s oxidačními procesy, poskytuje určitou záruku, že se 
mikropolutanty nebudou dostávat do podzemních vod. Výsledky ukázaly, že všechny 
sledované látky byly zachycovány. Bohužel, vzhledem k délce experimentu, nebylo možné 
ověřit jak dlouho a jak pevně jsou jednotlivé látky sorbovány. 
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PODĚKOVÁNÍ 
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ABSTRAKT 
Čistírna odpadních vod (ČOV) se jeví jako rezervoár rezistentních bakterií a genů rezistence, 
které jsou pak vypouštěny a dále šířeny do prostředí. Aby bylo možné zamezit nebo omezit 
šíření rezistentních bakterií a genů rezistence do prostředí, je nutné lépe pochopit děje, které 
se z tohoto hlediska na ČOV odehrávají. Za tímto účelem byly analyzovány vzorky z různých 
částí ČOV. K zjištění výskytu rezistence byly použity disková difúzní metoda a molekulární 
metoda polymerázové řetězové reakce (PCR). Testovanými antibiotiky byly ampicilin 
(betalaktamové antibiotikum), ciprofloxacin a streptomycin (sulfonamidová antibiotikum). 
Sledovanými rezistentními geny byly blaSHV, blaTEM, blaCTX-M (rezistence k betalaktamovým 
antibiotikům) a sul1 a sul2 (rezistence k sulfonamidům). Geny sul1 a sul2 byly detekovány ve 
všech vzorcích. Geny blaSHV, blaTEM, blaCTX-M byly detekovány v kalech a v odtoku z ČOV, 
avšak odtoky z mikro- a ultrafiltrace vykazovaly významné snížení. Dosažené výsledky 
ukazují na potenciál ultrafiltrace omezit šíření rezistentních bakterií a genů do prostředí. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírna odpadních vod, geny rezistence, PCR, rezistence k antibiotikům, testování citlivosti 
k antimikrobiálním látkám. 
 
ÚVOD 
Historie antibiotik sahá až k Nubijské civilizaci, jejíž existence se datuje od starověku až do 
14. století n. l. Někteří vědci se domnívají, že jejich dlouhodobé trvání může být spojeno 
s užíváním malého množství antibiotika tetracyklin. Stopové množství tohoto antibiotika bylo 
nalezeno právě v núbijských mumiích. Zde se však nedá hovořit o vědomém užívání. Objev 
antibiotik, jak je známe dnes, je připsán skotskému lékaři A. Flemingovi (1928, počátek léčby 
penicilinem - 1940), ačkoli méně či více úspěšné objevy zaznamenali i jiní vědci (př. E. de 
Freuderich (1888) – pyocyanáza – pigment uvolňovaný bakterií Pseudomonas aeruginosa, 
Vincenzo Tiberio (1895) – přirozené látky extrahované z plísní s antibiotickými vlastnostmi, 
Paul Ehrlich(1910) – Salvarsan – barvivo s antibiotickým účinkem, Gerhard Domagk (1936) 
– Prontosil – syntetické barvivo s antibiotickým účinkem). Je nesporné, že objev antibiotik 
zásadně změnil možnosti medicíny a posunul lidstvo v boji proti mikrobům. Pokud se však 
podíváme na jev opačný, antibiotickou rezistenci, není o nic mladší než vynález antibiotik. Již 
sám Fleming izoloval ve své laboratoři rezistentní kmeny na penicilin a předpověděl, že 
pokud budou antibiotika zneužívána, jejich zázračná moc přestane účinkovat (Levy, 2002).  
 
Důsledkem nevhodného a nadměrného užívání antibiotik je ztráta nebo snížení jejich 
účinnosti způsobené vznikem rezistence. Z tohoto důvodu jsou pak nuceny vyspělejší státy 
sáhnout po dražších antibiotikách poslední volby; v rozvojových zemích to naopak vede ke 
zvýšenému počtu onemocnění a úmrtí způsobené rezistentními bakteriemi, jelikož léky, které 
by zabraly, jsou velmi drahé. Urychlení přirozené rezistence vůči antibiotikům je způsobeno 
vysokou spotřebou antibiotik jak v minulých letech, tak v současné době (Center for Disease 
Dynamics, 2015, Van Boeckel et al., 2014). 
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Pacient, který užívá antibiotika, je buď hospitalizován v nemocnici, avšak častěji se léčí 
doma. Bakterie zničené antibiotiky, bakterie, které přežijí díky genům rezistence (R-geny), i 
nemetabolizovaná antibiotika s exkrementy pacienta pokračují na čistírnu odpadních vod 
(ČOV). Z ČOV se pak rezistentní bakterie a R-geny dostávají do recipientu a ovlivňují tak 
povrchové vody. Zde dochází k distribuci látek a tedy i výměně R-genů mezi povrchovou 
vodou a sedimenty. V dalších případech se vzájemně ovlivňuje povrchová a podzemní voda, 
může dojít i ke kontaminaci pitné vody. Toto je pouze část koloběhu R-genů a rezistentních 
bakterií v prostředí. Dalším obrovským zdrojem je zemědělství a chov dobytka, kde jsou 
antibiotika používána k léčbě nemocných a prevenci zdravých zvířat. Zde exkrementy putují 
s hnojem na pole, což může ovlivnit povrchové i podzemní a další složky životního prostředí. 
Cyklus je velmi složitý a komplexní, dochází během něj k výměně genů mezi bakteriemi a 
mohou se tak stát rezistentní bakterie, které před tím tuto vlastnost neměly. Tento složitý 
cyklus je uzavřen tím, že může zpětně ovlivnit člověka. Ten se může nakazit rezistentní 
bakterií, např. přímým kontaktem s rezistentní bakterií v rekreačních povrchových vodách 
(Proksova, 2017). 
 
Antibiotika vstupující do odpadní vody spolu s exkrementy jsou buď metabolizovaná, 
částečně metabolizovaná nebo ve zcela nezměněné formě. Na čistírně pak dochází k jejich 
rozkladu, částečnému rozkladu nebo i ke znovu aktivaci účinné látky (Kümmerer, 2009). 
Většina antibiotik však zůstává nezměněna (Kümmerer et al., 2000). A může putovat 
s vyčištěnou odpadní vodou do recipientu a dále do životního prostředí. Rezistentní i 
multirezistentní bakterie a R-geny je možné detekovat jak na ČOV, tak v životním prostředí. 
Navíc v suchých oblastech tvoří vyčištěná odpadní voda mnohdy hlavní podíl vody 
v recipientu nebo jsou touto vodu zavlažovány pole. Zde pak bakterie rezistentní na 
antibiotika nebo i pouhé geny rezistence hrají významnou roli a znamenají značný zdravotní 
risk pro lidskou populaci (Kümmerer, 2003). 
 
Jak již bylo řečeno, rezistentní bakterie se dostávají do odpadní vody spolu s exkrementy 
pacientů, není tedy divu, že jak odpadní voda, tak odtok z čistírny obsahuje vyšší počty těchto 
bakterií než voda povrchová. I když dnešní koncept čištění odpadních vod značně redukuje 
počty celkových bakterií (tedy i rezistentních), je stále diskutabilní otázka rezistencí 
vzniklých přímo na čistírně odpadních vod (Bouki et al., 2013). Podmínky na čistírně se zdají 
být vhodné pro vznik nových rezistencí. Prvním z důvodů je přítomnost reziduí antibiotik, 
rezistentních bakterií a genů rezistence, které jsou masivně vypouštěny do odpadní vody. 
Druhým důvodem jsou podmínky (blízký kontakt a velká diverzita bakterií) během čištění, 
které podporují horizontální přenos genů mezi jednotlivými bakteriemi. Důsledkem je 
pozorování, že odtok z čistírny, bez ohledu na efektivitu čištění, obsahuje v některých 
případech vyšší procento rezistentních bakterií než přítok (Novo et al., 2013). Na vnitřní 
straně potrubí přivádějící odpadní vodu na čistírnu vzniká vrstva biofilmu s bohatou 
diverzitou. Tento biofilm je neustále vystavován antibiotikům a rezistentním bakteriím 
přicházející s odpadní vodou. Navíc biofilm charakterizuje vysoká hustota buněk a druhová 
diverzita, což jsou vhodné podmínky pro interakce mezi buňkami včetně horizontálního 
přenosu genů (Auguet et al., 2017). Auguet et al. (2017) studovala zastoupení genů rezistence 
v biofilmu utvořeném na potrubí přivádějící odpadní vodu pomocí metody PCR - ověřit. Její 
studie podtrhuje roli tohoto biofilmu jakožto zdroje jak rezistentních bakterií, tak genů 
rezistence. Jako geny s nejvyšší četností uvádí geny sul1 a sul2, geny kódující rezistenci 
k sulfonamidům. A to v četnosti 1 kopie genu sul1/sul2 na každých 10 kopií genů 16S rRNA. 
Pomnožení rezistentních bakterií a genů rezistence během čistírenského procesu dokazuje ve 
své práci i Lee et al. (2017). Čistírna, která mimo městské odpadní vody čistí také 
předčištěnou odpadní vodu z chovu zvířat, zaznamenává během biologického čištění značný 
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nárůst některých genů rezistence (tet – geny rezistence k tetracyklinu). Naopak abundance 
jiných genů (ermB – geny rezistence k makrolidům) klesá. Nic méně i přes terciární způsob 
čištění (UV záření) dochází k vypouštění genů rezistence do prostředí (4,2 x 1018 kopií 
genu/den) (Lee et al., 2017). 
 
Z uvedených informací vyplývá, že ČOV je významná součást cyklu rezistentních bakterií a 
R-genů. Podmínky, které zde panují (blízký kontakt a velká diverzita bakterií), mohou velkou 
měrou přispívat ke vzniku nových rezistencí v důsledku horizontálního přenosu genu. To 
znamená, že bakterie, které před tím rezistentní nebyly, se jimi mohou stát a tuto schopnost 
rezistence předat dál (Bouki et al., 2013). Tyto rezistentní bakterie navíc mohou mít tendenci 
odolávat např. dezinfekčním procesům více, než citlivé kmeny. Může tak docházet k jevu, 
kdy jsou upřednostňovány rezistentní mutanty (Bouki et al., 2013). Může takto tedy docházet 
k razantnímu šíření rezistentních bakterií, které mohou představovat velké zdravotní riziko. 
 
Naším dlouhodobým cílem je posoudit distribuci rezistentních bakterií a R-genů na různých 
ČOV v ČR, což může v první řadě pomoci lépe pochopit děje spojené s rezistencí a v druhé 
řadě pak napomoci při hledání způsobů, jak zamezit či alespoň omezit šíření rezistence do 
prostředí. Za tímto účelem byly odebírány vzorky z poloprovozní jednotky anaerobního 
membránového reaktoru nainstalovaného na ČOV a v jedné sadě odběrů byly přidány vzorky 
přímo z ČOV. Pro počáteční testování a optimalizaci metod byly zvoleny indikátorové 
organismy E. coli a enterokoky a geny rezistence na sulfonamidy a betalaktamy. 
 
MATERIÁLY A METODY 
 
Vzorkování 
Byly odebrány a analyzovány 3 sady vzorků z poloprovozní jednotky anaerobního 
membránového reaktoru1 (AnMBR) umístněného na ČOV. Jednalo se o vzorky přítoku (část 
přítoku na ČOV vedená na AnMBR, kal z AnMBR a dva odtoky z AnMBR – po mikro a 
ultrafiltraci). V sadě 2 byly odebrány navíc vzorky přímo z ČOV (odtok z primární 
sedimentace – odtok 1°sedim, kal z anaerobní části aktivace – kal an. aktivace a odtok 
z ČOV. Vzorky byly podrobeny jak kultivačním metodám, tak metodě PCR. 
 
Kultivace + difúzní disková metoda. 
Membránovou filtrační metodou byly stanoveny bakterie E. coli (TNV 75 7835) a 
Enterococcus spp. (ČSN EN ISO 7899-2). Ty byly po potvrzení přeočkovány na médium pro 
stanovení citlivosti k antibiotikům (Mueller-Hinton agar) (EUCAST, 2017). Testovanými 
antibiotiky byly ampicilin, ciprofloxacin, sulfonamid, streptomycin (300 µg/disk). Výsledky 
byly stanoveny jako zóny inhibice (citlivé, intermediární – se sníženou citlivostí, rezistentní). 
 
Polymerázová řetězová reakce (PCR) 
U stejných vzorků byla izolována DNA pomocí komerčního izolačního kitu PowerSoil od 
firmy MoBio, postupováno dle doporučení výrobců. Pro vzorky přítok, kal AnMBR, kal an. 
aktivace a odtok 1°sedimentace byl použit objem v řadě 20 ml, 10 ml, 4 ml, 40 ml, který byl 
zkoncentrován na centrifuze. U vzorků odtoků (mikrofiltrace, ultrafiltrace, odtok z ČOV) byl 
použit objem 100 ml, který byl zfiltrován přes 0,45 µm membránový filtr. Ze všech těchto 
vzorků byla izolována DNA a následně provedena PCR. Mezi vybrané geny rezistence patří – 
                                            
1 Anaerobní reaktor: poloprovozní jednotka nainstalovaná tak, že část přítoku na ČOV jde do tohoto reaktoru. 
Zde proběhne odstranění organického znečištění za psychrofilních podmínek a většiny nerozpuštěných látek 
v důsledku nainstalované mirko- a ultrafiltrace (velikost pórů 0,05 a 0,002 µm), (viz článek Dolejš et al. ve 
sborníku Voda 2017). 
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blaTEM, blaSHV, blaCTX-M (geny rezistence k beta-laktamovým antibiotikům) a dále sul1 a sul2 
(geny rezistence k sulfonamidovým antibiotikům) (Tabulka 1). 
 

Tabulka 1. Seznam použitých primerů pro PCR 
použitý primer cílový gen citace 

blaSHV třída A beta-laktamových 
enzymů (beta-laktamázy) 

(Monstein et al., 2007) blaTEM třída A beta-laktamových 
enzymů 

blaCTX-M podskupina třídy A – 
modifikované beta-latamázy 

sul1 R-gen k sulfonamidovým 
antibiotikům (Blahna et al., 2006) 

sul2 R-gen k sulfonamidovým 
antibiotikům  

 
VÝSLEDKY 
 
Kultivace 
Metodou membránové filtrace byly potvrzeny E. coli a enterokoky, které pak v sadě 1, 2 a 3 
(v případě E. coli) a v sadě 2 a 3 ( v případě enterokoků) byly podrobeny testování citlivosti 
k antibiotikům. Pro enterokoky bylo potřeba u vzorků odtoků použít vyšší množství 
filtrovaného vzorku (100 ml). 
 
Difúzní disková metoda 
Ciprofloxacin. V případě antibiotika ciprofloxacin je možné pozorovat rozdíly mezi ukazateli 
E. coli a enterokoky (Tab. 2). Rezistentní E. coli se vyskytují téměř ve všech vzorcích, kromě 
odtoku z ultrafiltrace, kde se nacházely E. coli se sníženou citlivostí k ciprofloxacinu. 
U enterokoků na rozdíl od E. coli jsou výsledky různorodější. V přítoku se v jedné odběrové 
sadě vyskytovaly citlivé enterokoky k ciprofloxacinu, v druhém odběrovém intervalu ovšem 
byly nalezeny rezistentní enterokoky k tomuto antibiotiku. Stejný případ nastal u vzorků 
odtoky z mikro- a ultrafiltrace. Zde je potřeba více dat, aby bylo možné vysledovat určitý 
trend. Naopak jasně rezistentní enterokoky se vyskytovaly v aktivovaném kalu, zatímco 
v kalu z AnMBR se vyskytovaly enterokoky citlivé. Citlivé enterokoky byly nalezeny také 
v odtoku z ČOV. 
Ampicilin. U tohoto antibiotika je možné posuzovat rezistenci pouze k enterokokům, jelikož 
Enterobacteriaceae jsou k tomuto antibiotiku přirozeně rezistentní2. Výsledky jsou tedy 
uváděny pouze pro ukazatel enterokoky. Zde je zajímavé pozorovat, že rezistentní enterokoky 
se objevily pouze v aktivovaném kalu, v ostatních vzorcích byly nalezeny citlivé enterokoky. 
Streptomycin. Enterokoky jsou opět k aminoglykosidovým antibiotikům (tedy 
i streptomycinu) přirozeně rezistentní, stanovuje se tedy jen míra rezistence k streptomycinu o 
vysoké koncentraci (300 µg/disk). Výsledky pak ukazují míru přirozené rezistence 
enterokoků. Z výsledků je tedy patrné, že se ve vzorcích vyskytovali enterokoky s nízkou 
přirozenou rezistencí k streptomycinu. 

  

                                            
2 Při léčbě beta-laktamovými antibiotiky u Enterobacteriaceae jsou součástí léčiva inhibitory beta-
laktamázových enzymů. 
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Tabulka 2. Vyhodnocení rezistence u bakterií k uvedeným antibiotikům ve vybraných 
částech čistírny. R = rezistentní, I = intermediární (se sníženou citlivostí), C = citlivý 

k danému antibiotiku 

antibiotikum 
ukazatel přítok kal 

(AnMBR) 

kal 
(aktivace-
anaerobní 

část) 

odtok 
mikrofiltrace 

odtok 
ultrafiltrace 

odtok 
z ČOV 

ciprofloxacin       

E. coli R R R R I R 

enterokoky C/R C R C/R C/R C 

ampicilin       

enterokoky C C R C C C 
streptomycin 

300       

enterokoky C C  C C  

 
PCR 
Metodou PCR byly sledovány geny rezistence k beta-laktamovým (blaSHV, blaTEM, blaCTX-M) a 
sulfonamidovým (sul1 a sul2) antibiotikům ve vzorcích (Tabulka 3). Geny sul1 a sul2 byly 
detekovány ve všech vzorcích v každém odběrovém intervalu. Geny kódující rezistenci 
k beta-laktamovým antibiotikům byly všechny tři nalezeny jen v přítoku a v aktivovaném 
kalu. V kalu z AnMBR se vždy vyskytoval pouze gen blaTEM, ostatní R-geny k beta-
laktamovým antibiotikům se v jednom případě vyskytovaly, v druhém nebyly detekovány. 
V odtoku po mikrofiltraci se vyskytoval pouze gen blaTEM, ostatní geny nebyly detekovány. 
V odtoku z ultrafiltrace pak nebyly detekovány žádné R-geny k beta-laktamovým 
antibiotikům. 

Tabulka 3. Vyhodnocení PCR R-genů vzorků v jednotlivých sadách, + pozitivní, - negativní, 
nd neprováděno 

 blaSHV blaTEM blaCTX-M sul1 sul2 

přítok +/+/+ +/+/+ +/+/+ +/+/+ +/+/+ 

kal AnMBR +/+/+ +/+/+ +/+/+ +/+/+ +/+/+ 

kal 
an. aktivace nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd 

odtok 
mikro -/-/- +/+/- -/-/- +/+/+ +/+/+ 

odtok 
ultra -/-/- +/-/- -/-/- +/+/+ +/+/+ 

odtok 
z ČOV nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd 

odtok 
PS nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd nd/+/nd 
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Obrázek 1. Ukázka multiplex PCR pro betalaktamy (blaSHV, blaTEM, blaCTX-M) a sulfonamidy 

(sul1, sul2) 
 
DISKUZE 
Městské ČOV se považují za rezervoár rezistentních bakterií a R- genů (Rizzo et al., 2013). 
Toto tvrzení částečně potvrzuje i tato práce. R-geny detekované v kalech (AnMBR i 
aktivovaný kal) byly nalezeny i v odtoku z ČOV, což potvrzuje jejich vypouštění a šíření. 
Ovšem vzorky odtoků z mikro- a ultrafiltrace vykazují nižší množství R-genů, což ukazuje na 
potenciál AnMBR omezit jejich vypouštění. Ovšem dosažené výsledky nejsou zcela 
jednoznačné. Proto je v první řadě nutné provést dlouhodobější pozorování a získat tak více 
odběrových sad v průběhu celého roku, aby bylo možné zhodnotit reálný vliv ČOV na 
vypouštění R-genů do prostředí. V druhé řadě je potřeba optimalizovat diskovou difúzní 
metodu, abychom byli schopni dodržet všechny podmínky EUCAST. Také je potřeba vyřešit 
otázku dostupnosti minimálních inhibičních zón pro více druhů bakterií, popřípadě zvážení 
přechodu na jinou metodu vyšetřování citlivosti k antibiotikům. 
 
ZÁVĚR A PLÁNY DO BUDOUCNA 
R-geny byly detekovány převážně v kalech (z AnMBR i aktivace) a v odtoku z ČOV. 
V odtocích z mikro- a ultrafiltrace byly detekovány R-geny k sulfonamidům, ovšem detekce 
betalaktamů byla výrazně snížena. Do budoucna bude zapotřebí provést dlouhodobější měření 
za účelem získání statisticky vyhodnotitelných dat a zhodnotit tak potenciál ultrafiltrace snížit 
počet R-genů na ČOV.  
 
PODĚKOVÁNÍ 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20- 
SVV/2017).  
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ABSTRAKT 
EMP (nově se objevující mikropolutanty) zahrnují různé složité organické látky biologicky 
nesnadno odbouratelné nebo neodbouratelné (POP – perzistentní organické polutanty), které 
lze detekovat v odpadních vodách a které mohou mít negativní vliv na životní prostředí i 
v extrémně nízké koncentraci. 
Použití čistě kyslíkových a ozonových technologií zlepšuje účinnost a efektivitu čištění a 
omezuje environmentální dopad POP na vodu, půdu a ovzduší. 
V tomto dokumentu jsou níže popsány zkušenosti s odstraňováním bisfenolu A a nonylfenolu 
ze smíšených průmyslových a komunálních odpadních vod pomocí ozonu v pilotním měřítku. 
Dávky O3 mezi 8 a 15 mg/l umožnily snížit zbytkovou koncentraci NP1EO a NP2EO pod 
mez detekce a snížit obsah NP a BPA o 50 % až 75 %. 
Druhý případ podává zprávu o úpravě farmaceutické surové vody s imunosupresivními 
činidly s koncentrací převyšující 1 g/l. 
Dávka O3 do 5 g/l snížila zbytkovou koncentraci mikropolutantu pod mez detekce. 
V případě použití v plném rozsahu lze kyslík, který je k dispozici z výroby ozonu pomocí 
čistého kyslíku, efektivně znovu použít v biologických oxidačních nádržích (s aktivovaným 
kalem, SBR a MBR). V závěru se uvádí odkaz na průmyslové instalace pro znovuzískání 
kyslíku z výroby ozonu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Čistý kyslík, chemikálie narušující endokrinní systém, odstraňování perzistentních 
organických polutantů, ozon, vývoje případů.  
 
ÚVOD 
Jedním z nově se vynořujících environmentálních témat jsou EMP (nově se objevující 
mikropolutanty) včetně různých složitých organických látek biologicky nesnadno 
odbouratelných nebo neodbouratelných (POP – perzistentních organických polutantů), které 
lze detekovat v odpadních vodách a které mají negativní vliv na životní prostředí i v extrémně 
nízké koncentraci (řádově ng/l). 
Typickými příklady POP jsou farmaceutické přípravky a výrobky určené k osobní péči, 
pesticidy, jakož i některé chemické sloučeniny. 
Nakládání s takovými polutanty může vyžadovat složité schéma čištění odpadních vod 
v důsledku nedostatečného odstraňování těchto látek v konvenčních biologických reaktorech. 
Použití čistě kyslíkových a ozonových technologií zlepšuje účinnost a efektivitu čištění a 
omezuje environmentální dopad POP na vodu, půdu a ovzduší. 
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Použití ozonu 
Ozon (O3) může způsobit oxidaci většiny organických biologicky neodbouratelných 
sloučenin, a tak snížit jejich koncentraci v odpadní vodě.  
O3 je možné používat na vstupu (během předúpravy surové vody), po existující biologické 
úpravě (při terciární úpravě) nebo v přebytečném kalu (v rámci ozonolýzy v lince na úpravu 
kalu). 
Během terciárních úprav se typické dávky ozonu pohybují v rozsahu 10 až 100 mg/l při době 
retence mezi 5 a 30 minutami podle různých parametrů (COD, pH, TSS, reakční kinetika). 
Obecně platí, že dávky mezi 10 a 15 mg/l v upravené komunální vodě postačují k více než 
90% snížení zbytkové koncentrace hlavních tříd farmaceutických přípravků včetně antibiotik, 
antiinflamatorik, -blokátorů a antiepileptik. 
 

 
Obrázek 1. Odstranění mikropolutantů z upravené komunální odpadní vody při různých 

dávkách O3 
 
Kromě eliminace POP tyto dávky umožňují úplnou desinfekci i odstranění zbytkového 
zbarvení, což vede k optimálnímu závěru úpravy odpadní vody. 
 
Odstraňování POP z komunální odpadní vody – vývoj případu 
Následuje popis zkušeností s odstraňováním bisfenolu A a nonylfenolu v čistírně smíšených 
průmyslových a komunálních odpadních vod v pilotním měřítku. 
Pilotní technologie byla nainstalována v ČOV ve Veroně (na severovýchodě Itálie). 
V době výzkumu (2007) měla tato ČOV kapacitu 350 000 PE a upravovala průměrný průtok 
92 000 m3/d smíšených komunálních a průmyslových odpadních vod. 
Celková účinnost procesu úpravy aktivovaného kalu byla, pokud jde o makropolutanty, 
vysoká (93,5 % pro COD, 97,5 % pro BOD5, 95 % pro SST a N > 80 %), zaručující 
dostatečnou kvalitu upravené vody podle italského zákona. 
Pro hodnocení účinnosti úpravy týkající se POP byly zvoleny čtyři cílové látky: bisfenol A 
(BPA), chemická sloučenina používaná k výrobě plastů a pryskyřic, a tři povrchově aktivní 
látky 4-nonylfenol (NP), 4-nonylfenomonoethoxylat (NP1EO) a 4-nonylfenoldiethoxylat 
(NP2EO). 
Všechny tyto mikropolutanty jsou považovány za chemikálie, které narušují endokrinní 
systém (EDC), kvůli jejich molekulární struktuře částečně podobné struktuře estrogenů. 
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Koncentrace BPA, NP, NP1EO a NPE2O byly detekovány před úpravou aktivovaného kalu 
(AS) a po jeho úpravě. Průměrné hodnoty a účinnost odstraňování jsou prezentovány 
v tabulce 1. 
 

Tabulka 1. Koncentrace EDC ve stádiu aktivovaného kalu 
EDC Vstup AS Výstup AS  odstranění v AS 
BPA [g/l] 2,5 0,3 88,0 % 
NP [g/l)] 4,2 0,8 80,9 % 
NP1EO[g/l] 4,0 0,5 87,5 % 
NP2EO [g/l] 2,3 0,7 69,6 % 

 
Pro zjištění účinnosti ozonu při odstraňování EDC byla ve veronské ČOV nainstalována 
poloprůmyslová pilotní technologie. 
Tato pilotní technologie sestávala z generátoru ozonu (s kapacitou výroby 400 gO3/h a 
přívodem čistého kyslíku), dvoukolonového reaktoru (o celkovém objemu 1480 l) 
vybaveného systémem MIXFLO3 pro rozpouštění ozonu a kryogenní skladovací nádrží na 
kapalný kyslík s atmosférickými výparníky pro dodávku kyslíku do generátoru. 
Pilotní technologie byla schopna upravit až 12 m3/h vody vycházející ze sekundární usazovací 
nádrže, těsně před existujícím desinfekčním stupněm. 
Průtok napájecí vody zajišťovalo samonasávací vačkové čerpadlo. 
Pilotní zařízení bylo vybaveno elektricky ovládanými pneumatickými ventily a bylo 
zkonstruováno pro plně automatický nepřetržitý provoz. 
Vzorky vody bylo možné odebírat na vstupu a výstupu reaktoru a rovněž v mezistádiu. 
Bylo provedeno několik sérií pokusů, lišících se dobou retence (od 15 do 25 minut) a 
dávkováním ozónu v rozsahu 5 až 15 mg O3/l. 
 

 
Obrázek 2. Pilotní technologie 

 
Ozon prokázal svou účinnost při odstraňování cílových látek. 
Došlo k redukci jak BPA, tak NP asi o 60 % při dávce 8 mg O3/l a asi o 70 % při dávce 15 mg 
O3/l a dobách retence 25 minut.  
Za těchto podmínek se zbytkové koncentrace NP1EO a NP2EO snížily pod limit 
detekovatelnosti. 
V případě zkoumaného dávkování ozonu a příslušných dob hydraulické retence bylo zjištěno 
snížení bakteriálního zatížení v rozsahu 3 až 4,5 Log. 
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Obrázek 3. Odstranění BPA a NP při dávce 8 mg O3/l (vlevo) a dávce 15 mg O3/l (vpravo) 
C0 = 0,4 mg/l a 0,8 mg/l pro BPA a NP v uvedeném pořadí 

 
Odstraňování POP z vysoce koncentrované průmyslové odpadní vody – vývoj případu 
Kromě terciárních úprav je další aplikací ozonu jeho použití k úpravě surové průmyslové 
odpadní vody osahující vysokou koncentraci POP. 
V tomto případě jde o „matečné louhy“ pocházející z farmaceutických průmyslových odvětví. 
Tyto odpadní vody se často vyznačují vysokými koncentracemi COD (až nad 10 g/l), což pro 
jejich úpravu a odstranění cílových látek vyžaduje zvýšené dávky ozonu. 
Navzdory vysokým požadavkům na dávkování O3 a následným specifickým nákladům na 
úpravu postačuje upravit jen malé množství vody (typicky několik m3 denně), aby byl takový 
přístup ekonomicky udržitelný. 
Níže je popsán reálný příklad. 
Farmaceutická firma vyrábějící imunosupresory potřebuje odstranit účinnou složku („AP“) ze 
zbytkových odpadních vod po fermentaci. 
Každá výrobní šarže generuje 5 000 l odpadní vody s maximální koncentrací COD 
12 000 mg/l a koncentrací účinné složky až 1,2 g/l. Odpad se rovněž vyznačuje intenzivní 
hnědou barvou. 
Cílem úpravy je snížit koncentraci pod mez detekce (0,08 mg/l pro cílovou molekulu a 
0,01 mg/l pro její derivát „APD“) před vypuštěním surové vody do biologické ČOV výše 
uvedené firmy, kde se tato voda míchá s jinými, více ředěnými a biologicky odbouratelnými 
odpadními vodami. 
Za účelem stanovení optimálního dávkování O3 a optimální reakční doby byly nejprve 
provedeny dávkové laboratorní testy. 
Byly použity dávky ozonu do 5 g/l a odebíraly se vzorky po uplynutí různých dob. 
Koncentrace COD se měřila u každého vzorku a koncentrace účinné složky se měřila pro 
dávky ozonu 2 a 4 g/l. 
 

Tabulka 2. Koncentrace COD, AP a APD při různých dávkách O3 
Vzorek [min] Dávka O3* [mg/l] COD [mg/l] AP [mg/l] APD [mg/l] 
T0 0 11780 1150 11,2 
T1 [40 min] 1964 11760 0,2 < limit detekce 
T2 [98 min] 4019 11840 < limit detekce < limit detekce 
Tf [138 min] 5029 11660 < limit detekce < limit detekce 
*čistý výtěžek přenosu 
 
Při testovaném dávkování O3 též zcela zmizelo zbytkové zbarvení. 
 

C (t
)/C

0 

HRT (min) BPA 
NP 
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Obrázek 4. Odbarvení během laboratorních testů 
 
Na základě laboratorních testů bylo navrženo plnokapacitní zařízení. 
To sestává z reaktoru z nerezové oceli o objemu 5 m3 vybaveného čerpadlem a vstřikovacím 
systémem s bočním proudem pro rozpouštění ozonu a míchání matečného louhu. 
Reaktor se provozuje v „dávkovém“ režimu s reakční dobou pohybující se od 60 do 120 min a 
s dávkováním ozonu od 3 do 5 g/l podle počáteční koncentrace COD. 
Ozon se vyrábí pomocí generátoru napájeného čistým kyslíkem se jmenovitou výrobní 
kapacitou 2,4 kgO3/h při 10% hmotnostní koncentraci. 
 
Znovuzískávání čistého kyslíku v biologické ČOV 
Většina průmyslových generátorů O3 je dnes napájena čistým kyslíkem. 
Ve srovnání se zařízeními napájenými vzduchem jsou generátory napájené O2 kompaktnější, 
spotřebovávají méně elektrické energie a obecně umožňují hospodárnější provoz. 
Typické koncentrace O3 z generátorů napájených O2 se pohybují mezi 7 a 12 hmotn. %, 
vztaženo k O2 dodávanému do zařízení. 
V procesu ozonizace se „ztrácí“ jen malá část O2 nepřevedeného na O3 (částečně kvůli 
nasycení vody a reakci se snadno oxidovatelnou látkou), takže je pro další použití v ČOV 
k dispozici proud čistého kyslíku. 
Čistý O2 může být výhodně znovu využit v nádržích aerobně aktivovaného kalu za účelem 
dodávky rozpuštěného kyslíku potřebného pro biologický proces. 
Jak se zjistilo ve velkém počtu zařízení, používání čistého kyslíku přináší řadu výhod, jako je 
zlepšené odstraňování polutantů, zvětšení upravovatelné organické náplně v dostupném 
reakčním objemu, flexibilita úpravy impulzivní organické náplně, lepší usazovatelnost kalů a 
nižší specifická produkce kalů. 
Dále, v porovnání se systémy provozovanými se vzduchem, je tvorba aerosolů v zařízeních 
napájených čistým O2 zanedbatelná. 
Aerosoly jsou drobné částice vody a pevné látky, generované plynem „opouštějícím“ 
provzdušňovací nádrž. Obsahují vodu, bakterie a různé druhy chemikálií rozpuštěné 
v promíchávané kapalině, tedy i POP, k nimž je důležité poznamenat, že mohou mít negativní 
vliv na životní prostředí i ve velmi nízkých koncentracích. 
Tyto látky, opouštějící nádrž spolu s odpadním plynem, se rozptylují v ovzduší a mohou být 
přeneseny na určitou vzdálenost od místa emise, což představuje možný problém pro životní 
prostředí. 
V zařízeních pracujících se vzduchem odpadní plyn představuje 97-98 % celého průtoku 
dodávaného vzduchu. 
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Při stejném poměru kyslíku, přenášeného do kapalné fáze, je v čistě kyslíkovém systému 
průtok plynu opouštějícího nádrž 240 až 400 krát menší, než v konvenčním zařízení, a díky 
tomu se prakticky vylučuje tvorba aerosolů. 
 
ZÁVĚRY 
Kvůli své nesnadné biologické odbouratelnosti a negativnímu vlivu na životní prostředí i ve 
velmi nízké koncentraci perzistentní organické polutanty představují jednu z nových výzev 
pro úpravu odpadní vody. 
Použití ozonu často vede k významnému snížení jejich koncentrace ve vypouštěné vodě, při 
udržitelných nákladech a spolehlivé technologii. 
Znovuvyužití zbylého kyslíku v nádržích na aerobně aktivovaný kal umožňuje vyloučit 
rozptyl POP do ovzduší formou aerosolu a zvýšit celkovou účinnost odstraňování polutantů 
v biologické ČOV. 
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Úprava a zásobování vodou 
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ABSTRAKT 
Přednáška shrnuje poznatky a zkušenosti z modernizací, rekonstrukcí a výstavby úpraven 
vody za cca 20 let, které byly projekčně připravovány ve Sweco Hydroprojekt a.s. Přednáška 
je zaměřena na úpravny vody, které upravují surovou vodu z povrchových toků a v přednášce 
jsou uvedeny informace k technologickým stupňům: přípravě suspenze, první separační 
stupeň – sedimentace – flotace, rekonstrukce pískových filtrů – filtrační náplně, ozonizace a 
filtrace GAU, membránové technologie, kalové hospodářství. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Filtrace GAU, kalové hospodářství, membránové technologie, ozonizace, pískové filtry, první 
separační stupeň, příprava suspenze, úprava pitné vody. 
 
ÚVOD 
V posledních letech se stalo zvykem hodnotit projekty podle toho, zda autoři projektu použili 
nebo nepoužili „moderní vodárenskou technologii“, případně zda je projekt na „současné 
vědecké a technické úrovni“. Položme si otázku, co jsou to ale vlastně „moderní technologie“ 
a jak hodnotit co je „současná vědecká a technická úroveň“?  
 
Česká republika má za sebou období 20-ti let, kdy byly postupně rekonstruovány všechny 
významné úpravny vody. První rekonstruovanou byla úpravna vody Podolí, jedna 
z nejstarších a největších úpraven vody v České republice. Příprava rekonstrukce byla 
zahájena již v polovině 80. letech a byla dokončena v roce 2002. Získané zkušenosti a 
vyřešené problémy z této několik etap trvající rekonstrukce umožnily definovat a 
standardizovat pracovní postupy pro další rekonstrukce úpraven vody.  
Postupně pak následovala řada dalších úpraven vody a v současnosti se dá říci, že toto období 
velkých rekonstrukcí se pomalu uzavírá. Za toto období se změnila řada vnějších vstupů, 
které řešení rekonstrukcí významně ovlivnily – požadavky na kvalitu pitné vody, rychlý 
pokles potřeby pitné vody, změny legislativních podmínek a rychlý technický vývoj ve 
vodárenských technologiích. 
V praxi se ukazuje, že kýženého výsledku, tj. zajistit kvalitní pitnou vodu, je možné 
dosáhnout různými postupy, které vycházejí ze znalostí a zkušeností projektanta, ale často 
jsou významně ovlivňovány provozními zkušenostmi vlastníka a provozovatele úpravny 
vody. 
 
Podívejme se na některá zajímavá řešení, která byla v uplynulých letech realizována a na 
různé možnosti, jak problematiku řešit. 
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MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY 
 
Příprava suspenze 
V minulosti bylo standardně využíváno rychlé a pomalé míchání s různou úrovní účinnosti 
přípravy vloček. Toto řešení zpravidla nesplňovalo požadavky na přípravu kvalitní suspenze a 
to se pak následně odráželo na účinnosti separace. 
Standardní řešení dávkování chemikálii a rychlého a pomalého míchání bylo na řadě úpraven 
vody upraveno na následující postup: 
 dávkování chemikálií s následnou homogenizací dnes zpravidla probíhá v tlakovém 

režimu v potrubí, kdy jsou chemikálie míchány s vysokou účinností v trubním elementu 
(statickém mísiči), který je třeba individuálně konstruovat s ohledem na typ použité 
chemikálie, 

 příprava suspenze v agregační nádrži. Rozhodující z hlediska přípravy suspenze je 
navazující technologie separace, protože odlišnou vločku je třeba připravit pro 
sedimentaci, čiřič, flotaci anebo membránovou separaci. Příprava vloček závisí na vnosu 
energie potřebné pro vytvoření vloček vhodných pro následnou separaci. Vnos energie je 
možné zajistit mechanicky míchadly (elektrická energie) nebo děrovanými stěnami 
(hydraulická ztráta) v nádrži.  

 
První separační stupeň 
Pro první stupeň separace je 
k dispozici řada technologií – 
sedimentace, sedimentace 
s lamelovou vestavbou, čiření 
v čiřičích, flotace a další odvozené u 
nás poměrně málo známe aplikace 
jako je např. Actiflo, Pulzátor, 
Pulsatube apod. Všechny tyto 
technologie splňují požadavky na 
první separační stupeň, ale není je 
možné univerzálně použit na 
všechny typy vod. Obecně známý 
nomogram platný pro povrchové 
vody (obr. 1) nám umožňuje 
poměrně rychlou orientaci, jaký typ 
separace je vhodné použít.  
Co nám ukazuje? Pro surovou vodu 
s převažujícím podílem zákalu, 
nerozpuštěných látek a s minimálním 
oživením zcela určitě budeme volit nějakou formu sedimentace. Pro vody s výrazným 
podílem biologického oživení, které je typické pro řadu našich povrchových vod, je naopak 
vhodnější flotace. Vždy je však potřeba posoudit, zda je znečištění takové, aby bylo nutné 
k nasazení prvního separačního stupně vůbec přistoupit. 
Sedimentace a čiřiče se na úpravnách vody v České republice používají od 50. let a jsou 
s jejich navrhováním a provozováním velké zkušenosti. Flotace se začala v České republice 
používat před 10 lety, ale z pohledu zemí, kde je tato technologie používána desítky let by to 
určitě nebylo nic převratného. Pro návrh technologie a především pro rekonstrukce úpraven 
vody v České republice to však byl významný posun. Velkou předností flotace je vysoké 
plošné zatížení, díky kterému je možné ji využít s výhodou pro rekonstrukce stávajících 
úpraven vody bez nároků na výstavbu nových objektů.  

 
Obrázek 1. Nomogram pro výběr separačního 

procesu 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 127 ~ 
 

První flotace byla realizována na úpravně vody Mostiště. V současnosti již existuje řada 
dalších aplikací – na úpravně vody Jirkov, Bedřichov, Hradec Králové, Meziboří, Souš, 
Monako (Chrudim). 
Zkušenosti, ale ukazují, že použití flotace není všeobecný lék na problém úpravy surové vody 
a vždy je třeba k řešení přistupovat velmi uvážlivě a individuálně s ohledem na kvalitu surové 
vody.  
 
Filtrace 
Součástí rekonstrukce všech úpraven vody je zpravidla rekonstrukce druhého separačního 
stupně – pískových filtrů: 
 standardně jsou nahrazována původní betonová mezidna, která jsou zpravidla na konci 

životnosti, drenážními systémy. V devadesátých letech se používal dvoutrubkový systém 
„Aquafilter“s odděleným rozvodem pracího vzduchu a vody a v současnosti je instalován 
na řadě úpraven vody včetně úpravny vody Podolí. V následujících letech byl vytlačen 
modernějším systémem „Leopold“, v posledních letech byla nabídka drenážních systémů 
doplněna o systém „Triton“ a v letošním roce o systém „Phoenix“ od kanadské firmy 
AWI. Systémy „Leopold“, „Triton“ a „Phoenix“ jsou generačně novými moderními 
štěrbinovými drenážními systémy. Všechny tři systémy mají shodný hydraulický systém 
vedení prací vody a vzduchu v jednom elementu. Odlišuje se v detailu řešení distribuce 
pracího vzduchu a vody do filtračního media, v konstrukčním a materiálovém provedení. 
Drenážní systém „Leopold“ byl instalován na úpravnách vody Hradiště, Souš, Jirkov, 
Bedřichov, Plzeň, Štítary, Mostiště, Lednice, Znojmo, Chřibská, Zaječí a Břeclav, 
drenážní systém „Triton“ na úpravnách vody Březovice, Hradec Králové, Kroměříž, Plav, 
Štítná na Vláří, Valašské Meziříčí. Systém „Phoenix“ zatím na svou první aplikaci 
v České republice čeká, 

 na několika úpravnách vody (ÚV Hradiště, Meziboří, Hradec Králové, Chřibská) byla 
realizována filtrace se snižující se filtrační rychlostí během filtračního cyklu (declining 
rate). Toto řešení je přínosem především pro jednostupňové úpravny vody, protože 
umožňuje lepší využití filtrační kapacity v celém cyklu filtrace, 

 v minulosti standardně používaný filtrační písek byl postupně doplněn o dvouvrstvou 
filtrační náplň s kombinací filtračního písku a antracitu, který byl pro řešení zhoršující se 
kvality surové vody použit např. na úpravně vody Hradiště, Souš a Mariánské Lázně. 
Kromě ÚV Mariánské Lázně šlo vždy o jednostupňovou technologii úpravy vody. 
V posledních letech je úspěšně využíván další filtrační materiál – Filtralite, který 
umožňuje aplikaci dvouvrstvé náplně s nízkými nároky na intenzitu prací vody, což 
přináší investiční a provozní úspory, které vyvažují vyšší cenu tohoto filtračního 
materiálu, Filtralite byl použit na úpravně vody Bedřichov, Plzeň, Chřibská, Hradec 
Králové, Ostrava - Nová Ves, Strašice, Studeněves, 

 i ve vodárenství bylo zvažováno využití filtrů s kontinuálním praním (Dynasand, Toveko, 
Interlift), zatím ovšem v ČR není na úpravnách vody pro komunální potřebu s těmito 
technologiemi mnoho zkušeností.  

 
Ozonizace a filtrace přes granulované aktivní uhlí 
V minulosti všelék „ozonizaci“, dnes po letech vidíme z jiného pohledu. Ozon jako silný 
oxidant vytváří po aplikaci řadu vedlejších produktů, které mohou být především u 
povrchových vod ve svém důsledku větším zdravotním rizikem, než původně odstraňované 
znečištění. V osmdesátých a v devadesátých letech byla ozonizace běžně realizována jako 
samostatný technologický stupeň (úpravna vody Želivka, Plzeň, Hosov, Troubky, Březová u 
Karlových Varů). Dnes je již standardem, že ozonizace je kombinována s následnou filtrací 
přes granulované aktivní uhlí (úpravna vody Mostiště, Plzeň, Hosov, Valašské Meziříčí, 
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Hradec Králové, Svatá Trojice v Kutné Hoře a připravovaná modernizace ÚV Želivka). 
Filtrace přes GAU bezpečně odstraní látky vzniklé štěpením při ozonizaci a látky, které 
ozonizace štěpí, ale neodstraňuje – pesticidy a léčiva. 
Doplnění technologie adsorpce na granulovaném aktivním uhlí do stávajících úpraven vody 
samozřejmě přináší řadu komplikací a nezřídka se neobejde s ohledem na hydraulické 
podmínky bez čerpání. Příkladem může být úpravna vody Mostiště, Plzeň a připravovaná 
modernizace úpravny vody Želivka. 
Otázkou je zda vůbec navrhovat kombinaci ozonizace s filtrací granulovaným aktivním uhlím 
- příkladem může být úpravna vody Štítary, kde filtrace přes granulované uhlí zcela postačuje 
a původně zvažovaná ozonizace po provedení poloprovozních zkoušek nebyla realizována. 
 
Významný technický posun je možné zaznamenat v případě směšování ozonu s vodou. 
V minulosti běžně používané „barbotáže“ v souproudu a protiproudu, které byly velmi 
náročné na velikost směšovacích nádrží, jsou v současnosti nahrazovány směšováním v GDS 
systému, nebo dávkováním ozonu přímo do hlavního proudu vody pomocí difuzoru. U GDS 
systému je ozon dávkován do paralelního proudu vody a následně je směs vody a ozonu 
smísena s hlavním proudem vody. Významně se tak zvyšuje účinnost vnosu ozonu do vody a 
zmenšuje objem nádrží pro doběhnutí reakce ozonu s vodou. 
 
Membránové technologie 
Membránové technologie jsou z pohledu vodárenství zcela určitě „moderní technologií“ 
s velkou budoucností. Rozvoj je umožněn především díky technickým možnostem vyrábět 
stále kvalitnější a cenově dostupnější membrány. Jejich význam z hlediska technologie 
úpravy vody je určitě všeobecně znám a některé látky (dusičnany, sírany) nejsou jinými 
technologiemi (s výjimkou iontové výměny) odstranitelné. 
Z těchto důvodů bylo nutné pro odstranění dusičnanů umístit na úpravnu vody Frýdlant 
reverzní osmózu, protože obsah dusičnanů v podzemní vodě byl trvale překračován a výjimku 
hygienika již nebylo možné déle prodlužovat. 
Využití membránových technologií zpravidla naráží na všeobecné povědomí, že se jedná o 
technologii investičně a provozně drahou. To už ale v současnosti neplatí a při návrhu 
technologie rekonstruované úpravny vody je třeba seriózně posoudit i řešení s membránami, 
protože za určitých podmínek může jejich použití přinést významné provozní úspory 
(připravovaná rekonstrukce úpravna vody Hertník). 
V uplynulých letech byly provedeny poloprovozní testy, při kterých se posuzovala možnost 
náhrady dvoustupňové technologie (sedimentace + filtrace) na povrchové vodě 
jednostupňovou úpravnou vody s membránovou filtrací (úpravna vody III. Mlýn, Bedřichov, 
Vimperk). Z posouzení vyplynulo, že při standardních kvalitativních podmínkách je toto 
řešení možné, problémy však nastávají při nárůstu znečištění, kdy se prudce zvyšují nároky na 
praní vodou a na chemické praní. Před membránovou filtraci je pak vždy třeba zařadit 
zařízení (např. sedimentaci nebo flotaci, které zachytí hrubé znečištění, které zanáší povrch 
membrán a zvyšuje potřebu praní nebo regenerace membrán.   
První větší aplikace membránové filtrace byla realizována na úpravně vody Březová, která 
byla koncipována s dvoustupňovou technologií (sedimentace + filtrace) a připravovala se na 
využití silně znečištěné Ohře, jako náhradního zdroje surové vody. Ve studii byly zvažovány 
dvě varianty doplnění technologie za pískové filtry: ozonizace s filtrací granulovaným 
aktivním uhlím nebo membránová filtraci (ultrafiltrace). Vzhledem k tomu, že úpravna vody 
má minimální problémy s obsahem pesticidů v surové vodě, bylo zvoleno řešení 
s membránovou filtrací. Ve zkušebním provozu bylo ověřeno, že zvolená technologie byla 
správná a problémy s biologickým znečištěním byly odstraněny. 
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Zmínit je třeba rovněž aplikaci keramické membrány na úpravně vody Trnová, kde se díky 
poměrně rychlé realizaci podařilo vyřešit závažné problémy z hlediska kvality dodávané 
upravené vody.  
 
Kalové hospodářství 
Požadavky na ochranu životního prostředí vedou ke zvyšování požadavků na řešení kalového 
hospodářství. Zhoršující se kvalita surové vody vyžaduje zvyšování dávek chemikálií a tím i 
produkci a koncentraci pracích vod. V řadě lokalit přestává stačit standardní řešení s kalovými 
lagunami, kde je kal postupně vysoušen a odsazená voda je odváděna do nejbližší vodoteče. 
Kalové laguny zpravidla kapacitně nepostačují, není reálné jejich objem zvětšit a není možné 
dosáhnout potřebného vysušení kalu. 
Pokud není možné odvést odpadní vody kanalizací na nejbližší čistírnu odpadních vod 
(úpravna vody Lunapark v Mariánských lázních, Jirkov, Bedřichov, Plzeň, Frýdlant, 
Kroměříž), je třeba přistoupit ke strojnímu odvodnění kalů. Strojní zpracování kalů vždy 
spočívá ve dvou technologických stupních – zahuštění odpadních vod a odvodnění. V úvahu 
připadá řada řešení, která vždy vyžadují vyrovnání produkce odpadních vod s následným 
kontinuálním zpracováním kalových vod: 
 vertikální sedimentace v nádržích s následným odvodněním komorovým lisem (úpravna 

vody Plav), 
 sedimentace v kontinuální usazovací nádrži s následným odvodněním kalu komorovým 

lisem (úpravna vody Hajská) nebo na šnekovém lisu (úpravna vody Březovice), 
 zahuštění odpadních vod pomocí flotace s následným odvodněním kalu na šnekovém lisu 

(úpravna vody Souš, III. Mlýn, Mostiště), 
 odsazení odpadních pracích vod a následné odvodnění kalu pomocí odstředivky (úpravna 

vody Želivka, Káraný). 
 
Všechna uvedená řešení, byla v minulosti provozně odzkoušena a je třeba říci, že jsou vždy 
náročná, na přípravu odpadních vod k následnému odvodnění. V rámci přípravy odpadní vody 
pro strojní odvodňování kalu je vždy třeba počítat s dávkováním polymerních flokulantů, 
případně koagulantu a vápna. Před vstupem kalu do zařízení strojního odvodňování je třeba 
jeho dokonalá homogenizace a při návrhu řešení je třeba dbát především na to, aby byla 
kvalita odpadních vod přiváděných na strojní zpracování pokud možno homogenní. 
 
ZÁVĚRY 
Nabídka současných technologií a technologických zařízení dává mnoho možností jak řešit 
rekonstrukci nebo modernizaci technologické linky úpravny vody. Je třeba si ale vždy 
uvědomit, že každá upravovaná voda má svoje specifické vlastnosti a upravitelnost. Tyto 
vlastnosti se navíc mnohdy mění v závislosti na ročním období.  
V rámci předprojektové a projektové přípravy je proto třeba vždy hledat optimální řešení 
z hlediska požadavků na kvalitu pitné vody, požadavků na optimalizaci investičních a 
provozních nákladů. Proto nelze přenášet spolehlivé technologie úpravy vody z jiných lokalit 
bez prověření na jinou úpravnu vody. 
 
Technologickou linku úpravny vody je pak třeba vytvořit jako kombinaci technologii, které 
splní požadavky na zajištění výstupu z úpravny vody – to je kvalitní pitné vody, která splňuje 
legislativní požadavky a současně je i uživatelem vnímána jako chutná. 
 
V rámci předprojektové a projektové přípravy je vždy vhodné, pro pochopení procesů úpravy 
vody a pro hledání optimálního řešení provést poloprovozní a modelové testy. Tyto 
průzkumné práce by měly být provedeny v případě, že přicházíme s novou technologií 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 130 ~ 
 

významně odlišnou oproti současnému řešení. To vše vyžaduje dostatek času a odpovídající 
množství finančních prostředků na zpracování předprojektové a projektové přípravy 
rekonstrukce úpravny vody. Podílí-li se na přípravě kvalitní projektový tým, je určitě možné 
připravit koncepčně kvalitní projekt. Již v projektu se podaří vyřešit řadu technických 
problémů, předvídat komplikace při realizaci, připravit se na ně a minimalizovat je.  
Výsledkem činnosti celého týmu odborníků musí být řešení, které nezopakuje to, co již bylo 
jednou navrženo a postaveno před x lety, ale přinese do řešení nové myšlenky a nové 
technologie, které reagují na vývoj kvality surové vody a na provozní zkušenosti 
provozovatele úpravny vody. Nebude se tak jednat jen o prostou obnovu zařízení, ale o 
modernizaci, která přinese něco nového, co prodlouží životnost stávajícího zařízení. 
 
Vraťme se k otázce, co jsou „moderní technologie“ a jestli je kritérium správnosti řešení 
použití „moderní technologie“? Myslím, že toto „kádrování“ projektů stojí za zamyšlení, 
protože bychom měli spíš rozlišovat, zda je projekt technicky správně zpracován, zda v něm 
nejsou závažné hydraulické chyby a zda zvolená technologie je pro surovou vodu, kterou 
chceme upravovat, vhodná, zda se jedná o řešení ekonomicky výhodné. K žádanému 
výsledku se přeci můžeme dopracovat různými cestami. Rozhodující je přece především 
volba takové technologie, která je pro dané konkrétní podmínky optimální, přinese největší 
efekt z hlediska úpravy vody jak po stránce kvalitativní, tak i investičních a provozních 
nákladů. Výsledkem mohou být i vyšší investiční náklady, které ale ve výsledku přinesou 
snížení provozních nákladů. 
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ABSTRAKT 
Byl navržen a sestrojen prototyp zařízení pro aplikaci ferátů (železanů/železičnanů) on-site o 
výkonu 100 L/hod. Cílem konstrukce tohoto zařízení bylo potvrdit ve čtvrtprovozním měřítku 
aplikovatelnost ferátů pro výrobu pitné vody ze zdrojů podzemní vody s přirozeně zvýšeným 
obsahem arzenu. Zařízení bylo testováno na podzemní vodě ze dvou lokalit (MEZ, KLU) 
s přirozeně zvýšeným obsahem As - cca. 100 µg/L. Nejvyšší přípustná koncentrace As v pitné 
vodě dle Vyhlášky 83/2014 Sb. je 10 µg/L. Kvalita vyčištěné vody z obou lokalit (KLU i 
MEZ) vyhověla požadavkům na pitnou vodu. Výsledné koncentrace As byly nižší než 
požadovaných 10 µg/L, nedošlo k překročení limitní koncentrace Fe pro pitnou vodu (200 
µg/l) a byl pozorován výrazný desinfekční efekt. Účinná minimální dávka ferátu pro lokalitu 
MEZ byla 10 mg/L, pro lokalitu KLU 15 mg/L. Tvorba odpadního kalu byla minimální, 
z 500L zpracované vody na čtvrtprovozním zařízení nebylo při praní filtrů získáno měřitelné 
množství kalu. Hlavní výhodou testované technologie z hlediska praktického využití, oproti 
stávajícím technologiím, je minimální spotřeba činidel, minimální tvorba kalu s obsahem As 
(nebezpečný odpad) a desinfekční efekt. Čtvrtprovozní linka byla vyrobena v mobilním 
provedení, tj. je možné, přímo u potenciálního zájemce, optimalizovat dávkování ferátů a 
ostatních činidel na konkrétní vodu a požadovaný výkon. Mobilní linku lze využít i pro 
optimalizaci dávkování běžných koagulačních činidel on-site. 
 
KLÍČOVÁ 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). 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 významný 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). Z toho důvodu se v rámci výzkumného projektu NANOBIOWAT (Centra 
kompetence, TAČR) testuje jejich reálné využití v praxi. Nutnou podmínkou pro praktické 
aplikace bylo zvládnutí výroby ferátů  v množství dostatečném pro průmyslové využití – 
tohoto cíle bylo řešitelským týmem projektu NANOBIOWAT v r. 2014 úspěšně dosaženo. 
Jednou z mnoha možností praktického využití ferátů je odstraňování arsenu z vody. V roce 
2014 a 2015 firma AECOM realizovala laboratorní testy s feráty se dvěma zdroji podzemní 
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vody s přirozeně zvýšenou koncentrací As (cca 100 µg/l), které mají potenciál být využívány 
pro výrobu pitné vody. Podzemní voda, po aplikaci ferátů za laboratorních podmínek, splnila 
požadavky na obsah As v pitné vodě dle Vyhlášky 252/2004 Sb. pro oba testované zdroje. 
Výsledky zmíněných laboratorních testů byly prezentovány na minulé konferenci VODA 
2015 v Poděbradech. Na základě zkušeností z laboratorních testů byl navržen a sestrojen 
prototyp mobilního zařízení pro aplikaci ferátů (železičitanů/železičnanů) on-site o výkonu 
100 L/hod. Cílem konstrukce tohoto zařízení bylo potvrdit ve čtvrtprovozním měřítku 
aplikovatelnost ferátů pro výrobu pitné vody.  
 
METODIKA ODSTRAŇOVÁNÍ ARZENU POMOCÍ FERÁTŮ  
a) Princip metody 
Feráty při reakci s vodou vytvářejí nanočástice ve formě amorfních -Fe2O3 and -FeOOH. 
Arzén je během tří až pěti minut adsorbován, a částečně začleněn, do struktury těchto 
nanočástic.  Následně je třeba z vody kvalitně odseparovat vzniklé mikrovločky obsahující 
hydroxidy Fe a As. 
 
b) Charakterizace použitého ferátu pro testování  
Pro čtvrtprovozní test byly použity feráty vyrobené ve firmě LAC s.r.o. (člen řešitelského 
týmu NANOBIOWAT), konkrétně produkt ENVIFER, šarže LAC 019, jejíž detailní 
specifikace je uvedena v Tabulce 1a a Tabulce 1b. Produkt ENVIFER je tvořen hrubozrnnou 
matricí černofialové až černé barvy, obsahuje feráty ve formě železičnanů (Fe V) a železanů 
(Fe VI). Po kontaktu s vodou dochází k disproporcionačnímu rozkladu železičnanu na 
železnan (Fe VI) a železitan (Fe III), feráty se pak vyskytují ve vodném roztoku dominantně 
ve formě železanů (Fe VI). Železany jsou ve vodném roztoku nestálé, po 24 hod jejich 
koncentrace dosahuje pouze 3,4 %, není jej tedy možno požít jako zásobní roztok a feráty je 
nutné dávkovat v pevném stavu. Pro účely testování na čtvrtprovozní jednotce byly feráty, 
s ohledem na velmi malé potřebné množství pro jeho realizaci, odvažovány na zlatnických 
váhách. V praxi budou feráty dávkovány na zařízení, které bude dimenzováno pro konkrétní 
požadovaný výkon. Dávkovací zařízení musí zajistit hygroskopické prostředí, tento typ 
dávkovačů je dodáván specializovanými firmami. Další zkoumanou variantou je dávkování 
ferátů ve formě tablet, jejichž vývoj je součástí výzkumu.  
 

Tabulka 1a. Obsah ferátů v produktu ENVIFER, pevný produkt 
ENVIFER šarže 019, pevný produkt 

Charakterizace pomocí Mössbauerovy spektroskopie a AAS, 
realizace RCPTM 

KFe(III)O2 29 ± 3 % 
K3Fe(V)O4 50 ± 5 % 
K2Fe(VI)O4 6 ± 2 % 

K2O < 3 % 
 

Tabulka 1b. Obsah ferátů v produktu ENVIFER, vodný roztok 
ENVIFER šarže 019, vodný roztok 0,5 g/L 

Charakterizace pomocí UV-VIS spektrometrie, 510 nm, 
realizace LAC 

Čas po rozpuštění Absorbance Obsah K2Fe(VI)O4 
1 min 0,98 33,35 % 
24 hod 0,1 3,40 %  
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c) Optimální podmínky reakce 
Reakce ferátů ve vodném prostředí je alkalická, proto s nárůstem použité navážky ferátů také 
roste pH. Laboratorní testy potvrdily, že optimální hodnota pH pro odstraňování As je 7,0 -  
viz Obr. 1. Další snižování pH vede k nižší stabilitě ferátů.  
 

 
Obrázek 1. Pozitivní vliv úpravy pH na efektivitu separace arzenu 

 
d) Popis mobilní čtvrtprovozní linky pro aplikaci ferátů 
Na základě laboratorních testů byla navržena technologická linka pro separaci As za použití 
ferátů a bylo vyrobeno testovací mobilní čtvrtprovozní zařízení o výkonu 100 L/hod pro 
testování on-site. Celá linka je uložena v kontejneru transportovatelném na přívěsu za osobní 
automobil vybavený tažným zařízením. Rozměry kontejneru 2m × 2m × 3m (šířka × výška × 
délka). Kontejner je třeba připojit ke zdroji elektrické energie 380V.  
 
Konfigurace linky:  
a) míchaný reaktor s dávkováním ferátu, zředěné HCl a roztoku polymerního flokulantu,  
b) nádrž pro zrání reakce a případnou sedimentaci,  
c) písková filtrace,  
d) mikrofiltrace – 10 µm a 1 µm,  
e) ultrafiltrace – 0,45 µm.  
 
VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ – ČTVRPROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Separace arsenu 
Navržená technologie byla testována na reálné podzemní vodě s přirozeně zvýšeným obsahem 
As ze dvou lokalit na Příbramsku (lokalita MEZ, lokalita KLU). Po příjezdu na lokalitu byly 
vždy technologickými laboratorními testy optimalizovány dávky činidel a jejich časování na 
aktuální stav čištěné vody. Následně byla voda čištěna na čtvrtprovozním zařízení za 
použití  různých dávek ferátů (5 mg/L, 10 mg/L, 15 mg/L, 20 mg/L). Provozní objem reaktoru 
pro semikontinuální proces je 50 L, celý proces trvá cca 30 min, tj. za hodinu lze zpracovat 
100 L surové vody. Během celého procesu byly průběžně měřeny hodnoty pH, oxidačně-
redukční potenciál a teplota. Maximální změřená hodnota Eh během reakce byla 850 mV. 
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Každá dávka ferátu byla na čtvrtprovozním zařízení ověřena duplicitně. Pro hodnocení 
účinnosti separace As byly odebírány vzorky surové vody (vstup), voda za pískovým filtrem 
(PF), voda za mikrofiltrací 1µm (MF) a voda za ultrafiltrací (UF), tj. vyčištěná voda. 
Laboratorní analýzy odebraných vzorků byly realizovány v nezávislé akreditované laboratoři 
(ALS). Dosažené výstupní koncentrace As pro jednotlivé dávky ENVIFERU jsou uvedeny 
v Tabulce 2. Koncentrace arzenu ve vyčištěné vodě pro vodu MEZ i vodu KLU vyhověly 
limitu na pitnou vodu (max. 10 µg/L). Optimální dávka ENVIFER pro vodu MEZ byla 10 
mg/L (10 g/m3), pro vodu KLU 15 mg/L (15g/m3). U vody KLU je velmi pravděpodobné, že 
hodnota 12,5 µg/L z prvního testu (A) byla ovlivněna předchozím testem s dávkou ENVIFER 
10 mg/L, která je tuto vodu nedostatečná. 
 

Tabulka 2. Odstraňování As pomocí ferátů, čtvrtprovozní linka, duplicitní testování každé 
dávky ENVIFERU 

  

VSTUP 
As 

(µg/L)  

VÝSTUP As (µg/L)  
ENVIFER 

 5 mg/L 
ENVIFER  
10 mg/L 

ENVIFER  
15 mg/L 

ENVIFER  
20 mg/L 

A B A B A B A B 
Voda 
MEZ 89 11 17 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Voda 
KLU 102 n n 13 17 12 <5 <5 5 

 
Účinnost separace As jednotlivými filtračními stupni pro optimální dávku ENVIFERU pro 
testované vody je uvedena v Tabulce 3. Z výsledků je zřejmé, že pro vodu MEZ byl největší 
podíl As odstraněn již pískovou filtrací. U vody KLU byl největší podíl As odstraněn až 
v posledním filtračním stupni – ultrafiltraci. Je zřejmé, že chemismus konkrétní vody 
významně ovlivňuje průběh reakce a tvorbu mikrovloček Fe pro separaci As. Z toho plyne, že 
i provozní náklady budou pro oba typy testovaných vod odlišné. Z toho důvodu je navrhování 
technologie a potřebných dávek reagentů pouze na základě laboratorních testů pomocí 
„spikované“ destilované vody zcela nesmyslné. Výsledky testů na námi navržené 
čtvrtprovozní lince prokázaly, že navržená technologie je dostatečně robustní a odstraňuje 
spolehlivě mikrovločky Fe-As nezávisle na jejich velikosti a obsah arzenu ve vyčištěné vodě 
vyhovuje požadavkům na pitnou vodu.  
 

Tabulka 3. Porovnání účinnosti odstraňování As jednotlivými filtračními stupni pro 
testované vody při optimální dávce ENVIFERU 

  

Voda MEZ,  Voda KLU,  
ENVIFER 10 mg/L ENVIFER 15 mg/L 

As - 
zbytkový 

obsah 

As - podíl 
odstraněný dílčím 
filtračním krokem 

As - zbytkový 
obsah 

As - podíl 
odstraněný dílčím 
filtračním krokem 

% % % % 
VSTUP 100 0 100 0 
za  pískovou filtrací 49,5 50,5 61,3 38,7 
za mikrofiltrací 11,9 37,6 42,4 18,9 
za ultrafiltrací 0 11,9 0 42,4 
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Mikrobiologická analýza 
Výsledky mikrobiologické analýzy vody KLU na čtvrtprovozní lince jsou uvedeny 
v následující Tabulce 4. Sledováno bylo mikrobiální oživení vstupní vody a výstupních vod 
z testovací linky za ultrafiltrací pro jednotlivé testované dávky ENVIFERU. Před zahájením 
testu byly pískový filtr a ultrafiltrační jednotka vydezinfikovány 10% peroxidem vodíku a 
vyměněny použité filtrační vložky z mikrofiltrace za nové. 
 

Tabulka 4. Výsledky mikrobiologické analýzy pro vodu KLU – vstup a voda vystupující 
s testované technologie (odběrové místo za ultrafiltrací) pro jednotlivé dávky ENVIFERU 

Bakteriální 
oživení Jednotka 

KLU
_ 

vstup  

KLU_ 
Dávka 

ENVIFER 
10 mg/L bez 
flokulantu 

KLU_ 
Dávka 

ENVIFER 
10 mg/L 

KLU_ 
Dávka 

ENVIFER 
15 mg/L 

KLU_ 
Dávka 

ENVIFER 
20 mg/L 

Clostridium 
Perfringens CFU/100mL 0 0 0 0 0 

Coliform Bacteria CFU/100mL 100 0 0 0 0 
Enterococci CFU/100mL 57 0 0 0 0 
Escherichia coli CFU/100mL 0 0 0 0 0 
Microorganism 
cultivated at 22°C CFU/mL 3300 18 0 3 0 

Microorganism 
cultivated at 36°C CFU/mL 2900 10 0 0 0 

 
Z tabulky 4 je zřejmé, že z testované technologie vystupuje voda z mikrobiologického 
hlediska vyhovující požadavkům na pitnou vodu. Zda je příčinou tohoto velmi slibného 
výsledku dezinfekční efekt při reakci ferátů ve vodném prostředí, sorpce mikroorganismů na 
vytvořené mikrovločky železitých hydroxidů-oxidů, vliv ultrafiltrace s velikostí pórů 0,45 
µm, vydezinfikování technologické linky před testem či kombinace několika výše uvedených 
procesů, je předmětem dalšího zkoumání, nicméně desinfekční efekt byl v souvislosti s feráty 
publikován v odborné literatuře. Spolehlivost dezinfekčního účinku navržené technologie 
bude třeba potvrdit za podmínek dlouhodobého kontinuálního provozu. 
 
Odpadní produkty 
Bilance odpadních produktů byla hodnocena po ukončení testu na lokalitě KLU. Při tomto 
testu bylo za různých technologických podmínek (různé dávky ENVIFER) zpracováno 
celkem 516 L vody s obsahem As 0,1 mg/L.  
Místy záchytu As byly pískový filtr, filtrační vložky z mikrofiltrace (2ks) a filtrační vložka z 
ultrafiltrace. Filtrační vložky z mikrofiltrace a ultrafiltrace byly po skončení testu pouze slabě 
nažloutlé, ani u jedné nebyl zaznamenán sebemenší pokles tlaku (indikace zanášení pórů 
filtračních vložek), tj. byly ponechány pro následné testy. U pískového filtru byla použita 
běžná praxe čištění, tj. protiproudý proplach pěti objemy pitné vody odpovídající pěti 
objemům náplně pískového filtru. Objem náplně použitého pískového filtru je 35 L, celkový 
objem prací vody byl tedy 175 L. Prací voda byla jímána do sběrné nádrže, ze které byly po 
ukončení promývacího procesu odebrány vzorky pro chemickou analýzu v ALS – vzorek 
SUM. Výsledky laboratorních analýz vzorků prací vody pískového filtru uvádí Tabulka 5. 
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Tabulka 5. Výsledky chemické analýzy prací vody z pískového filtru po testu KLU 

Parametr Jednotka SUM 
Prací voda pískového filtru 

CHSKMn mg/L 1,11 
NL (105 °C) mg/L 10,2 
As celkový mg/L 0,119 
Fe celkové mg/L 2,74 
As rozpuštěný mg/L 0,0105 
Fe rozpuštěné mg/L 0,0125 

 
Z tabulky 5 vyplývají následující fakta: 
 Prací voda: na promytí pískového filtru dostačuje obvyklý objem prací vody odpovídající 

pěti objemům náplně pískového filtru. Koncentrace rozpuštěného As (0,0105 mg/L) i 
rozpuštěného Fe (0,0125 mg/L) v použité prací vodě vyhovují požadavkům na pitnou 
vodu (vzorek SUM), tj. arzen i železo jsou pevně vázány na mikrovločky ve formě 
nerozpuštěných látek, zůstávají zachyceny v kalu a do prací vody se uvolňují minimálně. 
Prací voda, po odstranění kalu, tedy není nebezpečným odpadem.   

 Kal: z 516 L čištěné vody nebylo na pískovém filtru zachyceno měřitelné množství kalu  
 Vyčerpané filtrační vložky z filtrace a mikrofiltrace budou likvidovány dle zákona o 

odpadech. V případě malého množství likvidovaných filtračních vložek (desítky až první 
stovky za rok) je ekonomickou variantou likvidace jako nebezpečný odpad, v případě 
rozsáhlejší technologie by bylo vhodné prověřit možnost překategorizování vyčerpaných 
filtračních vložek na ostatní odpad na základě posouzení nebezpečných vlastností. 

 
ZÁVĚR 

 Na základě dříve realizovaných úspěšných laboratorních a technologických testů byl 
navržen a sestrojen mobilní prototyp zařízení pro aplikaci železičitanů/železičnanů 
s cílem odstranit arzen z podzemní vody tak, aby výstupní koncentrace arzenu 
splňovala požadavky na obsah arzenu v pitné vodě (10 µg/L).  

 Testovací technologická linka má výkon 100 L/hod, je tedy schopna simulovat 
případné technologické problémy ve velkých objemech. Úspěšné testy na tomto 
zařízení již poskytují pro investory dostatečnou záruku pro konstrukci funkčního 
plnoprovozního technologického celku. 

 Účinnost navržené technologie byla potvrzena na dvou zdrojích podzemní vody 
s přirozeně zvýšeným obsahem arzenu 10x převyšujícím limit pro pitnou vodu. 
V obou případech výstupní koncentrace arzenu byla nižší než detekčnílimit analytické 
metody (<5 µg/L). Optimální dávka ferátu v prvním případě byla 10 mg/L (10 g/m3), 
ve druhém 15 mg/L (15g/m3). 

 Bylo zjištěno, že průběh reakce je pro testované typy vod odlišný vlivem rozdílného 
chemismu. Pro vodu MEZ byl max. podíl arzenu odstraněn již v prvním filtračním 
stupni, u vody KLU až v posledním filtračním stupni. Navržená technologie je však 
dostatečně robustní a u obou vod byl splněn limit pro koncentraci As v pitné vodě. 
Z toho plyne, že je navrhování technologie a potřebných dávek reagentů pouze na 
základě laboratorních testů pomocí spikované destilované vody jsou zcela nesmyslné.  

 Výhodou testovací linky je její mobilita, kdy je možné na konkrétní lokalitě 
optimalizovat dávkování všech činidel na konkrétní vodu bez vlivu stárnutí (aging).  

 Z testované technologie vystupuje voda vyhovující z mikrobiologického hlediska 
požadavkům na pitnou vodu. 
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 Technologická čtvrtprovozní linka je variabilní a je možné ji využít pro on-site 
optimalizaci dávkování i běžných koagulačních činidel.  

 

 
Obrázek 2. Transport čtvrtprovozní linky na testovací lokalitu 

 

 
Obrázek 3. Testovací čtvrtprovozní zařízení, nalevo technologie, napravo manipulační 

prostor pro laboratorní testy on-site 
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ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ SMĚSNÝCH OXIDANTŮ  
PRO OXIDACI, DEZINFEKCI A HYGIENICKÉ 

ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Macek L. 
 

Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, Česká republika 
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ABSTRAKT 
Cílem práce vodárenských specialistů je vyrábět a dodávat pitnou vodu v dobré kvalitě, 
chutnou a zdravotně nezávadnou, vyrobenou s minimem rizika a za rozumných nákladů. 
Stávající způsoby dezinfekce a hygienického zajištění vody mohou vysoce kvalitní vodu, 
kterou vyrobíme v úpravně vody trochu znehodnotit. Využití směsných oxidantů vyráběných 
elektrolýzou ze solanky v místě použití pomáhá zlepšovat organoleptické vlastnosti vody, 
snižuje tvorbu vedlejších produktů dezinfekce a zároveň udržuje stabilnější zbytkový oxidant 
v rozsáhlých sítích. Směsné oxidant pomáhají zlepšovat kvalitu vody a snižovat rizika spojená 
s používáním nebezpečných látek a snižovat rizika spojená s distribucí vody.  Příspěvek se 
zabývá zkušenostmi s aplikací technologie na výrobu směsných oxidantů v ČR, nejstarší 
zařízení jsou v době této přednášky devět a půl roku v provozu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Směsné oxidanty, snižování rizika při výrobě a distribuci vody, výroba elektrolýzou solanky 
v místě použití, zkušenosti s aplikací směsných oxidantů, zlepšování kvality vody. 
 
ÚVOD 
Cílem naší práce je zajistit, aby voda, dodávaná z veřejných vodovodů byla zdravotně 
nezávadná, chutná a vyrobená s minimem rizika při její výrobě a se sníženým rizikem při její 
distribuci a s rozumnými náklady. Dobré je také využít technologii, která znamená vylepšení 
kvality vody. Generátory směsných oxidantů zajišťují výrobu velmi kvalitního prvotřídního 
oxidantu v místě použití elektrolýzou solanky od malých aplikací až po největší města. Při 
použití tradičních technologií na bázi chloru může docházet k problémům se zápachem po 
chloru, technologie představují bezpečnostní a BOZP riziko, vznikají ve větší míře nechtěné 
produkty a mohou přispívat i k zarůstání potrubí. Technologie výroby směsných oxidantů je 
velmi spolehlivá s autonomním řízením, tj. s nízkými nároky na obsluhu a údržbu. V článku 
bych chtěl pojednat o některých přímých i zprostředkovaných zkušenostech s aplikací 
směsných oxidantů. 
 
PROBLÉMY A OMEZENÍ TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ NA BÁZI CHLORU 
Otázky vylepšení kvality dodávané vody jsou současně otázkami spojenými s vylepšením 
kvality života těch, kteří tuto vodu pijí a jinak používají. Každé i drobné vylepšení kvality 
vody je z tohoto hlediska významné. Zaměříme-li se na tradiční prostředky pro dezinfekci a 
hygienické zabezpečení vody jako je plynný chlor nebo chlornan sodný, může docházet 
k problémům s chlorovým zápachem, tyto chemikálie nemají dostatečné inaktivační vlastnosti 
a často podporují nárůst biofilmu, je velmi obtížné nějakým způsobem řídit zbytkový volný 
aktivní chlor na konci rozsáhlých sítí, pokud bychom to chtěli docílit, znamenalo by to velmi 
vysoké dávky. U chlordioxidu, který má o něco lepší vliv na chuť a pach vody musíme počítat 
s tím, že se jedná o velmi rizikovou technologii, závislou na lidském faktoru, jak ukazují 
zkušenosti z ČR a SR. Dávka chlordioxidu je omezena tvorbou chloritanů v pitné vodě, které 
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jsou omezeny na 0,2 mg.l-1. Pak často, abychom zajistili zbytkový chlor, je nutné kombinovat 
chlordioxid s dalším oxidantem. Použití chloradioxidu představuje nákladnou a rizikovou 
technologii.  
 
JAKÉ MÁME MOŽNOSTI VÝROBY OXIDANTŮ V MÍSTĚ POUŽITÍ 
Jedna produktová řada se skládá z tří typů generátorů chlornanu sodného Aquion MIOX řady 
H s kapacitou 11,3 – 703 kg ekvivalentu volného aktivního chloru za den. Jedná se o výrobu 
prostého chlornanu sodného s cílem dosáhnout co nejnižší provozní náklady na výrobu tohoto 
oxidantu. 
 
Druhá produktová řada se skládá ze čtyř typů generátorů směsných oxidantů Aquion MIOX 
řady M s kapacitou 0,45 – 450 kg ekvivalentu volného aktivního chloru za den. Tato řada 
vyrábí směsné oxidanty s rozdílnými vlastnostmi od prostého chlornanu sodného. Rozdíly 
jsou v krátkosti uvedeny v následující části. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1a. Zařízení výrobu směsných 
oxidantů pro dezinfekci a hygienické 

zabezpečení vody, město 10 000 obyvatel, 
úpravna 1. Toto zařízení dosáhlo 28 000 

provozních hodin. Druhá generace generátorů  

Obrázek 1b. Zařízení výrobu směsných 
oxidantů pro dezinfekci a hygienické 

zabezpečení vody, město 10 000 obyvatel, 
úpravna 2 (mám tu čest uvést do provozu 

první generátor v ČR) 
 

MÝTY OKOLO SMĚSNÝCH OXIDANTŮ 
Někdy se můžeme setkat s hlasy, které tvrdí, že elektrolýzou solanky nemůže vzniknout nic 
jiného než chlornan sodný. To je jeden z velkých mýtů. Zkušenosti ukazují, že při dodání 
většího množství elektrické energie lze za specifických podmínek rozkládat nejen sůl, 
obsaženou ve vodě, ale ve větší míře i vodu. Směsné oxidanty vznikají za zhruba dvojnásobné 
spotřeby elektrické energie a vyšší spotřeby chloridu sodného, než chlornan sodný vyráběný 
stejným postupem. 
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Dalším mýtem je používání tradičních oxidantů na bázi chloru. V úpravnách vody vyrábíme 
velmi kvalitní vodu, do které dávkujeme tradiční chemikálie na bázi chloru. To ovšem snižuje 
kvalitu vyráběné vody. U plynného chloru a chlornanu sodného zhruba třetina dávky zmizí a 
je dále neměřitelná, dále dochází k rychlému úbytku volného aktivního chloru. Zbytkový 
chlor v rozsáhlých distribučních systémech je s použitím těchto tradičních chemikálií obtížně 
řiditelný a znamená na buď dávkovat velmi vysoké dávky, nebo rezignovat na zajištění 
zbytkového volného aktivního chloru na konci distribučních sítí. Směsné oxidant jsou 
stabilnější, pravděpodobně díky svému složení a umožní lépe řídit zbytkový oxidant i 
v rozsáhlých systémech. Ukazují to praktické zkušenosti již přes deseti tisíc aplikací 
v různých sférách vodního hospodářství. 
 
ČÍM SE LIŠÍ SMĚSNÉ OXIDANTY OD PLYNNÉHO CHLORU/CHLORNANU 
SODNÉHO 
 
Výborná inaktivace mikroorganizmů  
Inaktivuje mikroorganizmy včetně Legionelly, Pseudomonas, Salmonella, Listeria, 
Staphylococcus a Cryptosporidium o 1-4 řády rychleji než chlor. 
 
Odstranění biofilmu 
Odstraňuje biofilm a zabraňuje jeho následnému vzniku. Chrání veřejnost před nemocemi 
spojenými s bakteriemi navázanými na biofilm jako je např. Legionella. 
 
Vylepšení přenosu tepla v chladících systémech 
Omezuje tvorbu nárostů a usazenin, které mohou ovlivnit účinnost tepelné výměny 
v chladících vodních systémech nebo tepelných výměnících. 
 
Možnost řízení zbytkového volného aktivního chloru i v rozsáhlých systémech 
Dlouhá doba zdržení za malých dávek. Pomáhá snižovat počáteční dávku chloru až o 30 %, 
přičemž udržuje zbytkový chlor i v dlouhých distribučních systémech po delší dobu. 
 
Nižší tvorba vedlejších produktů dezinfekce 
Může pomoci redukovat tvorbu trihalomethanů (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA5) až 
o 50 % při úpravě a v distribuční síti. Na rozdíl od chlordioxidu nevytváří chloritany a oproti 
ozonu minimalizuje vznik bromičnanů. 
 
Mikroflokulace 
Pomáhají snížit spotřebu koagulantu až na 40 % při použití v předúpravě za současného 
snížení finálního zákalu. Dochází také ke snížení celkové produkce kalu. 
 
Oxidace železa a manganu 
Díky oxidaci manganu a železa se docílí jejich snazšího odstranění běžnou koagulací a 
následnou filtrací či sedimentací. Zabraňují vzniku železitých potahů v aerátorech, tím snižují 
potřebu jejich čištění. 
 
Vylepšení chuti a zápachu vody 
I při dávkách do 3-4 mg.l-1 není upravená voda cítit po chloru. Při dezinfekci směsnými 
oxidanty nedochází ke vzniku di- a trichloraminů, které jsou zdrojem nežádoucí chuti a 
zápachu vody po chloru. Chuť je dále vylepšena díky zamezení nárůstu řas. 
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Oxidace sirníků 
Oxiduje sirníky bez tvorby pachuti a zápachu bez předchozího odčerpání chloru k pokrytí 
požadované potřeby vody.  
 
Zlepšení kvality vzduchu 
Zlepšuje pracovní prostředí v průmyslových halách a zážitky plavců v krytých bazénech tím, 
že eliminuje sloučeniny, které způsobují podráždění spojivek a zápach po chloru. 
 
Snížení koroze 
Snižuje rozpouštění olova a mědi v rozvodných potrubích, snižuje rychlost koroze stavebních 
konstrukcí krytých bazénů a ve vodojemech a akumulačních nádržích, snižuje korozi 
chladicích systémů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oxidace amoniaku při dávkách pod bodem zlomu 
Odstraňuje amoniak na nebo pod teoretickou koncentrací vyžadovanou pro oxidaci amoniaku 
a klasickou chloraci s bodem zlomu. Snižuje tvorbu dusitanů v pitné a odpadní vodě a 
odstraňuje podráždění spojivek a kůže spojených s výskytem vázaného chloru v bazénech.  
 
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ SMĚSNÝCH OXIDANTŮ 
Zřízení pro výrobu a použití směsných oxidantů se skládá ze změkčovače a případného 
ohřevu vody, generátoru solanky, generátoru směsných oxidantů (ev. chlornanu sodného, 
pokud pro danou aplikaci je vhodnější), dávkovací nádrž na oxidanty, dávkovací čerpadla a 

Obrázek 2b. Zařízení pro výrobu 
směsných oxidantů pro dezinfekci a 
hygienické zabezpečení vody, další 

významný průmyslový podnik 

Obrázek 2a. Zařízení pro výrobu 
směsných oxidantů pro dezinfekci a 

hygienické zabezpečení vody, významný 
průmyslový podnik s vlastní vodárnou. 

Čtvrtá generace generátorů 
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odvětrání vodíku. Velikosti jednotlivých částí a hadicových nebo trubních spojů jsou 
navrženy podle konkrétní potřeby. Kapacitu generátoru doporučujeme takovou, aby fungoval 
alespoň s 25% rezervou. Pokud je to možné, napojujeme u všech nádrží bezpečnostní přelivy 
a dnové výpustě do odpadu gravitačně, ale je to možné řešit také čerpáním (obr. 2b). Pro 
případné vypouštění a přelití nádrží využíváme malou domovní čerpací stanici na šedé vody.  
 
Aplikace pro dezinfekci a hygienické zabezpečení pitné vody 
První generátory směsných oxidantů byly spuštěny do provozu 3. března 2008 na dvou 
úpravnách pro město s cca 10 000 obyvateli v západních Čechách, viz obr. 1. Generátor na 
obr. 1a překonal od té doby 28 000 provozních hodin. Jednalo se o druhou generaci 
elektrolyzérů s nerezovým rozvaděčem. Na obr. 1b mám tu čest spustit do provozu první 
generátor směsných oxidantů v ČR. Uvedení do provozu proběhlo hladce, jedině jsme si 
neporadili s lepenými závitovými US PVC tvarovkami. Bez použití momentového klíče tyto 
tvarovky po vytvrzení spoje praskly a museli jsme je nahradit místními tvarovkami.  
 
Jedním z impulsů pro přechod od plynného chloru byl nadměrný zápach po chloru v částech 
rozvodných sítí, přilehlých k úpravnám vody, dalším impulsem byla velmi vysoká rizikovost 
použití plynného chloru, zvláště při výměně tlakových lahví. Po aplikaci této technologie 
zprostředkované ústní informace zmiňovaly také sníženou tvorbu biofilmu a usazenin na 
tepelných výměnících tepelného hospodářství. 
 
Na druhé sadě obrázků, obr. 2 jsou dvě aplikace pro dezinfekci a hygienické zabezpečení 
vody pro dvě významné mezinárodní společnosti, pro jejich průmyslové areály. Na úpravně 
na obr. 2a byl původně používán plynný chlor. I při dávce okolo 1 mg.l-1 se ve fabrice, 
vzdálené asi 2 km vyskytovaly problémy s mikroorganismy a nebylo možné docílit potřebnou 
koncentraci volného aktivního chloru v odlehlých částech vodovodní sítě. Na trase mezi 
úpravnou a továrnou je umístěn vodojem. Dávka směsných oxidantů je nyní okolo 0,2 mg.l-1, 
v rozvodech se nenachází žádné mikroorganismy a v síti se nachází, i s touto nízkou 
koncentrací dostatečný zbytkový volný aktivní chlor. 
 
Zkušenosti s oxidací železa a manganu 
Na třetím obrázku jsou vidět generátory směsných oxidantů pro oxidaci železa a manganu 
(obr. 3a) a oxidaci železa (obr. 3b). Směsné oxidanty představují silnější oxidant, než je 
plynný chlor nebo chlornan sodný. Na obou úpravnách došlo k nahrazení chlornanu sodného 
pro oxidaci. Směsné oxidanty využíváme pro oxidaci a pro dezinfekci a hygienické 
zabezpečení vody. Na úpravně na obr. 3a jsme náhodou zjistili, že došlo také k odstranění 
arsenu v koncentracích okolo 20 ug.l-1 , s nejvyšší pravděpodobností sorpcí na vysrážené 
železo. 
 
Možnosti aplikací v ostatních oborech vodního hospodářství 
V případě použití směsných oxidantů v bazénových okruzích, kdy je potřeba co nejpěknější 
voda a nejpříjemnější prostředí, dochází k velmi rychlé návratnosti, poklesu zápachu po 
chloru v bazénové hale, cože prodlužuje životnost stavebních konstrukcí a zařízení, 
Odstranění Pseudomonas a Legionelly, a zároveň pomáhá splnit požadavku na kvalitu 
ovzduší pro koupající nad hladinou, dochází k eliminaci biofilmů na površích ve styku 
s vodou, včetně eliminace biofilmu ve filtračním loži, k eliminaci Legionelly ze systému, díky 
dobrým inaktivačním schopnostem jsou inaktivovány i odolné mikroorganismy. Směsné 
oxidanty správně nadávkované do bazénového okruhu nenapadají lidské tkáně a přinášejí 
pocit ošetření pokožky kosmetickými prostředky, což v případě použití jiných oxidantu 
nepociťujeme. 
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Další možností je využití směsných oxidantů v otevřených chladících systémech, kdy je 
možné dosáhnout téměř úplnou sterility, směsné oxidanty jsou účinné v odstranění řas a 
biofilmu, díky čemuž není snížena rychlost přestupu tepla. 
 
V neposlední řadě je možné směsné oxidanty využít pro studenou sanitaci potrubí 
v nápojovém průmyslu. 
 
Ve spojení s UV dezinfekcí se dostáváme k vyšší úrovni dezinfekce, kterou je možné 
aplikovat v případě, že je nutné inaktivovat velmi odolné mikroorganismy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3a. Zařízení pro výrobu směsných 
oxidantů pro oxidaci železa a manganu a 

dezinfekci a hygienické zabezpečení pitné 
vody  

Obrázek 3b. Zařízení pro výrobu směsných 
oxidantů pro oxidaci železa a dezinfekci a 

hygienické zabezpečení vody  
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Obrázek 4. Série generátorů pro výrobu směsných oxidantů Aquion MIOX Vault M 

s kapacitou 6,8 – 27,2 kg ekvivalentu volného aktivního chloru je vhodná pro větší aplikace. 
Kapacita výroby závisí na velikosti buňky, umístěné ve shodně velkém kontejnmentu. 

 

 
Obrázek 5. Série generátorů Aquion MIOX Rio na výrobu směsných oxidantů s kapacitou 

27,2 – 227 kg ekvivalentu volného aktivního chloru/den. City of West Point. 
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Obrázek 6. Generátory pro výrobu směsných oxidantů, úpravna vody Francisco Wiesner, 
Bogotá, Columbie, rok instalace 2011 (řada Aquion MIOX Rio Grande, kapacita výroby 

jedné jednotky 450 kg/den ekvivalentu volného aktivního chloru), celková kapacita 900 kg 
ekvivalentu volného aktivního chloru za den. 

 
Všechny generátory, vyobrazené na fotografiích generují směsné oxidanty. Generátory na obr. 
4, 5 a 6 mohou být dodány také ve variantě pro výrobu chlornanu sodného.  
 
ZÁVĚR 
Nejstarší generátory směsných oxidantů v ČR jsou v provozu od 3. března 2008. Jeden z nich 
již překonal 28 000 provozních hodin. Směsné oxidanty pomáhají zlepšovat kvalitu vody díky 
lepším vlastnostem, v porovnání s tradičními prostředky. Pomohly vyřešit otázky spojené 
s bezpečností a BOZP. Zlepšily možnosti řízení zbytkového volného aktivního chloru ve 
vodovodech. Na všech místech dobře slouží svému účelu a potvrzují předpokládané účinky. 
Často se také jedná o technologii s nejnižšími náklady po dobu životnosti. I když, když se 
jedná drobné vylepšení kvality vody a tím drobné vylepšení kvality života lidí, je vhodné 
investovat do nové technologie?  
 
SEZNAM LITERATURY 
Macek, L. (2017): Porovnání vlastností různých metod chemické dezinfekce a hygienického zabezpečení vody 

na bázi chloru: směsné oxidanty vs. tradiční způsoby - plynný chlor, chlornan sodný a chlordioxid. In 
Sborník Konference Pitná voda 2017, Trenčianské Teplice, Slovensko.  

Macek, L. (2016): Jak účinně odstraňovat železo a mangan při úpravě pitné vody? In Sborník Konference Nové 
trendy v oblasti úpravy pitnej vody, Nový Smokovec, Slovensko. 

Macek, L. (2015): Jak vylepšit kvalitu vody pomocí elektrochlorace – nové možnosti. In Sborník Konference 
Voda Zlín 2015. 

Macek, L. (2014): Možnosti využití směsných oxidantů pro zlepšení kvality vody a provozu v bazénech a 
wellnes. In Sborník Konference Technologie pro bazény, sauny a wellness k modernizaci a provozním 
úsporám. 

 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 147 ~ 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ MIKROPOLUTANTŮ A BIOLOGICKÉHO 
ZNEČIŠTĚNÍ Z VLTAVSKÉ VODY NA REKONSTRUOVANÉ 

ÚPRAVNĚ VODY TRNOVÁ 
 

Paul J.*, Dolejš P.**, Liška M.***, Říhová Ambrožová J.****, Hrušková P.*****, 
Soukup J.*, Dobiáš P.** 

 
*Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 

**W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České Budějovice 

***Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov 
****Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, 

Technická 5, 166 28 Praha 6 
*****ENVI-PUR, s.r.o., Wilsonova 420, 392 01 Soběslav 

E-mail: jiri.paul@vakberoun.cz 
 
ABSTRAKT 
ÚV Trnová vyrábí pitnou vodu z vltavské vody odebírané z nádrže Vrané. Příspěvek se 
zaměřuje na odstranění biologického znečištění (bioseston a kultivovatelné organismy) a 
mikropolutantů, zejména PAU, pesticidních látek a některých farmak. Keramická 
membránová filtrace AMAYA s velikostí pórů 0,1 µm se jeví jako velmi vhodná separační 
technologie pro odstranění bioty, účinnost ale nebyla 100% a bude nutné průniky organismů 
dále zkoumat. Některé ze sledovaných organických látek se nepodařilo zcela eliminovat ani 
použitím granulovaného aktivního uhlí, upravená voda přesto vyhovuje limitům pro pitnou 
vodu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Bioseston, farmaka, granulované aktivní uhlí, mikrobiologie, mikrofiltrace, pesticidy, úprava 
vody.  
 
ÚVOD 
Úpravna vody Trnová se zapsala do novodobé historie českého vodárenství jako odstrašující 
příklad neschopnosti upravit povrchovou vodu na vodu pitnou pro obec Trnová, která má 
zhruba 200 odběratelů. Neprůhledné vlastnické vztahy a provozovatel bez zaměstnanců stáli 
v pozadí kauzy, při které v letech 2014 - 2016 netekla obyvatelům v Trnové mnoho měsíců 
pitná voda. Naprosto nevhodnou technologii úpravy, navíc zcela neprofesionálně 
provozovanou (Peroutka 2015, Dolejš a kol. 2016a), se s nástupem nového provozovatele na 
počátku roku 2016 podařilo doplnit a upravit tak, že v současnosti úpravna vyrábí stabilně 
pitnou vodu. Novými technologickými prvky technologie jsou keramická membránová 
mikrofiltrace AMAYA 5 (MF), paralelně běžící filtrace s náplní Filtralite Mono-Multi a na 
spojené lince za těmito technologiemi filtry s GAU a UV dezinfekce (Dolejš a kol. 2016b). 
Úpravy bylo nutno řešit co nejrychleji, za co nejmenší náklady a s krátkodobým výhledem, 
neboť se připravuje odstavení tohoto zdroje a přepojení na přivaděč vody z Prahy – Baní 
vedoucí do Mníšku pod Brdy. Proto také nebyla provedena náročná změna stávajícího řízení 
úpravny. Důsledkem toho i při menší výrobě vody, na kterou by jinak stačila kapacita MF, 
musí být paralelně v chodu i linka původní. Pro provoz úpravny toto není žádné významné 
omezení, neboť po úpravě dávkování chemikálií a výměně filtrační náplně i původní linka 
upravuje vodu v dostatečné kvalitě. Znesnadňuje to však celkové vyhodnocení účinnosti 
úpravny, protože poslední dva kroky úpravy, tj. filtrace na GAU a dezinfekce UV zářením, se 
provádí na směsi vody upravené MF a vody za původní linkou se sedimentací a filtrací.  
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Cílem tohoto příspěvku bylo provést ověření účinnosti úpravy vltavské vody odebírané 
z nádrže Vrané pod soutokem s řekou Sázavou, a to se zaměřením zejména na organické 
mikropolutanty a biologické oživení (mikroskopicky a kultivačně). Provedení rozsáhlého 
sledování schopnosti odstranit organické látky se nabízelo z několika důvodů – takový typ dat 
pro MF AMAYA, která je v Trnové první instalací na výrobu pitné vody nejen v ČR, ale i ve 
střední Evropě, není autorům příspěvku znám a výsledky mohou posloužit rozhodování o 
dalších vhodných aplikacích. Dále je možné koncentrace organických látek v surové vodě 
v době odběru diskutovat s hodnotami monitoringu, který provádí správce povodí. Dalším 
důvodem bylo otestování náplně GAU, která v době instalace z časových důvodů i díky 
absenci věrohodných historických dat nemohla být podrobena důkladnému testování na 
specifické polutanty a byla podle zkušeností autorů technologického návrhu vytipována jako 
nejvhodnější (Dolejš a kol. 2016b). V neposlední řadě pak výsledky budou poskytnuty 
zákazníkům v obci Trnová, kteří se na možnost výskytu cizorodých látek v upravené vodě 
dotazují a po minulých zkušenostech k pitné vodě chovají stále jistou míru nedůvěry.  
Účinnost eliminace biologického oživení bude využita k ověření vhodnosti instalace MF, 
která by měla ve své podstatě sloužit jako dostatečná funkční bariéra pro záchyt 
mikroorganismů a tím pádem jejich eliminaci z upravované vody. V roce 2015 byly Krajskou 
hygienickou stanicí na odběrných místech u zákazníků zjištěny u ukazatele kultivovatelné 
mikroorganismy se specifikací růstu při 22 °C hodnoty 2 000 KTJ·ml-1 a u ukazatele 
kultivovatelné mikroorganismy se specifikací růstu při 36 °C hodnoty 370 KTJ·ml-1. 
V případě mikroskopického obrazu, byl zjištěn počet 25 400 jed.·ml-1 (Dolejš a kol. 2016a). 
Zmíněné přítomné biologické oživení (kultivovatelné mikroorganismy, mikroskopický obraz) 
poukazuje na zvýšený přísun organicky rozložitelného substrátu, sekundární kontaminaci a 
zejména nedostatečnou technologii úpravy vody. Navíc je možné předpokládat, vzhledem ke 
zvýšené metabolické aktivitě mikroorganismů, i případný projev organoleptických závad, tj. 
pachů a příchutí vody. Za tímto účelem bylo v roce 2017 sledování účinnosti navrhované 
technologie, kromě mikroskopického obrazu a kultivačního stanovení, doplněno o další 
biologické ukazatele, které se mohou podílet na zhoršení organoleptických vlastností vody. 
Sledování bylo doplněno o kultivační stanovení s cílem záchytu bakterií (streptomycet a 
aktinomycet) na víceméně selektivních a obecných kultivačních médiích, s cílem navržení 
případného operativního monitoringu včasného předcházení organoleptickým závadám vody 
způsobených zvýšenou produkcí metabolitů (např. geosmin, 2-MIB) (Říhová Ambrožová 
2016). 
 
Membránová filtrace (MF) 
Mikrofiltrační jednotka AMAYA 5 má maximální výkon 5 m3·h-1 (Flux = 200 l·m-2·h-1) a 
upravuje vodu principem membránové mikrofiltrace s předřazeným koagulačním stupněm. 
Na vstupu surové vody do jednotky se nacházejí dva rukávové filtry pro separaci 
mechanických nečistot o velikosti ≥ 300 µm. Proces koagulace a flokulace probíhá 
v kompaktním provedení trubkového flokulátoru, v němž je zajištěna účinná homogenizace 
dávkovaného koagulantu a dostatečná teoretická doba zdržení pro přípravu membránou 
separovatelné suspenze. Dávkovaným koagulantem je polyaluminiumchlorid (PAX 18). Z 
trubkového flokulátoru voda natéká do modulu s keramickou membránou, která má plochu 25 
m2 s nominální velikostí pórů 0,1 µm. Fyzikální praní (backwash, BW) je spouštěno 
automaticky při dosažení hodnoty transmembránového tlaku 90 kPa. S ohledem na výkyvy 
v kvalitě surové vody a nepravidelnou výrobu dochází na ÚV Trnová k praní membrány 
v časovém intervalu 2 – 6 hodin.  
Ve volitelných časových intervalech je možné provádět chemické praní membrány (chemical 
enhanced backwash, CEB), které je dvojího charakteru. Kyselé praní je prováděno 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 149 ~ 
 

dávkováním kyseliny sírové (96%) a oxidační praní dávkováním chlornanu sodného (14%). 
Podrobnosti o provozu MF shrnuje Hrušková a kol. (2017a). 
 
METODIKA  
 
Biologie 
Dle ČSN 75 7712 bylo provedeno stanovení mikroskopického obrazu s cílem zjištění 
kvalitativního a kvantitativního zastoupení taxonů. Mikroskopický rozbor byl doplněn i o 
stanovení procenta pokryvnosti abiosestonem dle ČSN 75 7713. Mikrobiologické rozbory 
byly zaměřeny na obecné indikátory organického znečištění, tj. kultivovatelné 
mikroorganismy se specifikací růstu při 22 °C a 36 °C dle platné ČSN EN ISO 6222 a dále 
pak na streptomycety a aktinomycety, podílející se na organoleptických závadách vody. Ke 
kultivaci streptomycet a aktinomycet byla použita různá kultivační média s cílem 
optimalizace vhodné a rychlé metody detekce s ohledem na podmínky kultivačního stanovení 
(agar s kvasničným extraktem dle ČSN EN ISO 6222, agarové médium pro streptomycety 
s organickým dusíkem a agarové médium pro aktinomycety; různá kultivační teplota a doba 
kultivace; přímý výsev a membránová filtrace; objem 1 ml a 10 ml). Kolonie streptomycet a 
aktinomycet mají zcela typický houbovitý, rozvětvený vzhled, je možné je sledovat již na 
kultivačním médiu s kvasničným extraktem, nicméně v nutričně bohatších typech médií jsou 
kolonie streptomycet a aktinomycet rychle rostoucí a dostatečně dobře odlišitelné tak, že už 
po 18 h kultivace, při vhodně zvolené teplotě, je lze detekovat. A tím pádem i technologicky 
zareagovat na jejich výskyt. 
 
Mikropolutanty 
Pro stanovení mikropolutantů byly v systému úpravny provedeny celkem 3 odběry vzorků 
(první odběr v květnu 2017 a v červenci 2017 další dva). Byly odebírány vzorky surové vody 
na přítoku do úpravny, vody za mikrofiltrací a vody za GAU. Výsledky druhého rozboru 
mohou být ovlivněny tím, že úpravna byla odstavena z provozu kvůli vysokému zákalu vody 
a pro účely odběru byla zprovozněna na nezbytně nutný čas (zákal byl způsoben vydatnými 
srážkami v době před odběrem vzorku). U třetího odběru vzorků nebyly v době psaní tohoto 
příspěvku vyhodnoceny všechny ukazatele. Kompletní výsledky proto budou diskutovány 
v rámci přednášky. Ve vzorcích bylo stanoveno více než 300 látek patřících do skupin: 
polycyklické aromatické uhlovodíky (základních 15 látek), bisfenol A, triazinové herbicidy a 
jejich metabolity, chloracetanilidové herbicidy a jejich metabolity (OA – oxalamic acid a 
ESA ethansulfonic acid), uronové pesticidy (tj. deriváty kyseliny močové), farmaka, 
metabolity vybraných farmak a některé další látky, např. perfluoroktansulfonan (PFOS), 
benzotriazolové látky nebo rentgenodiagnostické látky. 
 
Vzorky pro stanovení PAU byly analyzovány metodou HPLC s fluorescenční detekcí, po 
předchozí extrakci do heptanu. Pesticidní látky byly stanoveny přímým nástřikem vzorku 
vody do kapalinového chromatografu (LC) s detekcí na hmotnostním detektoru (MS/MS).  
 
VÝSLEDKY 
V rozborech upravené vody ve standardním rozsahu a četnosti (provozní, krácené a úplné 
rozbory podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.) provedených v období po instalaci klíčových 
doplnění technologie vyhovuje upravená voda ve všech sledovaných parametrech. Rozbory 
surové vody ukazují na značnou variabilitu kvality, zdroj surové vody spadá ve smyslu 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. do nejhorší kategorie jakosti A31. Pravidelné provozní vzorkování 
                                            
1 Příloha 13, část 1 Ukazatelé jakosti surové povrchové vody a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie 
standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu, Tabulka č. 1a 
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surové a upravené vody v ukazatelích CHSKMn, zákal a UV absorbance ukazuje, že úpravna 
je schopna se vypořádat i s rychlými změnami v kvalitě, které je nutné v případě tohoto zdroje 
surové vody očekávat (Hrušková a kol. 2017b).   
 
Biologie 
Odběr vzorků surové vody a vody následně upravené membránovou filtrací, pro biologické 
posouzení separační účinnosti, byl prováděn v období od dubna do června 2017. Toto časové 
rozpětí odběrů poskytlo velmi variabilní výsledky pro následné posouzení schopnosti 
technologie eliminovat mikrobiální kontaminaci. Po biologické stránce byly zastoupeny 
taxony ze skupin sinic, skrytěnek, zlativek, obrněnek, rozsivek, zelených řas, prvoků 
(bičíkovci, nálevníci, kryténky, měňavky), vláknitých bakterií a železitých bakterií a hyfy a 
konidie mikromycet. Početnost a druhová skladba vzorků spolu se zastoupením 
kultivovatelných organotrofních mikroorganismů byla natolik variabilní mezi jednotlivými 
odběry, že není jednoduché definovat účinnost separace biosestonu. Nicméně, stručně lze 
konstatovat, že má membránová filtrace vysokou schopnost eliminovat biologické oživení a 
tím pádem i vysoký potenciál využití v separačních technologiích. Při detailnějším hodnocení 
výsledků z biologických analýz je nutné zmínit význam přítomných mikroorganismů, 
procházejících do upravované vody. Většinou, jako procházející organismy ze surové do 
upravené vody, byli zjištěni zástupci drobných zlativek (Chrysococcus), skrytěnek (pohybliví 
bičíkovci, Chroomonas) a drobných centrických a penátních rozsivek (Cyclotella, 
Achnanthes). Biologické rozbory upravené vody (tedy za GAU a po UV dezinfekci) 
prováděné v četnosti minimálně 1x měsíčně komerční laboratoří s akreditací na tento typ 
rozborů jsou trvale nulové v ukazateli živé organismy.  
Při posouzení schopnosti membránové filtrace eliminovat mikroskopicky detekovatelné 
organismy (ukazatel mikroskopický obraz – počet jed.·ml-1), lze uvést 99,8% účinnost 
odstranění organismů (z max. počtu 6·103 jed.·ml-1 na 100 až 101 jed.·ml-1). Maximální 
hodnota procenta pokryvnosti abiosestonem byla v surové vodě stanovena na 15 % a následně 
v upravené vodě byla tato hodnota pod úrovní 1 %. Kultivovatelné mikroorganismy se 
specifikací růstu při 22 °C, které byly v surové vodě v maximálních počtech 4·103 KTJ·ml-1, 
byly odstraněny s 96% účinností. Kultivovatelné mikroorganismy se specifikací růstu při 36 
°C, které byly v surové vodě v maximálních počtech 6·102 KTJ·ml-1, byly odstraněny s 97% 
účinností. Některé kolonie streptomycet prokazovaly metabolickou aktivitu a následný růst na 
kultivačním médiu i po průchodu membránou, přítomnost streptomycet představovala právě 4 
až 3 % ze 100% účinnosti separace. Aktinomycety, které se v surové vodě vyskytovaly, 
nebyly ve vodě upravené membránovou filtrací kultivačně potvrzeny. Výsledky shrnuje 
Tabulka 1.  
 
Mikropolutanty 
Ze zkoumaných látek bylo 39 látek naměřeno v koncentraci nad mezí detekce v alespoň 
jednom ze vzorků. S ohledem na rozsah tohoto příspěvku zde budeme komentovat jen 
významnější nálezy. Kompletní přehled výsledků a seznam všech zkoumaných látek lze 
získat na vyžádání u prvního autora tohoto příspěvku. Pro hodnocení výsledků zjištěných 
v surové vodě jsou jako reference použita data poskytnutá Povodím Vltavy, s.p., která byla 
naměřena v období leden 2014 - září 2016 (32 odběrů) na těchto profilech: 1044 Vltava-
Vrané n. Vltavou, ř.km 70,1 (pesticidy), 1045 Vltava-Praha Podolí, ř.km 56,2 (léčiva) (dále 
označeno jako PVL).  
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Tabulka 1. Přehled a sumarizace výsledků biologických rozborů 
 
 
Odběr 

Bioseston 
[jed.·ml-1] 

Abioseston 
[%] 

KUMI22°C 

[KTJ·ml-1] 

KUMI36°C 

[KTJ·ml-1] 
Surová 
voda 

Voda za 
MF 

Surová 
voda 

Voda za 
MF 

Surová 
voda 

Voda za 
MF 

Surová 
voda 

Voda za 
MF 

6. 2.  22 0 3 < 1 1 504 4 96 2 
6. 3. 1 404 46 10 3 728 1 150 19 
19. 4. 2 648 0 8 < 1 696 2 127 16 
22. 5. 1 470 0 15 < 1 1 704 22 70 0 
29. 5. 6 520 0 12 < 1 1 064 6 NP 1 
29. 5. 6 520 12 12 1 1 064 62 NP 69 
5. 6. 5 940 0 12 2 3 488 193 560 16 
5. 6. 5 940 12 12 2 3 488 136 560 140 
Komentář: MF … membránová filtrace, KUMI22°C … kultivovatelné mikroorganismy se specifikací růstu při 
22 °C, KUMI36°C … kultivovatelné mikroorganismy se specifikací růstu při 36 °C, NP … nepočitatelné 
 
Polyaromatické uhlovodíky (PAU) 
Benzo[a]pyren byl zjištěn ve všech vzorcích surové vody. Ve vzorku z 10. 6. 2017 (okalový 
stav) byla hodnota 35 ng·l-1, v ostatních vzorcích se jednalo o jednotky ng·l-1. Limit pro 
pitnou vodu v ČR (vyhláška č. 252/2004 Sb.) je 10 ng·l-1. Benzo[a]pyren byl ale spolehlivě 
odstraněn už membránovou filtrací. Naproti tomu pozitivní nález (v jednotkách ng·l-1) byl u 
fluoranthenu a fenanthrenu, a to za MF i za GAU. Tyto látky nemají stanovený hygienický 
limit v ČR, ale Světová zdravotnická organizace uvádí pro fluoranthen hodnotu 4 µg·l-1 jako 
výpočet podle hodnoty NOAEL2 125 mg·kg-1 (WHO 2017). Maximální naměřenou hodnotu 
fluoranthenu 73 ng·l-1 v surové vodě lze tedy považovat za spolehlivě bezpečnou. Fenanthren 
má nařízením vlády č. 401/2015 Sb. stanovenou normu environmentální kvality NEK-RP3 30 
ng·l-1. Ve vzorku z okalového stavu v červenci bylo v surové vodě naměřeno 25 ng·l-1. Ve 
stejném vzorku byla zjištěna koncentrace benzo[a]anthracenu 31 ng·l-1; NEK-RP pro tuto 
látku je 30 ng·l-1. 
Suma PAU (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.4) byla ve vzorku surové vody z okalového stavu 
122 ng·l-1, mezní hodnota tohoto ukazatele pro kategorii jakosti vody A3 je do 200 ng·l-1. Za 
MF a GAU nebyl detekován ani jeden z pěti PAU, ze kterých se suma počítá. 
Zvýšené hodnoty PAU v době okalového stavu souvisely jednoznačně se zvýšeným zákalem 
(úpravna byla odstavena při hodnotě 100 NTU), protože se PAU sorbují na pevné částice 
zákalu.  
 
Pesticidní látky 
Terbutylazin a metabolity. Jedná se o triazinový selektivní herbicid. V surové vodě byla 
naměřena mateřská látka v maximální hodnotě 46 ng·l-1, max. hodnota v datech PVL 200 
ng·l-1 v roce 2014. Metabolity se pohybovaly v koncentracích do 36 ng·l-1 (terbutylazin-2-
hydroxy), což odpovídá i maximálním nálezům PVL. Membránová filtrace byla na 
terbutylazin i metabolity prakticky neúčinná. Na GAU byly tyto sloučeniny spolehlivě 
odstraněny. Limit pesticidních látek v pitné vodě (podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.) je 100 
ng·l-1 pro jednotlivý pesticid a 500 ng·l-1 pro sumu pesticidních látek. 
 

                                            
2 NOAEL - No Observed Adverse Effect Level: nejvyšší dávka, při níž nebyl zjištěn negativní účinek 
3 NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Pro každý daný útvar 
povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech 
průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu. 
4 benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perylen, indeno[1, 2, 3 - cd]pyren, benzo[a]pyren 
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Glyfosát a metabolit kyselina aminomethylfosfonová (AMPA). Organofosfátový totální 
herbicid, desikant. Mateřská látka v surové vodě nenalezena, stejně jako v datech PVL. 
Naproti tomu koncentrace AMPA 274 ng·l-1 ve vzorku z okalového stavu přesáhla maximum 
referenčních dat (173 ng·l-1). Výskyt AMPA v profilu Vrané je častý, v roce 2014 přítomen 
ve všech odběrech v hodnotách od 80,6 ng·l-1do 124 ng·l-1, mediány v letech 2015 a 2016 
kolem 110 ng·l-1. AMPA byla z upravované vody separována už MF. 
 
Metolachlor a metabolity. Mateřská látka tohoto herbicidu v našich vzorcích nebyla nalezena 
nebo jen v hodnotách těsně nad mezí detekce (srov. max. PVL 220 ng·l-1). Koncentrace 
metolachloru ESA v surové vodě se pohybovala kolem 80 ng·l-1 (max. PVL 106 ng·l-1) a 
metolachloru OA kolem 40 ng·l-1 (max. PVL 36 ng·l-1). Membránová filtrace nebyla na tyto 
látky účinná. Na GAU byl metolachlor OA odstraněn zcela, pro metolachlor ESA bylo GAU 
účinné jen z 30 – 40 %. Metabolity metolachloru jsou vedeny jako nerelevantní, mají 
doporučenou limitní hodnotu 6 µg·l-1 v případě, že koncentrace metolachloru je méně než 0,1 
µg·l-1 (MZd 2015). 
 
Metazachlor a metabolity. Ve vzorcích nebyl detekován metazachlor, pouze jeho metabolity 
metazachlor ESA v koncentracích do 350 ng·l-1 (max. PVL 422 ng·l-1) a metazachlor OA 
v koncentracích do 126 ng·l-1 (max. PVL 172 ng·l-1). MF byla při odstranění těchto sloučenin 
neúčinná a účinnost GAU nepřekročila 45 %. Metabolity metazachloru jsou také vedeny jako 
nerelevantní. Jejich doporučená limitní hodnota je 5 µg·l-1 v případě, že koncentrace mateřské 
látky nepřekročí 0,1 µg·l-1 (MZd 2015). 
 
Alachlor a metabolity. Herbicid alachlor a metabolit alachlor OA nebyly ve vzorcích vody 
přítomny v koncentracích nad mezí detekce. Stejně tak je tomu i ve výsledcích PVL z nádrže 
Vrané. Nejvyšší hodnota alachloru ESA v surové vodě byla naměřena 112 ng·l-1 (maximum 
PVL 220 ng·l-1). Membránová filtrace tento metabolit neodstraňuje a účinnost GAU je zhruba 
třetinová. Pro metabolity alachloru je stanovena doporučená limitní hodnota 1 µg·l-1 taktéž 
s podmínkou přítomnosti mateřské látky pod 0,1 µg·l-1 (MZd 2015). NEK-RP jednotlivě pro 
metabolity alachloru je 0,1 µg·l-1. Alachlor je od roku 2006 zakázáno v EU používat, čemuž 
lze připisovat absenci mateřské látky. 
 
Acetochlor a metabolity. Tento herbicid nesmí být v EU užíván od roku 2012. Podobně jako u 
alachloru nebyla mateřská látka a metabolit acetochlor OA ve vzorcích nalezeny.  Ve 
vzorcích PVL nebyla mateřská látka zaznamenána, acetochlor OA byl nalezen pouze v roce 
2014. Naproti tomu acetochlor ESA je přítomen ve všech vzorcích PVL, koncentrace má 
klesající trend – medián v roce 2014 byl 71 ng·l-1, ve 2015 43 ng·l-1 a ve 2016 38 ng·l-1. Naše 
nálezy se pohybovaly kolem 30 ng·l-1. MF nebyla při jeho odstraňování účinná, ale se 100% 
účinností byl separován sorpcí na GAU.  
 
Suma pesticidních látek. Součet koncentrací mateřských látek pesticidů a jejich metabolitů, 
které nejsou uvedeny v seznamu nerelevantních metabolitů (MZd 2015), nepřekročil v surové 
vodě 500 ng·l-1. Ve vzorcích vody za GAU nebyla žádná z těchto látek nad mezí detekce.  
 
Léčiva a diagnostické látky 
Iohexol je kontrastní látka používaná pro účely medicinální diagnostiky. Tato látka byla 
zachycena v jednom vzorku surové vody v koncentraci 78 ng·l-1. MF tuto látku neodstranila, 
avšak za GAU byla koncentrace pod mezí detekce. Výskyt ve Vltavě (Podolí) není častý, 
max. hodnota z roku 2016 byla 60 ng·l-1, 7 vzorků z 9 pod mezí detekce. 
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Karbamazepin je účinná látka léků určených k léčbě epilepsie, stabilizace nálady u pacientů 
s bipolární poruchou a k tišení některých typů nervových bolestí. Výskyt ve Vltavě je 
prakticky stabilní – od 15 do 27 ng·l-1, přítomen je ve všech vzorcích. Tomu odpovídaly i 
naše nálezy, přičemž přes MF karbamazepin prochází. Na GAU je zcela zachycen. Pro 
srovnání, maximální denní dávka účinné látky pro dospělé je 1600 mg, u dětí od 6 do 12 let 
800 mg. 
 
Gabapentin má podobné využití jako karbamazepin, používá se k tišení neuropatické bolesti. 
Naše nálezy odpovídaly středním hodnotám z dat PVL (175,5-200 ng·l-1), naše maximum 170 
ng·l-1, max PVL bylo 300 ng·l-1. Podobně jako u karbamazepinu MF není účinná. GAU ano, 
v jednom vzorku byl změřen průnik v koncentraci 14 ng·l-1. Dávkování léku (účinné látky) je 
od 300 mg do 3600 mg denně.  
 
Metformin. Tato látka slouží k léčení cukrovky typu 2. V našich odběrech nalezen všude, 
koncentrace v surové vodě maximálně 620 ng·l-1. Přes MF prochází zcela, GAU v jednom 
případě odstranila s účinností 84%, ve druhém neodstranila vůbec. Data PVL tento ukazatel 
neobsahují. Maximální denní dávka účinné látky je 2 g.  
 
Ibuprofen a metabolity. Ibuprofen a ibuprofen-2-hydroxy byly nalezeny v jednom odběru 
v koncentracích 22 ng·l-1 mateřská látka a 46 ng·l-1 metabolit. Membránou obě látky prochází, 
GAU v tomto jednom vzorku snížilo koncentraci metabolitu zhruba na polovinu, mateřskou 
látku odstranilo. Maximální nálezy ve vzorcích PVL 230 ng·l-1 ibuprofen a 210 ng·l-1 
ibuprofen-2-hydroxy.  
 
DISKUZE 
Prostup organismů přes MF se s ohledem na velikost pórů membrány nepředpokládal, bude 
proto nutné se této problematice dále věnovat a provést např. i vhodné laboratorní nebo 
poloprovozní testy, aby se vyloučilo riziko zkreslení výsledků sekundární kontaminací. 
V provedených rozborech se u biosestonu neurčovalo, zda se jednalo o živé či mrtvé 
organismy. Bylo by proto vhodné v dalších rozborech ověřit, zda nedochází k mechanickému 
poškození organismů při průchodu pórem menším, než je jejich rozměr.  
Pro odstranění látek s prokázaným průnikem přes GAU by bylo potřebné otestovat jiné typy 
aktivního uhlí a případně na základě poloprovozních experimentů přizpůsobit návrhové 
parametry sorpce na GAU na ÚV Trnová. Jednou z možností by také mohlo být naplnění 
GAU filtrů  různými typy aktivního uhlí pro zlepšení separační účinnosti a GAU filtry by 
mohly být provozovány zařazené do série. Rovněž je potřeba pro určení účinnosti úpravy a 
statistické vyhodnocení provést více odběrů.  
 
ZÁVĚR 
Současné uspořádání technologické linky úpravny vody Trnová poskytuje vysokou účinnost 
odstranění biosestonu a mikrobiálního znečištění. Výsledky ale ukazují, že není možné zcela 
spoléhat na membránovou mikrofiltraci jako na absolutní bariéru pro eliminaci biologické 
složky surové vody. Proto je vhodně na konci úpravárenské linky zařazena dezinfekce UV 
zářením. 
 
Co se týče znečištění surové vody mikropolutanty, řada z nich je odstraňována již 
membránovou mikrofiltrací. Účinnou bariérou pro organické mikropolutanty za MF je, až na 
uvedené výjimky, granulované aktivní uhlí. Pronikající látky byly v upravené vodě 
hluboko pod limity pro pitnou vodu nebo v jednoznačně bezpečných koncentracích. 
Výběr GAU tak lze zpětně hodnotit jako správný. Výsledky přesto potvrzují, že před výběrem 
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náplně filtrů s aktivním uhlím je nezbytně nutné provést testování více druhů aktivního uhlí a 
náplň zvolit podle přítomnosti látek, které je potřeba sorbovat. K tomu je potřeba mít 
historická data polutantů nebo provést testy ve vhodných obdobích. 
 
V souladu s letošní novelou zákona č. 258/2000 Sb., která zavádí do vodárenství princip 
Water Safety Plans (WSP), bude potřebné do monitorovacího programu zahrnout způsob 
kontroly sorpčních schopností aktivního uhlí pro načasování výměny nebo regenerace náplně.  
Otázkou zůstává obecná dostupnost dat potřebných k nastavení monitoringu jakosti surové 
vody. To prozatím není plošně řešeno a je proto vhodné využít při zpracovávání WSP 
spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví pro získání všech dostupných dat o zdrojích 
vody pro úpravu.  
 
Vltavská voda je značně zatížena působením člověka, jak ukazují naše rozbory i monitoring 
správce povodí. Na druhou stranu díky vodnosti toku jsou koncentrace obvykle takové, že tím 
není ohrožena možnost úpravy a bezpečnost upravené vody v případě použití vhodných 
vodárenských technologií. 
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ABSTRAKT 
V současné době je nejrozšířenějším desinfekčním činidlem plynný chlor. Hygienické 
zabezpečení pitné vody je prováděno na úpravnách vody a v distribuční síti (ve vodojemech, 
čerpacích stanicích apod.). Tyto objekty jsou převážně umístěny uvnitř městských a obecních 
zástaveb. V těchto případech použití plynného chloru přináší bezpečnostní rizika nejen pro 
obsluhu objektů při samotných manipulacích, ale také pro obyvatele v okolí objektu, což vede 
provozovatele a vlastníky ke hledání jiného řešení desinfekce pitné vody. Velice často je chlor 
nahrazován dováženým chlornanem sodným. Jak postupovat v případech, kdy jsou 
požadována větší dávkovaná množství chloru a dovážet chlornan sodný je neekonomické? 
Příspěvek se zabývá projekční přípravou, vlastní realizací a vyhodnocením zkušebního 
provozu přechodu z plynného chloru na chlornan sodný vyráběný elektrolýzou v místě 
aplikace na čerpací stanici a vodojemu Flora v Praze. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Bezpečnost, hygienické zabezpečení pitné vody, chlor, chlornan sodný. 
 
ÚVOD 
V areálu Flora se nachází čerpací stanice a vodojem. Svojí polohou se jedná o jeden 
z klíčových objektů distribuční soustavy hlavního města Prahy. Za standardních provozních 
podmínek je do areálu Flora přiváděna voda z úpravny vody Káraný a úpravny vody Želivka. 
Variantně je možné přivádět do areálu Flora i vodu z úpravny vody v Podolí. Pro hygienické 
zabezpečení pitné vody byl do července 2015 dávkován plynný chlor. Vodojem Flora je 
tvořen celkem sedmi nádržemi. Celkový akumulační objem komor vodojemu je 42 450 m3. 
V rámci areálu VDJ a ČS Flora je hygienicky zabezpečován veškerý objem protékající vody. 
Průtok pitné vody areálem může být v rozsahu 200 – 1 700 l/s. Pro aplikaci chlornanu slouží 
v areálu celkem čtyři dávkovací profily. První dva dávkovací profily jsou v areálu VDJ a ČS 
Flora umístěny poblíž křížení ulic Jičínská a Slezská. Dávkování prvního profilu je zaústěno 
do Starého káranského řadu a dávkování druhého profilu do Nového káranského řadu. Tato 
voda z obou nachlorovaných řadů následně plní I. a II. komoru vodojemu a dále pokračuje 
gravitačně směrem do spotřeby na Výtoň a Nové Město, vodojem Karlov a vodojem Bruska. 
Cílová koncentrace volného chloru za směšovací zónou se v obou řadech pohybuje v rozmezí 
0,20 až 0,25 mg/l. Další dávkovací profil je umístěn v areálu VDJ a ČS Flora poblíž křížení 
ulic Jičínská a Šrobárova. Dávkování je zaústěno do potrubí DN 1200 vedoucího z VDJ a ČS 
Flora (III. až VI. komory) do ČS Podolí. Dávka volného chloru je volena tak, aby jeho cílová 
koncentrace v ČS Podolí byla mezi 0,10 až 0,20 mg/l. Poslední dávkovací profil umístěný v 
areálu VDJ a ČS Flora se nachází poblíž hranice areálu s Jičínskou ulicí, směrem k ulici 
Šrobárova. Dávkování je zaústěno do nátokového potrubí do VII. komory vodojemu, která je 
propojena se IV. komorou vodojemu. Nátokové potrubí do VII. komory je odvětveno z 
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Nového káranského řadu před tím, než je do něho na Floře aplikován chlor. Tato 
nachlorovaná voda je dále po průchodu vodojemem čerpána do spotřeby. Zabezpečuje tak 
zásobování veškerých čerpaných pásem ČS Flora. Dávka volného chloru je volena tak, aby 
jeho koncentrace na výstupu z čerpací stanice byla v rozmezí 0,15 až 0,25 mg/l. 
 
DŮVODY REKONSTRUKCE 
Pro hygienické zabezpečení pitné vody v areálu Flora byl používán plynný chlor. Tato 
technologie vyžadovala zvýšené skladové zásoby plynného chloru v místě aplikace a 
postrádala dostatečné zabezpečení pro případ úniku chloru z hlediska jeho toxicity, jak pro 
obsluhu dané technologie, tak i vzhledem k umístění areálu VDJ a ČS Flora uprostřed obytné 
zástavby. Nejbližší obytné objekty byly od skladu chloru vzdáleny cca 65 m! Druhou 
možností pak byla rekonstrukce původní technologie hygienického zabezpečení plynným 
chlorem resp. doplnění neutralizační stanice. 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÁVKOVÁNÍ CHLORU 
 počet nádrží vodojemu: 7 
 současně používané přítoky do vodojemu: 1x DN 800, 2x DN 1 100 
 celkový přítok vody do vodojemu FLORA: min. / prům. / max. = 200 / 750 / 1 700 l.s-1, 
 průtok vody v jednom profilu: 200 – 1 000 l.s-1, 
 dávky Cl2: min. / prům. / max. = 0,2 / 0,25 / 0,4 g.m-3, 
 celkový počet dávkovacích míst: 4 profily  
 dávkované množství chloru do jednoho profilu: min. / prům. / max. = 0,14 / 0,68 / 

1,44 kg Cl2.h-1, 
 celkové dávkované množství chloru: min. / prům. / max. = 0,14 / 0,68 / 2,45 kg Cl2.h-1. 
 
PŘÍPRAVA PROJEKTU 
O potřebě provést úpravy na zařízení pro dávkování chloru pro zvýšení bezpečnosti provozu 
se diskutovalo již od roku 2005, kdy se připravovala dílčí rekonstrukce dávkování chloru. 
V té době nebyly dostatečné zkušenosti s výrobou chlornanu sodného v místě dávkování a 
varianta doplnění neutralizační stanice s hydroxidem sodným k původní chlorovně přinášela 
komplikace pro provoz a obsluhu.  
V roce 2011 byla na základě zadání od investora (Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) 
zahájena příprava projektu na úpravy dávkování chloru s cílem zvýšení bezpečnosti. Ve 
spolupráci s investorem a provozovatelem areálu Flora (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.) 
byla zpracována studie, v rámci které byly zpracovány dvě varianty řešení na zvýšení 
bezpečnosti provozu: 
1. zachování stávajícího zařízení pro dávkování chloru a vybudování zařízení pro likvidaci 

chloru v případě havárie – varianta NEUTRALIZAČNÍ STANICE, 
2. přechod na výrobu a dávkování chlornanu sodného – varianta VÝROBA A 

DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO V MÍSTĚ APLIKACE. 
 
Varianta - Neutralizační stanice 
V této variantě bylo navrženo zachování plynného chloru pro hygienické zabezpečení pitné 
vody. V případě masivního úniku chloru v provozním skladu chloru by byl plynný chlor 
neutralizován pomocí roztoku hydroxidu sodného. V rámci studie bylo provedeno nové 
posouzení možností osazení zařízení pro likvidaci plynného chloru. Od roku 2005 ale nedošlo 
k významnějšímu posunu v možnostech řešení. V areálu Flora by tato varianta představovala 
osazení neutralizační kolony o výšce cca 4 m s nádrží na 40% hydroxid sodný o objemu 7 m3.  
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Varianta - Výroba a dávkování chlornanu sodného v místě aplikace 
S ohledem na průměrnou a maximální spotřebu chlornanu sodného bylo od úvodu zpracování 
studie rozhodnuto, že chlornan sodný bude vyráběn v místě aplikace. Chlornan sodný vzniká 
elektrolýzou solanky. Přímým produktem elektrolýzy je chlor a hydroxid sodný, chlornan 
sodný vzniká jejich reakcí. V době zpracování studie byly na trhu dostupné dvě technologie 
výroby chlornanu sodného: 
1. výroba chlornanu sodného v reaktoru bez membrány. Elektrochemická reakce se odehrává 

v jedné komoře, takže vyráběný plynný chlor a hydroxid sodný NaOH spolu okamžitě 
reagují a vzniká chlornan sodný NaClO. Výhodou elektrolýzy ve společné komoře je 
jednoduchá konstrukce celého zařízení. Nevýhodou je naopak velmi nízká účinnost, díky 
které výrazně narůstá koncentrace chloridů a dále nízká koncentrace chloru na výstupu z 
elektrolyzéru. 

2. výroba chlornanu sodného v reaktoru s polopropustnou membránou. Při elektrolýze, 
probíhající v reaktoru s polopropustnou membránou, se chemické reakce odehrávají ve 
dvou elektrodových komorách oddělených navzájem polopropustnou membránou. Tím je 
fyzicky od sebe oddělen vznik chloru a hydroxidu sodného. Výsledný plynný chlór reaguje 
s hydroxidem sodným a produkt je shromažďován v zásobníku už jako chlornan sodný. 
Výhodou membránových elektrolýzních zařízení je jejich velmi vysoká účinnost a možnost 
dávkování produktu obsahujících nízké koncentrace chloridů. Tato zařízení na výrobu 
chlornanu sodného se vyznačují vysokou účinností reakce a finálním produktem, který má 
podstatně vyšší obsah chloru než je tomu u elektrolyzérů bez membrány. 

 
Během zpracování studie bylo společným cílem investora, provozovatele a projektanta 
(Sweco Hydroprojekt, a.s.) najít optimální řešení jak z pohledu provozních parametrů, ale i 
z pohledu provozních a investičních nákladů. Na základě nabídek, prohlídek instalací a 
poznatků získaných z časopisů a konferencí bylo rozhodnuto, že pro vodojem Flora bude 
použita výroba chlornanu sodného v reaktoru s polopropustnou membránou. Vzhledem ke 
změně hygienického zabezpečení bylo nutné tuto úpravu projednat s příslušnými úřady. Pro 
tyto účely byla zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební 
povolení. Dokumentace včetně inženýrské činnosti byly zajišťovány firmou Sweco 
Hydroprojekt, a. s. Po získání všech kladných vyjádření byla zpracována dokumentace pro 
výběr zhotovitele dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zákona č. 137/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Záměrně uvádíme termín Dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby, protože s ohledem na veřejnou soutěž nemohl být přímo definován 
výrobce zařízení a tak nebylo možné zpracovat takovou dokumentaci, podle které by bylo 
možné stavbu realizovat. V dokumentaci pro výběr zhotovitele byly definovány základní 
technické parametry a požadavky na zařízení pro výrobu a dávkování chlornanu sodného 
včetně návrhu prostorového uspořádání. Vyrobený chlornan sodný podléhá nařízení o 
biocidech č. 528/2012 a přípravek s touto látkou (do doby schválení účinné látky) se uvádí na 
trh ČR na základě oznámení provozovatele na Ministerstvo zdravotnictví. 
 
Návrh technického řešení 
V návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti a výběr metody výroby chlornanu 
sodného byla zpracována dokumentace pro rekonstrukci hygienického zabezpečení pitné 
vody. Schéma zařízení pro výrobu chlornanu sodného je zobrazeno na obrázku 1.  
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Obrázek 1. Schéma výrobního zařízení chlornanu sodného 

Legenda: 1. automatický změkčovací filtr, 2. výrobník solanky, 3. elektrolytická cela 
s membránou, 4. „refresh“ potrubí, 5. zásobník hydroxidu sodného, 6. výměník tepla, 

7. ventilátor, 8. výrobní zásobník, 9. injektor, 10. čerpadlo, 11. zásobník produktu – NaClO 
 
Výroba chlornanu sodného (NaClO) je zajištěna  elektrolýzou solanky a následnou směšovací 
reakcí. Elektrochemická reakce probíhá v reakční komoře elektrolyzéru s polopropustnou 
membránou. Použitím membrány mezi anodovým a katodovým prostorem je zajištěna vysoká 
čistota výsledného produktu.  Do katodové části je přiváděna demineralizovaná voda, do 
anodové části solanka. Během elektrochemické reakce v katodové komoře reaktoru vzniká 
roztok hydroxidu sodného bez stop chloridů a současně vodík. V anodové komoře oddělené 
od katodové komory membránou vzniká plynný chlor a výrazně zředěný roztok solanky. 
Membrána zabraňuje smíchání NaOH s produktem anodové části reakční komory, což je 
volný chlor a roztok soli. K reakci NaOH a Cl2 dojde až v separovaném reaktoru, který je 
zařazený za vakuovým odlučovačem odsávajícím plynný Cl2 z anodového prostoru. Tímto 
způsobem se vyrábí roztok chlornanu sodného vysoké čistoty s obsahem chloru 20 - 25 g.l-1. 
Souběžně s výrobou NaClO vzniká jako jediný vedlejší produkt vodík, který se ředí čerstvým 
vzduchem přiváděným ventilátorem (v provedení ATEX) a v bezpečné koncentraci je 
vyfukován mimo objekt. Ředící voda, která se přivádí do katodové části, prochází 
změkčovačem. Tím je zabráněno možnosti vzniku nárůstů a přispívá to k dlouhodobé 
životnosti elektrolýzního reaktoru zejména jeho membránové časti. 
 
Umístění výrobního a dávkovacího zařízení  
Zařízení pro výrobu a dávkování chlornanu sodného bylo navrženo umístit do nově 
vybudované místnosti v 1. NP stávající strojovny čerpací stanice v areálu. Pro elektrolyzéry, 
skladovací nádrž NaClO a dávkovací stanice byla vybudována záchytná vana pro oddělení od 
zbylého prostoru čerpací stanice, ze které je veden samostatný odpad. Nádrže pro rozpuštění 
soli jsou umístěné vedle elektrolyzérů. Pro dávkování produktu do všech profilů byla 
navržena dávkovací stanice o výkonu 100 l/h se dvěma dávkovacími čerpadly. Celkem byly 
osazeny tři stanice. Jedna byla později rozdvojena, nyní tedy fungují čtyři samostatné 
dávkovací stanice.  Dávkovací stanice jsou napojené na společné sací potrubí z nádrže na 
chlornan sodný.  
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REALIZACE 
V rámci veřejné soutěže bylo vybráno zařízení Chlorinsitu III od firmy Prominent. Před 
vlastní realizací bylo nutné zpracovat Realizační dokumentaci pro vybraného dodavatele 
zařízení. V rámci zpracování této dokumentace byly upřesněny stavební požadavky na 
osazení zařízení. Výroba, skladování a dávkování bylo umístěné do jedné místnosti. Během 
uvádění do provozu a zkoušení zařízení, kdy byla sledována kvalita vyrobeného chlornanu 
sodného, bylo zjištěno, že dochází ke znehodnocování chlornanu sodného. Vliv na kvalitu 
vyrobeného chlornanu sodného má kromě jiného také teplota v místnosti. Dle požadavků 
výrobce zařízení byla v místnosti udržována vyšší teplota pro dosažení vyšší účinnosti 
výroby. Ale ta měla za následek právě zhoršení kvality vyrobeného a skladovaného chlornanu 
sodného. Pro zajištění stabilní kvality chlornanu sodného byla do místnosti doplněna 
klimatizace (chlazení) pro snížení teploty v místnosti zejména v letním období. V současné 
době je v místnosti udržována teplota v rozmezí 18 až 20 °C.  
Dalším problémem, který se projevil během zkušebního provozu, bylo časté doplňování soli 
do nádrží pro přípravu solanky. Pro zlepšení obsluhy byla, na základě dohody s investorem a 
provozovatelem, v dubnu 2016 doplněna přípravná jednotka solanky, kde se do rozpouštěcí 
nádrže vsype celý obsah velkoobjemového přepravního zásobníku, tzv. BIG BAGu o obsahu 
900 kg. Princip výroby solanky spočívá v umístění BIG-BAGu nad rozpouštěcí nádrží a 
vysypání celého obsahu do rozpouštěcí nádrže. V rozpouštěcí nádrži dochází postupnému 
nasycování vody solí a po dosažení požadované koncentrace soli je část vody odváděna k 
zařízení pro výrobu chlornanu sodného. 
 
KVALITA PRODUKTU 
S použitím chlornanu sodného na dezinfekci pitných vod souvisí především problematika 
tvorby vedlejších produktů. Chlorečnany vznikají již během výroby roztoku chlornanu 
sodného a stejně tak i bromičnany, pokud vstupní chlorid sodný obsahuje stopy bromidů, 
které jsou poté oxidovány na bromičnany [Drdová Š. (2016)]. Vlivem dlouhodobého a 
nesprávného skladování chlornanu sodného dochází ke konverzi aktivního chloru především 
na látky, jako jsou chlorečnan, chloristan a chloritan. Vznik rozkladných procesů chlornanu 
závisí na faktorech jako je hodnota pH, teplota, iontová síla roztoku a přítomnost 
přechodných kovů. Byl prokázán negativní vliv chloritanů a bromičnanů na lidské zdraví a 
jejich maximální hodnoty v pitné vodě jsou limitovány vyhláškou MZ pro pitnou vodu č. 
252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně chloritany způsobují 
methemoglobinémii a bromičnany jsou považovány za karcinogen. Chlorečnany nejsou v této 
vyhlášce uvedeny, nemají stanovený hygienický limit a nejsou tedy součástí úplného rozboru. 
Vzhledem ale k obdobné toxicitě chloritanů a chlorečnanů by případná limitní hodnota byla 
stanovena pravděpodobně ve stejné výši 0,2 mg.l-1. WHO uvádí toxikologický limit pro 
chloritany i chlorečnany shodně 0,7 mg.l-1, přestože podle jiného zdroje je toxicita 
chlorečnanů oproti toxicitě chloritanů nižší [Kožíšek F. (2015), Janda V. (2015), Stanford, B. 
D. (2011)]. 
Omezení vlivu dlouhodobého skladování řeší výše zmiňovaná možnost výroby chlornanu 
sodného přímo v místě použití. Vlastní vyráběný produkt vykazoval ve většině případů 
vyhovující parametry a určité přednosti měl i při porovnání s jinými komerčními produkty 
podobného typu. Tabulka 1 ukazuje srovnání průměrných hodnot vlastního vyráběného 
produktu (od počátku provozu do 1. 8. 2017) se dvěma komerčními produkty. Jednotka 
v tabulce mg.g-1 představuje vztažení obsahu složky na 1 g volného chloru kvůli 
porovnatelnosti produktů s řádově odlišnými koncentracemi volného chloru. Jednotka mg.kg-1 
představuje vztažení obsahu složky na 1 kg materiálu. I když produkt vyráběný v areálu VDJ 
a ČS Flora obsahoval nepatrně více ClO3

- a BrO3
- na jednotku volného chloru, v parametru 

ClO2
- oproti ostatním produktům držel neustále hodnoty pod mezí stanovitelnosti. Nutné je 
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ale poznamenat, že vzhledem k nízkým dávkám produktu hygienického zabezpečení 
nedochází k nárůstům chlorečnanů v upravené vodě a jsou plněny limity vyhlášky MZ č. 
252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

Tabulka 1. Kvalita produktu z Chlorinsitu III a běžných komerčních produktů 

 

Volný 
chlor NaClO3 ClO2

- BrO3
- BrO3

- 

 
[g.l-1] [% akt. chloru] [mg.g-1] [mg.kg-1] [mg.g-1] 

Limit dle vyhl. MZ č. 
409/2005 Sb. 

 

5,4  30 

 Produkt Chlorinsitu III 22,3 8,7 cca 0 10,7 0,49 
Komerční produkt A 142 2,9 2,8 27 0,19 
Komerční produkt B 147 1,15 2,9 24 0,17 

 
Z provozních poznatků je z pohledu kvality vyráběného chlornanu membránovou 
elektrolýzou v místě aplikace nejdůležitější dodržení správného nastavení výroby a 
skladování výsledného produktu. Při skladování roztoku NaClO dochází k jeho degradaci a 
nárůstu obsahu nežádoucích složek, zejména ClO3

-. Rozklad produktu je ale ovlivněn z větší 
míry teplotou skladování, protože se vzrůstající teplotou vzrůstá rychlost nárůstu chlorečnanů 
ve výsledném produktu. Teplota je také rozhodujícím faktorem pro samotnou výrobní fázi. 
Přestože výrobce uvádí rozpětí výrobní teploty 10 – 35 °C bylo prokázáno, že při teplotě nižší 
než 15 °C dochází k významnému zhoršení kvality výroby. Jedná se opět především o nárůst 
procentuálního podílu chlorečnanů ve výsledném produktu. S ohledem na uspořádání výrobní 
a skladovací místnosti, která je tvořena jedním společným prostorem, není možné nastavit 
rozdílnou výrobní a skladovací teplotu. Výsledná teplota pro výrobu a skladování činí 18 – 
20 °C, což je kompromis mezi oběma rozdílnými požadavky. Vzhledem k reálnému provozu 
je bezesporu dalším vlivem na kvalitu produktu spotřeba vyrobeného produktu. Samotná 
výroba produktu byla zásadně ovlivněna nepravidelným režimem provozu jednotlivých 
výrobních jednotek. Z tohoto důvodu byla provedena synchronizace obou výrobních jednotek, 
která spočívala v nastavení jejich kontinuálního výrobního režimu. 
Vývoj kvality produktu z pohledu závislosti koncentrace chlorečnanů a bromičnanů na jeho 
průměrných spotřebách je uveden na obr. 2. Významně vyšší spotřeby produktu byly 
zaznamenány v období od 30. 8. do 5. 10. 2016, kdy bylo zvýšeno chlorování na téměř 
dvojnásobné hodnoty a to z důvodu prováděného proplachu Starého káranského řadu a 
následně byl zvýšen průtok káranskými řady v souvislosti s odstávkou štolového přivaděče ze 
Želivky. Celkově tímto provozním stavem byl zvýšený průtok pitné vody přes VDJ Flora a 
ČS Flora. Z grafu je patrné především zhoršení kvality výsledného produktu v únoru 2016. 
Jednalo se o zvýšenou koncentraci bromičnanů až na hodnotu 25,2 mg.kg-1. Vzhledem 
k tomu, že zvýšený obsah bromičnanů v tomto období korespondoval s přítomností jedné 
šarže soli ve výrobnících solanky, byla prokázaná souvislost s použitím určité šarže NaCl. Pro 
maximální eliminaci provozních problémů důsledkem nevyhovující kvality vstupní soli bylo 
rozhodnuto o přechodu z průmyslového typu NaCl na potravinářský typ soli. Kvalita 
potravinářské soli spočívá zejména v jejím stabilním složení oproti průmyslovému typu soli. 
Další zvýšené koncentrace bromičnanů byly zaznamenány v období od 1. do 14. 2. 2017, to 
bylo s největší pravděpodobností způsobeno snížením teploty ve výrobní místnosti z 20 na 
15 °C. V rámci celého sledovaného období bylo dosaženo průměrné koncentrace bromičnanů 
10,7 mg/l a chlorečnanů 8,7 % NaClO3 z celkového Cl2. Vzhledem k velmi nízkým dávkám 
vyráběného produktu do hygienicky zabezpečované pitné vody nedocházelo k překročení 
toxikologického limitu v pitné vodě. 
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Obrázek 2. Kvalita vyráběného produktu v závislosti na jeho spotřebě 

 
Navzdory provozním změnám a počátečním technologickým problémům bylo dosahováno po 
celou provozu deklarované hodnoty koncentrace volného chloru ve vyráběném  produktu 20 
až 25 g.l-1.  Uvedené tvrzení je patrné z obrázku 3. Od počátku roku 2016 do 1. 8. 2017 byla 
dosažena průměrná koncentrace volného chloru v produktu 22,3 g.l-1. 
 

 
Obrázek 3. Koncentrace volného chloru (g.l-1) ve vyráběném produktu 

 
ZÁVĚR 
Změna technologie hygienického zabezpečení pitné vody v areálu VDJ a ČS Flora byla 
realizována především za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. Uvedená provozní aplikace 
zařízení pro výrobu chlornanu sodného ze solanky přináší uspokojivé výsledky a lze ji 
považovat za úspěšnou. Během provozu zařízení byly dosahovány vyhovující výsledky 
volného chloru ve vyráběném produktu, průměrná koncentrace volného chloru byla 22,3 g.l-1. 
Jediným významněji vznikajícím vedlejším rozkladným produktem byly chlorečnany, jejichž 
průměrný obsah ve vyráběném chlornanu činil 8,7 % NaClO3 z celkového Cl2. Vzhledem 
k nízkým dávkám produktu pro hygienické zabezpečení pitné vody nedocházelo k překročení 
žádného toxikologicky významného limitu v pitné vodě. Během dvouletého provozu byly 
získány nové poznatky a zkušenosti pro zvýšení efektivity podobných instalací.  
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Jedním ze zásadních vlivů na kvalitu produktu je teplota při vlastní výrobě a při skladování 
produktu. Vzhledem k protichůdným požadavkům na teplotu při výrobě a skladování 
produktu lze doporučit oddělení prostoru pro vlastní výrobu a skladování produktu. Optimální 
výrobní teplota se pohybuje nad 20 °C, ale skladování vyrobeného produktu je vhodné při 
teplotách pod 15 °C. Současné kompromisní řešení v případě uvedené instalace ve společném 
výrobním a skladovacím prostoru činí 18 až 20 °C. 
Důležitý faktor působící na kvalitu výsledného produktu, který by určitě neměl být podceněn, 
je kvalita vstupního NaCl pro výrobu solanky. Na základě získaných zkušeností lze v rámci 
předběžné opatrnosti doporučit používání kvalitní potravinářské soli, i když výrobce tak 
vysokou kvalitu soli nespecifikuje. 
Podle získaných zkušeností měla zásadní vliv na kvalitu výroby plynulost provozu zařízení. 
Zlepšení provozních výsledků přinesla jednak synchronizace obou výrobních jednotek, která 
zajistila současné spínání a vypínání obou výrobních jednotek. Další zlepšení situace pak 
přineslo snížení minimálního výkonu výrobních jednotek, které umožňuje nepřetržitý chod 
zařízení. 
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ABSTRAKT 
V roce 2016 byla vypracována aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizaci hl. m. Prahy, 
která reagovala na požadavky vyplývající z Usnesení vlády č.620/2015 na řešení úkolu C3 - 
Revize funkčnosti stávajících propojení a zajištění vodárenských soustav v rámci plánů 
rozvoje vodovodů a kanalizací za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a 
nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro 
náhradní zásobování pitnou vodou. Aktualizace PRVKU Prahy řešená v úzké koordinaci 
s aktualizací PRVKU Středočeského kraje přinesla řadu informací, závěrů a doporučení na 
investiční opatření ve Vodárenské soustavě hl.m.Prahy a Středočeského kraje. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Kanalizace, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (PRVKUK), vodovody. 
 
ÚVOD 
Aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města Prahy“ (PRVKÚ 
Prahy) byla zpracována v rozsahu, který je stanoven v § 4 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen 
zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 
a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích. 
Při zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací byl dodržen Metodický pokyn 
Ministerstva zemědělství pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
č.j.: 10534/2002-6000. Opatření a investiční akce navržené v programu jsou v souladu 
s českým právním řádem a povedou k zajištění splnění požadavků vyplývajících z ustanovení 
jak národní legislativy, tak legislativy EU. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury 
vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu s výhledem do roku 2050. 
Aktualizace PRVKÚ Praha byla vypracována na základě dopisu Ministerstva zemědělství 
České republiky z ledna 2016, kterým byl zaslán dokument „Postup krajských úřadů při 
aktualizaci Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území jednotlivých krajů České 
republiky (PRVKÚ ČR): Plnění úkolu C3 Usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 29. července 
2015 (dále jen „Revize PRVKÚ ČR“). 
Úkol C3 je definován takto: Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit 
potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a 
nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro 
náhradní zásobování pitnou vodou. 
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ROZSAH PRACÍ 
Rozsah prací byl rozdělen do dvou bloků: 
 standardní aktualizace PRVKU hl. m. Prahy doplněná o plánovanou výstavbu ve 

Střednědobém investičním plánu vodohospodářské infrastruktury (SIP) spočívající v 
upřesnění textových popisů, tabulek a grafické části v rozsahu: 
 popisy vodovodu včetně vazeb na Středočeský kraj, 
 popisy kanalizace včetně vazeb na Středočeský kraj, 
 shromáždění podkladů o demografickém vývoji, výpočet potřeby vody a produkce 

odpadních vod, zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování. 
Výchozím obdobím byl aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2015, 

 návrh rekonstrukcí a dostavby vodovodů a kanalizací, včetně stanovení potřebných 
investičních nákladů. 

 Doplnění databáze dle standardů Mze. 
 zpracování revize PRVKU hl. m. Prahy v souladu s „Plněním úkolu G3 Usnesení vlády 

č. 620 ze dne 29. července 2015“, tj. provést revizi funkčnosti stávajících propojení a 
zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem 
optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na 
výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování 
pitnou vodou. 
Tato část prací, která byla určena jako podklad pro vypracování „Revize „sucho“ 
PRVKÚ ČR“, byla provedena pro celou Vodárenskou soustavu Prahy a Středočeského 
kraje. Práce byly koordinovány se zpracovatelem PRVKÚ Středočeského kraje. 

 
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, BILANCE POTŘEBY VODY 
V rámci prací na „Revizi PRVKÚ Prahy“ byla zpracována prognóza vývoje počtu obyvatel 
v Praze a ve Středočeském kraji s výhledem do roku 2050. 
 

 
Obrázek 1. Vývoj počtu obyvatel v Praze 
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Obrázek 2. Vývoj počtu obyvatel ve Středočeském kraji 

 
Základním podkladem pro posouzení budoucího vývoje potřeby vody v celém regionu je 
předpokládaný vývoj počtu obyvatel v Praze a ve Středočeském kraji a poč. Pro oba regiony 
se vycházelo z podkladů z Českého statistického úřadu (statistické ročenky) a z podkladů 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Byly zpracovány 3 varianty demografického 
vývoje obyvatel do roku 2050. Pro výpočet potřeby vody v hl. m. Praze byly zvoleny dva 
scénáře vývoje počtu obyvatel – střední a vysoká varianta.  
Území hl. m. Prahy a Středočeského kraje jsou jedny z mála regionů České republiky, kde se 
do roku 2050 předpokládá nárůst počtu obyvatel. 
 
Celé území Prahy a Středočeské aglomerace je zásobeno z těchto zdrojů pitné vody: 
ÚV Želivka - doplnění technologické linky úpravny vody o filtraci granulovaným aktivním 

uhlím je navrhováno s výkonem 3.500 l/s, pro zásobení je třeba počítat s hodnotou 
sníženou na 3.325 l/s o vlastní spotřebu úpravny vody, tj. 175 l/s. 
ÚV Želivka umožňuje zvýšení výkonu nad tuto hodnotu, ale bude se jednat o směs vody 
filtrované přes GAU a vedené mimo filtraci přes GAU. Tento postup je možný pouze 
v období, kdy bude surová voda obsahovat nízké hodnoty pesticidů a dalších 
mikropolutantů. Dle současných výsledků monitoringu pesticidních látek v surové vodě 
pro ÚV Želivka lze konstatovat, že se vyskytují ve významných koncentracích v průběhu 
celého kalendářního roku. 

ÚV Káraný - standardně zajišťuje výkon 1.100 l/s, je jí možné dlouhodobě zatížit na 
1.400 l/s, a krátkodobě přetížit, po předchozí technické přípravě, na 1.750 l/s. 

ÚV Podolí - je v současné době v režimu „studené rezervy“. Úpravnu vody je využívána 
pouze krátkodobě v době plánovaných oprav v distribučním systému a revizí na štole ze 
Želivky s výkonem cca 800 – 1.000 l/s. Podmínkou je míchání vody s ÚV Podolí 
s ostatními zdroji z důvodu udržení přijatelné koncentrace pesticidů a dalších 
mikropolutantů v dodávané pitné vodě. V případě, že bude úpravna v budoucnosti 
využívána trvale (tzn. déle než 30 dní), bude nutné doplnění technologie úpravny vody, 
tak aby pitná voda splňovala hygienické limity podle platné legislativy. 
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Zásobené území je uvedeno na následujícím obr. 3. 
 

 
Obrázek 3. Území zásobené z Vodárenské soustavy hl.m. Prahy a Středočeského kraje 

 
Z provedených výpočtů potřeby vody, které vycházejí z prognózy počtu obyvatel 
zásobovaných pitnou vodu, při specifické potřebě vody 200l/s×d, pak vyplývá nejen nárůst 
potřeby vody na území hl. m. Prahy, ale i na území Středočeského kraje. Nárůst potřeby vody 
na území Středočeského kraje je významně ovlivňován dopady „sucha“ především 
v regionech západně od Prahy. To má vliv na řešení zdrojů pitné vody a požadavky na 
distribuci vody na území Prahy. 
 
Z provedené bilance potřeby vody, pak vyplývají tyto závěry: 
 při standardním provozu, tj. bez odstávek štolového přivaděče a ÚV Želivky bude 

možné do roku 2025 uspokojit potřebu pitné vody (při Qd) pro zásobovanou aglomeraci 
bez trvalého provozu ÚV Podolí, 

 při odstávce štolového přivaděče a ÚV Želivky na dobu maximálně 96 hodin je pro 
zásobování vodou pro Prahu a připojené obce Středočeského kraje (stávající odběry bez 
navýšení) nutný provoz ÚV Podolí již dnes – odstávky je možné zvládnout s výkonem 
ÚV Podolí cca 800 – 1.000 l/s, ale za cenu zaklesnutí hladin ve vodojemech – rizikový je 
především VDJ Kopanina v západní části Prahy. Bez zprovoznění ÚV Podolí dojde k 
výpadku již po 36 hodinách, 

 odstávku štolového přivaděče z ÚV Želivky na dobu delší než 96 hod. není možné 
v současnosti uskutečnit bez přerušení dodávky vody odběratelům v západní části Prahy a 
západní části Středočeského kraje, pokud nebude k dispozici ÚV Podolí s maximálně 
možným výkonem. Současně je třeba realizovat zásadní úpravy distribučního systému 
hl.m. Prahy, které umožní dopravu vody z ÚV Podolí do západní části Prahy, 
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 s ohledem na zajištění bezpečného zásobení vodou je třeba počítat s tím, že v regionech, 
které budou postupně připojovány na Vodárenskou soustavu Prahy a Středočeského kraje 
bude nutné zachovat stávající zdroje pitné vody, udržovat je v provozuschopném stavu 
a případně doplnit jejich technologii. Současně je třeba vyhledávat potenciální zdroje 
pitné vody na území Středočeského kraj. 

 
Ze zpracovaných podkladů vyplynulo, že hl. m. Praha nemá na svém území problémy z 
hlediska „sucha“. Zásobování pitnou vodou je však významným způsobem ovlivňováno 
problémy souvisejícími se „suchem“ na území Středočeského kraje. Pitná voda je 
dopravována ze zdrojů (ÚV Želivka a ÚV Káraný), které jsou umístěny na východ od Prahy, 
přes pražský distribuční systém k významným odběratelům pitné vody na západ od Prahy, 
včetně potenciálního připojení Křivoklátska. Pražský distribuční systém je pak transportem 
vody pitné ve směru východ - západ významně zatěžován. 
 
ZÁVĚRY 
Z řešení „Aktualizace PRVKÚ Prahy“ ve vazbě na Plnění úkolu C3 Usnesení vlády ČR č. 620 
ze dne 29. července 2015 vyplývají tyto závěry a doporučení pro další postup prací: 
 zpracovat studii proveditelnosti modernizace technologické linky úpravny vody Podolí 

s cílem navrhnout doplnění technologie tak, aby bylo možné zajistit úpravu surové vody 
na vodu pitnou v souladu s platnou legislativou. Při návrhu řešení bude třeba respektovat 
skutečnost, že novou technologii bude možné umístit pouze do stávajících objektů 
úpravny vody. Bude proto třeba stanovit reálný maximální výkon ÚV Podolí po doplnění 
nové technologie s ohledem na dispoziční řešení. 
Vzhledem k tomu, že využití provozu ÚV Podolí se při standardním zásobení 
předpokládá již po roce 2025, a s ohledem na reálné termíny předprojektové a projektové 
přípravy a následné realizace, bude třeba zahájit práce na posouzení ÚV Podolí 
bezodkladně. 
Při realizaci plánovaných oprav distribučního systému v Praze, odstávek štoly a stavby 
modernizace ÚV Želivka budou provozní odstávky již v době před realizací modernizace 
ÚV Podolí, tj. před rokem 2025. Plynulý provoz celé vodárenské soustavy je možné 
zajistit po dobu maximálně 96 hodin za předpokladu provozu ÚV Podolí s výkonem cca 
800 – 1.000 l/s. 
Na tyto provozní stavy není ÚV Podolí a ani distribuční systém v Praze plně připraven. 
Než bude možné připravit pro ÚV Podolí definitivní řešení modernizace technologické 
linky, bude vhodné realizovat přechodné řešení spočívající v doplnění GAU na druhou 
galerii ve staré filtraci. Toto řešení umožní pro přechodné období výkon úpravny vody 
cca 500 - 600 l/s a výrobu kvalitní pitné vody. Vyšší výkon do cca 1.000 l/s bude možný 
pouze za cenu míchání s vodou, která nebude upravena filtrací přes GAU. 

 bude třeba provést posouzení distribučního systému pro dopravu vody z ÚV Podolí do 
západní části města (VDJ. Kopanina), která je z hlediska zabezpečení potřeb vody nejvíce 
riziková při odstávce štolového přivaděče ze Želivky. Cílem je definovat nezbytná 
technická (a investiční) opatření do distribučního systému, která tento systém dopravy 
vody z ÚV Podolí umožní. 
Řešení dopravního uzlu bude významně ovlivňovat nárůst dodávek vody do oblasti 
Kladna (předpoklad navýšení trvalého odběru na 200 l/s – havarijní odběr 450 l/s) a 
připojování dalších regionů – především Křivoklátska. 

 zpracovat ve spolupráci se Středočeským krajem studii zásobení vodou v Pražské 
metropolitní oblasti, která bude zahrnovat hl. m. Prahu a okresy v okolí Prahy zásobené 
z Vodárenské soustavy Prahy a Středočeského kraje a naváže na problémy definované v 
PRVKÚ Prahy a Středočeského kraje. Bude nutné posoudit možnosti využití všech 
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zdrojů v posuzovaném území, včetně možnosti rozšíření, především s cílem zajistit 
bezpečné zásobení vody při všech provozních stavech. Předmětem řešení musí být 
optimalizace umístění vodojemů, aby nebylo zásobení zajišťováno na úkor Prahy. 
Předpokládá se podrobné rozpracování jednotlivých opatření včetně upřesnění 
potřebných investičních nákladů na realizaci opatření, která souvisejí s problematikou 
„sucha“. 
Součástí prací by měla být rovněž analýza rizik souvisejících se zásobením celého 
regionu. 

 v rozsahu prací zajišťovaných na území Středočeského kraje, které budou významně 
ovlivňovat zásobení v Praze, je vypracování studie rekonstrukce štolového přivaděče, 
která bude definovat rozsah nezbytných opatření, rozsah výluk a odstávek a časový rámec 
navržených prací. Je třeba upozornit, že navržená opatření, především delší odstávky by 
měly být provedeny před tím, než nárůst potřeby vody dosáhne úrovně, že již nebude 
možné zásobení vodou zajišťovat pouze z ÚV Káraný a ÚV Podolí. Podmiňující investicí 
pro provedení rekonstrukce štolového přivaděče, pokud bude zásobován Středočeský 
kraj, je dokončení modernizace ÚV Podolí na maximálně možný výkon. 
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ADAPTACE ANAMMOX NA NÍZKÉ TEPLOTY V HLAVNÍM 
PROUDU ODPADNÍ VODY NA ČOV 

 
Kouba V., Vejmelková D., Jeníček P., Bartáček J. 

 
Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie vody a prostředí,  
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E-mail: jakub.hejnic@vscht.cz  

 
ABSTRAKT 
Mikroorganismy anammox je vhodné na odpadní vody o teplotě ≤ 15 °C adaptovat, což ale 
trvá roky. Abychom ušetřili čas nezbytný na adaptaci, tato studie popisuje novou slibnou 
strategii: vystavení anammox mikroorganismů studeným šokům, tj. dočasně snížit provozní 
teplotu kultury o alespoň 13 °C. V této studii jsme anammox mikroorganismy na nosičích 
AnoxKaldnes v průběhu 42 dní vystavili postupně třem studeným šokům, které spočívaly ve 
zchlazení laboratorního reaktoru s biomasou anammox ze 24±2 °C na 5 °C po dobu 8 h. 
Kontrolní biomasa byla provozována při 24±2 °C bez šoků. Hlavním sledovaným parametrem 
byla rychlost odstranění dusíku mikroorganismy anammox, která byla zjištěna 
v jednorázových testech. Tři studené šoky zvýšili rychlost odstranění dusíku při 10 °C na 
0,054 kg-N kg-NLzž-1 d-1, což je srovnatelné s nejvyššími hodnotami uvedenými v literatuře, 
a významně více než pro kontrolní biomasu (0,007 kg-N kg-NLzž-1 d-1. FISH analýza 
ukázala, že nejpočetněji zastoupený anammox mikroorganismus byla Ca. Brocadia fulgida, a 
že po studených šocích byly tyto mikroorganismy přítomny v hustších klastrech. Pokud si 
anammox mikroorganismy zvýšenou rychlost odstranění dusíku dlouhodobě udrží, bude 
možné několikanásobně zkrátit dobu nezbytnou pro adaptaci anammox teploty v hlavním 
proudu odpadní vody, a tím významně snížit náklady na odstranění dusíku na ČOV. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Adaptace na nízké teploty v hlavním proudu splaškové odpadní vody, anammox, biofilmový 
reaktor, odstranění dusíku, studené šoky. 
 
ÚVOD     
Anammox je zavedená technologie pro úsporné odstraňování dusíku z kalových vod, a jiných 
odpadních vod bohatých na dusík, běžně o teplotách v rozmezí 25 až 35 °C (Lackner et al., 
2014). Nižší teploty, a nejvíce teploty nižší než 15 °C, zpomalují metabolismus běžně 
dostupných mikroorganismů anammox (Lotti et al., 2014b), což může představovat výzvu pro 
uplatnění anammox v hlavním proudu odpadní vody na ČOV (Cao et al., 2017).  
 
Pro intenzivní anammox v hlavním proudu na ČOV je tudíž nutné tyto mikroorganismy 
zakoncentrovat, nebo náročně adaptovat. Adaptace anammox na nízké teploty běžnými 
strategiemi totiž běžně trvá cca 2 roky (Hendrickx et al., 2014). V literatuře se ale vyskytuje 
slibná strategie, tzv. studené šoky, která dle našeho vědomí dosud nebyla aplikována na 
mikroorganismy anammox. Studený šok je definován jako prudký pokles teploty o alespoň 13 
°C od teplotního optima mikroorganismu (Jones & Inouye, 1994). Tyto studené šoky 
v mikroorganismech jako Escherichia coli indukují expresi chladově aktivních enzymů a 
snižují propustnost membrán (Beales, 2004). 
 
Cílem této práce bylo zjistit, jestli studené šoky mají potenciál zvýšit rychlost odstraňování 
dusíku anammox mikroorganismy v podmínkách simulujících hlavní proud odpadní vody na 
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ČOV. Výsledky byly porovnány s kontrolním reaktorem, jehož biomasa nebyla vystavena 
studeným šokům. 
 
MATERIÁLY A METODY 
 
Biomasa anammox 
Anammox mikroorganismy byly kultivovány v kontinuálně protékaném laboratorním 
reaktoru s pohyblivými nosiči biomasy (MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor; nosiče 
Biofilm Chip®, specifický povrch 1200 m2/m3, HDPE/HDPP) popsaném v následující práci: 
Kouba et al. (2016). Provoz MBBR byl změněn na anammox se vstupním poměrem N-NO2

-

/N-NH4
+ 1,32/1, a koncentraci celkového dusíku 50 mg/l. Zatížení reaktorů bylo postupně 

zvýšeno z 0,029 na 0,15 kg/m3/d Koncentrace biomasy na nosičích (NLzž) byla 8,7 g/l. 
Původní biomasa anammox byla rozdělena do dvou reaktorů, v jednom vystavena studeným 
šokům, a ve druhém provozována bez šoků jako kontrola. 
 
Studené šoky 
Biomasa anammox byla vystavena celkem třem studeným šokům (dny 0, 29 a 42). Před 
zahájením šoku byla zastavena pumpa na přítok, a do reaktoru byl načerpán čerstvý substrát. 
Studené šoky byly provedeny prudkým (cca 30 min) zchlazením reaktoru ze 24±2 °C na 
5.0±0.2 °C. Zchlazení bylo přerušeno po 8 hodinách. V průběhu šoku bylo v reaktoru 
udržováno pH 7.6±0.2. 
 
Reaktory 
Počáteční rychlost odstraňování dusíku, tj. ‚aktivita‘ anammox mikroorganismů na nosičích 
byla vyhodnocena ex situ při 12,5, 13,1, 16,0, 17,5 a 19,5 °C. Protože testy aktivity při 
nízkých teplotách mohou fungovat jako studené šoky, při dalších testech ex situ biomasa 
nebyla vrácena zpět do reaktoru. Po počátečním vyhodnocení byla biomasa anammox 
rozdělena do dvou kontinuálně provozovaných MBBR. Základní provozní teplota obou 
MBBR byla 24±2 °C. Reaktor vystavený studeným šokům měl pracovní objem 4 l, objem 
nosičů činil 1.4 l (hmotnost nosičů 700 g), zatížení nosičů celkovým dusíkem činilo 0,3 
kg/m3/d. Kontrolní reaktor měl pracovní objem 2 l, objem nosičů činil 0,4 l (hmotnost nosičů 
200 g), a zatížení celkovým dusíkem činilo 0,13 kg/m3/d. Oba reaktory byly plně míchané. Na 
stěnách reaktorů nebyl pozorován žádný biofilm. Koncentrace suspendované biomasy (NLzž) 
v obou reaktorech byla méně než 5 mg/l. Rychlost odstranění dusíku in situ byla vyhodnocena 
po nadávkování substrátu, odpojení čerpání substrátu a odběru vzorků kapalné fáze za 
současného míchání obsahu reaktoru.  
 
Jednorázové testy ex situ 
Adaptace biomasy anammox byla vyhodnocena ex situ v jednorázových testech při 10, 13, 16 
a 20 °C, 2-14 dní po každém ze tří šoků. Jednorázové testy byly provedeny nádobách 
s pracovním objemem 2 l, pomalu míchaných (100 rpm, Heidolph MR Hei-Mix L, Německo). 
Pro každý test bylo z reaktoru odebráno 12-14 nosičů o váze 40±1 g. Čerstvý substrát byl 
použit pro každý test. Po skončení testu biomasa nebyla vrácena zpět do reaktoru, poněvadž 
byla vystavena jinému teplotnímu režimu, což by mohlo ovlivnit biomasu v reaktoru. Pro 
udržení koncentrace kyslíku nižší než 0,5 mg/l byla nádoba probublávána malým množstvím 
dusíku. pH bylo udržováno na 7.8±0.2. Z nádoby byly pravidelně odebírány vzorky pro 
analýzu koncentrace dusitanů, amoniakálního dusíku (N-NH4

+ + N-NH3) a dusičnanů, z nichž 
byla vypočtena objemová a specifická rychlost odstranění dusíku, tj. aktivita anammox. 
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Substrát 
Anaerobně předčištěná splašková odpadní voda byla simulována naředěním kalové vody 
pitnou vodou a doplněna o NaNO2 tak, aby poměr N-NO2

- a N-NH4
+ vyhovoval stoiometrii 

anammox (Strous et al., 1998). Skutečné koncentrace N-NH4
+ a N-NO2

- byly 18.7±2.7 a 
27.3±3.8 mg/l. Vstupu kyslíku do reaktoru se substrátem bylo zamezeno stripováním zásobní 
nádoby plynným dusíkem (30 min). Nádoba na substrát byla poté uzavřena a připojena k pytli 
naplněném N2. 
 
Analytika 
Fluorescentní in situ hybridizace určila přítomnost jednotlivých druhů mikroorganismů, a 
jejich počet (semi-kvantitativně); byla provedena dle Nielsen et al. (2009). Chemické analýzy 
byly provedeny dle (Horáková, 2003). 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
Krátkodobý efekt studených šoků na rychlost odstraňování dusíku v anammox 
Počáteční specifická rychlost odstraňování dusíku v rozmezí teplot 12,5 až 19,5 °C byla 0,005 
až 0,015 kg/kg/d (Obrázek 1). Před prvním studeným šokem byla rychlost odstraňování 
dusíku v reaktoru in situ při 24±2 °C 0,33 kg/m3/d. Po prvním, druhém a třetím šoku se tato 
rychlost zvýšila na 0,43, 0,45 a 0,72 kg/m3/d (specifické rychlosti 0,038, 0,049, 0,052 a 0,082 
kg/kg/d, NLzž = 8,7 g/l). 
 
Rychlost odstraňování dusíku, tj. aktivita, anammox kultury vystavené studeným šokům byla 
vyhodnocena ex situ (Obrázek 1). Po prvním šoku za činila 0,034-0,212 kg/kg/d. Po druhém 
šoku se aktivita zvýšila při 10 a 13 °C, zůstala stejná při 16 °C a snížila se při 20 °C. Třetí šok 
opět zvýšil aktivitu při 10 °C na 0,054 kg/kg/d a snížil aktivitu při 13-20 °C na 0,013-0,061 
kg/kg/d. Po dokončení studených šoků byly provedeny testy ex situ pro kontrolu, s výslednou 
aktivitou 0,007-0,024 kg/kg/d při 10-20 °C, což je více než pro počáteční biomasu, ale méně 
než pro biomasu vystavenou studeným šokům. 
 
Aktivita anammox při 10 °C rostla s každým studeným šokem, což je důležité, protože teplota 
odpadní vody v hlavním proudu ČOV v zimních měsících mírného klimatu bývá cca 10-
15 °C. Po třech studených šocích činila aktivita při 10 °C 0,054 kg/kg/d, což je 
několikanásobně vyšší hodnota než aktivita pro kontrolu 0,007 kg/kg/d a podobné s aktivitou 
biomasy anammox obohacené po 722 dní (0,039 kg/kg/d) (Hendrickx et al., 2014). Další 
studie dosáhla vyšší maximální aktivity 0,08 kg/kg/d po 150 dnech provozu při 10 °C (Lotti et 
al., 2014a). Ve srovnání s těmito dvěma studiemi jsme dosáhli srovnatelně vysoké aktivity v 
kratším čase. Tato srovnání mohou být ovlivněna rozdílnou hustotou biomasy a účinnostmi 
odstranění dusíku. 
 
Bohužel zatím neumíme vysvětlit rozdílný efekt postupných studených šoků, tj. nárůst při 10 
°C a pokles při 13-20 °C. Navrhujeme že studené šoky stimulují většinu anammox 
mikroorganismů, a současně inaktivují mikroorganismy méně tolerantní vůči chladu. Tento 
fenomén bude dále vysvětlen. 
 
Tato studie aplikovala studený šok po 8 hodin, snížila teplotu 24±2 na 5 °C a provedla 3 
následující studené šoky v průběhu 45 dní, zatímco byl pozorován nárůst aktivity anammox 
při 10 °C. Oproti tomu Laureni et al. (2016) zredukoval provozní teplotu v částečné nitritaci-
anammox z 15 °C na 11 °C po dobu jednoho měsíce a po jednom týdnu pozoroval návrat 
aktivity anammox. 
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Tato studie vyhodnocuje jen krátkodobý efekt studeného šoku, zatímco dlouhodobý efekt, 
stejně jako mechanismus, bude vyhodnocen v následujících experimentech. Zároveň budou 
optimalizovány podmínky šoku jako teplota, délka trvání šoku, nebo způsob kultivace 
biomasy. Dále budeme pracovat s kulturami adaptovanými na 25-35 °C, podobně jako 
dostupná inokula pro main-stream anammox. 
 
Popis mikrobiální komunity anammox 
Na začátku experimentu byl dominantním anammox mikroorganismem Candidatus Brocadia 
fulgida (Tabulka 1). Rod Ca. Brocadia fulgida byl detekován jako dominantní též v několika 
anammox systémech provozovaných kolem 10 °C (Gilbert et al., 2014; Hendrickx et al., 
2014; Laureni et al., 2016; Lotti et al., 2014a).  
 
FISH dále identifikovala menší množství Ca. Scalindua, Ca. Kuenenia stuttgartiensis, Ca. 
Brocadia anammoxidans, a Ca. Anammoxoglobulus propionicus. Po tří šocích byl signál 
těchto sond podobný. To ukazuje, že studené šoky neměly z krátkodobého hlediska negativní 
vliv na výskyt žádného z detekovaných anammox mikroorganismů.  
 
Pouze v anammox biomase vystavené šokům byly Ca. Brocadia fulgida detekovány v 
hustších klastrech. Dle našich informací jde o první studii, kde byl tento fenomén pozorován. 
Tento jev je možné vysvětlit stresem nízkou teplotou během šoku.  
 
ZÁVĚR 
Tři studené šoky (24±2 °C na 5.0±0.2 °C, 8 h trvání) zvýšily rychlost odstraňování dusíku 
anammox kulturou při 10 °C na 0,054 kg/m3/d. Dominantní anammox mikroorganismy Ca. 
Brocadia fulgida vystavené studeným šoků tvořily hustší klastry. Přestože zbývá vyhodnotit 
délku trvání i mechanismus adaptace, studené šoky se zdají být slibnou metodou pro 
urychlení adaptace anammox na nízké teploty anaerobně předčištěné odpadní vody v hlavním 
proudu na ČOV. 
 

 
Obrázek 1. Rychlost odstranění dusíku, tj. aktivita, anammox vyhodnocená jednorázovými 

testy pro biomasu vystavenou studeným šokům (S1 po prvním šoku, S2 po druhém šoku,…) a 
kontrole (C1 před rozdělením do dvou reaktorů, C2 po dokončení experientů) 
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Tabulka 1. FISH analýza mikrobiální komunity anammox před a po 3 studených šocích, a 
počáteční a závěrečné kontrolní experimenty (C1 a C2). Signál sond byl vyhodnocen semi-

kvantitativně („+“ – pozitivní signál volných buně nebo několika klastrů; „++“ – velké 
klastry poukazující na dominantní biomasu; „-“ – negativní signál. 

Cílový mikroorganismus (název sondy) Př
ed

 šo
ky

 

Po
 3

 šo
cí

ch
 

K
on

tro
la

 1
 

K
on

tro
la

 2
 

Ca. Kuenenia stuttgartiensis (Kst157) + + + + 

Ca. Brocadia anammoxidans (Amx1015) + + + + 

Ca. Jettenia caeni (ksu203) - - - - 

Ca. Brocadia fulgida (Bfu613) ++ ++ ++ ++ 

Ca. Anammoxoglobus propionicus (Apr820) + + + + 

Ca. Scalindua spp. (BS820) + + + + 

Ca. Scalindua brodae (Scabr1114) - - - - 
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VÝZNAM OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ 
MIKROZNEČIŠTĚNÍ Z PITNÉ A ODPADNÍ VODY 

 
Beneš J. 

 
DISA s.r.o., Barvy 784/1, 638 00, Brno 

E-mail: benes@disa.cz 
 
ABSTRAKT 
Cílem příspěvku je představení ozonizačního procesu a jeho potenciální role při odstraňování 
různého mikroznečištění jak z pitné, tak z odpadní vody.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
2-MIB, AOC, AOP, biologická stabilita vody, geosmin, oxidace, ozon, pesticidy, zbytky 
léčiv.  
 
ÚVOD 
Ozon je jedno z nejstarších dezinfekčních činidel používaných ve vodárenství. První 
kontinuální ozonizace pitné vody byla zprovozněna již koncem 19. stol. I v současnosti 
nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích (bělení kaolínu, bělení buničiny, 
zvyšování adheze při výrobě obalů atp.). V České republice je jeho nejčastější aplikace při 
úpravě pitné vody. Byť tomu bylo historicky jinak, dnes je ozon využíván spíše pro své 
oxidační než dezinfekční vlastnosti.  
 
Jelikož se jedná o jedno z nejsilnějších oxidačních činidel, nachází uplatnění tam, kde ostatní 
nástroje selhávají. Jednou z oblastí využití je právě likvidace mikroznečištění. Pojmem 
mikroznečištění/mikropolutant je obvykle označována znečišťující látka, která se ve vodě 
vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích (řádově desítky µg/l a méně). Poslední dobou se 
věnuje zvýšená pozornost tzv. novým mikropolutantům (Emerging Pollutants). Tyto obvykle 
dělíme na několik ne striktně disjunktních skupin, jako jsou: 
 - zbytky léčiv 
 - látky s hormonálním účinkem (Endocrine disruptors) 
 - pesticidní látky 
 - látky ovlivňující senzoriku vody (geosmin, 2-MIB) 
 - prostředky osobní hygieny a kosmetické přípravky (Personal Care Products). 
 
Odpadní voda 
S likvidací organického mikroznečištění v odpadní vodě mají největší zkušenosti ve 
Švýcarsku, kde 1. 1. 2016 vešla v platnost legislativa, která požaduje min. 80% redukci 
vybraných 12 mikropolutantů (amisulprid, carbamazepine, citalopram, clarithromycin, 
diclofenac, hydrochlorothiazid, metoprolol, venlaflaxin, benzotriazol, candesartan, 
irbesartan, methylbenzotriazol). Z celkového počtu 700 švýcarských komunálních ČOV se 
tato legislativa vztahuje na vybraných 100 -150 ČOV, jejichž kapacita však přestavuje ca 50% 
celkového množství vyčištěné odpadní vody. Jak ukazují mnohé studie, požadavek na 80% 
redukci není na standardních čistírnách odpadních vod dosažitelný, a proto je třeba doplnit 
další stupeň čištění. Nejčastěji se jedná právě o ozonizaci nebo dávkování práškového 
aktivního uhlí (PAU). V obou případech následuje filtrační stupeň - z důvodů separace 
biodegradabilních oxidačních produktů v případě ozonizace, v druhém případě z důvodu 
separace PAU.  
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Graf 1. Účinnost odstranění jednotlivých farmak v závislosti na dávce ozonu gO3/gDOC 
Zdroj: BAFU EAWAG et al: "Ozonung von gereinigtem Abwasser, final pilot trial 

report"June, 2009 
 
Z grafu č. 1 je patrné, že dávka ozonu 0,79 gO3/gDOC zajistí min. 80% redukci všech 
uvedených mikropolutantů s výjimkou atrazinu a Iopromidu. V těchto dvou případech lze 
zvýšit účinnost odstranění pomocí AOP (Advanced Oxidation Process) a oxidaci řešit 
prostřednictvím OH radikálů. Obecně lze říci, že ozon chová k léčivům poměrně vysokou 
afinitu a to v tomto pořadí: 
Estrogeny  ˃ Diklofenak, Karbamazepin atp. ˃ Bezafibrat, Ibuprofen ˃ Ketoprofen, kys. 
Klofibrová ˃ Kontrastní látky Iopromid, Iopamidol, Iohexol. 
 
Výhody ozonizace:   
 - likvidace mikroznečištění nikoliv jen separace 
 - současně dochází k dezinfekci odpadní vody 
 - výroba ozonu na místě z okolního vzduchu/kyslíku bez manipulace a skladování chemikálií 
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Výhody PAU:   
 - výhodou PAU je v některých případech lepší odbarvení odpadní vody 
 - nízké investiční náklady 
 
Nevýhodou ozonizace je neúplná oxidace zbytků léčiv a tvorba vedlejších produktů, které 
však již ztratily svou fyziologickou funkci. Jedná se většinou o kyslíkaté sloučeniny s nižší 
molekulovou hmotností, zejména hydroxyderiváty a deriváty karboxylových kyselin. Mnohé 
studie prokázaly, že voda po ozonizaci má nižší toxicitu než voda před ozonizací. 
 
Nevýhodou PAU je nutnost jeho likvidace (termická regenerace nebo spálení) po vyčerpání 
jeho sorpčních schopností.  
 
Pitná voda 
V České republice je ozonizace pitné vody poměrně rozšířenou technologií. Důvody pro 
využití ozonu jsou mnohé, přičemž likvidace mikroznečištění představuje významnou část. 
Z legislativních důvodů se jedná zejména o redukci pesticidů a zlepšení senzorických 
vlastností. Z pohledu začlenění do úpravárenské linky se jedná o postozonizaci, tj. ozonizaci 
filtrované vody, za kterou obvykle následuje filtrace na granulovaném aktivním uhlí. Všechny 
tyto ozonové instalace (aniž by k tomu byl legislativní tlak) účinně snižují i koncentrace 
nových mikropolutantů (zbytky léčiv, hormony atp.) - pokud připustíme jejich přítomnost v 
surové vodě. Tento technologický proces využívají i jedny z největších českých úpraven vod - 
např. ÚV Plzeň a ÚV Želivka (filtrace na GAU se připravuje).  
 

 
Obrázek 1. Generátory ozonu na ÚV Plzeň  Obrázek 2. Generátory ozonu na ÚV 

Želivka 
 
Ozonizaci lze využít v oblasti pitné vody i pro případy spojené se senzorickými problémy, 
kde mikroznečištění představují látky geosmin a 2-MIB (2-Methylisoborneol). Tyto látky 
mají velmi nízké prahové hodnoty senzorického vnímání (řádově v jednotkách ng/l (ppt). 
Pilotní studie prováděná na úpravnách v Singapuru porovnávala efekt samotného ozonu 
s pokročilou oxidací ozon + H2O2. Výsledky uvádí graf č. 2 níže. Je patrné, že přídavek 
peroxidu vodíku zvýší účinnost odstranění 2-MIB a současně dojde ke snížení potřebného 
reakčního času, což může být v praxi významný faktor. 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 178 ~ 
 

 
Graf 2. Účinnost odstranění 2-MIB v závislosti na dávce ozonu s/bez přídavku H2O2 

 
Dalším ukazatelem, který hraje roli zejména v oblasti pitné vody, je její biologická stabilita. 
Ta může být u některých typů vod po ozonizaci snížena, což může souviset s možností 
následného oživení pitné vody v distribučním systému - zejména v parametru počty kolonií. 
Biologická stabilita se obvykle hodnotí podle parametru AOC (Assimilable Organic Carbon). 
Vyšší hodnoty AOC souvisí s větším množstvím biologicky využitelných organických látek 
a tudíž jsou typické pro biologicky méně stabilní vody. Ozon oxidací organických látek (OL) 
může tvořit látky bohatší na kyslík příp. je štěpit, což jsou v obou případech látky lépe 
biologicky využitelné než původní OL. V Singapuru jeden pilotní projekt studoval vliv 
biofiltrace ozonizované vody na snížení parametru AOC. Testována byla média antracit 
a aktivní uhlí. Výsledky uvedené v tabulce č. 1 ukazují, že obě filtrační media zvládnou 
redukovat hodnotu AOC cca o 50%. Zařazením takového filtrace za ozonizační stupeň je 
zajištěna produkce biologicky stabilní pitná voda bez mikroznečištění. 
 

Tabulka 1. Průměrné koncentrace AOC ve vodě před a po ozonizaci a míra jejího snížení 
díky biofiltraci (antracit/granulované uhlí). Vstupní voda: TOC:2,4-3,2 mg/l. 

Zdroj: Singapore Public Utilities Board 
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Popis ozonizační sestavy 
Ozonizace vody neznamená jen pořízení generátoru ozonu, ale jedná se o komplexní systém, 
který je schematicky popsán na obr. 3. 
 

 
Obrázek 3. Schéma ozonizační sestavy 

 
Ozonizační sestava se obvykle skládá: 
 - zdroj kyslíku (okolní vzduch, zásobník kapalného kyslíku) 
 - generátor ozonu 
 - chlazení generátoru (dostupná chladící voda nebo autonomní chladič) 
 - systém pro vnos plynného ozonu do vody (difuzory, injektory, GDS Statiflo) 
 - nádrž poskytující potřebnou dobu reakce (20 min. pro bezdeštný průtok) 
 - destruktor zbytkového ozonu zpětně uvolněného z vody 
 - bezpečnostní prvky - snímače úniku ozonu do ovzduší 
 
Provoz ozonizace se řídí automaticky podle požadavků provozu. V případě úpravy pitných 
vod je běžná regulace od požadované dávky ozonu nebo požadované hodnoty rozpuštěného 
ozonu v daném místě reakční nádrže. V prvním případě je třeba mít k dispozici signál 
o průtoku vody, která má být ozonizována, v druhém případě ještě navíc signál o koncentraci 
ozonu ve vodě. 
 
V případě ozonizace odpadních vod, která má zajistit požadovanou redukci mikroznečištění 
lze rovněž ozonizaci regulovat od požadované dávky ozonu. Vzhledem ke změnám kvality 
vstupní vody se ukazuje vhodnější regulovat ozonizační proces od hodnoty DOC, SAC 
(Spectral Absorption Coefficient), příp. Δ SAC.  
 
V případě regulace ozonizace zohledňující vstupní koncentraci DOC je třeba, aby provoz 
zadal specifickou dávku ozonu vůči parametru DOC (např. 0,8 g ozonu/g DOC), ozonizaci 
byly k dispozici signály o průtoku vody a hodnotě vstupní DOC. Z těchto parametrů je 
kalkulováno, jaké množství ozonu je potřeba dávkovat do vody. Analogicky to platí pro 
regulaci podle SAC a podobně i pro Δ SAC, kdy jsou třeba dva signály o vstupní/výstupní 
hodnotě SAC. 
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Kolik provoz ozonizace stojí? 
Příklad: vyčištěná odpadní voda, CHSK: 30-50 mg/l, NL: max. 15 mg/l, UVT(1cm)=50-60% 
 
Účel ozonizace:   likvidace mikroznečištění o min. 80% 
Bezdeštný průtok:  200 l/s 
Dávka ozonu:    5-15 g/m3 (max. kapacita generátoru 11 kg/hod. O3) 
 
Předpokládané ceny pro kalkulaci provozních nákladů byly použity z nejmenované úpravny 
vody. 
Náklady na kyslík:   4,81 Kč/kg + 13 500Kč měsíční nájem zásobníku 
Náklady na el. energii:  2 Kč/kWh 
 
Provozní náklady tvoří: 
 
 el. energie:  32-97 kWh x 2Kč =  65 - 193 Kč/hod. 
 kyslík:  24-73 Nm3/h x 6,87 Kč + 13 500Kč/720 = 186-520 Kč/hod. 
 údržba: 43 800 Kč/ročně, tj. 5 Kč/hod. 
 celkové hodinové náklady: 256-718 Kč/hod. 
 
 při průtoku 720 m3/h se jedná o náklady ca 0,35 - 1 Kč/m3 vyčištěné odpadní vody 
 
Pozn.: Do kalkulace provozních nákladů se uvažoval vnos ozonu pomoci difuzorů a chlazení 
generátoru vyčištěnou odpadní vodou přes externí výměník. (oboje bez provozních nákladů). 
 
ZÁVĚR 
Ozonizace nabízí při odstraňování mikroznečištění z vody zajímavou alternativu, která nabízí: 
  - vysokou účinnost eliminace mikroznečištění ˃ 80% 
  - více muziky za méně provozních peněz než v případě PAU 
   - spolehlivý provoz s automatickou regulací 
  - potřeba nízkých dávek ozonu: 0,6-0,8 g ozonu/gDOC 
  - nízké zvýšení provozních nákladů: o 0,35 - 1 Kč/m3 vyčištěné odpadní vody 
 
SEZNAM LITERATURY 
Eggen R., Hollender J., Joss A., Schärer M., Stamm Ch.:(2014): Reducing the Discharge of Micropollutants in 

the Aquatic Environment: The Benefits of Upgrading Wastewater Treatment Plants, Environ. Sci. 
Technol. 2014, 48, 7683-7689. 

Ried, A.; Scheideler, J.: Advanced Oxidation Process (AOP) in water treatment, IOA Ozone Symposium, 
Wasser Berlin, 2017. 

Wang, J. et al: Production of micro-pollutants free and bio-stable drinking water, full paper from pilot testing, 
Singapore´s national water agency. 

Urs von Gunten et al.: Oxidation of Pharmaceuticals during Ozonization of Municipal Wastewater Effluents: 
A Pilot Study, IOA 17th World Ozone Congress, Strasbourg, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 181 ~ 
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KLÍČOVÁ SLOVA  
Denitrifikace, ethanol, inhibice, nitrocelulóza, průmyslové odpadní vody, sedimentace. 
 
ÚVOD 
Synthesia a.s. Pardubice (člen skupiny Agrofert) vyrábí jako jeden ze svých stěžejních 
produktů nitrocelulózu. Nitrocelulóza (střelná bavlna) se používá k výrobě bezdýmného 
střelného prachu, jako palivo do raketových motorů nebo k výrobě nitrocelulózových 
nátěrových hmot. 
 
Nitrocelulóza se vyrábí působením nitračních kyselin na celulózu. Během výroby se používá 
velké množství vody. Produkt je po nitraci nejprve odstředěn, kdy se oddělí použitá nitrační 
směs. Poté je produkt promýván teplou a studenou vodou. Tím se zbaví zbytkového množství 
kyseliny dusičné, která snižuje stabilitu výrobku a může vést k nezáměrné detonaci. Použité 
nitrační kyseliny, získané odstředěním produktu, jsou zakoncentrovány a rozdestilovány na 
20 m vysokých skleněných rektifikačních kolonách. Naředěnou nitrační směs z promývání 
produktu je neekonomické takovým způsobem zakoncentrovat a opětovně využít. Proto byly 
odpadní vody s obsahem nitračních kyselin historicky vypouštěny přímo do recipientu. 
Povolením k nakládání s vodami Krajský úřad Pardubického kraje stanovil podmínky, které 
volné vypouštění takto znečištěných vod do recipientu po roce 2010 neumožňovaly.  
 
Ročně vznikne v Synthesii při výrobě nitrocelulózy 2 miliony m3 odpadních vod. Zadání bylo 
upravit pH a snížit koncentraci dusičnanového dusíku v odpadních vodách, zároveň bylo 
požadováno určité snížení znečištění v parametru CHSKCr. V následující tabulce jsou 
uvedeny základní údaje o složení a průtoku odpadních vod a požadované hodnoty na odtoku 
ze zařízení. 
 

Tabulka 1. Vstupní a výstupní parametry zadání 
ukazatel  pH Ncelk. CHSKCr NL Průtok 
jednotka  mg/l mg/l mg/l l/s 
Přítok  Ø  1,8 280 120 20 85 Odtok (limit „p“)  6 – 8 30 60 50 
 
Při hledání vhodného technického řešení výše uvedeného zadání bylo jasné, že zařízení bude 
mít dva hlavní kroky: neutralizaci a odstranění dusíku.  
 
Vývoj zařízení 
Návrh principu čištění odpadních vod podala VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí -
Prof. Ing. Jana Zábranská, DrSc. a Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. Na tento původní návrh 
navázala v roce 2006 studie, která již navrhla konkrétní technologické parametry procesu 
neutralizace a denitrifikace. V rámci řešení této studie byly na VŠCHT prováděny laboratorní 
modelové testy, ve kterých se v následujících letech pokračovalo na BČOV Pardubice.  
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Modelové testy zodpověděly základní otázky ohledně principu čištění, použitých technologií 
a surovin: 

- neutralizační činidlo » hydroxid sodný 
- typ biologického reaktoru » dokonale míchaný s biomasou v suspenzi a externím 

separátorem biomasy 
- substrát pro denitrifikaci » ethanol 
- způsob regulace pH » dvoustupňový 
- způsob regulace dávkování substrátu » dle koncentrace dusičnanů v reaktoru 

 
Na základě parametrů získaných z laboratorních modelů byly zahájeny projekční práce. V 
roce 2009 probíhala výstavba zařízení a od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 probíhal zkušební 
provoz, jehož realizací byla pověřena Královéhradecká provozní, a.s. Po úspěšném 
absolvování zkušebního provozu bylo zařízení uvedeno do trvalého provozu. 
 
POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

 
Obrázek 1. Schéma zařízení 

 
Prvním krokem úpravy odpadních vod je filtrace, kde se odstraní vlákna nitrocelulózy uniklá 
z výroby. Odtud jsou vody čerpány přes směšovač do neutralizačního reaktoru. Do směšovače 
je zaústěno dávkování 50% NaOH. Na konci reaktoru by měla mít voda hodnotu pH 2,2 - 2,5. 
Další vzrůst pH až do požadované hodnoty 7 zajistí hydroxidové ionty produkované při 
denitrifikaci.  
 
Z neutralizačního reaktoru natéká voda přes další směšovač do denitrifikačního reaktoru o 
objemu 3000 m3. Do směšovače je dávkován organický substrát - ethanol, 5% NaOH na 
případné doladění pH a kyselina fosforečná jako zdroj dalšího nezbytného nutrientu. 
V denitrifikačním reaktoru probíhá biochemická reakce podle rovnice: 
 

12 NO3
- + 5 C2H5OH → 6 N2 + 10 CO2 + 12 OH-  + 9 H2O 
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Při reakci vznikají ionty OH-, které zvyšují pH vody. Do pH 7 je možné doregulovat pomocí 
5% NaOH. Z denitrifikačního reaktoru odtéká směs vody a kalu do odplyňovací nádrže. Zde 
se ze směsi odvětrají odpadní plyny (dusík a oxid uhličitý), aby nezhoršovaly sedimentační 
vlastnosti kalu v dosazovací nádrži. V dosazovací nádrži o objemu 1100 m3 se oddělí 
vyčištěná voda od mikroorganismů, které klesnou ke dnu a jsou vraceny zpět do 
denitrifikačního reaktoru jako vratný kal.  
 
Vznikající přebytečný kal je strojně zahušťován na cca 5% sušinu a předáván oprávněné 
osobě k likvidaci. Vyčištěná odpadní voda odtéká přepadem z dosazovací nádrže na dočištění. 
Jako terciární dočištění je instalováno čiření. Do čiřiče se dávkuje koagulační činidlo - síran 
železitý a polymerní flokulant. K usazení vzniklého chemického kalu slouží tři paralelně 
řazené lamelové usazováky. Zásobování zařízení hlavními surovinami (50% NaOH a ethanol) 
je prováděno pomocí železničních cisteren nebo autocisteren. Z nich jsou suroviny stáčeny do 
zásobníků.  
 
PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI 
Brzy po zahájení provozu bylo jasné, že největší slabinou celého komplexu je absence 
retenční nádrže. Konstrukce filtrační stanice, která obsahuje 3 filtry, každý o výkonu 40 l/s, 
způsobuje velké výkyvy v průtoku. K tomu se přidávají velké a prudké změny koncentrace 
nitrační směsi v odpadních vodách dané diskontinuálním způsobem výroby nitrocelulózy. To 
má za následek silné kolísání zatížení. Proto bylo na začátku provozu největší výzvou 
vytvoření a optimalizace regulačních algoritmů. 
 
Regulace 
Nejdůležitějšími z nich je regulace dávkování NaOH a ethanolu. Po zkušenostech s 
laboratorními modely byla neutralizace navržena jako dvoustupňová. První stupeň probíhá v 
neutralizačním reaktoru dávkováním 50% NaOH. Na výstupu z neutralizačního reaktoru je 
požadované pH nastavitelné v rozmezí od 2,2 do 2,5. Druhý stupeň neutralizace probíhá v 
denitrifikačním reaktoru hlavním dílem hydroxidovými ionty vznikajícími při denitrifikaci. K 
doladění na požadované pH je sem přiveden 5% NaOH. Protože není k dispozici činidlo, 
kterým bychom mohli korigovat pH směrem dolů, jediným nástrojem zůstává možnost měnit 
požadované výstupní pH z neutralizačního reaktoru. Úkolem obsluhy zařízení je tedy nastavit 
takové výstupní pH z neutralizačního reaktoru, aby byla stále nějaká potřeba 5% NaOH na 
doladění pH v denitrifikaci a nedošlo k její přealkalizaci. Zároveň je v řídicím systému 
pojistka, která při vybočení pH v denitrifikaci mimo bezpečnou mez automaticky přestaví 
požadované výstupní pH z neutralizace. Dodavatel řídicího systému zde měl nelehký úkol, 
protože neutralizační reaktor je sice vybaven třemi pH sondami (na začátku, uprostřed a na 
konci), ale do značné míry se chová jako reaktor s pístovým tokem. Nakonec bylo vybráno 
řešení, kde hlavní slovo v regulaci má informace ze sondy na začátku reaktoru a mnohem 
menší váhu má informace ze sondy na výstupu z reaktoru (přesto, že se na ní zadává 
požadované pH), informaci z prostřední sondy systém nevyužívá.  
 
Druhým klíčovým regulačním okruhem je dávkování ethanolu. Původně navrhovaný způsob 
regulovat dávku ethanolu podle ORP se ukázal jako nespolehlivý již během laboratorních 
testů. Proto bylo rozhodnuto koncipovat regulaci na základě signálu z nitrataxové sondy 
(HACH) umístěné v denitrifikačním reaktoru. Z hlediska teorie regulace se jedná o klasický 
PID regulátor, který musel být po zkušenostech s předávkováním ethanolem doplněn o brzdné 
mechanismy (odstavení dávkovacích čerpadel při poklesu koncentrace N-NOX pod určitou 
mez nebo omezení dávkování po té, co maximální dávka trvá určitou dobu). Tento způsob 
regulace se však při velkých nepředvídatelných výkyvech v zatížení ukázal jako pomalý. 
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Proto jsme hledali zařízení, které dokáže měřit vysoké koncentrace dusičnanů v kyselé vodě 
na vstupu do biologického reaktoru, abychom mohli substrát dávkovat úměrně množství 
dusíku vstupujícího do reaktoru. Po úspěšných provozních testech byla k tomuto účelu 
vybrána iontově selektivní dusičnanová sonda od společnosti Endress+Hauser, která je 
umístěna na odtoku z neutralizačního reaktoru. Současný regulátor počítá dávku lihu ze 
vstupního zatížení a koriguje jí dle koncentrace v denitrifikačním reaktoru. To umožňuje 
udržovat stabilní koncentraci dusičnanů na odtoku, což je nezbytné jednak z hlediska 
dodržení limitů povolení, ale také jako prevence předávkování substrátem a rizika spojeného 
s redukcí síranů. 
 
Redukce síranů 
Právě tato počáteční obava z redukce síranů na toxický sulfan v prostředí vysokých 
koncentrací síranů a za přísunu lehce rozložitelného substrátů se za celou dobu provozu 
nepotvrdila. Ani v obdobích, kdy jsme udržovali pH v denitrifikačním reaktoru okolo 6, kdy 
už by měla být prakticky veškerá sulfidická síra v nedisociované formě, nebyl výskyt sulfanu 
zaznamenán. Ukázalo se, že dokud zůstává v systému alespoň minimální koncentrace 
dusičnanů, k redukci síranů až na nebezpečný sulfan nedojde. To však nemusí znamenat, že 
k žádné redukci síranů nedochází. Při mikroskopických rozborech kalu prováděných jedenkrát 
měsíčně je pravidelně detekováno sirné vlákno typu Thiotrix spp. Domníváme se, že 
v systému mohou existovat sulfát redukující bakterie, které využívají energii z oxidace 
ethanolu k redukci síranů na siřičitany nebo sulfidy. Redukované sloučeniny síry pak Thiotrix 
spp. okamžitě oxiduje. Jako akceptor elektronů k tomu využívá dusičnanový dusík. Trubitsyn, 
2014 uvádí, že všechny druhy Thiotrix jsou schopny redukovat dusičnany na dusitany, některé 
druhy zvládnou dokonce celou denitrifikační dráhu. V praxi by to mohlo vypadat jako nějaký 
sirný kruh, který funguje jako prostředník mezi substrátem a dusičnanem.  
 
Kvalita odpadních vod a zatížení 
V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o kvalitě přitékající a vyčištěné odpadní vody, 
bilance vstupního a výstupního znečištění, spotřeby hlavních surovin a produkce kalu. Jedná 
se o průměrné hodnoty za posledních 12 měsíců tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 a reprezentují 
tedy aktuální stav. Do poloviny roku 2012, než byla provedena technologická opatření ve 
výrobě, bylo látkové zatížení dusíkem i aciditou téměř dvojnásobné.  
 

Tabulka 2. Kvalita přítoku a odtoku 

 mg/l pH BSK5 CHSK NL RL RAS 
N-
NH4 

N-
NO2 

N-
NO3 SO4

2- 
P- 
celk 

Přítok 1,74 20,8 65,2 20,9 2467 1328 0,36 2,3 194 738 0,16 
Odtok 7,78 23,2 15,8 13,8 1957 1756 0,34 3,01 11,1  0,37 
Průměrný průtok odpadních vod byl 4786 m3/den. 
 
Bilance neutralizace 
V následující tabulce je uvedeno množství přivedené acidity a spotřeba NaOH na její 
neutralizaci. 
 

Tabulka 3. Bilance neutralizace 
Acidita Dávka NaOH poměr 
kmol/den t 100%/den kmol/den mol NaOH/mol ZNK 
140 4,25 106 0,76 

Acidita = zásadová neutralizační kapacita do pH 7 
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Z uvedených výsledků je patrné, že 76% vstupní acidity je zneutralizováno louhem a zbylých 
24% připadá na alkalitu produkovanou při denitrifikaci. Podle množství zdenitrifikovaného 
dusíku uvedeného níže je produkce alkality nižší, než odpovídá stechiometrii. Část 
hydroxylových iontů totiž reaguje se vznikajícím CO2 a odchází do odtoku jako 
hydrogenuhličitanový anion. 
 
Bilance denitrifikace 
V následující tabulce je uvedeno množství odstraněných dusičnanů a spotřebovaného 
ethanolu jako substrátu pro denitrifikaci. 
 

Tabulka 4. Bilance denitrifikace 
Odstraněný 
N-NOx Dávka ethanolu 

Celková spotřebovaná 
CHSKCr poměr 

t/den m3 100% / den t CHSK/den t CHSK/den t CHSK/t N 
0,945 2,04 3,36 3,54 3,76 

N-NOX = suma dusitanového a dusičnanového dusíku 
Celková spotřebovaná CHSKCr = CHSKCr ethanolu + vstupní CHSKCr – výstupní CHSKCr  
 
Hmotnostní poměr CHSKCr / N-NO3 je o třetinu vyšší než je stechiometrický poměr pro 
denitrifikaci (2,86 g CHSKCr / g N-NO3

-). To je dáno tím, že část ethanolu se spotřebuje na 
tvorbu nového kalu a část na asimilaci dusíku, kde je stechiometrický poměr vyšší (4,56 g 
CHSKCr / g N-NO3

-). 
 
Produkce kalu 
Za uplynulých 12 měsíců bylo ze zařízení odvezeno 381 t sušiny kalu. Po odečtení rozdílu 
množství NL v přítoku a odtoku a množství dovezeného očkovacího kalu, vychází čistá 
produkovaná sušina 360 t/rok. Při průměrné dosahované ztrátě žíháním 79% je produkce 
organické sušiny 284 t/rok tj průměrně 780 kg/d. 
 
Při uvažovaném stechiometrickém složení biomasy C5H7O2N (Mara, 2003) se 49% uhlíku 
dodaného v ethanolu inkorporuje do nově vznikající biomasy.  
 
Technologické parametry 
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné dosahované hodnoty základních 
technologických parametrů systému. 
 

Tabulka 5. Technologické parametry 
Přítok m3/den 4786 
Průtok vratného kalu m3/den 3998 
Doba kontaktu v denitrifikačním reaktoru h 7,0 
NL v denitrifikačním reaktoru mg/l 2459 
Objemové zatížení N-NOx kg N /m3/d 0,34 
Objemové zatížení CHSKCr kg O /m3/d 1,19 
Zatížení kalu N-NOx kg N /kg/d 0,14 
Zatížení kalu N-CHSKCr kg O /kg/d 0,48 
Stáří kalu d  7,5 
Doba zdržení v Usazovací nádrži h 2,6 
Zatížení plochy usazovací nádrže NL kg NL / m2 / h 8,4 
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V průběhu sedmiletého provozu zařízení jsme se setkali se dvěma jevy, jejichž příčinu se 
zatím nepodařilo zcela vysvětlit. Jedním jsou náhlá, ale dlouho trvající zhoršení 
sedimentačních vlastností kalu. Druhým, ještě zajímavějším jevem je inhibice 
denitrifikačního procesu doprovázená přítomností nitrózních plynů. 
 
Sedimentační vlastnosti kalu 
Biologický kal v našem anoxickém systému má v porovnání s kalem na běžných komunálních 
ČOV horší sedimentační vlastnosti. Ty jsou způsobeny zoogleálním bytněním, tj. nadměrným 
obsahem extracelulárních polymerů v kalu. Tyto polymery zadržují velké množství vody a 
brání přiblížení vloček kalu k sobě. Vzhledem k tomu, že k separaci kalu využíváme 
sedimentaci, hrají tyto vlastnosti klíčovou roli. 
 
Důvodů pro nadměrnou produkci extracelulárních polymerů může být několik: 

- absence inertních anorganických nerozpuštěných látek na přítoku 
- čistě směšovací reaktor bez koncentračního gradientu 
- kultivace pouze v anoxických podmínkách 
- substrát prakticky pouze v podobě rychle rozložitelného ethanolu  
- nízké stáří kalu 
- velké výkyvy v zatížení kalu 

 
V průběhu provozu se ukázalo, že průměrný kalový index je cca 200 ml/g. Pokud udržujeme 
nízkou koncentraci kalu v systému, okolo 2 g/l, jsme schopni takový kal v usazovací nádrži 
separovat bez nutnosti omezovat hydraulické zatížení.  
 
Na podporu sedimentace dávkujeme trvale do denitrifikačního reaktoru síran železitý. Přesto 
se občas stává, že kalové indexy začnou rychle stoupat až k hodnotám přes 300 ml/g. 
V takovém případě musíme omezovat nátok, což několikrát vedlo k nutnosti omezovat 
výrobu nitrocelulózy. Zatím jediným úspěšným řešením v těchto situacích se ukázala být 
obměna nadpoloviční většiny kalové zásoby. Po takové akci se cca půl roku pohybují kalové 
indexy okolo přijatelných 200 ml/g. 
 
Inhibice denitrifikace 
Dalším jevem, který jsme v průběhu provozu pozorovali, byla prudká inhibice denitrifikace 
provázená přítomností nitrózních plynů nad hladinou denitrifikačního reaktoru. Nitrózní 
plyny byly detekovatelné čichem a v některých případech i vizuálně. Zaznamenáno bylo 
celkem 20 takových incidentů. Inhibice se projevovala úplným zastavením denitrifikace na 
několik hodin až dní. Po tuto dobu nebylo možné přivádět na ČOV žádnou odpadní vodu, což 
většinou znamenalo odstavení části výroby nitrocelulózy.  
 
Nástup inhibice byl vždy extrémně rychlý a až do roku 2013 jsme neznali žádný ukazatel, 
který by nás mohl v předstihu varovat. Co se týče příčiny těchto jevů, od začátku jsme 
sledovali dvě možné cesty. Jako první se nabízela možnost transportu nitrózních plynů nebo 
nějaké formy jejich prekurzorů v přiváděné odpadní vodě, protože ve výrobě se používá 
koncentrovaná kyselina dusičná, z níž se tyto plyny uvolňují. Druhou cestou by mohl být 
biologický původ, protože při denitrifikaci je jedním z meziproduktů oxid dusnatý. Na 
základě dalších zkušeností se stále více kloníme k teorii biologického původu tohoto plynu, 
jehož inhibiční působení na mikroorganismy bylo prokázáno (Casey, 1992). Denitrifikační 
reakce se ve skutečnosti skládá ze čtyř kroků: 
 

NO3
- >>> NO2

- >> NO (aq) > N2O > N2 
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Je známo, že nejrychlejším krokem je první, tedy redukce dusičnanu na dusitan. Pokud jsou 
rozdíly i v kinetice dalších kroků, může být za určitých podmínek redukce dusitanů rychlejší 
než redukce oxidu dusnatého a ten se začne kumulovat. Domníváme se, že příčinou je prudké 
zvýšení zatížení, které inhibicím předcházelo. V momentě kdy koncentrace NO překoná 
rozpustnost, uniká do atmosféry nad hladinu, kde se okamžitě oxiduje vzdušným kyslíkem na 
oxid dusičitý, který má typickou rezavou barvu a nahořklý zápach. 
 

NO (aq) → NO (g)                         NO (g) + ½ O2 → NO2 (g) 
 

V červnu 2013 jsme umístili sondu na měření rozpuštěného kyslíku do denitrifikačního 
reaktoru. Původním záměrem byla kontrola anoxických podmínek ve svrchní části reaktoru, 
kde jsme se obávali difuze vzdušného kyslíku. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že 
sonda reagovala prudkým zvýšením signálu právě před vznikem inhibičního stavu. Po tomto 
zjištění jsme provedli laboratorní experiment, který prokázal, že sonda je schopna s velkou 
citlivostí měřit koncentraci rozpuštěného oxidu dusnatého. 
 
Test spočíval v sycení čisté vody oxidem dusnatým, který byl připravován redukcí dusitanu 
dvojmocným železem. V následujícím grafu je vynesen průběh odezvy kyslíkové sondy. 
 

 
Obrázek 2. Odezva kyslíkové sondy na dávkování oxidu dusnatého 

 
Nejdříve došlo k poklesu signálu, oxid dusnatý reaguje s rozpuštěným kyslíkem a vodou za 
vzniku kyseliny dusičné. V této chvíli sonda ještě měří skutečně kyslík. Po vyčerpání kyslíku 
již sonda reaguje na stoupající koncentraci oxidu dusnatého a signál roste až k horní hranici 
rozsahu měřidla 20 mg/l. 
 
Měli jsme tedy měřidlo, které nás dokáže varovat, že se blíží inhibice, ale nevěděli jsme jak 
zabránit jejímu vzniku. Proto jsme zkusili při zvýšení signálu sondy vypnout dávkování 
ethanolu. Trend signálu se velmi rychle obrátil a začal klesat, až dosáhl zpátky nulové úrovně. 
Po té jsme dávkování obnovili a k naší úlevě koncentrace dusičnanů v reaktoru začala při 
normálním zatížení klesat, což znamenalo, že výkon denitrifikace se nesnížil. Od té doby, co 
přerušování dodávky lihu aplikujeme, již žádná inhibice zaznamenána nebyla. Sledováním 
výskytu peaků na záznamu signálu kyslíkové sondy bylo potvrzeno, že v naprosté většině 
případů předchází kumulaci oxidu dusnatého prudké zvýšení zatížení substrátem v důsledku 
nerovnoměrného nátoku dusíku. Ne každé prudké zvýšení zatížení však takovou reakci sondy 
způsobí, a je tedy možné, že v tomto procesu hraje roli ještě další, zatím neznámá okolnost. 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 188 ~ 
 

ZÁVĚR 
Dosavadní provoz trvající od roku 2010 prokázal, že zařízení vybudované společností 
Synthesia, a.s. k čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy dokáže pomocí neutralizace, 
biologické denitrifikace a terciárního dočištění upravit pH na požadovanou úroveň, spolehlivě 
odstranit dusičnanový dusík a snížit znečištění v parametru CHSKCr. 
 
Uvedený příklad dokazuje, že výsledky z kvalitně provedených laboratorních modelových 
zkoušek lze úspěšně aplikovat v plnoprovozním měřítku. V průběhu provozu byla doplňována 
instrumentace a vyvíjeny regulační algoritmy, aby se co nejlépe dokázaly vyrovnat se silným 
kolísání zatížení. Přesto má velká nerovnoměrnost v kvalitě i průtoku odpadních vod 
negativní důsledky na provoz zařízení, zejména na chování biologického systému.  
 
Dále jsme čelili dvěma fenoménům, které zejména v prvních třech letech ohrožovali 
funkčnost zařízení a omezovali jeho kapacitu. Se špatnými sedimentačními vlastnostmi kalu 
bojujeme udržováním nízké koncentrace kalu, dávkováním koagulantu a pravidelnými 
obměnami kalu. Inhibici denitrifikačního procesu způsoboval dle našeho názoru oxid dusnatý, 
který se v systému kumuloval v důsledku rozdílné rychlosti jednotlivých kroků denitrifikační 
dráhy při přetížení substrátem. Po objevení měřidla schopného on-line detekovat nízké 
koncentrace NO v denitrifikačním reaktoru předcházíme vzniku inhibice přerušením 
dávkování substrátu. Studiu sedimentačních vlastností kalu a příčin kumulace oxidu 
dusnatého se budeme dále věnovat s využitím kontinuálního laboratorního modelu.  
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ABSTRAKT 
Pro některé lokality se jeví jako nejvýhodnější decentrální odkanalizování. Důvodů je hned 
několik. Jedním z limitujících, zejména do budoucna, je sociální únosnost. Zvýšené náklady 
na případné centrální odkanalizování řídce osídlených lokalit není možné přenášet na 
obyvatele, a také není možné jimi zatěžovat obyvatele hustěji obývaných lokalit z důvodů 
překročení limitů sociální únosnosti. Dalším důvodem mohou být například ekologické 
důvody – centralizace vypouštění ovlivní v některých případech tok negativněji, než jeho 
postupné zatěžování a využití samočistících procesů. Přesto, že důvody pro decentrální řešení 
některých lokalit jsou nesporné je snaha (setrvačnost) upřednostnit za každou cenu centrální 
řešení, a to i tím způsobem, že centrální způsob je nehospodárně dotován a decentrální způsob 
uměle navíc znevýhodňován v procesu povolování a provozování. Prostě namísto hledání 
způsobů, jak nejlépe, tam kde to má smysl, decentrální způsob organizovat je snaha ho 
diskreditovat, což logicky vede k tomu, že se tím zbytečně ztrácí čas a zpomaluje jeho 
optimalizace. Typické a zákonité je to, že namísto stanovení reálných požadavků na kvalitu 
čištění a dozor a následné důsledné kontroly se požadavky navyšují neúměrně k požadavkům 
na jiné subjekty mající vliv na prostředí. Díky chybně nastavenému systému a nedůslednosti 
pak logicky vítězí „ jen jako“ řešení a zvětšuje se rozdíl mezi realitou a představami.   
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Decentrální odkanalizování, dělení vod, sociální únosnost. 
 
ÚVOD 
Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž 
toalety jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích. 
Například Německo oficiálně ustoupilo od snahy odkanalizovat celou zemi centrálně už 
v devadesátých letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové počínání bylo jak neekonomické, tak 
i neekologické a „neudržitelné“ a podpořilo realizaci decentrálu po všech stránkách – 
ekonomicky (dotace), legislativně (jednoduché povolování a kontrola, reálné zdůvodněné 
požadavky) i metodicky (byly vypracovány postupy pro zpracování územních plánů a jejich 
posouzení z víceparametrových hledisek ve formě ATV směrnic). Stejně tak vyvážení jímek 
na centrální čistírny je až na výjimky nejméně výhodné po stránce nákladů a dopadů na 
ekologii. Začíná se tak prosazovat decentrální řešení s využitím domovních čistíren a novým 
trendem začíná být i dělení vod a hospodaření s nimi (NASS – nové způsoby sanitace). 
Začíná se i uplatňovat názor, že pro konkrétní lokalitu by mělo být zvoleno řešení, které 
budou její obyvatelé akceptovat, a to po všech stránkách. Novým parametrem je vzhledem 
k závislosti mezi způsobem odkanalizování a životními náklady i sociální únosnost zvoleného 
způsobu.  
 
SOCIÁLNÍ ÚNOSNOST JAKO PARAMETR 
Se snahou odvodnit centrálně i malé a roztroušené lokality rostou enormně exponenciálně 
náklady. Není žádnou zvláštností investiční náklad i 350 tis. Kč na EO. Pokud by tyto náklady 
měli nést samotní lidé, kterých se to týká, cena za odvádění odpadních vod by pro mnohé 
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z nich byla sociálně neúnosná. Pokud by se na odvodnění měli podílet solidárně všichni 
připojení (nebo i stát), což se dnes děje, pak i tak by se úhrada na některých lokalitách 
s vysokým poměrem délky kanalizace na obyvatele dostávala za hranici sociální únosnosti. 
To stejné platí i pro vyvážení jímek – náklady na jejich instalaci a vyvážení jsou za oficiální 
hranicí sociální únosnosti, zejména pokud uživatelé dodržují všechna pravidla. Z vysoké ceny 
za vyvážení pak proto vyplývá i vysoké riziko, že provozovatelé budou hledat „náhradní 
řešení“ a bude docházet k nedovolenému vypouštění. 
 
Tabulka 1.  Cena (v Kč) za likvidaci odpadních vod (za m3) při 20 letech životnosti objektu, 

hrubé orientační srovnání pro kalkulaci bez přípojek pro 4 EO a spotřebě 100 l/EO/den, 
stočné je bráno jako příklad obvyklého stočné ve velkých městech, v případě propočtu pro 

malé obce by stočné bez solidárního přispění větší lokality činilo i stovky korun 

 Investiční 
náklady Provozní náklady Náklad na m3 

Veřejná kanalizace   asi 45 Kč 
Skupinová ČOV pro 50 
EO 300 tis. Kč 20 tis. Kč asi 20 Kč 

Domovní ČOV  (tř. 1) 70 tis. Kč 10 tis. Kč asi 90 Kč 
Žumpa 90 tis. Kč 24 tis. Kč asi 200 Kč 
Sociálně únosná cena   asi 50 Kč  

 
Z čísel uvedených v tabulce vyplývá, že z pohledu sociální únosnosti a spravedlnosti bychom 
měli řešit odvádění odpadních vod, pokud to jde, centrálně, a pokud se to nevyplatí, pak 
decentrálně. Z decentrálních způsobů upřednostnit skupiny čistíren. U individuálních 
domovních čistíren se pak snažit minimalizovat provozní náklady (např. na vzorkování, 
odvoz kalu) a žumpy povolovat jen zcela výjimečně, což v podstatě nařizuje i legislativa – viz 
vyhláška 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 
 
Jímky na vyvážení jako produkt alibismu 
Přesto, že domovní čistírny již před jímkami naše legislativa upřednostňuje, je to s nimi 
v praxi prozatím jinak. Prosazují je úředníci na vodoprávních úřadech a občané obcí se často 
nechají donutit k tomuto problematickému způsobu řešení a jsou rádi, že mají odpadní vody 
vyřešené. Problém s náklady, na který přijdou cca po roce, řeší zatím jen osamocení poctiví 
jednotlivci, když zjistí, k čemu se ve skutečnosti zavázali, ostatní si hledají nějakou třetí 
cestu… Dnešní legislativa se ale v tomto směru zpřísňuje, a tak lze očekávat, že i tady bude 
přibývat konfliktních situací. Podle mne to vůbec není černobílý problém, který by měl být 
řešen tak, že se jednoduše nařídí nějaké (navíc diskutabilní a alibistické) řešení. Jímka na 
vyvážení sice vypadá jako jednoduché rozumné řešení, ale vzhledem k nákladům s ní 
spojeným je riziko s únikem odpadních vod vysoké a v praxi ověřené, vyhodnocené a 
prezentované. Nehledě na jiné ekologické aspekty spojené s dopravou a zpracováním na 
čistírnu dovezených vod. 
Vyvážení jímek je po stránce ekonomické nejdražší způsob likvidace odpadních vod (viz řada 
studií prezentovaných na nejrůznějších konferencích, např. příspěvky na konferenci IWA 
v Athénách v roce 2016). Po stránce ekologické pak výsledný vliv souvisí s předchozím a 
snahou ušetřit, ale i kdyby se majitel choval odpovědně a všechno vyvážel, pak lze opět 
prokázat studiemi, že to také není optimální řešení, protože problém se neřeší v místě (rostou 
náklady a zatížení okolí) a odsouvá se. Tím, že není vidět přímá souvislost mezi příčinou 
a následkem, vede tato skutečnost k větším škodám na životním prostředí a k neetickému 
(neudržitelnému) chování. Do úvah se bere například kvalita odvážených vod, vliv dopravy 
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na životní prostředí a pohodu lidí, úbytek organické hmoty v místě produkce, míchání 
relativně bezproblémového kalu s kalem obsahujícím vyšší koncentrace těžko odstranitelného 
znečištění. 
 
Zkušenost z pracovní cesty na Nový Zéland – i přes co největší snahu udržet lokalitu (snaha 
o vybudování sídliště pro cca tisíc lidí, které mělo být řešeno jímkami na vyvážení kvůli 
blízkosti cenného jezera) ve stavu umožňujícím použití podzemní vody na pitnou, se to 
nepovedlo. Ukázalo se, že pokud se voda odebírá ze zvodně, která přímo navazuje na terén, 
na kterém jsou umístěny domky se zahrádkami, je nereálné udržet požadovanou kvalitu vody 
i přesto, že byl zaveden přísně kontrolovaný režim odvážení odpadních vod (přímo v místě 
působí vodní strážník). Při stavbě asi padesátého domku již musela být přivedena pitná voda 
z jiné lokality. Jinak je na Novém Zélandu obvyklé, že spíše než podzemní vody se na 
sprchování, a i pití využívá dešťovka. Je to dáno jejím menším znečištěním než v případě 
podzemních vod, do kterých se kvůli jednoduché geologii (ornice a hned pod ní dobře 
propustná vrstva písku) lehce dostávají nutrienty z povrchu a pak stačí i pár krav nebo ovcí, 
aby podzemní voda měla vyšší obsah nutrientů a nevyhovující kvalitu pro přímé použití nebo 
i úpravu. 
 
Ostrovní dům známého fotografa Hlaváčka (podle něj obvyklé řešení na lokalitě) 
Díky pastvě a velkému počtu pasoucího se dobytka je v této oblasti obvyklé řešení spočívající 
v tom, že se na pití používá dešťovka (po mechanickém předčištění a mikrofiltraci, a to i bez 
další hygienizace). Úprava dešťovky je mnohem jednoduší a levnější, než by bylo čištění 
podzemních vod. Obdobně jako v předchozím případě je udržení kvality podzemních vod na 
takové úrovni, aby voda byla pitná, nereálné. Stačí, že se na pozemku občas pasou ovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 1. Využití srážkové vody jako vody pitné (dům fotografa Hlaváčka) 
 
MOŽNÁ ŘEŠENÍ LOKALIT NEVHODNÝCH PRO CENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ 
Výsledkem úvahy tedy je, že musí existovat něco mezi oběma extrémy (centrální čistírnou a 
jímkou na vyvážení), které ale mohou být (a také jsou) za určitých okolností i reálným a 
nejefektivnějším řešením. Je to jako prosazovat traktor s pluhem na orbu na zahrádce, anebo 
naopak snaha jít s rýčem rýt stohektarový lán… Nebylo by lepší namísto obrany 
neubránitelného hledat, jak vytvořit co nejefektivnější systém, který by byl co nejlepší jak po 
stránce ekologické, tak i ekonomické, a podívat se na problém s co největším nadhledem? 
Např. existuje postup, který se jmenuje Einsteinův výtah. Jeho základní principem pro použití 
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je to, že pokud se nedá najít řešení uvnitř v konkrétním systému, pak určitě existuje nějaké 
řešení mimo něj. Zkusme hledat řešení uvnitř i vně systému a pokusme se aplikovat zmíněné 
obecné teorie podporující nová řešení na problematiku odvádění odpadních vod z oblastí 
s roztroušenou zástavbou. 
 
Řešení uvnitř systému – možná eliminace rezerv v investičních a provozních nákladech 
 
Investiční náklady 
Územní plánování – Plán rozvoje vodovodů a kanalizace (PRVK) má velký vliv na investiční 
i provozní náklady (a tedy vliv na cenu vody). Proto by územní plánování (PRVK) mělo být 
základem pro řešení odvádění vod z území a již ve stadiu přípravy by měly být řešeny některé 
detaily, jako požadovaná třída nebo úroveň čištění s ohledem na dosažení NEK, a také způsob 
provozování. Pak teprve by byly tou správnou pomůckou při dotacích a rozhodování 
vodoprávních úřadů. Jedním z parametrů při rozhodování o systému by měla být i sociálně 
únosná cena vody, kterou investiční náklady podstatně ovlivňují. Když vynechám centrální 
systémy a jímky, pak máme systémově k dispozici: 

a) Skupinová řešení, kdy jsou skupiny domů řešeny jednou čistírnou. Obvykle je to 
investičně nejvýhodnější řešení u roztroušené zástavby se spádem ve více směrech. Na 
druhou stranu může být společné užívání i základem sporů mezi jednotlivými 
vlastníky nebo uživateli nemovitostí v budoucnosti, nebo je problém s dohodou o 
věcných břemenech, a proto je někdy těžké toto řešení prosadit; 

b) Individuální řešení. Obvykle je řešení založeno na domovních čistírnách. Stále častěji 
se vedle intenzivních technologií prosazují i vertikální biofiltry (případně i vegetační 
ČOV), které jsou výhodné z hlediska provozních nákladů. Možnosti těchto řešení 
nejsou zdaleka vyčerpány, a to zejména po stránce provozování a kontroly provozu. 

Svůj význam by měl mít územní plán i ve vztahu k povodí – měl by racionálně a případně 
pokud to bude nutné i kompromisně vyřešit požadavky na kvalitu vypouštěné vody ze strany 
povodí a reálnost splnění těchto požadavků po technické i nákladové stránce. Odpadlo by tak 
dohadování nad každou novou decentrální čistírnou. 
 
Provozní náklady 
Volba technologie a nastavení hranice požadavků obvykle ovlivní i provozní náklady, 
zejména pokud jsou požadavky neúměrně vysoké – jako např. generální požadavek na 
denitrifikaci u domovních čistíren. Denitrifikace v přírodě, zejména v toku, proběhne 
samovolně, a ještě se při tom zlepší kyslíkové poměry. U roztroušené výstavby je možné 
počítat i se samočisticími procesy. Neúměrné požadavky a náklady jsou pak neobhájitelné 
např. při srovnání s vnosem dusíku ze zemědělské činnosti a požadovanými opatřeními. 
Z jednoho hektaru intenzivně obhospodařované půdy skončí ve vodě až 100 kg dusíku, tj. 
100x víc, než do prostředí vnese 1 člověk, pokud vypouští i neúplně předčištěné vody. Dá se 
dokázat, že jedna pasoucí se kráva ovlivní podzemní vody více než penzion s deseti obyvateli. 
 
Vedle způsobu čištění má podstatný vliv na provozní náklady mimo jiné efektivita kontroly 
provozu. ASIO, spol. s r.o. v rámci svých seminářů udělalo průzkum mezi vodoprávními 
úřady. Výsledek ankety ukazuje, že úřady se často rozhodují na základě subjektivních pocitů. 
Často je hlavní příčinou nedůvěry k nějakým technologiím nebo způsobům kontroly (např. 
revizím) hlavně averze vůči konkrétním osobám nebo firmám. Kdyby ale už v PRVK bylo 
vybráno to nejefektivnější řešení kontroly, tak by se tato subjektivita z rozhodování vyloučila. 
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Řešení s využitím prostoru i mimo vlastní systém aneb Einsteinův výtah 
Zkusme do systému ČOV zahrnout i proces vzniku odpadních vod – je to logické – 
v odpadních vodách může být jen to, co tam vypustíme… no a co tam vypouštíme? Je nutné, 
abychom to tam vypouštěli? Ubírá se legislativa, a tedy i vývoj, tímto směrem? Nechytáme 
kočku za ocas? Přeci by mělo logicky platit – do systému pustím jen to, co umím následně 
efektivně eliminovat. Kdyby se tato zásada dodržovala, pak odpadnou jak obrovské náklady, 
tak i zdravotní rizika. Nebo – nečistíme zbytečně něco, co čistit nepotřebuje? Nebo alespoň ne 
s takovými náklady? To může být další námět k zamyšlení a hledání cesty k vyšší 
efektivnosti. Není cesta například v dělení vod? Víme určitě, že jedna z cest tudy vede. 
 
NASS a řešení s dělením odpadních vod a systémy bez odpadních vod 
Například oddělení moči nebo použití nezávadných šedých vod by určitě vedlo ke snížení 
zatížení prostředí např. léky a také k podstatnému zmenšení transportovaných objemů 
odpadních vod, a tedy i snížení provozních nákladů. A co úplně kacířská myšlenka, vrátit se 
po spirále k suchým záchodům? Asi už nikdo nebude chodit v noci na hnojník … 
 
Suché záchody – vzpomínka na budoucnost nebo již využitelné konkrétní řešení? 
Již několik let působí nadace Melindy a Billa Gatesových, jejímž cílem je úplné odstranění 
moči a exkrementů z transportu a čištění odpadních vod. Např. na konferenci IWA 
v Athénách 2016 byla prezentována čínská a indická cesta pro řešení obcí – v současnosti se 
tak řeší desítky tisíc obcí – použijí se suché toalety na exkrementy a moč, šedé vody se 
zasakují přímo v místě. S ohledem na místní podmínky je to určitě nejefektivnější řešení, 
které udržitelně zabezpečí lokality jak po stránce zdravotní (včetně ochrany zdrojů vody), tak 
z hlediska ochrany životního prostředí a nákladově je takové řešení udržitelné i pro nejchudší 
obyvatele. Toto řešení je k vidění i v jiných mnohem bohatších zemích; osobně jsem to viděl 
na Novém Zélandu v Martinborough – veškerá šedá voda ve městě byla zasakována přímo u 
budov. 
 
Kompostovací toalety a závlaha šedou vodou 
Výhody kompostovacích toalet z hlediska udržitelnosti jsou zřejmé – výsledkem je řešení 
přeměny exkrementů a moči na hodnotné hnojivo, přičemž řešení exkrementů je uskutečněno 
v místě, tedy bez znečištění okolí transportem a bez negativního vlivu na životní prostředí (z 
odpadu vznikne hnojivo). Šedou vodu je pak možno likvidovat v místě - zásakem nebo 
závlahou. Jde o vodu bez produktů lidského metabolismu s minimálním znečištěním (zvláště 
pokud je vyčištěna). Opět se voda dá zabezpečit tak, aby vyhovovala jak z hlediska vlivu na 
životní prostředí (riziko znečištění je menší nebo srovnatelné např. s použitím hnojiv nebo 
prostředků chemické ochrany na zahrádce), tak i z hlediska vlivu na zdraví - jedná se o vodu 
ze sprch s příměsí prostředků, které byly pro styk s povrchem těla hygienicky testovány a 
povoleny. Pokud je voda čištěna (případně hygienizována), pak je její kvalita ještě méně 
napadnutelná z hlediska zdravotního. Pokud se na aplikaci použije např. kapková závlaha, pak 
je i skutečné riziko ohrožení životního prostředí a zdraví eliminováno na minimum.  
 
Změny v myšlení provozovatelů 
Ekonomičnost a neekonomičnost počínání ve vztahu k řešení odpadních vod v méně hustě 
osídlených lokalitách si začínají pomalu uvědomovat majitelé a provozovatelé kanalizací – 
náklady rostou a není je už možné tak lehce přenést na obyvatele. Dokonce se už např. i v 
bohatém Německu vyskytly případy, kdy si vlastník nebo provozovatel nechal zpracovat 
studii s alternativními řešeními, aby tak zdůvodnil své nesouhlasné stanovisko s napojením 
části obce na veřejnou kanalizaci. Důvodem je demografický vývoj na venkově a nereálnost 
vypořádat se s odvedením odpadních vod tak, aby se náklady někdy vrátily.   
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Rovnoprávný přístup k občanům 
V demokratické společnosti by měla být dodržena zásada, že nelze diskriminovat část 
obyvatel a tak by mělo platit, že ten, kdo se nemůže napojit na veřejnou kanalizaci, by neměl 
být diskriminován a mělo by mu být umožněno vybrat si z nabídky variantních řešení, která 
mu zabezpečí stejné sociální podmínky, jako mají ostatní. Dokonce lze dokázat, že jsou k 
dispozici variantní řešení, která při nižších nákladech zabezpečí obdobný dopad na lokalitu 
jako je diskutabilní „stoprocentní“ vyvážení jímek. Zvláště, když není zřejmé, že se čištěním 
nebo odvážením nějak viditelně změní stav lokality z hlediska kvality podzemních vod. Jsou 
totiž i další zdroje znečištění ovlivňující kvalitu podzemních vod - zemědělská činnost 
(nejvíce pastva), hnojení, chemická ochrana rostlin, provoz na komunikacích… 
 
ĎÁBEL JE V DETAILECH 
Naše legislativa se sice tváří, že neznevýhodňuje některé způsoby řešení, ale už tím, že tato 
řešení přehlíží a aplikuje se na ně nevhodným způsobem, požadavky pro kontrolu jiných 
technických řešení tato řešení uměle znevýhodňuje. Konkrétních případů je hned několik, 
patří sem např. odběry vzorků a způsob kontroly provozu. 
 
Také stát, ministerstva, úředníci se tváří, nebo i jejich část dokonce snaží o podporu některých 
nových postupů v řešení odpadních vod, avšak dobrá myšlenka je pak v praxi znehodnocena 
dalšími kroky, které nenavazují na dobrou počáteční myšlenku a vyplývají ze setrvačnosti 
(neochoty něco měnit) z chybných předpokladů nebo vědomě a nevědomě šířených 
desinformací. Například vyšel dotační titul podporující recyklaci šedých vod a jejich následné 
použití na závlahu. Tato část je ale následně znehodnocena tím, že pokud bychom přijali 
názor šířený vodoprávními úředníky – závlaha i vyčištěnou odpadní vodu je vypouštění do 
vod podzemních, pak je zbytečné nad takovým dotačním titulem uvažovat – už jen náklady na 
vzorkování jsou vyšší než možná úspora. Při tom např. v Německu závlaha vyčištěnými 
šedými vodami vůbec povolování nepodléhá -  je přeci úplně logické, že zalévám takovou 
vodou, o které jsem přesvědčen, že je v pořádku, co se týká složení a takovým množstvím, 
jaké potřebují rostliny. Obdobný je z hlediska navýšení nákladů také požadavek v dalším 
dotačním titulu požadující instalaci čistíren třídy III určené pro vybrané lokality, a tím zvýšení 
nákladů na čištění o desítky korun za m3. Nehledě na to, že i ekologické hodnocení 
z celkového pohledu je sporné – zvýšení produkce kalu, jeho transport a likvidace atd.  
 
Odběry vzorků  
Jen pro zajímavost zkusme porovnat náš a rakouský způsob kontroly funkce domovních ČOV 
a vliv na náklady. V Rakousku se v případě zjištění vyhovující hodnoty v ukazateli amoniak 
už dále rozbor neprovádí – prokázání toho, že domovní ČOV nitrifikuje je podstatné a 
průkazné. Podle mne lze tak efektivně ušetřit, a přitom vypovídající schopnost takové 
kontroly je mnohem vyšší než v případě např. slévaných dvouhodinových vzorků, které jsou 
pro domovní ČOV legislativou požadovány. ČOV která nitrifikuje, musí být technologicky 
v pořádku, a navíc takový stav je mnohem hůře jednorázově ovlivnitelný např. ředěním. 
 

Tabulka 2. Vliv způsobu kontroly provozu na provozní náklady 

ČOV pro 4 EO Náklad za rok Ovlivnění provozních nákladů      
Při spotřebě 100l/EO/den 

Revize OZO 1,5 tis. Kč / 2 roky Cca 5 Kč/m3 
Jednoduchý prostý 1x 1 tis. Kč Cca do 10 Kč/m3 
Smíchaný 2x/rok 2,5 tis Kč Cca do 25 Kč/m3 
Rakouský způsob 1x 0,6 tis. Kč Cca 5 Kč/m3 
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Závlaha jako efektivní způsob likvidace odpadních vod 
I když je proti tomuto způsobu odpor zejména ze strany vodoprávních úřadů, tak lze poměrně 
rychle dokázat, že naproti tomu jsou bez problémů povolovány rizikovější postupy 
vypouštění, jako např. vypouštění do zásaku v úrovni pod orniční vrstvou nebo závlaha 
postřikem biologicky vyčištěnou odpadní vodou. Ale spíše než se bránit takovým negativním 
způsobem, by bylo dobré si uvědomit, kde se takový postoj u vodoprávních úřadů vzal. 
Příčinou negativního přístupu je asi to, že se „jako závlahy“ zneužívalo k nedovolenému 
vypouštění, což lze jako obavu a důvod k opatrnosti pochopit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2. Ukázka z Metodického pokynu k NV pro vypouštění do vod podzemních 

 
Na druhé straně je, myslím, neobhajitelná argumentace uvedená např. v Metodice MŽP, tj. že 
zasakování a závlaha jsou potenciálně stejně nebezpečné. Což je tvrzení, i z pohledu dalšího 
v metodice uvedeného, z velké části zavádějící, a to díky nesprávnému zjednodušení. Je přeci 
podstatný rozdíl z hlediska zachycení a následného využití nutrientů v půdě, pokud vodu 
aplikuji na povrch nebo do orniční vrstvy, příp. do hloubky např. 1,5 m dtto i z hlediska 
mikrobiálního.  
 
Dokonce právě průmyslovým hnojivem pohnojená zahrádka je z hlediska potenciálního úniku 
nutrientů do podzemních vod mnohem větším potencionálním nebezpečím. Jeden člověk 
vypustí v odpadních vodách za rok cca 1 kg dusíku, z intenzivně obhospodařované zelinářské 
zahrady (10x10 m) unikne cca stejné množství. Kdyby se ale vyčištěná odpadní voda 
aplikovala jako řízená závlaha, pak by do podzemních vod neodtekla ani desetina, a naopak, 
kdyby se hnojivo aplikovalo pod orniční vrstvu, pak by z něj v podzemních vodách bylo 
mnohonásobně více. V případě půdního profilu, kdy nahoře je ornice a pod ní hlinitopísčitá 
vrstva, by pravděpodobně odteklo za rok do podzemních vod při zásaku cca 10x více dusíku, 
než kdyby se vyčištěná voda ještě filtrovala s využitím závlahy přes orniční vrstvu. Efekt 
sorpce je nejsilnější např. při použití kapkové závlahy, kdy je voda i s nutrienty spotřebována 
téměř na 100 %. Dokonce i z biologicky nečištěné odpadní vody se do podzemních vod 
dostane při použití řízené kapkové závlahy méně nutrientů než při zasakování vody vyčištěné 
na úroveň čistíren třídy PZV do podorniční vrstvy. Jedinou otázkou je, jak zabezpečit zimní 
provoz, a jak zabezpečit technické řešení proti zneužití. 
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ZÁVĚR 
Stále častěji se mluví, a bohužel často jen mluví, o udržitelnosti. O tom, že problémy je třeba 
nepřenášet, ale řešit v místě, a to udržitelně a komplexně. Ve Vodním zákoně v § 38 je 
doslovně: 
„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní 
úřad:   

– a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo 
podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a 

– b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do 
životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních 
vod.“ 
 

Mimo jiné máme na stole problematiku sucha. Když si dáme jen malou práci, najdeme ten 
hlavní problém – nedostatek organické hmoty a jako důsledek snížení schopnosti půdy 
zadržet vodu. A co děláme pro zvýšení podílu organické hmoty? Obsah jímek vyvážíme na 
velké čistírny a platíme za to. Tam kal zbavíme organických látek, smícháme s průmyslovým 
kalem, který obsahuje podstatně více těžkých kovů, s kalem z velkého města obsahujícím 
větší podíl léčiv i drog, a tuto směs si pak zpětně odkoupíme a jako hnojivo dáme k jahodám, 
květinám nebo do skleníku. Kal tak stejně skončí oklikou na zahrádkách u rodinných domů. 
Je to to, co jsme chtěli – zvyšovat odpovědnost lidí, podporovat domácí produkci 
nezávadných potravin, ochránit prostředí před těžkými kovy atd.? A jen tak mimochodem – 
nejsou pak nakonec jahody nebo rajčata z hydroponie na kokosové kůře tím nejzdravějším? 
Rostliny jsou pěstovány v stoprocentně kontrolovaném prostředí… 
 
Pokusme se, ať už v duchu legislativy (naší nebo evropské), nejrůznějších strategií (cirkulační 
ekonomika, city of future, udržitelnost) a hlavně v duchu zdravého rozumu jednat co 
nejracionálněji – nechme fungovat věci, které fungují, dokud nenajdeme skutečně efektivnější 
řešení (fungující mentální modely). Nepouštějme do systému znečištění, se kterým si pak 
neumíme poradit a nedělejme na základě polopravd a tlaků lobby zmatečně věci, které nás 
stojí úsilí, prostředky a ve výsledku nevedou ke změně k lepšímu. Na druhé straně ale 
zkoušejme, experimentujme a hledejme nová řešení. Nevěřme neověřeným prohlášením 
například o složení pracích prostředků nebo šamponů (za posledních deset roků se jejich 
složení už několikrát podstatně změnilo, a přesto se používá stále stejná argumentace, co se 
týká vlivu na prostředí).  
Cest, jak dojít k co nejefektivnějšímu chování z hlediska zdraví a ochrany životního prostředí, 
je určitě povícero. Příkladem jsou řešení, kdy se používají high-tech technologie, ale stejně 
výhodné může být i nějaké extenzivní řešení. Nebo řešení, kdy namísto high-tech pro čištění 
odpadních vod se použije high-tech toaleta a pak už není co čistit. Pojďme zavzpomínat na 
budoucnost nebo se vydat po spirále do budoucna, hlavně ale nechtějme jezdit na zahrádku 
traktorem s pluhem…  
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ABSTRAKT 
V poslední době je kladen čím dál větší důraz na zefektivnění stabilizace kalů. Důvodem je 
jak přísnější legislativa vzhledem k přítomnosti specifických polutantů a patogenů, tak 
možnost zlepšení energetické bilance čištění odpadních vod a také snaha o minimalizaci 
finálního množství kalů. Anaerobní stabilizace je sice zejména na velkých čistírnách 
odpadních vod považovaná za optimální řešení, ale její produkty (bioplyn, kalová voda a 
stabilizovaný kal) musí být často za účelem zlepšení vlastností dále upravovány. Post-aerace, 
při níž je anaerobně stabilizovaný kal uveden do aerobních podmínek, je technologií, která 
zlepšení kvality anaerobně stabilizovaného kalu a kalové vody v řadě aspektů nabízí. I když 
se jedná o poměrně jednoduchý proces, dosud se touto problematikou zabývalo po celém 
světě pouze několik výzkumných skupin a jen málo dat bylo publikováno. 
V naší laboratoři byly nejdříve provedeny vsádkové testy, které ukázaly, že post-aerace 
ovlivňuje zejména koncentraci amoniakálního dusíku, koncentraci rozpuštěné CHSK a 
odvodnitelnost kalu. Na základě výsledků a poznatků získaných během těchto testů byl proces 
post-aerace zkoumán v dalším experimentálním uspořádání, a to prostřednictvím 
semikontinuálního vsádkového reaktoru (SBR). Zlepšení kvality kalu bylo opět hodnoceno z 
hlediska vybraných parametrů. 
Podle testovaných dob zdržení 8, 6 a 4 dny byl experiment rozdělen do tří fází A, B a C. 
Nejlepší výsledky poskytla již fáze A. Účinnost odstraňování amoniakálního dusíku v této 
fázi přesahovala 50 %. Současný pokles hodnoty pH a nárůst koncentrace dusitanů a 
dusičnanů svědčil o probíhající nitrifikaci. Rozpuštěná CHSK byla odstraňována s účinností 
pohybující se kolem 30 % a došlo rovněž ke zvýšení množství odstraněné vody při odvodnění 
centrifugací. Při kratších dobách zdržení byl efekt post-aerace menší, navíc ve fázi B došlo 
k narušení celého experimentu dodáním kontaminovaného kalu. V průběhu poslední fáze byl 
testován vliv intenzity aerace, a bylo prokázáno, že se snižující dobou zdržení je nutné 
zvyšovat intenzitu aerace. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobní stabilizace, doba zdržení, odstranění dusíku, odvodnitelnost, post-aerace. 
 
ÚVOD 
Kaly jsou nevyhnutelným vedlejším produktem čištění odpadních vod. Ačkoliv jejich objem 
představuje jen několik procent (1 - 2 %) objemu čištěné vody, je v nich koncentrováno velké 
množství (50 – 80 %) původního organického znečištění (včetně toxických chemických 
sloučenin, nebo těžkých kovů) a patogenních mikroorganismů (viry, bakterie), které se při 
rozkladu kalu mohou dostat zpět do vodního cyklu a ohrozit tak životní prostředí i lidské 
zdraví. Proto je nutné věnovat kalům zvláštní pozornost a zabývat se zdokonalením procesů 
jejich stabilizace. 
Jednou z možností je post-aerace anaerobně stabilizovaného kalu, která kombinuje výhody a 
potlačuje nevýhody běžně využívané aerobní a anaerobní stabilizace. Jak naznačují některé 
studie, uvedením kalu do aerobních podmínek dochází k prohloubení rozkladu organických 
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látek jen stěží rozložitelných v samotném anaerobním stupni (Tomei 2011, Novak 2011). 
Dále je možné s velkou účinností odstranit amoniakální dusík, čímž se také redukuje množství 
dusíku recirkulovaného v celém čistírenském procesu (Paraviccini 2008). Za jeden z nejvíce 
zmiňovaných efektů post-aerace je považováno zlepšení vlastností kalu, především 
odvodnitelnosti, a také potlačení zápachu. Nespornou výhodou tohoto procesu by mohlo být 
snížení množství kalu, který je nutno odvodnit a zlikvidovat, což by mohlo být zajímavé 
zejména pro země západní Evropy, kde se za likvidaci kalu platí vysoké částky (Vojtíšková 
2016). 
Za posledních 10 let bylo publikováno několik studií zabývajících se post-aerací v 
laboratorním měřítku. Reaktory se lišily objemem, provozní teplotou, režimem aerace, 
použitou koncentrací kyslíku i dobou zdržení. Kevbrina a kol. uvádějí optimální podmínky: 
doba zdržení 3 - 4 dny, teplota 30 – 35 °C, koncentrace rozpuštěného kyslíku 0,2 - 0,5 mg·L-1 
při kontinuální aeraci a 0,7 – 1 mg·L-1 při aeraci přerušované (Kevbrina 2011). Braguglia a 
kol. doporučují dobu zdržení 12 dní z důvodu dostatečné nitrifikace (Braguglia 2014). 
Parravicini a kol. vyzkoušeli post-aeraci také na rakouské ČOV s kapacitou 720 tisíc EO. 
Uvedený experiment trval cca 600 dní a bylo při něm dosaženo účinnosti odstranění 
amoniakálního dusíku 98 %, přičemž celkové roční náklady vzrostly kvůli post-aeraci, dle 
autorů, o pouhých 0,19 € na EO a rok (Parravicini 2008). Tyto pokusy však byly prováděny 
při dobách zdržení 6 dní s cílem co nejvíce využít biologickou nitrifikaci a denitrifikaci. Pro 
optimální aplikaci procesu by bylo vhodnější využít běžné uskladňovací nádrže, které tak 
dlouhé doby zdržení neumožňují. 
V našem experimentu byla počáteční doba zdržení 8 dní zvolena na základě výsledků 
předešlých vsádkových testů, ve kterých obvykle za 8 dní začala probíhat nitrifikace. Cílem 
experimentů bylo ověřit možnost zkrácení této doby zdržení, která je pro praktickou aplikaci 
příliš dlouhá. 
 
MATERIÁLY A METODY 
 
Vzorky kalu 
Pro potřeby experimentu byl použit anaerobně stabilizovaný kal pocházející z ČOV s 
termofilní anaerobní stabilizací. ČOV je mechanicko-chemicko-biologická čistírna s 
biologickým odstraňováním organického znečištění a dusíku a srážením fosforu železitými 
solemi. 
 
Post-aerační reaktor 
Post-aerační reaktor byl tvořen skleněným válcem naplněným kalem o objemu přibližně 
3,2 L. Kal byl v reaktoru kontinuálně provzdušňován a promícháván. Jako zdroj vzduchu byl 
použit kompresor Tetra APS 300 s výkonem 4,5 W a průtokem vzduchu 300 L·h-1. 
Koncentrace kyslíku byla po celou dobu měřena kyslíkovou sondou. 
 
Analýzy 
Množství odebíraného a dodávaného kalu záviselo na testované době zdržení (8, 6 a 4 dny). 
Každý den byla měřena hodnota pH. Třikrát za týden, obvykle v pondělí, ve středu a v pátek, 
byly zjišťovány následující parametry: koncentrace anorganického dusíku (dusitanový, 
dusičnanový, amoniakální), CHSK (chemická spotřeba kyslíku), TOC (celkový organický 
uhlík), sušina celková a organická a CST (čas kapilárního sání). V pozdější fázi experimentu 
bylo přidáno stanovování fosforečnanového fosforu (jednou týdně).  
Vzorky pro stanovení koncentrace rozpuštěné CHSK, TOC, amoniakálního, dusitanového a 
dusičnanového dusíku a fosforečnanového fosforu byly odstředěny (13000 otáček, 10 minut), 
zfiltrovány přes filtr se skleněnými vlákny (0,45 µm) a poté vhodně naředěny. Analýzy byly 
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prováděny podle standardních metod APHA (sušiny), modifikované ČSN EN 75 7452 
(dusitanový dusík), ČSN 75 7455 (dusičnanový dusík), ČSN ISO 15705 (CHSK), ČSN EN 
ISO 6878 (fosforečnanový fosfor). Další použité metody jsou uvedeny níže. 
 
Amoniakální dusík 
Při stanovení amoniakálního dusíku byla použita destilační jednotka BÜCHI K-350. 
Principem stanovení je alkalizace vzorku a tedy převedení amoniakálního dusíku na dusík 
amoniakový, který těká s vodní parou a je při následné destilaci jímán do kyseliny borité. 
Obsah amonného dusíku se poté stanoví titrací odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové 
na Taschirův směsný indikátor.  
 
Čas kapilárního sání (CST) 
Analýza CST byla prováděna podle standardních metod a byly při ní použity přístroje CST3 
v01.2001 (FIMA BRUNO), FILTR TEST (VŠCHT) a filtrační papír Whatman 17. Metoda je 
založena na odpipetování vzorku kalu do nádobky tvaru dutého válce, jehož dno je tvořeno 
filtračním papírem. Filtrát je ve vzorku odsáván vlivem kapilárního sání a na papíru uvnitř 
nádobky se tvoří filtrační koláč. Vně nádobky postupuje kruhové filtrační čelo. Měří se čas v 
sekundách, za který postoupí čelo kapaliny na filtračním papíře o určitou vzdálenost. 
 
Centrifugační metoda hodnocení odvodnitelnosti 
Do předem zvážené centrifugační zkumavky bylo odměřeno přibližně 25 mL kalu, poté byla 
zkumavka s kalem opět zvážena. Vzorek byl odstředěn při 13000 otáčkách po dobu 10 min a 
kalová voda byla slita k další analýze. Množství odstraněné vody bylo vypočteno jako rozdíl 
hmotnosti kalu a hmotnosti kalového koláče. 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
Experiment byl rozdělen do tří fází podle testované doby zdržení: 

 fáze A s dobou zdržení 8 dní trvala od 0. do 79. dne, 
 fáze B s dobou zdržení 6 dní trvala od 80. do 146. dne, 
 fáze C s dobou zdržení 4 dny trvala od 147. do 235. dne. 

Výsledky byly vyhodnoceny pro každou fázi zvlášť. V tomto textu jsou diskutovány 
především výsledky týkající se odstranění dusíku a změny odvodnitelnosti kalu. Pro účely 
zhodnocení změny odvodnitelnosti byly použity parametry specifický čas kapilárního sání 
(CSTS) a sušina kalu v kalovém koláči. Je žádoucí, aby byl CSTS co nejnižší a sušina kalu 
v kalovém koláči co nejvyšší. Vzhledem k tomu, že jejich výpočet zahrnuje koncentraci 
sušiny kalu, odpovídají skutečnosti spíše než měřený čas kapilárního sání a množství 
odstraněné vody. 
 
Fáze A 
Zapracování reaktoru, trvající obvykle čtyřnásobek doby zdržení, probíhalo v této fázi od 0. 
do 29. dne a nový kal byl dodán ve dnech 30 a 65. 
 
Odstranění dusíku 
Prudký pokles koncentrace amoniakálního dusíku ve fázi zapracování na obrázku 1a 
poukazuje na to, že byl amoniakální dusík nejprve stripován, čemuž napomáhala i vysoká 
hodnota pH, a teprve později biochemicky oxidován. Biochemická oxidace amoniakálního 
dusíku (nitrifikace) probíhala již od 16. dne, vyšší koncentrace dusitanového dusíku byly 
detekovány ode dne 30 (viz obrázek 1b), přičemž nejvyšší koncentrace byla naměřena v den 
70, kdy byl pozorován pokles hodnoty pH až na 6,25. Výkyvy v koncentracích dusitanového 
dusíku byly zřejmě způsobeny inhibicí nitritačních bakterií kyselinou dusitou, která vzniká 
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z dusitanových iontů při nízkém pH. To podtrhuje význam dostatečné neutralizační kapacity 
v takových systémech. 
 
(a)            (b) 

 
Obrázek 1. Koncentrace amoniakálního (a) a dusitanového dusíku (b) v odtoku a přítoku  

ve fázi A 
 
Změna odvodnitelnosti 
Vyšší hodnoty CSTS v odtoku ve fázi zapracování mají zřejmě spojitost se zvýšenou produkcí 
extracelulárních polymerů, které jsou mikroorganismy tvořeny při vysokém pH. Parametr 
CSTS se v odtoku ve srovnání s přítokem výrazně nesnížil ani po fázi zapracování (viz 
obrázek 2a). U koncentrace sušiny kalu v koláči v průměrných hodnotách bylo zjištěno pouze 
nepatrné zvýšení (viz obrázek 2b). Výkyvy mohly být způsobeny nedostatečnou 
homogenizací vzorků při stanovení celkové sušiny. 
 
(a)          (b) 

  
Obrázek 2. (a) Specifický čas kapilárního sání v odtoku a přítoku ve fázi A; (b) Sušina kalu 

v koláči v odtoku a přítoku ve fázi A stanovená pomocí centrifugační metody 
 

Fáze B 
V této fázi probíhalo zapracování reaktoru přibližně do 109. dne a nový kal byl dodán ve 
dnech 91, 110 a 121. Další den po zapracování došlo, bohužel, k narušení experimentu 
v důsledku použití kalu, který byl kontaminovaný pravděpodobně zvýšenou dávkou 
odpěňovače. Toto narušení se projevilo zejména nárůstem hodnoty rozpuštěné CHSK 
z obvyklých 2 g·L-1 na 17 g·L-1. Dále se v této fázi začalo objevovat intenzivní pěnění a pro 
udržení kalu v reaktoru bylo nutné přidávat odpěňovač Sokoflok BP6, u kterého byla 
stanovena koncentrace rozpuštěné CHSK blížící se hodnotě 1 kg·L-1. 
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Odstranění dusíku 
Jak je zřejmé z obrázku 3a, amoniakální dusík byl v této fázi stabilně odstraňován téměř z 
poloviny. Nárůst jeho koncentrace v přítoku i odtoku v den 91 byl způsoben použitím nového 
kalu. Nitrifikace zde probíhala již ve fázi zapracování a maximální koncentrace dusitanového 
dusíku byla naměřena v den 121 (viz obrázek 3b). Výkyvům koncentrace dusitanového 
dusíku šlo patrně předejít použitím vyšší intenzity aerace. Zdá se, že kontaminovaný kal 
činnost citlivých nitrifikačních bakterií naštěstí neovlivnil. 
 
(a)            (b) 

Obrázek 3. Koncentrace amoniakálního (a) a dusitanového dusíku (b) v odtoku a přítoku  
ve fázi B 

 
Změna odvodnitelnosti 
Strmý nárůst hodnoty specifického času kapilárního sání na obrázku 4a dokazuje, že i tento 
parametr byl dodáním kontaminovaného kalu v den 110 ovlivněn. A i když došlo v dalších 
dnech ke snížení CSTS, zůstaly hodnoty v odtoku výrazně vyšší než v přítoku a to i po použití 
nového kalu v den 121. Naopak sušina kalu v koláči zůstala i přes problémy s kalem vyšší v 
odtoku (viz obrázek 4b), což je pozoruhodné. Zdá se totiž, že kontaminace kalu účinnost 
odvodnění centrifugační metodou naopak vylepšila. 
 
(a)           (b) 

  
Obrázek 4. (a) Specifický čas kapilárního sání v odtoku a přítoku ve fázi B; (b) Sušina kalu 

v koláči v odtoku a přítoku ve fázi B stanovená pomocí centrifugační metody 
 
Fáze C 
V této fázi probíhalo zapracování reaktoru přibližně do 160. dne a nový kal byl dodán ve 
dnech 151, 176, 200 a 224. Opět byl kvůli intenzivnímu pěnění přidáván odpěňovač, přičemž 
ode dne 149 byla velikost dávky až 5 mL za týden, což vedlo vzhledem k vysoké CHSK 
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odpěňovače ke zvýšení koncentrace rozpuštěné CHSK v reaktoru. Ode dne 212 byla v této 
fázi použita dvojnásobná, ode dne 231 dokonce trojnásobná, intenzita aerace. 
 
Odstranění dusíku 
Amoniakální dusík byl v této fázi odstraňován převážně stripováním, jak naznačuje obrázek 
5a. Jistá nitrifikační aktivita byla opět pozorována již ve fázi zapracování, ovšem vyšší 
koncentrace dusitanového dusíku byly naměřeny až po zvýšení intenzity aerace (viz obrázek 
5b). Dosavadní intenzita aerace při takto krátké době zdržení zřejmě nebyla dostatečná. 
 
(a)           (b) 

Obrázek 5. Koncentrace amoniakálního (a) a dusitanového dusíku (b) v odtoku a přítoku ve 
fázi C (Poznámka: Svislé přerušované čáry naznačují použití dvojnásobné, resp. trojnásobné 

intenzity aerace) 
 
Změna odvodnitelnosti 
Obrázek 6a ukazuje, že hodnoty CSTS v odtoku se do konce experimentu už nepodařilo snížit, 
což mohlo souviset s vysokým pH a tvorbou extracelulárních polymerů stejně jako ve fázi A. 
Naopak sušina kalu v kalovém koláči zůstala v odtoku vyšší po celou fázi C. 
 
(a)             (b) 

 
Obrázek 6. (a) Specifický čas kapilárního sání v odtoku a přítoku ve fázi C; (b) Sušina kalu 
v koláči v odtoku a přítoku ve fázi C stanovená pomocí centrifugační metody (Poznámka: 
Svislé přerušované čáry naznačují použití dvojnásobné, resp. trojnásobné intenzity aerace)  

 
Vliv post-aerace na mikropolutanty 
V průběhu experimentu byly ve vzorku odtoku a přítoku jednorázově analyzovány i 
mikropolutanty, konkrétně léčiva. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Vyšší hodnoty 
koncentrace některých léčiv v odtoku byly pravděpodobně způsobeny matričním efektem. 
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Výrazné snížení koncentrace bylo zjištěno u karbamazepinu, metoprololu, tramadolu a 
valsartanu. U diklofenaku a furosemidu došlo dokonce k úplnému odstranění. I když se 
jednalo pouze o bodové vzorky a bylo by dobré měření opakovat častěji, tyto výsledky by 
mohly potvrdit tvrzení některých autorů (Braguglia 2015), že post-aerací anaerobně 
stabilizovaného kalu je možné odstranit i některé mikropolutanty nebo alespoň ovlivnit jejich 
koncentraci. 
 

Tabulka 1. Výsledky stanovení mikropolutantů pomocí metody UHPLC-MS/MS 

název sloučeniny koncentrace v odtoku 
[µg·kg-1] 

koncentrace v přítoku 
[µg·kg-1] 

kofein 99 pod mezí stanovitelnosti 
karbamazepin 397 473 

citalopram 509 427 
diklofenak pod mezí stanovitelnosti 679 
fluoxetin 53 pod mezí stanovitelnosti 
furosemid pod mezí stanovitelnosti 1025 
metoprolol 172 255 

sertralin 1158 1193 
tramadol 97 143 
valsartan 268 531 

 
ZÁVĚR 
Z výsledků uvedených v tabulce 2 vyplývá, že během fází A, B a C docházelo ke značným 
změnám ve výkonu post-aeračního reaktoru. Tyto změny měly souvislost jak s dodáním 
kontaminovaného kalu ve fázi B, tak s nutností přidávat odpěňovač ve fázích B a C. 
Jako nejúčinnější se projevila post-aerace již při počáteční době zdržení 8 dní, při níž 
docházelo k účinnému odstraňování amoniakálního dusíku, rozpuštěné CHSK, nepatrnému 
zlepšení odvodnitelnosti a v neposlední řadě ke snížení koncentrace celkové i organické 
sušiny. Při kratších dobách zdržení došlo pouze k odstranění amoniakálního dusíku a zvýšení 
sušiny kalu v kalovém koláči. 
Zajímavým zjištěním je vliv post-aerace na koncentraci mikropolutantů, z nichž některé 
mohou být tímto procesem zcela odstraněny. Tato problematika ale vyžaduje další zkoumání.  
Nutno podotknout, že doby zdržení 6 - 8 dní jsou pro využití v praxi z ekonomických důvodů 
příliš dlouhé (potřeba velkých objemů nádrží), a proto bude dalším cílem experimentů 
optimalizace procesu s dobou zdržení 2 - 4 dny a vyšší intenzitou aerace.  
 

Tabulka 2. Účinnost odstranění, případně změna sledovaných parametrů v jednotlivých 
fázích po zapracování reaktoru v procentech (Poznámka: Fáze CI a CII se liší intenzitou 

aerace, přičemž fáze CII probíhala s vyšší intenzitou aerace) 
 Fáze A Fáze B Fáze CI Fáze CII 

Namon 59 ± 9 42 ± 5 32 ± 6 45 ± 5 
CHSKrozp 30 ± 7 -50 ± 62 -47 ± 21 -33 ± 33 

změna CSTS -2 ± 20 -68 ± 22 -63 ± 42 -52 ± 40 
sušina kalu v koláči 7 ± 8 26 ± 17 36 ± 10 32 ± 14 

 VL 27 ± 23 3 ± 15 -2 ± 22 -6 ± 10 
VLorg 25 ± 22 2 ± 21 -5 ± 20 -4 ± 3 
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Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí,  

Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
E-mail: iva.johanidesova@vscht.cz 

 
ABSTRAKT 
Fosfor je životně důležitým nutrientem. Velké množství fosforu je využito pro výrobu hnojiv.  
Jejich potřeba vzrůstá s rostoucí světovou populací. Avšak zdroje fosforu v přírodě ubývají. 
Proto musí být nalezeny nové zdroje. Jednou takovou alternativou je odpadní voda. Iontová 
výměna je slibnou metodou, která by mohla podpořit akumulaci fosforu z odpadních vod.  
 
Bylo zjištěno, že pryskyřice je použitelná pro vody s velkým rozpětím koncentrace fosforu 
(desetiny až stovky mg/l orthofosforečnanového fosforu), za předpokladu, že jsou tyto vody 
čiré bez nerozpuštěných a koloidních látek. Kapacita pryskyřice byla zjištěna 8 mg/ml pro 
vysokou koncentraci fosforu (stovky mg/l) a zhruba 5 mg/ml pro nižší koncentraci fosforu 
(desítky mg/l). Regenerace byla provedena roztokem NaOH a NaCl v koncentraci 2 a 2 % 
hm. a veškerý fosfor byl regenerován během 45 minut. Regenerát z ionexové jednotky by 
později mohl být využit pro srážení, například ve formě struvitu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Fosfor, iontová výměna, Lewatit FO36. 
 
ÚVOD 
Recyklace nutrientů je v dnešní době aktuálním tématem. Recyklace umožňuje snížit náklady 
na získávání těchto látek z jiných zdrojů anebo řešit jejich nedostatek (zejména v případě 
fosforu). 
 
Pro recyklaci fosforu z odpadní vody připadá v úvahu srážení (pro opětovné využití nejlépe 
jako struvit), peletizace (opět ve formě struvitu) anebo adsorpce (s následným srážením). 
(Sartorius et al., 2011) 
 
Nejlépe prozkoumanou metodou odstraňování fosforečnanových iontů je jejich srážení. 
Existuje poměrně značné množství činidel, která lze pro srážení využít. Některé produkty 
nejsou pro další využití příliš vhodné (srážení Al3+ nebo Fe3+ solemi), ale jiné lze využít velmi 
dobře v zemědělství (struvit, fosforečnany vápenaté). 
 
Srážení fosforu je vhodné zejména v případech, kdy je v odpadních vodách přítomna vysoká 
koncentrace fosforečnanů, a proto se v případě nízkých koncentrací před srážení zařazují 
metody zakoncentrování. Tím je také možné se zbavit rušivých vlivů při srážení (např. 
vápníku, jehož přítomnost inhibuje srážení fosforu ve formě struvitu). 
 
V naší laboratoři byl testován hybridní ionex Lewatit FO36. Lewatit FO36  je makroporézní 
polymerní pryskyřice, která má strukturu slabého anexu a ve svých pórech obsahuje 
hydratované oxidy železa, které adsorbují fosforečnanové ionty. Tato pryskyřice byla 
původně navržena pro adsorpci iontů arsenu, ale existuje i možnost použití pro fosforečnany. 
Pryskyřice má vzhled malých hnědých kuliček o průměru 0,35 mm a je monodisperzní. 
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Hustota materiálu je 1,25 g/ml. Pryskyřice je stabilní v rozsahu hodnot pH 4 – 11, je možné ji 
skladovat až dva roky při teplotě 20 – 40 °C. Maximální provozní teplota je 60 °C. Nejnižší 
doporučovaná výška lože je 1000 mm pro provozní aplikace. 
 
METODIKA 

Adsorpce 
Před použitím kolony bylo vždy potřeba ji naplnit určitým množstvím pryskyřice. V pokusech 
zde zmíněných bylo použito lože pryskyřice o objemu 10 ml (12,7 cm výšky). Adsorbent byl 
do kolony převáděn současně s destilovanou vodou (DV), aby v koloně nevznikly tzv. „mrtvé 
zóny“ a aby byl zajištěn proplach pryskyřice před použitím (v manuálu doporučeno alespoň 
20 BV, tj. 200 ml). Peristaltická čerpadla byla nastavena na požadovaný průtok za pomoci 
destilované vody. 
 
Po naplnění kolony byl přiváděn roztok tak, aby nad ložem pryskyřice vždy byla vrstva 
roztoku o stejném objemu, jako je objem lože adsorbentu, aby při přikapávání roztoku 
nedocházelo k víření adsorbentu a lože tak nebylo ovlivněno. 
 
Vzorky byly jímány v časových intervalech souvisejících s nastaveným průtokem. Byl v nich 
stanoven obsah orthofosforečnanového fosforu. 
 
Regenerace 
Po proběhnutí adsorpce byl místo pracovního roztoku zaváděn regenerační roztok NaOH + 
NaCl (o složení 2 a 2 % hm.). Průtok byl ponechán stejný jako u pracovního roztoku z 
důvodu již nastavených čerpadel. Ve vzorcích byl stanovován orthofosforečnanový fosfor a 
také byla měřena hodnota pH. Po regeneraci byl ještě zaveden proplach destilovanou vodou, 
aby se hodnota pH vrátila zpět do neutrální oblasti. 
 
VÝSLEDKY 

Vliv průtoku na kapacitu pryskyřice 
Nejdříve byl v naší laboratoři zjišťován čas průniku a také chování kolony po jeho dosažení. 
Tyto experimenty byly provedeny s vodou o koncentraci fosforu 370 mg/l a použity byly 
průtoku 3, 6 a 9 ml/min (tj. 18, 36 a 54 BV/h; BV = bed volumes, objemy lože). 
 
Porovnání průnikových křivek je na obr. 1. V první fázi je patrné, že lože pryskyřice je 
schopné zachytit všechen fosfor a na odtoku je zanedbatelná koncentrace fosforu v porovnání 
s přítokovou. Poté dochází k průniku a koncentrace fosforu na odtoku postupně narůstá. 
Nárůst nekončí na koncentraci zásobního roztoku, ale koncentrace stále roste. To je zřejmě 
způsobeno tím, že dochází k částečné desorpci již zachyceného fosforu. Poté koncentrace opět 
klesá a nakonec se ustálí na koncentraci přítokové. Je zřejmé, že s rostoucí rychlostí průtoku k 
průniku dojde dříve. 
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Obrázek 1. Průnikové křivky pro různé průtoky (závislost na čase) 

 
Časové porovnání nezobrazuje, kolik roztoku (a tedy i jaké množství fosforu) kolonou prošlo. 
K tomuto účelu je lepší přepočítání na BV. Porovnání všech průnikových křivek v závislosti 
na BV zobrazuje obr. 2. Zde je vidět, že kapacita pryskyřice je stále stejná. Průnik vždy 
nastává při protečení zhruba 100 ml roztoku (odpovídá 37 mg fosforu). Poté se zachycuje čím 
dál tím méně a koncentrace na odtoku roste. Můžeme tedy říci, že pryskyřice vždy zachytí 
zhruba stejné množství fosforu. 
 

 
Obrázek 2. Průnikové křivky pro různé průtoky (závislost na BV) 

Celkem bylo při těchto experimentech zachyceno zhruba 84 mg fosforu (86 mg při 3 ml/min, 
80 mg při 6 ml/min a 85 mg při 9 ml/min), i když k průniku docházelo již při necelé polovině 
tohoto množství. Toto číslo odpovídá zhruba 8 mg/ml pryskyřice. 
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Vliv koncentrace zásobního roztoku na kapacitu pryskyřice 
Chování kolony při průchodu roztoků o koncentraci řádově desítky mg/l (zhruba 30 mg/l) 
bylo podobné jako chování popsané dříve. Na počátku experimentu se na pryskyřici adsorbuje 
veškerý procházející fosfor, poté dochází k průniku a také ke spontánní desorpci (viz obr. 3). 
Je zajímavé, že adsorbovaná množství u těchto pokusů jsou nižší než u vod s koncentrací 
fosforu ve stovkách mg/l, u těchto pokusů se pohybovalo pouze kolem 50 mg (tj. 5 mg/ml 
pryskyřice). Toto poukazuje na možnou závislost adsorbovaného množství na koncentraci 
procházejícího roztoku. 
 

 
Obrázek 3. Průnikové křivky pro koncentraci zásobního roztoku v desítkách mg/l 

(Pozn.: ZR = zásobní roztok) 
 
Vliv rušivých vlivů na kapacitu pryskyřice 
Pro ověření možných rušivých vlivů byla testována adsorpce s reálným vzorkem vody. Pro 
první pokusy byla vybrána kalová voda. Pro porovnání byla vedle kolony s kalovou vodou 
provozována i kolona s vodou syntetickou, jejíž koncentrace byla téměř stejná jako 
koncentrace kalové vody. Kalová voda byla před experimenty zfiltrována přes pískový filtr 
pro odstranění nerozpuštěných látek. Byly testovány celkem tři kalové vody z ÚČOV Praha 
odebrané v různých dnech v průběhu 14 dní. 
 
Průnikové křivky při jednotlivých pokusech jsou zobrazeny na obr. 4. U kalové vody již první 
prošlý podíl obsahuje určité množství fosforu. Toto může být způsobeno tím, že při průchodu 
kalové vody dochází k zanášení lože, čímž dojde k vytvoření vzduchových bublin v loži 
pryskyřice, které vedou ke vzniku zkratových proudů. I u kalové vody je ale zřejmý zlom na 
křivce, kdy dochází také k nárůstu koncentrace, která už je následně konstantní. Na rozdíl od 
syntetických roztoků zde nedochází ke spontánní desorpci fosforu, ale jeho odtékající 
množství je po dosažení koncentrace zásobního roztoku konstantní.  
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Obrázek 4. Průnikové křivky pro jednotlivé kalové vody (Pozn.: ZR = zásobní roztok) 

 
Porovnání chování kalové a syntetické vody je zobrazeno na obr. 5. Zachycené množství 
fosforu bylo výrazně nižší. Při jednotlivých provedených pokusech byla tato množství 15 mg, 
16 mg a 11 mg (resp. 1,5 mg/ml, 1,6 mg/ml a 1,1 mg/ml). Zachycené množství tedy bylo 
pouze cca 20 % množství zachyceného při pokusu se syntetickou vodou o srovnatelné 
koncentraci (přibližně 35 mg/l). 
 

 
Obrázek 5. Porovnání kalové a syntetické vody (Pozn.: ZR = zásobní roztok) 

 
Experiment s odtokem z ČOV 
Kromě kalové vody byl proveden i experiment s odtokem z ČOV (odebrán z ÚČOV Praha). 
V  tomto případě nebyla nutná filtrace, protože odtok byl čirý bez přítomnosti většího 
množství nerozpuštěných látek. Jelikož proměření celé průnikové křivky by vzhledem k nízké 
vstupní koncentraci fosforu (0,13 mg/l) trvalo příliš dlouho a bylo by potřeba velké množství 
odtoku z  ČOV, byl proveden pouze experiment s cílem vyzkoušet, zda dojde ke snížení 
koncentrace fosforu na odtoku a jaký maximální průtok je možné použít. Byly testovány 
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průtoky od 3  ml/min do 24 ml/min, přičemž horní hranice byla dána maximálním výkonem 
čerpadel. 
Bez ohledu na průtok se odtoková koncentrace pohybovala okolo hodnoty 0,05 mg/l, což je 
koncentrace, která je pod prvním bodem kalibrační křivky, a je mezí stanovitelnosti této 
metody. Pryskyřici je proto možné použít pro adsorpci fosforu z odtoku z ČOV. Vzhledem 
k  tomu, že vstupující koncentrace je nízká, nebude kapacita pryskyřice vyčerpána příliš 
rychle a nebude potřeba provádět regeneraci tak často. 
 
ZÁVĚR 
Z experimentů vyplynulo, že pryskyřice Lewatit FO36 je vhodná pro adsorpci fosforečnanů 
z vod o koncentraci fosforu v širokém rozmezí – desetiny až stovky mg/l. 
 
Podmínkou pro provoz kolony je nepřítomnost nerozpuštěných nebo koloidních látek, které 
kolonu zanášejí, a je tedy vhodné před kolonu zařadit např. pískovou filtraci.  
 
Pro provoz je možné použít velké rozpětí průtoků v závislosti na koncentraci vstupního 
roztoku. Pokud se jedná o vysokou koncentraci fosforu, je vhodné zavést průtok nižší (např. 
18 BV/h), aby byl dostatek času pro ustavení rovnováhy. Pokud je koncentrace velmi nízká, 
je možné zvolit průtok vyšší (až 144 BV/h). Platí, že čím vyšší je průtok, tím dříve dojde k 
průniku, ale kapacita pryskyřice průtokem není ovlivněna. 
 
Po dosažení koncentrace zásobního roztoku na odtoku z kolony dochází ke spontánní desorpci 
navázaného fosforu a poté se koncentrace na odtoku ustálí na koncentraci vstupního roztoku. 
 
Kapacita pryskyřice je ovlivněna koncentrací vstupního zásobního roztoku. Čím vyšší je 
koncentrace fosforu v zásobním roztoku, tím je kapacita vyšší. Pro koncentraci ve stovkách 
mg/l (cca 400 mg/l) byla kapacita 8,5 g/l, pro koncentraci v desítkách mg/l (cca 30 mg/l) byla 
kapacita 5 g/l. Z literatury vyplývá, že pro koncentraci v jednotkách mg/l (cca 5 mg/l) je 
kapacita zhruba 2 g/l. Tato hodnota tedy bude nejdůležitější pro návrh jednotky pro odtok 
z ČOV. 
 
Kalová voda proto není vhodným vstupním roztokem, protože dochází k zanášení kolony, 
vzniku vzduchových bublin v loži a k průniku ihned na počátku cyklu. Naopak odtok z ČOV 
je vhodný po případné filtraci. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Financováno z projektu TA ČR č. TA04020217 a z účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-SVV/2017).  
 
SEZNAM LITERATURY 
Sartorius, C., J. von Horn, and F. Tettenborn, Phosphorus recovery from wastewater - State-of-the-art and future 

potential, in Nutrient recovery and management. 2011: Miami, Florida. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek je zaměřen na studium vybraných vlastností aktivovaného kalu v různých místech 
dosazovací nádrže. Pozornost je věnována zejména reologickým vlastnostem (viskozita, tečné 
napětí), koncentraci extracelulárních polymerů (sacharidy, proteiny a huminové látky) a 
hustotě. Diskutován je vztah mezi koncentrací nerozpuštěných látek, sedimentačními 
vlastnostmi (kalový index) a zastoupením vloček. Součástí příspěvku jsou rovněž poznatky o 
zónové sedimentační rychlosti, která byla měřena v sedimentačních kolonách přímo na čistírně 
okamžitě po odběru vzorků. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Dosazovací nádrž, extracelulární polymery, hloubka, hustota, morfologie vloček, nerozpuštěné 
látky, reologie, sedimentační charakteristiky, vzdálenost od středu. 
 
METODIKA 
Veškeré testy probíhaly na ÚČOV Praha v sedimentačních kolonách o výšce 280 cm a 
průměru 15 cm. Kal byl do kolon čerpán z jednotlivých míst dosazovací nádrže (DN) č. 3 
čerpadlem. Přímo na místě byly měřeny: zónová sedimentační rychlost (ZSR), reologické 
vlastnosti, hustota, teplota a kalový index (KI). Vzorkování proběhlo v dubnu a červnu 2017, 
byly testovány vzorky ze 29 odběrových míst. Koncentrace extracelulárních polymerů 
(ECP) – sacharidy, proteiny a huminové látky byly stanoveny spektrofotometricky. Volné ECP 
byly od vázaných odděleny centrifugací. Vázané ECP byly extrahovány teplotně s následnou 
centrifugací. Podrobněji je postup extrakce ECP a jejich stanovení popsán např. v Dvořák 
(2011). Koncentrace veškerých nerozpuštěných látek a organických nerozpuštěných látek 
byly stanoveny gravimetricky dle Horákové a kol. (2005). Hustota byla měřena pyknometrem 
o objemu 100 ml. Pro měření viskozity byl využit rotační viskozimetr Rheometer RC20 se 
specializovaným softwarem Rheotec 3000, verze 2.0. Byly měřeny hodnoty tečného napětí a 
viskozity v rozsahu hodnot smykových rychlostí 0 – 1000 1/s, měření trvalo 300 s a bylo 
získáno 50 hodnot. KI byl stanoven v odměrném válci o objemu 1 litr. ZSR byla měřena po 
dobu 1 hodiny.  Z naměřených hodnot byla vypočtena ZSR v m/h jako směrnice lineární části 
závislosti výšky rozhraní kalu na čase (Wanner, 1994). Mikroskopický rozbor kalu byl 
zaměřen na zjištění morfologických charakteristik vloček aktivovaného kalu a byl prováděn dle 
metodiky popsané v práci Wanner a kol. (2000) epifluorescenčním mikroskopem Olympus BH-
2RFCA. 
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PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 
Jak je patrné z Obr. 1, tvar křivek závislosti viskozity na smykové rychlosti je téměř shodný 
pro všechna odběrová místa bez ohledu na hloubku odběru a vzdálenost od středu DN.  
 

 
Obrázek 1. Typický průběh závislosti viskozity na smykové rychlosti pro jednotlivá měření 

 
Hodnota viskozity se ustálila až po určité době, což pravděpodobně souviselo s nehomogenitou 
vzorku a jeho hustotou, resp. koncentrací NL. Nejvyšší hodnotu viskozity po ustálení 
vykazovaly vzorky ze dna DN a pohybovala se v rozmezí 1,460 – 6,622 mPa.s, ty také měly 
největší koncentraci NL (13,6 – 17,8 g/l). Pro srovnání supernatanty (vzorky neobsahují po 
načerpání kal) vykazovaly viskozitu v rozmezí 1,197 – 1,423 mPa.s.  Porovnáme-li hodnoty 
viskozit pro jednotlivé vzdálenosti od středu DN, lze konstatovat, že od hloubky 3 m výše 
dochází k posunu křivky ve směru osy y k vyšším hodnotám. Totéž tvrzení platí i pro hodnoty 
tečného napětí. Ukázka typického průběhu závislosti tečného napětí na smykové rychlosti je na 
Obr. 2 (vzorky 10 m od středu DN), kde nejvýše položená křivka odpovídá vzorku odebraného 
u dna. Houdková (2012) prokázala pro aktivovaný a vratný kal stejný průběh této závislosti. 
 

 
Obrázek 2. Typický průběh závislosti tečného napětí na smykové rychlosti  
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Nejčastěji v celkové sumě vázaných ECP převládaly huminy. Jejich procentuální zastoupení se 
pohybovalo v rozmezí 37 – 65 % a koncentrace v rozmezí 43 – 425 mg/gorg, resp. 113 – 1970 
mg/l. Sekundární složkou byly proteiny. Jejich procentuální zastoupení se pohybovalo 
v rozmezí 19 – 46 % a koncentrace v rozmezí 25 – 381 mg/gorg., resp. 101 – 818 mg/l.  
Procentuální zastoupení sacharidů bylo 10 – 26 % a koncentrace v rozmezí 17 – 252 mg/gorg.,  
resp. 42 – 67 mg/l. V sumě volných ECP rovněž nejčastěji převládaly huminy. Jejich 
procentuální zastoupení se pohybovalo v rozmezí 6 – 86 % a koncentrace v rozmezí 1 – 383 
mg/gorg., resp. 4 – 165 mg/l. Sekundární složkou byly sacharidy. Procentuální zastoupení 
sacharidů bylo 10 – 33 % a koncentrace v rozmezí 2 – 159 mg/gorg, resp. 11 – 61 mg/l. 
Procentuální zastoupení proteinů bylo 0,2 – 78 % a koncentrace v rozmezí 0,03 – 66 mg/gorg, 
resp. 0,4 – 54 mg/l. Porovnání koncentrace volných ECP v nátoku na kolonu a koncentrace 
ECP v supernatantu v koloně po ukončení sedimentačního testu ukázalo, že nedochází 
k navázání volných ECP na pevný podíl během usazování, neboť porovnávané koncentrace 
byly téměř shodné. Závislost koncentrace volných a vázaných ECP na odběrovém místě nebyla 
na dané sérii vzorků prokázána. Hustota kalů za podmínek měření byla ovlivněná koncentrací 
NL a teplotou. Pro vzorky supernatantů se pohybovala v rozmezí 1007 – 1016 g/l a pro vzorky 
kalů v rozmezí 1004 – 1018 g/l. Teplota vzorků se pohybovala v rozmezí 13 – 23,3 °C a 
koncentrace NL v rozmezí 0,2 – 19,1 g/l (viz Obr. 3, kaly). Ve většině případů byla koncentrace 
nerozpuštěných látek kalů největší u dna. Výjimkou byly pouze vzorky odebrané ve vzdálenosti 
20 m od středu DN. Na základě výsledků lze konstatovat, že se kaly od koncentrace NL 12 g/l 
a výše neusazovaly. Výjimkou byly vzorky odebrané z hloubky 2,5 m ve vzdálenosti 15 a 17,5 
m od středu DN, které se neusazovaly při koncentraci NL 7,6, resp. 5,8 g/l. Kaly, ve kterých 
byly zastoupeny velké vločky 90 – 95 % s kompaktním jádrem měly koncentraci NL větší než 
13 g/l a neusazovaly se, jak bylo řečeno výše. Hodnoty ZSR se pohybovaly v rozmezí 1,09 – 
2,36 m/h. Největší byly ve vzdálenosti 20 m od středu DN. Výpočet ZSR k může být zatížen 
chybou, neboť během sedimentace často docházelo k následujícím jevům: vyflotování biomasy 
na hladinu, přítomnost vloček v supernatantu, roztržení kalu či tvorba gejzíru v koloně. Tyto 
jevy nebyly pokaždé pozorovány při stanovení KI stejného vzorku.  
 

Obrázek 3. Koncentrace NL pro kalové vzorky v jednotlivých odběrových místech 
(číslo před lomítek = hloubka odběru, číslo za lomítkem = vzdálenost od středu DN) 
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ZÁVĚR 
Reologické vlastnosti kalů nejsou v praxi běžně měřeny, ačkoliv mohou ovlivnit jejich 
transport, stabilizaci, odvodnění, skládkování apod. Viskozita může významně ovlivnit 
usazovací rychlost kalu v dosazovacích nádržích zejména ve spojení se změnou dalších veličin, 
jako teplota, koncentrace nerozpuštěných látek či velikost částic; proto je důležitým 
parametrem při matematickém modelování.  
 
Naše výsledky naznačují, že závislost viskozity na smykové rychlosti má v jednotlivých částech 
dosazovací nádrže podobný průběh. Největší hodnoty viskozity vykazovaly dnové vzorky 
s vysokým obsahem nerozpuštěných látek (více než 13,6 g/l). V sumě extracelulárních 
polymerů převládaly huminy. Toto zjištění platí pro vázané i volné ECP. Bylo prokázáno, že 
vzorky s koncentrací nerozpuštěných látek nad 12 g/l se většinou neusazovaly. Tyto vzorky 
obsahovaly 90 – 95 % velkých vloček s kompaktním jádrem.  
 
Nadále budou probíhat sedimentační testy na ÚČOV Praha a laboratorní měření dle 
dosavadního schématu. Zaměříme se na opakování testů a měření v jednotlivých odběrových 
bodech. Důraz bude kladen na sezónní vlivy a získání co největší série dat pro následnou 
vhodně vybranou statistickou analýzu. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Výsledky byly získány v rámci projektu „ÚČOV – hydraulická a kalová bezpečnost 
dosazovacích nádrží“ na základě zadání Pražské vodohospodářské společnosti a.s., který je 
řešen Ústavem technologie vody prostředí VŠCHT Praha ve spolupráci s Fakultou stavební 
ČVUT v Praze. Naměřená data s výjimkou koncentrací ECP budou využita jako vstupní data 
do matematického modelu. Podrobnosti o matematickém modelu jsou uvedeny na posteru 
Pollert J. ml. et al.: Matematické modelování dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha – výběr 
vhodných parametrů aktivovaného kalu a jejich měření jako vstup do matematického modelu 
(text není ve sborníku). 
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ABSTRAKT 
Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení 
koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto 
zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může 
docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, 
nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru 
na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co 
se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český 
legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob 
výpočtu. Ten zahrnuje organické látky (CHSKCr), celkový dusík a celkový fosfor. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Denitrifikační bioreaktory, dusičnany, holistický přístup, sustainability index, zemědělství. 
 
ÚVOD 
Denitrifikační bioreaktory představují inovativní technologii určenou k odstraňování dusičnanů 
z vod odtékajících ze zemědělsky využívaných ploch. Podstatou jejich konstrukce je organická 
náplň (nejčastěji se používá dřevní štěpka), která podmiňuje průběh organotrofní denitrifikace, 
přeměňující dusičnany na plynný dusík, příp. oxidy dusíku. Organický uhlík v této souvislosti 
zastává tři hlavní funkce – zajišťuje anoxické prostředí, je donorem elektronů a je využíván pro 
růst denitrifikačních mikroorganismů. (Schipper et al., 2010) Jeho uvolňování by mělo být 
pozvolné a dlouhodobé. Avšak v náběhové fázi procesu obvykle dochází ke zvýšenému 
vyluhování organických látek. (Cameron et al., 2010) Nežádoucím jevem je také možná 
produkce skleníkového plynu N2O, která je závislá především na účinnosti denitrifikace. 
(Schipper et al., 2010)  
 
Každou technologii je třeba posuzovat holisticky, tzn. vzít do úvahy nejen její pozitivní, ale i 
negativní aspekty. U denitrifikačních bioreaktorů byl za tímto účelem autory Fenton et al., 2014 
navržen parametr nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje posoudit celkový vliv 
daného zařízení na životní prostředí. Tento index zohledňuje jak odstraňování dusičnanů, tak i 
uvolňování polutantů, a to prostřednictvím hmotnostních bilancí jednotlivých hodnocených 
látek, přičemž každé látce je přiřazena váha. Látky zahrnuté v SI i jejich váhy jsou volitelné 
(např. podle legislativních požadavků).  
 
METODIKA 
Při výpočtu SI se vycházelo z práce autorů Fenton et al., 2014, kteří definovali SI následovně: 
 
 SI = a·B(1) + b·B(2) + c·B(3) + d·B(4) + …  (1) 
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kde a–d atd. a B(1)–B(4) atd. jsou váhy, resp. hmotnostní bilance jednotlivých hodnocených 
látek. Hmotnostní bilance B byly spočítány podle vztahu: 
  
 B = FOUT – FIN  (2) 
 
kde FOUT a FIN jsou hmotnostní toky (F) hodnocených látek na výstupu (OUT), resp. vstupu 
(IN) vztažené na objemovou jednotku bioreaktoru (v mg·l-1·d-1). Ze vztahu je zřejmé, že 
záporná hodnota bilance značí odstraňování hodnocené látky a kladná hodnota naopak její 
uvolňování.  
 
Pro účely testování způsobu výpočtu SI byla použita data získaná z provozu laboratorních 
denitrifikačních kolon v letech 2015–2017 na Fakultě stavební VUT v Brně. 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
Jak již bylo řečeno výše, lze látky, které budou zahrnuty do výpočtu SI, zvolit na základě 
legislativních požadavků. V České republice jsou tyto požadavky vyjádřeny Nařízením vlády 
č. 401/2015 Sb. (NV 401/2015 Sb.), které stanovuje hodnoty přípustného znečištění 
povrchových vod. V Tab. 1 jsou shrnuty ukazatele kvality povrchové vody, jejichž hodnoty 
denitrifikační bioreaktor ovlivňuje a u nichž NV 401/2015 Sb. stanovuje roční průměr 
přípustného znečištění. V tabulce lze rovněž nalézt váhy, které autoři v souvislosti s výpočtem 
SI přiřadili jednotlivým ukazatelům. Produkce skleníkových plynů uvažována není, protože na 
rozdíl od ukazatelů kvality povrchové vody nejsou pro tuto skupinu látek českou legislativou 
stanoveny přípustné hodnoty znečištění. 
 

Tabulka 1. Přehled ukazatelů kvality povrchové vody, jejichž hodnoty denitrifikační 
bioreaktor ovlivňuje a u nichž NV 401/2015 Sb. stanovuje roční průměr přípustného 

znečištění 

Ukazatel Přípustné znečištění  
– roční průměr (mg/l) Váha pro výpočet SI 

BSK5 3,8 1,4 
CHSKCr 26 0,21 

TOC 10 – 
Pcelk. 0,15 36 
Ncelk. 6 0,90 

N-NO3 5,4 1,0 
N-NH4 0,23 23,5 

 
Váhy byly ukazatelům uvedeným v Tab. 1 přiřazeny na základě hodnot ročního průměru 
přípustného znečištění. Dusičnanovému dusíku byla přiřazena váha 1,0, protože je to polutant, 
jehož odstraňování je účelem denitrifikačních bioreaktorů. Váhy ostatních ukazatelů byly 
spočítány s využitím principu, který navrhli autoři Fenton et al. (2014) a který lze vyjádřit slovy 
„čím přísnější legislativní požadavek, tím vyšší váha,“ tedy nepřímou úměrou.  
 
Z Tab. 1 vyplývá, že by do výpočtu SI měly být zahrnuty organické látky, dusíkaté látky a 
celkový fosfor. Jak organické, tak dusíkaté látky jsou v NV 401/2015 Sb. zastoupeny třemi 
ukazateli, z nichž některé se vzájemně překrývají. Pro výpočet SI tedy nelze použít všechny 
ukazatele. Možné varianty výpočtu jsou diskutovány níže. Diskuze se opírá o průměrné 
hodnoty součinu hmotnostní bilance a příslušné váhy pro jednotlivé ukazatele, které byly 
spočítány pro osm různých náplní bioreaktorů napříč rozličnými provozními podmínkami a 
které jsou zobrazeny na Obr. 1 a 2. 
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Obrázek 1 a 2. Průměrné hodnoty součinu hmotnostní bilance a příslušné váhy pro jednotlivé 
diskutované ukazatele 

 
Organické látky jsou v NV 401/2015 Sb. zastoupeny ukazateli BSK5, CHSKCr a TOC. Poslední 
zmíněný ukazatel nebyl při vyhodnocování provozu laboratorních denitrifikačních kolon 
stanovován, z tohoto důvodu bude v následujícím textu věnována pozornost pouze BSK5 a 
CHSKCr (v rámci další práce by bylo zajímavé parametr TOC s ohledem na výpočet SI 
otestovat). Z Obr. 1 je patrné, že u všech materiálů hodnotu SI více zhoršuje ukazatel BSK5, a 
to velmi výrazně. Průměrná hodnota součinu hmotnostní bilance a příslušné váhy napříč 
náplněmi a provozními podmínkami byla u tohoto ukazatele 11,9, kdežto u CHSKCr pouze 3,8.  
 
Dusíkaté látky jsou v NV 401/2015 Sb. zastoupeny ukazateli Ncelk., N-NO3 a N-NH4. Z toho lze 
vyvodit tři možné scénáře hodnocení: 1) celkový dusík, 2) součet dusičnanového a 
amoniakálního dusíku a 3) součet dusičnanového a Kjeldahlova dusíku. Kjeldahlův dusík není 
přímo součástí NV 401/2015 Sb., přesto byla třetí varianta hodnocení do testování zahrnuta, a 
to s ohledem na nezanedbatelné vyluhování organického dusíku z náplní denitrifikačních 
bioreaktorů. Váha pro tento ukazatel byla spočítána z rozdílu ročních průměrů přípustného 
znečištění pro celkový a dusičnanový dusík, a měla hodnotu 9,0. Ve všech třech testovaných 
scénářích je kladný vliv denitrifikačních bioreaktorů na životní prostředí, spočívající 
v odstraňování dusičnanů (v Obr. 2 široký bílý sloupec), zmenšen uvolňováním jiné formy 
dusíku. Jak je vidět z Obr. 2, u všech materiálů hodnotu SI nejméně zhoršuje součet 
dusičnanového a amoniakálního dusíku (u modřínových hoblin taktéž součet dusičnanového a 
Kjeldahlova dusíku). U většiny materiálů hodnotu SI naopak nejvíce zhoršuje součet 
dusičnanového a Kjeldahlova dusíku. Výjimka z tohoto trendu byla zjištěna u pilin, 
modřínových hoblin a dubové štěpky, u nichž hodnotu SI nepatrně více zhoršuje celkový dusík. 
Je třeba říci, že rozdíly v hodnotách SI nejsou u dusíkatých látek při zohlednění různých scénářů 
hodnocení ani zdaleka tak výrazné jako u látek organických. Průměrná hodnota součinu 
hmotnostní bilance a příslušné váhy napříč náplněmi a provozními podmínkami byla u součtu 
dusičnanového a amoniakálního dusíku -3,1, u celkového dusíku  
-2,8 a u součtu dusičnanového a Kjeldahlova dusíku -2,2.   
 
Z výše uvedeného textu vyplývá, že nejpříznivější scénář výpočtu SI (nejnižší hodnota) 
zahrnuje organické látky vyjádřené ukazatelem CHSKCr a dusičnanový a amoniakální dusík. 
Naopak nejméně příznivý scénář výpočtu (nejvyšší hodnota SI) zahrnuje organické látky 
vyjádřené ukazatelem BSK5 a dusičnanový a Kjeldahlův dusík.  Mezi těmito dvěma extrémy 
stojí scénář výpočtu, který autoři pokládají za vhodný a který zahrnuje organické látky 
vyjádřené ukazatelem CHSKCr (rychlost analýzy), celkový dusík (komplexnost) a celkový 
fosfor. Nejméně příznivá, doporučená a nejpříznivější varianta výpočtu SI je graficky 
znázorněna na Obr. 3. 
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Vliv celkového fosforu na hodnotu SI je zachycen Obr. 4, který porovnává vhodný scénář 
výpočtu bez a s tímto ukazatelem (s ohledem na omezené množství dat pro tento parametr není 
zmíněné porovnání zpracováno pro všechny materiály a všechny provozní podmínky). 
 

  
Obrázek 3. Porovnání testovaných variant 
výpočtu SI (zobrazeny průměrné hodnoty) 

Obrázek 4. Vliv celkového fosforu na 
hodnotu SI (zobrazeny průměrné hodnoty) 

 
ZÁVĚR 
Sustainability index, který umožňuje holisticky posoudit vliv denitrifikačních bioreaktorů na 
životní prostředí, by měl dle našich zjištění ve svém výpočtu zahrnovat organické látky 
vyjádřené ukazatelem CHSKCr, celkový dusík a celkový fosfor. Výpočet SI vhodný pro 
legislativní rámec České republiky je vyjádřen rovnicí (3): 
 
 SI = 0,21·F(CHSKCr) + 0,90·F(Ncelk.) + 36·F(Pcelk.)  (3) 
 
PODĚKOVÁNÍ 
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ABSTRAKT 
Příspěvek stručně shrnuje zkušební postup a poznatky získané při zkoušení účinnosti čištění 
domovních čistíren odpadních vod ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení 
VÚV TGM, v.v.i., v Praze podle normy ČSN EN 12566-3. Výsledky odtokových koncentrací 
a účinností čištění odlišných typů ČOV jsou porovnány s požadavky českých právních 
předpisů. Článek uvádí i mikrobiologické hodnocení odtoků, které byly sledovány 
u některých typů zkoušených čistíren.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Čištění odpadních vod, domovní čistírna odpadních vod, norma ČSN EN 12566-3, právní 
předpisy, zkouška účinnosti čištění, zkušební laboratoř. 
 
ÚVOD  
Hodnocením domovních čistíren odpadních vod (ČOV) se pracovníci Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze zabývají od začátku 80. let 20. století. Oddělení 
Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (dále zkušební laboratoř) se zabývá 
zkoušením domovních ČOV od roku 2000. V roce 2006 získala akreditaci k provádění 
zkoušek účinnosti čištění domovních ČOV podle normy ČSN EN 12566-3 u Českého 
institutu pro akreditaci, o.p.s., (akreditovaná laboratoř č. 1492). Podle této normy bylo během 
uplynulých let otestováno ve zkušební laboratoři cca 30 domovních čistíren odpadních vod 
různých výrobců z České republiky i ze zahraničí. Vedle sledování koncentrací na odtocích 
z ČOV a účinností čištění ČOV v chemických ukazatelích byly u některých domovních 
čistíren sledovány i mikrobiologické ukazatele. Zkušební laboratoř se dále zabývá zkouškami 
účinnosti čištění ČOV pro druhý stupeň čištění podle normy ČSN EN 12 566-6, zkouškami 
účinnosti čištění lapáků tuku, odlučovačů lehkých kapalin a provozními zkouškami dalších 
vodohospodářských zařízení. 
 
ZKOUŠENÍ ÚČINNOSTI ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍCH ČOV VE VÚV TGM, v.v.i.  
Zkouška účinnosti čištění malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO) 
je definována v příloze B normy ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 
ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny 
odpadních vod. Probíhá za přesně stanovených podmínek podle programu zkoušek. Trvá 
minimálně 38+X týdnů (X označuje výrobcem udávanou dobu dosažení běžného provozního 
výkonu). Zkušební laboratoř zodpovídá za celý průběh zkoušení včetně odběru vzorků, 
přičemž při obsluze ČOV postupuje podle návodu výrobce.  
Během zkoušení se střídají jednotlivé zkušební kroky (jmenovitý, jmenovitý s výpadkem 
elektrického proudu, nepatrné zatížení, nízké zatížení, přetížení). Jejich pořadí, stejně jako 
počet odebraných vzorků, je přesně definován programem zkoušek. Při jmenovitém zatížení 
je průtok odpadních vod (OV) nastaven dle návrhu výrobce, při nízkém zatížení je objem 
odpadních vod snížen na 50 % ze jmenovité hodnoty a během přetížení se přivádí do čistírny 
125 % nebo 150 % odpadních vod (v závislosti na velikosti objemu jmenovitého denního 
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průtoku). Během zkoušení se dále testuje reakce čistírny na výpadek elektrického proudu 
(24 hodin) či 2 týdny bez přítoku odpadní vody (simulace dovolené). Pravidelně se zjišťuje 
reakce čistírny na maximální průtok, který představuje 200 l odpadních vod přivedených 
najednou k běžnému jmenovitému dennímu přítoku. Průměrné hodnoty účinnosti čištění pro 
sledované parametry se vypočítají z dvaceti hodnot přítoku a odtoku získaných během 
jmenovitého zatížení. Zkoušení účinnosti čištění se provádí na nejmenším zástupci typové 
řady. Průměrné hodnoty koncentrací na odtoku a průměrné účinnosti čištění pro jmenovité 
zatížení ČOV zkoušených ve zkušební laboratoři zobrazuje tabulka 1 a 2. 
 

Tabulka 1. Průměrné odtokové koncentrace domovních ČOV zkoušených ve zkušební 
laboratoři v období 2000 – 2017 

Typ ČOV Počet 
ČOV 

CHSKCr 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL  
(mg/l) 

Namon 
(mg/l) 

Ncelk 
(mg/l) 

Pcelk 
(mg/l) 

SBR 5 46 6,2 12 3,93 - 3,27 
Aktivační 16 59 8,6 18 5,04 34,6 6,04 
Se srážením fosforu 7 31 4,3 10 7,64 21,6 1,05 
S membránovým 
filtrem* 3 24 2,9 2,5 3,83 - 1,78 

 
Tabulka 2. Průměrné účinnosti čištění domovních ČOV zkoušených ve zkušební laboratoři 

v období 2000 – 2017 

Typ ČOV Počet 
ČOV 

CHSKCr  
(%) 

BSK5  
(%) 

NL  
 (%) 

Namon 
 (%) 

Ncelk  
(%) 

Pcelk  
(%) 

SBR 5 92 98 95 92 - 63 
Aktivační 16 91 97 83 87 49 40 
Se srážením fosforu 7 96 98 97 83 69 93 
S membránovým 
filtrem* 3 96 99 99 92 - 78 

Pozn. k tabulkám 1 a 2: SBR – sequencing batch reactor. 
* Do uvedeného počtu ČOV jsou zahrnuty jak aktivační ČOV s membránovým filtrem místo dosazovací nádrže 
(MBR), tak aktivační ČOV s dosazovací nádrží a dočištěním odtoku membránovým filtrem. 
Průměrné hodnoty parametrů Namon, Ncelk a Pcelk jsou vypočítány z nižšího počtu dat (nebylo sledováno u všech 
zkoušených ČOV). 
 
Rozdíly mezi jednotlivými typy ČOV mohou být značné v závislosti na technologickém 
uspořádání, velikosti jednotlivých nádrží a komor nebo použití programovatelné řídící 
jednotky.  
 
VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ V ODTOCÍCH 
Z DOMOVNÍCH ČOV 
Mikrobiologické ukazatele byly stanovovány v různých typech domovních ČOV (ČOV do 
10 EO) zkoušených ve zkušební laboratoři v letech 2004 až 2017. Analyzovány byly prosté 
vzorky, zpracování proběhlo do 4 hodin po odběru. Ve vzorcích byly stanoveny 
nejvýznamnější indikátory, a to Escherichia coli (E. coli) metodou dle ČSN 75 7835 
a intestinální enterokoky metodou dle ČSN EN ISO 7899-2.  
 
Kromě bakteriálních indikátorů fekálního znečištění lze stanovit i somatické kolifágy, které 
mohou simulovat eliminaci enterických virů (podobná struktura). Problémem stanovení však 
bývá, že surová odpadní voda obsahuje relativně nízký počet partikulí (stovky PTJ v ml) 
a metoda stanovení (plaková titrace) nemůže zvýšit dolní mez detekce (1 PTJ/ml, případně 
nižší 0,5; 0,33 PTJ/ml apod. při větším počtu paralelních stanovení). Vzorek pro plakovou 
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titraci se totiž nedá koncentrovat membránovou filtrací. Z našich 22 hodnocených vzorků 
surových odpadních vod byla průměrná hodnota počtů somatických kolifágů 226 PTJ/ml  
(0–790 PTJ/ml) a nebyla zjištěna vysoká korelace s ostatními ukazateli (nejsilnější korelace 
byla s E. coli, R2= 0,3). Co se týče odtoků z domovních ČOV, tak somatické kolifágy byly 
zjištěny pouze ojediněle. U jedné testované ČOV bylo zaznamenáno 18 % pozitivních vzorků 
v hodnotách řádově jednotky PTJ/ml, u druhé testované ČOV bylo jen 4,5 % pozitivních 
vzorků, a to pouze za prvním stupněm biologického čištění, nikdy po desinfekci UV zářením. 
 
Průměrné hodnoty E. coli a enterokoků v přítokové odpadní vodě byly řádově 105 až 
106 KTJ/100 ml. Výsledky stanovení E. coli a enterokoků v odtocích z domovních ČOV při 
jmenovitém zatížení jsou uvedeny v tabulce 3. Výsledky jsou uvedeny jako geometrický 
průměr, minimum a maximum. 
 

Tabulka 3. Výsledky mikrobiologických analýz odtoků domovních ČOV 

Typ ČOV Počet 
ČOV 

Počet 
odběrů 

Escherichia coli 
(KTJ/100 ml) 

Intestinální enterokoky 
(KTJ/100 ml) 

geom. 
průměr min max geom. 

průměr min max 

Aktivační  7 31 50 300 22 000 192 800 18 700 8 100 80 000 
Aktivační 
s použitím 
UV lampy  

2 40 1 0 300 1 0 600 

SBR 3 13 12 700 2 600 42 400 9 600 1 400 100 600 
MBR 1 29 0 0 20 0 0 5 

 
Výsledky mikrobiologických analýz odtoků z domovních ČOV běžně prokázaly snížení 
indikátorových bakterií o 2 řády. Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. udává pro kategorie staveb 
pro bydlení, rodinnou rekreaci a služeb emisní standardy pro vypouštění do vod podzemních 
pro E. coli 150 a pro enterokoky 100 KTJ/100 ml (není požadováno pro domovní ČOV 
s označením CE, u kterých není třeba žádat o stavební povolení, ale stačí jejich stavbu 
ohlásit). Tyto standardy jsou u čistíren s běžným aktivačním procesem v kategorii do 10 EO 
však prakticky nedosažitelné. V tomto případě je nutné použít další stupeň čištění 
(membránová technologie, desinfekce apod.). Vysoké účinnosti odstranění mikrobiologického 
znečištění bylo dosaženo např. při použití UV lampy. 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A POROVNÁNÍ S ČESKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY  
Pokud porovnáme účinnosti čištění dosahované u čistíren zkoušených ve zkušební laboratoři 
(tabulka 2) s hodnotami uvedenými v nařízeních vlády ČR (tabulka 4), které se vztahují 
k výrobkům s označením CE stavěným na základě ohlášení, je zřejmé, že v parametrech 
CHSKCr, BSK5 a N-NH4

+ jsou uvedené účinnosti pro testované ČOV dobře dosažitelné. Jako 
nejkritičtější parametr pro splnění požadavků na účinnost odstranění znečištění se stává 
celkový fosfor. Pro kategorii III domovních čistíren je požadována účinnost odstranění Pcelk 
80 %, čehož lze dosáhnout pouze za použití srážení nebo jiného terciárního dočištění odtoku. 
Použití těchto postupů předpokládá i slovní popis domovních ČOV kategorie III uvedený 
v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pokud není domovní ČOV ohlašována, ale vodoprávní úřad 
ji povoluje, vychází se při stanovení emisních limitů pro vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních z emisních standardů (viz tabulka 5), přičemž tyto 
požadované koncentrace jsou v průměru pro všechny testované čistírny bez problémů 
dosažitelné, a to i bez nutnosti srážení fosforu. 
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Tabulka 4. Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE dle platných 
právních předpisů (použije se pro ohlášení stavby) 

Nařízení vlády ČR CHSKCr 
(%) 

BSK5 
(%) 

N-NH4
+ 

(%) 
Ncelk 
(%) 

Pcelk 
(%) 

NV č. 401/2015 Sb., kategorie I 70 80 x x x 
NV č. 401/2015 Sb., kategorie II 75 85 75 x x 
NV č. 401/2015 Sb., kategorie III 75 85 80 50 80 
NV č. 57/2016 Sb., vsakování 90 95 x 50 40 

 
Tabulka 5. Emisní standardy pro ČOV dle právních předpisů (hodnoty maximální; použije se 

pro vydání povolení k vypouštění vod) 

Nařízení vlády ČR CHSKCr 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL 
(mg/l) 

N-NH4
+ 

(mg/l) 
Ncelk 

(mg/l) 
Pcelk 

(mg/l) 
NV č. 401/2015 Sb.,  
ČOV do 500 EO 220 80 80 x x x 

NV č. 57/2016 Sb.,  
ČOV do 10 EO 150 40 30 20 x x 

NV č. 57/2016 Sb.,  
ČOV 10 – 50 EO 150 40 30 x 30 x 

NV č. 57/2016 Sb.,  
ČOV nad 50 EO 130 30 30 x 20 x 

NV č. 57/2016 Sb., služby 130 30 30 x 20 8 
 
ZÁVĚR  
Zkoušené čistírny odpadních vod jsou schopné plnit emisní standardy a účinnosti čištění 
požadované českými právními předpisy. Pro kategorii výrobků kategorie III dle 
NV č. 401/2015 Sb. je problematické dosažení účinnosti čištění zejména v odstranění 
celkového fosforu, pokud ČOV nejsou vybaveny dalším stupněm čištění, např. chemickým 
srážením, nebo jiným terciárním dočištěním odtoku. 
Vysoké účinnosti odstranění mikrobiologického znečištění lze dosáhnout při použití 
UV lampy. 
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ABSTRACT 
With the raised awareness of toxic disinfection by-products (DBPs) released when chlorine-
based compounds are used to disinfect water, the interest in finding safe disinfection methods 
has increased, especially when talking about wastewater reuse. UV radiation is a reliable and 
safe disinfection method, but the quality of wastewater greatly affects its performance and 
monitoring systems provided by manufacturers are often not robust enough. Another reliable 
alternative is represented by peracetic acid (PAA), an emerging disinfectant that has proven to 
be effective and is not quoted for producing toxic DBPs.  
In this paper we explain our work towards creating a model for the optimisation and control of 
an existing UV disinfection process. This paper presents the first step in the model 
development; it aims at describing a multi-physical system in which hydrodynamics, UV 
radiation and chemical reactions are interacting at the same time, by means of advanced 
modelling techniques based on machine learning (i.e., Artificial Neural Networks). The final 
model will include the activation of additional PAA dosage when provisionally needed to 
comply with the target disinfection levels.  
 
KEYWORDS 
Artificial neural networks, optimization and control, peracetic acid, UV, water reuse. 
 
INTRODUCTION 
Wastewater treatment processes have become more efficient in past few decades and 
regulations on effluent discharge have been getting more stringent. Since awareness on water 
scarcity is growing worldwide, practices like wastewater reuse are more popular nowadays; 
therefore, the demand of developing and improving safe related technologies is getting higher 
(Metcalf & Eddy, Inc., 2007). Disinfection is one of the most important processes in wastewater 
treatment, especially for the reuse of reclaimed wastewater for activities that include human 
contact or agricultural use. The technology for pathogen inactivation needs to be selected 
carefully so it does not compromise the safety of the effluent, both in terms of pathogens and 
toxic disinfection by-products (DBPs) content (Metcalf & Eddy, Inc., 2014). Chlorine-based 
compounds and ozone are known for being good disinfectants but also for reacting with natural 
organic matter, anthropogenic contaminants, bromide and iodide contained in treated 
wastewater, resulting in DBPs that are many times carcinogen and mutagenic (Lee et al., 2015). 
A safe, proven alternative is UV radiation, as it is highly effective and does not produce any 
toxic DBP; however, it requires a robust monitoring and control system that is often not fully 
covered by manufacturers, and its effectiveness decreases depending on the optical properties 
of the bulk liquid. Another safe disinfectant, which is not greatly affected by suspended solids, 
is peracetic acid (PAA); although it has been commonly used in food industry, in the last 20 
years it has been increasingly used for wastewater disinfection (Antonelli et al., 2006). 
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In order to provide a safe disinfection method for reclaimed wastewater to be used for irrigation 
purposes, we are developing a model for the optimisation and control of a UV disinfection 
process. This model includes an additional dosage of PAA when provisionally needed to 
comply with the target disinfection levels. The model will be able to describe a multi-physical 
system in which hydrodynamics, UV radiation and chemical reactions are interacting at the 
same time by means of advanced modelling techniques based on machine learning (i.e., 
Artificial Neural Network, ANN). In this paper, a preliminary step in the development of the 
model is presented, in which data collected from a full-scale wastewater disinfection unit of a 
wastewater treatment plant (WWTP) in the city of Milan (Italy) were used as a first application. 
 
MATERIALS AND METHODS   
An ANN was developed as a predictive model for providing real-time information to the control 
system. ANN is a “black-box” model, based on a large database including input and output 
values. This database is used for model training, in which the functions for relating inputs and 
outputs are defined via a network of connected units. By these functions the model predicts the 
output value of the system when new data is entered as input (Dayhoff & DeLeo, 2001). 
Since the database that will be used to train the ANN is still under construction, in the view of 
testing the model concept, some historic data were used. The database was built based on daily 
monitoring measurements in the disinfection unit of the WWTP selected as case study, during 
the irrigation periods of 2015 and 2016, meaning from mid-August to mid-September. The 
database consisted of 167 entries and contained measurements of total suspended solids (TSS) 
(mg/L), turbidity (NTU), iron content (mg/L), flow rate (m3/s), UV dose (mJ/cm2), and total 
concentration of E. coli in the effluent (CFU/100 mL) after UV disinfection. The latter was set 
as output of the ANN. 
The Neural Network toolbox provided in Mathworks Matlab (R2017b) was used for developing 
the ANN, choosing the Input-Output and curve fitting app. The Levenberg-Marquardt back-
propagation algorithm (trainlm) was chosen for the training phase and a total of 16 neurons in 
one hidden layer were set as the network architecture (Figure 1). The database was split for the 
back-propagation training method, the testing and the validation of the model in a division of 
65%, 20% and 15%, respectively. 
 

 
Figure 1. Scheme of an ANN architecture with one hidden layer and 6 neurons in it 

This model is designed to describe the influence of the input factors on the disinfection process 
giving as result the total E. coli concentration once the effluent has been disinfected. It is the 
first step of the model for process optimization and control, which will also consider extra 
factors, such as total concentration of E. coli before UV disinfection, lamp fouling and random 
malfunctioning, in order to predict the inactivation efficiency as a function of occurring 
conditions and to ensure the inactivation effectiveness according to regulatory limits by means 
of an additional dosage of PAA. As a preliminary step, the main goal of the present paper is to 
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demonstrate the effectiveness of the proposed modeling approach, namely the use of an ANN 
to predict the total concentration of E. coli after UV disinfection as function of the input 
parameters. 
 
RESULTS AND DISCUSION 
The ANN regression on the database did not return excellent results, although the model 
successfully provided rough estimations of data trend of the total concentration of E. coli after 
UV disinfection. The performance was as follows: Training: R = 0.736, Validation: R = 0.865, 
Testing: R = 0.815. These results are probably due to the scarce quality of available database, 
a key aspect for ANN. 
Once the on-going data collection campaign is finished, the model will be trained again and 
higher performance is expected, also due to the possible relevant influence of extra factors taken 
into account. Moreover, a thorough uncertainty analysis will be carried out. 
The resulting ANN model will be set up for working in real-time using information from 
monitoring probes in combination with a control system. The control system will command the 
adjustment of the UV dose, increasing it in case the inactivation reference value for reuse (10 
CFU/100 ml of E. coli) is not reached, or decreasing it in case the concentration of E. coli after 
UV disinfection is much lower than the reference value, in order to optimise the energy 
consumption. In case that the UV disinfection is operated at maximum potential and the total 
concentration of E. coli in the effluent is still above the reference value, an additional dosage 
of PAA will be activated to couple with the UV disinfection and to comply with regulations on 
discharge. A series of batch tests on PAA disinfection are now on progress, to obtain the kinetic 
parameters to be included in the model for accounting for PAA decay and efficiency in 
microbial inactivation as a function of effluent physical-chemical characteristics. The 
functioning of the control system in detailed can bee seen on the flow chart in Figure 2.  
 

 
Figure 2. Flow chart of the full model with control system 

 
The reference E. coli concentration after disinfection to lower the UV dose is set at 7, however 
this value can be changed according to the inactivation required (e.g. adding viruses 
inactivation, which requires a higher UV dose than E. coli). 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 226 ~ 
 

CONCLUSION 
In the paper, a model strategy based on ANN has been introduced and preliminary results are 
presented, indicating that the system is capable of achieving satisfactory prediction of E. coli 
inactivation based on the input parameters. It is expected that when the database is integrated 
by means of a dedicated monitoring campaign currently on-going, the system performance will 
be significantly improved. Such system will be subsequently integrated with a real-time 
monitoring system for real-time collection of input parameters and with a control system for 
the optimized operation of the UV disinfection units and an additional PAA dosage unit. 
A robust model for safe and reliable wastewater disinfection process is crucial for the current 
design of the so-called smart cities that are including wastewater reuse in their urban planning. 
The proposed model can be adapted to fit the characteristics of other full-scale facilities around 
the world and promote the implementation of wastewater reuse with no risk for public health 
while reaching more stringent disinfection levels of pathogen inactivation. 
The fact that an ANN can be successfully used to study the disinfection process of treated 
wastewater is a very interesting approach for environmental processes nowadays. Processes 
that produce large amounts of data could be approached by machine learning modelling tools 
and promote environmental-friendly models and practices around the world. 
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ABSTRAKT 
Anaerobní čištění městských odpadních vod (OV) s membránovou separací je alternativou 
k aerobnímu čištění. Díky potenciálu recyklovat zdroje z odpadní vody (energii v podobě 
bioplynu, vodu a nutrienty jako dusík, fosfor a síra) a teoretickému snížení provozních nákladů 
na aeraci je tato technologie blíže udržitelnosti čistírenství než současný stav technologií ČOV. 
Anaerobní membránové reaktory (AnMBR) jsou běžně aplikovány v průmyslových odvětvích 
pro čištění specifických OV, kde je jejich provoz rentabilní nebo dokonce ziskový. Specifika 
městských odpadních vod (nízká koncentrace a teplota a vysoké průtoky) ale představují výzvu 
v rozšíření této technologie. 
Tento příspěvek staví na dlouhodobém aplikovaném výzkumu AnMBR s reálnou odpadní 
vodou, kdy při 15°C a zatížení organickými látkami 1,64 ± 0,78 g∙l-1∙d-1 (ChSK) při průměrném 
toku přes membránu 4,7 l∙m2∙h-1 bylo dosaženo průměrné kvality odtoku 112 ± 43 mg∙l-1 
(ChSK) a 62 ± 8 mg∙l-1 (BSK5) s dokonalou retencí nerozpuštěných látek. Tyto slibné 
laboratorní výsledky byly motivací k vyvinutí poloprovozní jednotky AnMBR o objemu 2,9 
m3, která je v současnosti provozována na reálné velké městské ČOV. Je testována kvalita 
odtoku dvou identických membránových modulů (mikrofiltrační a ultrafiltrační, PES) o 
jmenovité ploše 12,5 m2 a studovány jejich tlakové ztráty během filtrace a rychlost zanášení, 
jako zásadní parametr k určení energetické náročnosti a konkurenceschopnosti technologie. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobní membránový reaktor, městská odpadní voda, zanášení membrán, recyklace energie. 
 
ÚVOD A EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Anaerobní membránové reaktory (AnMBR) představují slibnou alternativu k aerobnímu 
způsobu čištění městské odpadní vody. Membránové technologie umožnily dokonalou retenci 
anaerobní biomasy, relativně nízké odtokové koncentrace organických látek i při nízkých 
teplotách a možnost nárazového přetížení systému bez následků snížení kvality odtoku. 
Zároveň je produkován bioplyn přímo z OV při současně cca 10x nižší produkci přebytečného 
kalu, a to bez nutnosti aerace (Obr. 1). Na druhou stranu, AnMBR vyžadují odborné know-
how, dokonalou provozní kázeň, vyšší míru automatizace a vyšší vstupní investice (Foresti et 
al., 2006; Lew et al., 2009; Smith et al., 2014). Návrh poloprovozního zařízení vychází 
z výsledků dlouhodobého provozu laboratorního AnMBR zpracovávající reálnou městskou OV 
při 15 °C (publikováno v (Hejnic et al., 2016)). 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 228 ~ 
 

 
Obrázek 1. Ideové porovnání aktivačního procesu čištění OV a Anaerobního Membránového 

Reaktoru (Dolejs et al., 2017; Dolejš et al., 2014) 

Pilotní anaerobní CSTR jednotka o objemu 2,9 m3 je vybavena dvěma ponořenými deskovými 
filtračními sestavami (mikrofiltrační Microfiltration NADIR MP005 P (MartinSystems AG, 
Německo) s velikostí pórů 0,05 µm a ultrafiltrační Ultrafiltration siClaro FM 621 
(MartinSystems AG, Německo) s velikostí pórů 0,002 µm, každá o celkové filtrační ploše 
12,5.m2. Reaktor je pneumaticky (recirkulací bioplynu) a hydraulicky míchán (oběhovým 
čerpáním kalu). Zanášení membrán je potlačeno recirkulací bioplynu pod membránové moduly 
a zároveň je aktivní zpětný proplach permeátem s občasným chemickým (NaClO, kys. 
citronová) zpětným proplachem. Kompletní sestavu AnMBR lze řídit dálkově, je osazena čidly 
tlaku, výšky hladiny, teploty, průtokoměry plynu a kapalin, sondou pH, vlastní sestavou MaR 
včetně elektroměru (Obr. 2 vlevo). Během 200 dnů provozu byly membrány 2x mechanicky 
čištěny tlakovou vodou (Obr. 2 vpravo). Systém podtlakové filtrace pracuje v režimu: filtrace 
(4-6 min) → relaxace (0,25 min) → zpětný proplach (0,5 – 1 min) → relaxace (0,25 min). 
Průměrný tok přes membránu se pohybuje mezi 1 až 3 l·m-2·h-1, cílová hodnota je 5 l·m-2·h-1. 
Průměrně dosahovaný transmembránový tlak se pohybuje v rozmezí 20 až 50 kPa, s limitní 
hodnotou 80 kPa. Podrobnou specifikaci jednotky a nastavení provozních parametrů, včetně 
analytických metod chemických stanovení a výpočtů lze nalézt v diplomové práci (Chlumecká, 
2017). 
 

      
Obrázek 2. Celkový pohled na pilotní anaerobní membránovou jednotku zpracovávající 

reálnou městskou OV na ČOV Plzeň (A) a mechanické čištění membrán tlakovou vodou (B) 
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VÝSLEDKY A ZÁVĚRY 
Pilotní jednotka AnMBR byla spuštěna v únoru, kdy okolní teplota dosahovala – 15 °C a teplota 
OV 6 °C – z tohoto nepříznivého vlivu a dalších technologických optimalizací (plynotěsnost 
reaktoru, míchání suspense kalu, nastavení optimálního filtračního cyklu) vyplynulo 100 dní 
start-up fáze provozu, kdy účinnost odstranění ChSK dosahovala pouze cca 50 % (Obr. 4). Po 
spuštění kontiuálního hydraulického míchání kalu a vlivem letního počasí se teplota v reaktoru 
zvýšila skokově na cca 25 °C, což mělo za následek zvýšení kvality odtoku, v parametru ChSK 
průměrně na 128 mg l-1, a to shodně pro obě membrány – UF i MF (Obr. 3, Tab. 1). 

 
Obrázek 3. Přítokové a odtokové koncentrace ChSK během 200 dní čištění městské odpadní 

vody v pilotní jednotce AnMBR 

 
Obrázek 4. Vliv provozní teploty a doby zdržení OV na účinnost odstranění ChSK z OV 

během 200 dní čištění městské odpadní vody v pilotní jednotce AnMBR 
 
Denní produkce bioplynu je průměrně 200 l. Odtok je dokonale zbaven NL, čirý, barvy zředěné 
moči. Nutrienty (N, P) jsou v odtoku v mírně zvýšené koncentraci, než v přítoku (vlivem 
hydrolýzy org. látek). Dle zatím jednoho rozboru 24h směsného vzorku byla odtoková 
koncentrace BSK5 19 mg l-1, což značí vysokou míru anaerobního rozkladu městské OV. 
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Tabulka 1. Provozní parametry AnMBR a kvalita odtoku ultrafiltrační a mikrofiltrační 
membrány pilotní jednotky AnMBR zpracovávající reálnou městskou odpadní vodu 

Parametr Jednotka Hodnota  
Provozní teplota °C 6 až 34 (únor až srpen)  
Tok přes membránu 
Ө (doba zdržení) 
TMP 
Produkce bioplynu 

l m-2 h-1 
d 
kPa 
l d-1 

≈ 1,0 – 3,0 
7,1 (± 2,7) 
≈ 20-50 
201 (± 141) 

 

*Hlavní odtokové parametry  UF MF 
ChSK (zapracování) 
ChSK (od 130. dne) 
BSK5 
NL 
TAN 
P-PO43- 

mg l-1 
mg l-1 
mg l-1 
mg l-1 
mg l-1 

mg l-1 

374 (± 44) 
126 (± 52) 
19,3 
< 1 
49 (± 5) 
5,6 (± 1,4) 

378 (± 43) 
128 (± 55) 
18,6 
< 1 
51 (± 5) 
6,1 (± 1,5) 

*Bodové vzorky (průměr ze 41 analýz během 200 dní provozu AnMBR); u parametru BSK5 se jedná 
pouze o jeden vzorek (24h směsný, odběr po 2 h) 
 

Není pozorován vliv velikosti pórů membrány (UF vs. MF) na kvalitu odtoku. Zřejmě se 
projevuje efekt tzv. dynamické membrány, kdy zejména suspenze biofilmu kalu (kal. koláče) 
na membráně tvoří primární filtrační bariéru, která zásadně ovlivňuje tlakové ztráty a kvalitu 
odtoku (provozní náklady a účinnost), spíše než materiál membrány (pórovitost). Cílem 
optimalizací je snížit dobu zdržení na < 1d při kvalitě odtoku < 100 mg l-1 ChSK, resp. zvýšit 
flux membránou při udržitelném tlaku na membráně. 
Tyto výsledky poprvé v podmínkách reálné ČOV demonstrují proveditelnost anaerobního 
čištění městské OV. Vývoj takového systému vyžaduje optimalizace, už nyní je ale zřejmá 
možnost recyklovat energii přímo v hlavním proudu OV. 
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ABSTRACT 
Overland flow is the flow of water that comes from the excess of water from rain, meltwater, 
or other sources that flow over the Earth’s surface. Surface runoff is one of the hydrological 
processes involved in floods, pollution transfer, soil erosion and mudslide. It has affects directly 
the human lives because it is a key water resource for agriculture, industry, urban water use, 
etc.  It is crucial to understand complex relationships between rainfall and runoff processes and 
then to accurately estimate surface runoff for efficient design, planning, and management of 
catchments. This can be achieved using hydrological modeling that not only estimates 
continuous overland flow, but also helps in understanding catchment behaviors and modeling 
impacts of land use changes on surface water balance. Selection of a suitable model structure 
ideally depends on a number of factors as one strives to represent the runoff processes in a 
realistic way, so that the model can be safely used in a predictive mode. 
R programming language was chosen for the model since it is a freeware and that it contains a 
lot of help available. It is a powerful language for statistical computing and graphics.  
Many models allow the simulation of surface runoff and erosion hazards.  According to the 
results of comparison of different models, kinematic wave shows better, more accurate results 
for simulation of overland flow in small ungauged catchments.  
 
KEYWORDS 
Erosion, hydrological modelling, infiltration, kinematic wave, overland flow. 
 
INTRODUCTION 
The kinematic wave method is a simplified version of the dynamic wave technique. The main 
physical factors for the kinematic wave technique are gravitational forces and frictional forces. 
The full dynamic wave method uses the entire range of the physical processes which simulate 
hydrologic flow in a stream channel. The kinematic wave simplifies these processes by 
neglecting various physical processes. Kinematic wave models are based on the continuity 
equation and a simplified form of the momentum equation used for the full dynamic wave. The 
kinematic wave simplification is usually taken as generally satisfactory and is generally 
considered to be of sufficient accuracy for analysis of overland flow and channel flow.  
The applied model presented here is based on the KINFIL model, which is used for simulation 
of significant rainfall-runoff events or for estimation of design discharge in catchments that are 
impacted by human activities like land use change, deforestation or urbanization. 
The poster presents an example of kinematic wave method used on small ungauged 
experimental area in Kninice village region and comparison with HEC-HMS SCS 
dimensionless hydrograph model to show the benefits of kinematic wave technique based 
model.  
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MATERIALS AND METHODS 
The model KINFIL is based on infiltration theory and on direct runoff transformation by 
kinematic wave (Beven, 2006). It was successfully applied in various study catchments for 
reconstruction of historical flood events and it can be used, like other kinematic wave models, 
for simulation of direct runoff that causes soil erosion (Kovar, 1992, 2000). However in spite 
of the good results, KINFIL model has a significant shortcoming. The script of the model was 
made in 90s using the FORTRAN 77 programming language, which is out of date already. It is 
a big problem for modern computers to read scripts on FORTRAN 77 correctly due to the 
several specific features of this language such as: no dynamic memory allocation (on the heap); 
common blocks, equivalence statements old and obsolete constructs clunky style; missing 
blanks old (legacy) code is usually cluttered, etc.  
The main objective of the current study is the renovation of the approach, which was used in 
KINFIL model. The aim was to develop a new model on modern programming language R but 
as accurate as KINFIL model. 
Current version of presented model consists of two parts. First part is based on Green-Ampt 
infiltration theory with ponding time according to Mein and Larson (1973) and Morel-Seytox 
(Morel-Seytox and Verdin, 1981; Morel-Seytox, 1982): 
 

𝐾𝐾𝑆𝑆(𝑧𝑧𝑓𝑓 + 𝐻𝐻𝑓𝑓 𝑧𝑧𝑓𝑓⁄ ) = (𝜃𝜃𝑠𝑠 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄                             (1) 
𝑆𝑆𝑓𝑓 = (𝜃𝜃𝑠𝑠 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) ∙ 𝐻𝐻𝑓𝑓                                                        (2)  
𝑑𝑑𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑓𝑓 𝑖𝑖 ∙ ( 𝑖𝑖

𝐾𝐾𝑆𝑆
− 1)⁄                                                       (3) 

 
Where Ks is hydraulic conductivity (m∙s-1); zf  is the vertical extent of the saturated zone (m); 
θs is the water content at natural saturation (-); θi is the initial water content (-); Hf  is the 
wetting front suction (m); i is the rainfall intensity (m∙s-1); Sf  is the storage suction factor (m); 
tp is ponding time (s), and t is time (s). On small experimental catchments the hydraulic 
conductivity Ks and the storage suction factor Sf  can be measured directly. 
The overland flow part of the model uses the kinematic equation and can be described by Eq.(4) 
(Kibler and Woolhiser, 1970; Beven, 2006): 
 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 +  𝛼𝛼 . 𝑚𝑚 . 𝜕𝜕𝑚𝑚−1 . 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 =  𝑟𝑟𝑒𝑒(𝑑𝑑) 
              (4) 

 
 

where re (t) is rainfall excess intensity (m/s), y, t, x are ordinates of the depth of water, time 
and position (m, s, m), and α, m are hydraulic parameters. 
 
Experimental area 
The experimental catchment area is about 2.21 ha, constituted by seven terraces interspersed 
with six field belts. The experimental area shows a marginal views, which, from above, look 
like hedgerows due to the cover of terraces by trees and shrubs. On the right side there is the 
village of Knínice. Terraces are highly water permeable, serve as an effective barrier for the 
surface runoff, due to the used construction material (stones), thereby reducing the hydraulic 
velocity. The average elevation of the catchment is 517.0 m a.s.l. Slope variation downstream 
within the catchment on arable land (this part of land is permanently overgrown with grass) is 
JPG = 0.04 to 0.12, and on the terraces the slope variation is JTER = 0.35 to 0.61. For the 
simulation was used the rainfall data from the Ústí nad Labem – Kočkov station. The selected 
periods of rainfall duration are: td = 10, 20, 30 and 60 min, with a return period of N = 10, 20, 
50 and 100 years. For a computation of the reduction in the daily rainfall depths Pt,N was used 
the DES_RAIN Software (Kovář and Vaššová, 2011b).  
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RESULTS AND DISCUSSION 
Due to the fact that the overland flow kinematic wave method is primarily used for small 
catchments, and the Unit hydrograph is primarily applicable to midsize catchments, it seems 
these two methods should overlap to a small extent (Ponce et al., 1978). The dimensionless unit 
hydrograph has been developed by the Soil Conservation Service (SCS) from the Unit 
hydrographs for a high number of basins of different sizes and for many different environments. 
The SCS dimensionless hydrograph is a synthetic Unit hydrograph in which the discharge is 
described as a ratio of discharge (q) to peak discharge (qp) and the time by the ratio of time (t) 
to time of peak of the Unit hydrograph (t p). The Unit hydrograph can be determined from the 
synthetic dimensionless hydrograph for the given basin given the peak discharge and the lag 
time for the duration of the excess rainfall (Ramírez, 2000). 
The kinematic wave method for overland flow is a distributed-parameter, physically based, 
hydraulic data-intensive deterministic method, which is primarily applicable to small 
catchments. The high detailization can actually reveal the processes occurring in the 
experimental area. The dimensionless Unit hydrograph performs the typical shape of Unit 
hydrographs plotted in dimensionless terms. The discharge ordinates of this hydrograph are 
divided by the maximum discharge, and the time ordinates are divided by the time from 10% 
of peak flow to peak flow to obtain the dimensionless Unit hydrograph. The 10% time is 
subjective and was used to reduce the long build-up time when the discharge is small (Bender 
and Roberson, 1961).  
The simulations by the both models were computed for all events in the return periods of their 
duration td = 10, 20, 30, and 60 min for the basic scenario without terraces and with terraces. 
The results for td = 60 min, return period N = 20 and 50 years are presented on Figure 1. The 
sub-catchment areas were fragmented to reflect the fact that each field belt has one biotechnical 
protective measure (terrace).  
 

 
Figure 1. Comparison of hydrographs simulated with kinematic wave and SCS dimensionless 

unit hydrograph models for extreme rainfalls 
 
CONCLUSION 
The hydrographs calculated by the kinematic wave method are sharper in shape, which is more 
natural under given conditions for small catchments. The results yielded by the SCS Unit 
hydrograph also attain higher values for natural cases, e.g. without terraces, however, the 
difference in discharges is not very significant. A significant benefit of the kinematic wave 
method is that it can describe roughness coefficient and rainfall variations. The kinematic wave 
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model provides also marginal results, e.g. hydraulic depths and velocities. The kinematic wave 
method increases in accuracy as the catchment size decreases; and the Unit hydrograph methods 
increase in applicability with the increasing catchment scale. So, in cases where the scale can 
be logically negotiated, the kinematic wave model should provide better specification in a future 
simulation of flood flows. 
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ABSTRAKT 
Sustainable wastewater and stormwater management in small municipalities is becoming an 
urgent problem due to environmental issues. As traditional centralised urban drainage concepts 
are frequently called into question, this paper compares scenarios with different degrees of 
centralization of wastewater management for three small municipalities in the Czech Republic. 
Scenarios are compared by economic indicators related to PE. Decentralized scenario 
investment costs are 1.6 - 4.5 times lower compared to centralized ones; annual costs show less 
variation. Although the optimal degree of centralization is unique to each location some 
relationships to site specific characteristics were observed. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Analýza nákladů, malé obce, stupeň centralizace, udržitelné městské plánování, 
vodohospodářská infrastruktura. 
 
ÚVOD 
Podle Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 (91/271/EHS) musí být městské odpadní vody 
odváděné stokovými soustavami v obcích menších než 2 000 EO před vypuštěním do 
povrchových vod čištěny „přiměřeným“ způsobem, který zajistí, že po jejich vypuštění vyhoví 
recipient jakostním cílům. Nicméně v České republice je více než 3 000 obcí s počtem obyvatel 
menších než 2 000 (cca okolo 10 % populace), které nejsou stále vybaveny stokovým systémem 
(CZSO, 2011). Vzhledem k tomu, že nároky na ochranu životního prostředí stále rostou, 
efektivní a udržitelný způsob nakládání s odpadními vodami nabývá čím dál více na důležitosti. 
V současné době zároveň bývá často zpochybňován tradiční centrální způsob městského 
odvodnění, který nemusí být schopen adaptovat se na klimatické změny (Marlow et al., 2013).  
Této problematice je v posledních letech často věnována pozornost. Například Balkema et al. 
zhodnotili sociální, ekonomické a ekologické ukazatele udržitelného nakládání s odpadními 
vodami (Balkema et al., 2002) a také bylo zjištěno, že v některých situacích je přínosné v mnoha 
ohledech budovat decentralizované systémy (Ossa-Moreno et al., 2017). Nicméně stále jsou 
dále ve většině případech upřednostňovány systémy centralizované (Stránský & Kabelková, 
2015), což vedlo k vytvoření nástroje sloužícího k nalezení optimální míry centralizace 
městského odvodnění (Eggimann et al., 2015), který může sloužit jako prostředek pro efektivní 
komunikaci s osobami s rozhodovacími pravomocemi.  
Hlavním cílem této studie je porovnat rozdílné stupně centralizace nakládání s odpadními 
vodami ve třech malých obcích pomocí případové studie. Porovnání bylo provedeno pomocí 
ekonomických ukazatelů. 
 
METODIKA 
Pro případovou studii byly vybrány obce Bořice (kraj Pardubický), Chlumětín (kraj Vysočina) 
a Tisovec (kraj Pardubický). Charakteristiky jednotlivých obcích jsou uvedeny v Tabulce 1 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 236 ~ 
 

Tabulka 1. Charakteristiky obcí 

 
 
Pro každou obec bylo schematicky navrženo několik způsobů odvodnění odpadních  
a dešťových vod. Jednotlivé způsoby odvodnění byly stanoveny podle následujících scénářů: 

 Scénář 0 (dále jen „SC0“) představuje současný stav nakládání s dešťovými  
a odpadními vodami; 

 Scénář 1a (dále jen „SC1a“) reprezentuje plně decentralizovaný systém. V rámci úplné 
decentralizace bylo uvažováno o přestavbě současného stavu v systém, ve kterém každá 
nemovitost disponuje s domovní čistírnou odpadních vod (dále jen „DČOV“) a se 
zařízením na akumulaci dešťové vody a její následné využití; 

 Scénář 1b (dále jen „SC1b“) představuje taktéž plně decentralizovaný systém. Od 
scénáře SC1a se liší tím, že stávající septiky jsou osazeny zemními filtry a původní 
jímky jsou přestavěny v DČOV. U obou systémů je zároveň uvažováno o vybudování 
systému s akumulací dešťové vody a její následném využití;  

 Scénář 2 (dále jen „SC2“) představuje odvodnění pomocí plně centralizovaného 
systému zakončeného čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“).  

V následující tabulce (Tabulka 2.) jsou znázorněny jednotlivé scénáře včetně procentuálního 
rozdělení jednotlivých zařízení nakládání s odpadními vodami v domácnostech. 
 

Tabulka 2. Procentuální rozdělení různých způsobů nakládání s odpadními a dešťovými 
vodami 

 
 
Každý ze systémů byl navržen v souladu s českou legislativou a technickými standardy. Pro 
porovnání jednotlivých scénářů mezi s sebou byly použity následující ukazatele: 

 Investiční náklady na obyvatele, 
 Doba životnosti systému, 
 Provozní náklady na obyvatele, 
 Fond obnovy na obyvatele, 
 Úspora na obyvatele redukcí spotřeby pitné vody pomocí systému s akumulací dešťové 

vody a jejím následném využití. 

Obec Bořice Chlumětín Tisovec
Terén Rovinatý Rovinatý až sklonitý Sklonitý
Počet obyvatel 161 203 363
Počet nemovitostí 88 87 93
Počet místních částí 2 1 5
Charakter zástavby Shluknutý Podélný Rozprostřenný 
Vodoteč Vzdálená od obce Poblíž obce Vně obce
ČOV V blízkosti obce Není dostupná Není dostupná
Infiltrační potenciál Střední až dobrý Nízký až velmi nízký Střední

Dešťové 
vody

Odpadní 
vody

Dešťové 
vody

Dešťové 
vody

Odpadní 
vody

Dešťové 
vody

BJ ST ADV DČOV ADV ST+ DČOV ADV DČOV ADV
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

Bořice 80 20 0 100 100 20 80 100 100 0
Chlumětín 25 75 0 100 100 75 25 100 100 0
Tisovec 56 44 0 100 100 44 56 100 100 0
(BJ = bezoodtoká jímka; ST = septiky; ST+ = ST osazené zemními filtry; ADV - systém na akumulaci a využití dešťových vod; 

ČOV = čistírna odpadních vod; DČOV = domovní ČOV)

Scénář 2

Odpadní vody Odpadní vody

Scénář 0 Scénář 1a Scénář 1b
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VÝSLEDKY 
Podle výsledků uvedených v Tabulce 3 jsou investiční náklady decentrálních systémů 1,6 až 
4,5krát menší ve srovnání s investičními náklady centrálních systémů. Největšího poměru (4,5) 
investičních nákladů bylo dosaženo u obce Tisovec díky uvolněnému charakteru zástavby  
a vysokému poměru lidí žijících v nemovitostech (3,9 ob/nemovitost, viz Tab.  1). V obci 
Bořice v případě centrálního systému sice není potřeba budovat novou ČOV, jelikož v blízkém 
okolí se nachází dostatečně kapacitní čistírna, nicméně nízký počet obyvatel je příčinou vysoké 
hodnoty investičních nákladů na obyvatele.  
Celkové roční náklady (PN+FO, viz Tabulka 3.) na obyvatele jsou v případě decentrálních 
systémů nižší ve srovnání s centrálními systémy pouze v případě obce Tisovec (viz výše 
zmíněný poměr 3,9 ob/nemovitost). Vyšší PN+FO jsou u zbývajících obcí Bořice a Chlumětín. 
To je dáno menším průměrným počtem obyvatel žijících v nemovitostech v obci a kratší dobou 
životnosti prvků decentrálního systému. Nicméně v případě využití dešťových vod a vyčíslení 
úspory vzniklé snížením spotřeby pitné vody se ekonomická zátěž decentrálních systémů v obci 
Chlumětín snižuje pod úroveň centrálního způsobu odvodnění. 
 
Tabulka 3. Porovnání jednotlivých způsobů hospodaření s odpadními a srážkovými vodami 

ve vybraných obcích 

 
 
Bylo by zajímavé porovnat PN navrhovaných zařízení se současným stavem hospodaření  
s odpadními vodami, čímž by bylo možné získat představu o tom, jak je ekonomicky náročný 
provoz současného způsobu odvodnění. Je však diskutabilní, jakou by tyto závěry měly 
vypovídající hodnotu vzhledem k nedostatečným kontrolním mechanismům vyvážení jímek. 
Zároveň je potřeba vnímat i těžce vyčíslitelný přínos jednotlivých decentrálních systémů pro 
životní prostředí, a to zejména díky menšímu riziku znečištění životního prostředí, potažmo 
redukce spotřeby pitné vody a dotace zdrojů podzemních vod. 
 

A) Bořice B) Tisovec

IN [CZK/EO] 62 900 63 100 177 100 IN [CZK/EO] 34 900 35 000 158 300
DŽ [ROKY] 34 45 90 DŽ [ROKY] 42 55 85
PN [CZK/EO/ROK] 3 840 3 790 1 860 PN [CZK/EO/ROK] 1 970 1 920 1 520
FO [CZK/EO/ROK] 1 870 1 400 1 970 FO [CZK/EO/ROK] 820 630 1 860
PN+FO [CZK/EO/ROK] 5 710 5 180 3 830 PN+FO [CZK/EO/ROK] 2 790 2 550 3 380
Ú [CZK/EO/ROK] 550 550 0 Ú [CZK/EO/ROK] 390 390 0
PN+FO-Ú [CZK/EO/ROK] 5 160 4 630 3 830 PN+FO-Ú [CZK/EO/ROK] 2 400 2 160 3 380

C) Chlumětín

IN [CZK/EO] 69 100 69 600 112 200
DŽ [ROKY] 50 74 83
PN [CZK/EO/ROK] 3 020 2 860 2 070
FO [CZK/EO/ROK] 1 390 940 1 350
PN+FO [CZK/EO/ROK] 4 410 3 810 3 420
Ú [CZK/EO/ROK] 550 550 0
PN+FO-Ú [CZK/EO/ROK] 3 860 3 260 3 420
(Investiční náklady = IN; provozní náklady = PN; doba životnosti = DŽ; fond obnovy = FO; úspora = Ú)

Jednotka SC1a SC1b SC2

Kritérium Jednotka SC1a SC1b SC2

Kritérium Jednotka SC1a SC1b SC2 Kritérium
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ZÁVĚR 
Hospodaření s odpadními vodami v obcích s počtem obyvatel menším než 2 000 nebylo  
v minulosti prioritně řešeno. Na základě tohoto faktu bylo hlavním cílem této studie porovnat 
centrální a decentrální způsoby hospodaření s odpadními a dešťovými vodami na třech 
případových studií. 
Výsledky pilotní studie potvrzují závěry dostupné v literatuře (Eggimann et al., 2015), že 
optimální stupeň centralizace klesá s rostoucím sklonem terénu a roztroušeností zástavby. 
Podstatným faktorem ovlivňujícím míru centralizace je průměrný počet obyvatel žijících  
v nemovitostech, respektive s rostoucí hodnotou tohoto parametru roste výhodnost budování  
a provozování decentrálních systémů. Mezi další faktory patří také vzdálenost recipientu od 
místa odvodnění, infiltrační podmínky daného území, možnost napojení na existující ČOV, 
přítomnost ochranného pásma a možnost čerpání dotací.  
Studie zároveň ukazuje, že nelze obecně stanovit optimální míru centralizace. Je nutné, aby 
každá obec byla posouzena individuálně. V neposlední řadě je klíčové, aby ekonomická 
výhodnost jednotlivých systémů nebyla prosazována na úkor negativního ovlivnění životního 
prostředí a života obyvatel a byla v souladu s trvalou udržitelností. 
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ABSTRAKT 
Z levných surovin lze připravit magneticky separovatelný sorbent na bázi magnetitu, případně 
maghemitu, jehož účinnost pro sorpci iontů Cr, Zn a P z reálných odpadních vod z povrchové 
úpravy kovů je vyšší (v případě sorpce iontů P z odpadní vody B výrazně vyšší) než účinnost 
komerčně dostupného magnetitu od Sigmy-Aldrich. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Čištění průmyslových odpadních vod, magnetické sorbenty, odpadní vody, oxidy/hydroxidy 
železa. 
 
ÚVOD 
V rámci obdrženého projektu z MPO se zaměřujeme na oblast nakládání s odpadními vodami 
z průmyslu a na intenzifikaci a optimalizaci čistírenských procesů v této oblasti. Cílem je vývoj 
nového technologického kroku využívajícího sorbenty a vývoj nových typů sorbentů 
využitelných přímo v technologické praxi řešitelů, kterými jsou vedle firmy Asio, spol. s r.o. 
ještě MikroChem LKT, spol. s r.o. a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. 
Projekt je orientován na výzkum a vývoj nových typů sorbentů, které budou řešeny na klíč pro 
konkrétní požadavky průmyslové sféry. Část řešení projektu je přitom plánována jako 
případová studie – aplikace a verifikace sorbentů v reálné technologii řešená zavedením nového 
technologického kroku. V rámci tohoto technologického kroku se řešitelé zaměří na využití 
modifikovaných stávajících, ale i vývoj nových sorbentů, které budou verifikovány v reálných 
podmínkách (polo)provozu. Sorbenty jsou vyvíjeny např. v podobě magneticky 
separovatelných sorbentů na bázi oxidů železa, sorbentů na bázi huminových látek, případně 
oxyhumolitů či lignitu, akcentováno bude rovněž využití levných sorbentů z odpadních 
materiálů. 
 
MATERIÁL A METODY 
 
Odpadní vody 
Byly vybrány dva typy odpadních vod (OV) z povrchových úprav kovů, zde označeny 
pracovními názvy A a B, jejichž typické složení je uvedeno v Tabulce 1. 
 
Suroviny pro přípravu sorbentů a jejich příprava 
- Síran železitý, močovina, magnetit – laboratorní chemikálie čistoty p.a. (Sigma-Aldrich). 
-  MONOSAL 30, monohydrát síranu železnatého (PRECHEZA, a.s.) 
-  PIX-113, roztok síranu železitého (Kemifloc, a.s.) 
 
Magnetit byl připraven srážením roztoku železité a železnaté soli hydroxidem sodným v inertní 
atmosféře při laboratorní teplotě. Ferrihydrit byl připraven homogenním srážením roztoku 
síranu železitého močovinou při teplotě 90 až 95 °C (Štengl a kol., 2005; Štengl a kol., 2007).  
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Při přípravě dvouvrstvého sorbentu magnetit/ferrihydrit byl použit magnetit od Sigmy-Aldrich, 
pro ferrihydrit deponovaný na povrchu magnetitu byl použit postup uvedený výše. 
 

Tabulka 1.  Složení testovaných odpadních vod 

Parametr Jednotka Typ odpadní vody 
A B 

Zn mg/l 9,81 11,6 
Cr mg/l 48,8 0,015 
Cr(VI) mg/l 48,3 - 
P mg/l 0,074 23,6 
P-PO4 mg/l - 15,8 
Cu mg/l < 0,02 0,035 
S-SO4 mg/l 36,6 26,5 
Na mg/l 33,5 34,9 
K mg/l 50,4 3,94 
Ca mg/l 48,0 46,6 
Mg mg/l 28,0 29,0 
Cl- mg/l 38,1 243 
N-NO3 mg/l 153 88,7 
N-NO2 mg/l 1,41 < 0,25 
pH - 6,78 2,52 
vodivost µS S-1 849 2100 

 
Testování sorpční účinnosti (rovnovážné sorpční experimenty) 
Pro sorpční experimenty byly použity PE lahvičky o objemu 100 ml, do kterých bylo naváženo 
přesné množství sorbentu a následně bylo přidáno 100 ml odpadní vody. Obsah PE lahviček 
byl třepán 2 h na horizontální třepačce (180 kmitů∙h-1) a poté byl ponechán stát při teplotě  
25 ± 1 °C. Po 20 h bylo změřeno rovnovážné pH, sorbent byl oddělen filtrací papírovým filtrem 
a roztoky byly analyzovány pomocí ICP-OES (Optima 8000, Perkin Elmer). Současně byly 
prováděny kontrolní a slepé experimenty (OV bez sorbentu, sorbent v čisté vodě). 
 
VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 
 
Sorbenty 
Z výsledků skenovací elektronové mikroskopie (SEM) je zřejmé, že primární jemné 
nanočástice připraveného vzorku ferrihydritu tvoří sférické aglomeráty o velikosti 1 až 5 μm a 
složitou submikronovou strukturou (obr. 1a), čímž se liší od vzorku magnetitu (obr. 1b). Dá se 
očekávat, že rozdíly v morfologii částic se projeví v jejich rozdílných sorpčních vlastnostech. 
Z rentgenové difrakční analýzy plyne, že magnetit má dobře vyvinutou krystalickou strukturu 
(kubická soustava s prostorovou grupou Fd-3m, viz obr. 2a), zatímco ferrihydrit (obr. 2b) má 
v podstatě amorfní charakter, což rovněž souvisí s jejich rozdílnou sorpční účinností. Obr. 2c 
potvrzuje přítomnost magnetitu ve směsném sorbentu magnetit/ferrihydrit. 
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(a) (b) 

Obrázek 1. SEM snímky;  (a) ferrihydrit, (b) magnetit 

 
a)         b)         c)         

Obrázek 2. Rentgenové. difraktogramy; (a) magnetit, (b) ferrihydrit, (c) směsný sorbent 
magnetit/ferrihydrit 

 
Testování sorpční účinnosti  
V první fázi byla testována sorpční účinnost magnetitu od Sigmy-Aldrich (označen jako MSA) 
a vzorku ferrihydritu (označen jako FR1). Z výsledků je patrné, že vzorek ferrihydritu má oproti 
magnetitu výrazně lepší sorpční účinnost (viz obr. 3a – 3d). Nicméně magneticky separovatelný 
sorbent může být pro některé aplikace výhodou. Proto byly následně připraveny dva 
magnetické sorbenty, a to dvouvrstvý sorbent  typu magnetit/ferrihydrit a magnetit. Sorbenty 
vyrobené z chemikálií používaných pro analytické účely jsou neúnosně drahé a tedy nevhodné 
pro reálné aplikace. Významnou položkou surovinových nákladů při výrobě sorbentů na bázi 
oxidů/hydroxidů železa jsou železité a železnaté soli. Jedním z uvažovaných levných zdrojů 
železnatých iontů je výrobek MONOSAL 30  který obsahuje 33,4 % Fe, resp. 30,5 % Fe2+ 
(převzato z atestu výrobce). Vysoké koncentrace iontů Fe2+ obsahují také odpadní mořící lázně 
(síranové /chloridové). Levným zdrojem železitých iontů se stálou kvalitou je vodný roztok 
síranu železitého PIX-113, který obsahuje 11,575 % Fe3+ a 0,195 % Fe2+ (převzato z atestu 
výrobce).Dosud byla ověřena příprava magnetitu (maghemitu) s použitím MONOSAL 30 a 
PIX-113. Srovnání sorpční účinnosti různých typů sorbentů na bázi oxidů/hydroxidů železa je 
uvedeno v Tabulce 2. Z výsledků je patrné, že sorpce iontů Zn z odpadní vody B je zanedbatelná 
a rozdíly v účinnosti sorpce se pohybují v rozmezí chyby stanovení koncentrace Zn. Sorpce 
iontů Zn z odpadní vody A se u sorbentů pohybovala v rozmezí 89,4 až > 99,8 %. Nejvíce 
účinným sorbentem pro sorpci iontů Cr (OV A) a iontů P (OV B) byl ferrihydrit, nejméně 
účinným sorbentem byl magnetit od Sigmy-Aldrich. 
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                                         (a)                                                              (b) 
 

                            
                                         (c)                                                              (d) 

Obrázek 3. Porovnání sorpční účinnosti ferrihydritu a magnetitu. (a) sorpce 
iontů Cr z odpadní vody A (b) sorpce iontů Zn z odpadní vody A, (c) sorpce 

iontů P z odpadní vody B, (d) sorpce iontů Zn z odpadní vody B 
 

Tabulka 2.  Porovnání sorpční účinnosti sorbentů na bázi oxidů/hydroxidů železa 
Odpadní voda A  Odpadní voda B 

1 g sorbentu / 100 ml OV  0,25 g sorbentu / 100 ml OV 

Sorbent 
Sorpční účinnost 

[%]  
Sorbent 

Sorpční účinnost 
[%] 

Cr Zn  P Zn 
ferrihydrit 98,8 89,4  ferrihydrit 99,6 0,9 
magnetita) 31,7 91,0  magnetita) 56,5 2,7 

magnetita)/ferrihydrit 71,1 97,9  magnetita)/ferrihydrit 82,3 1,8 
magnetitb) 41,4 > 99,8  magnetitb) 96,3 3,8 
a) Sigma-Aldrich; b) připraven z MONOSALu a PIX-113 
 

ZÁVĚR 
Z levných surovin lze připravit magneticky separovatelný sorbent na bázi magnetitu, případně 
maghemitu, jehož účinnost pro sorpci iontů Cr, Zn a P z reálných odpadních vod z povrchové 
úpravy kovů je vyšší (v případě sorpce iontů P z odpadní vody B výrazně vyšší) než účinnost 
komerčně dostupného magnetitu od Sigmy-Aldrich. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Projekt „Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů“ je řešen s finanční 
podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace I. v letech 2017 – 2019. 
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PROBLEMATIKA NÁVRHU MOBILNÍCH ÚPRAVEN VOD 
 

Mráčková S., Smělý O., Pašek L., Marek L. 
 

Ekosystem spol. s r. o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
E-mail: mrackova@ekosystem.cz, smely@ekosystem.cz, pasek@ekosystem.cz, 

marek@ekosystem.cz 
 
ABSTRAKT 
V posledních letech nabývají na významu menší úpravny vod, které je možné použít při 
nouzové výrobě pitné vody při přírodních katastrofách, výpadku dodávky pitné vody do 
nemocnic při přerušené dodávce vody z vodovodního řadu či případně v oblastech zasažených 
vojenským konfliktem, kde je pitná voda nedostatkovým zbožím. Proto je oříškem pro mnoho 
firem vyrobit mobilní úpravnu vody, která by byla schopná kvalitně upravovat povrchovou 
vodu na vodu pitnou 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Mobilní úpravny vody, předfiltr, remineralizační filtr, reverzní osmóza, rukávový filtr, řídicí 
systém, UV lampa. 
 
ÚVOD 
U povrchových vod dochází ke kolísání fyzikálně – chemických parametrů ve vodě. Povrchová 
voda je méně mineralizovaná, s nestálou teplotou, s vyšším obsahem kyslíku a nižším obsahem 
oxidu uhličitého, než voda podzemní. Dále je pro povrchové vody typická větší koncentrace 
organických látek, koloidních látek organického i anorganického charakteru a větší počet 
mikroorganismů ve vodě i jejich větší rozmanitost. U povrchových vod dochází k vyplavování 
znečištění ze sedimentů a k proměnnému složení vod (proudem vody, vertikální stratifikací). 
Nějaký čas je i velmi často diskutováno téma mikropolutantů ve vodách, které procházení běžně 
používanou technologií úpravy vody. Jedná se zbytky léčiv, hormonů či kosmetických 
přípravků, jejichž analytická struktura je natolik různorodá, že je běžnými způsoby nedokážeme 
odstranit. Pravdou zůstává, že na toto téma vznikají vášnivé diskuze mezi odborníky 
i veřejností. 
 
CÍLE 
Cílem bylo navrhnout co nejuniverzálněji použitelnou mobilní úpravnu vody pro nouzovou 
přípravu pitné vody. Při návrhu technologie mobilní úpravny vod pro havarijní potřebu bylo 
nutné si poradit s následujícími problémy: 
 
• Neznámé či proměnlivé složení surové vody, nutná univerzálnost technologie, 
• Limitace celkových rozměrů a hmotnosti celé úpravny vody, 
• Jednoduchost obsluhy a údržby úpravny vody, 
• Možnost využití různých zdrojů energie k pohonu zařízení. 
 
HLAVNÍ ČÁST 
Úpravna vody Oáza 100 je určená pro nouzovou přípravu zdravotně nezávadné vody ze 
znečištěných zdrojů povrchové vody v krizových oblastech. Zařízení je možné napájet 
z elektrické sítě, centrálou nebo je možné úpravnu vody napájet solární energií z přidaných 
solárních panelů. Zařízení na principu reverzní osmózy ze surové vody efektivně odstraňuje: 
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• Nerozpuštěné látky, 
• Drobné neusaditelné vodní organizmy, 
• Řasy, sinice, bakterie, viry, 
• Iontově rozpuštěné látky, 
• Organické znečištění povrchových vod, 
• Fekální znečištění, 
• Těžké kovy, 
• Organické kontaminanty typu PCB, PAU, HCH a jiné organické pesticidy, 
• Netěkavé bojové otravné látky. 
 
Úpravna vody se nesmí používat na nečištěnou odpadní vodu, mořskou nebo zasolenou důlní 
vodu. Jak bylo zmíněno v textu výše, že běžné technologie úpravy vody neodstraní 
mikropolutanty, tak pro úpravnu na bázi reverzně – osmotické stanice platí jiná pravidla. Jelikož 
dochází v tomto stupni k filtraci vody přes jemnou porézní membránu, tak je logické, že tato 
úpravna odstraní veškeré látky, které mají větší průměr než je velikost pórů membrány, tudíž 
i mikropolutanty. 
 
Popis zařízení 
• Technologická zařízení jsou umístěna v nerezovém rámu, 
• Rám je uzpůsoben pro přepravu zařízení malým přívěsným vozíkem, 
• Rozměry rámu: 2 000 x 1 100 x1 720 mm (DxŠxV) 
• Hmotnost: 550 kg (suchá hmotnost), 750 kg (mokrá hmotnost), 
• Příkon ÚV: 3 kW; 230 V, 
• Úpravna je navržena na úpravu povrchové vody v oblastech zasažených přírodními 

katastrofami, válečnými konflikty či do nemocnic, jako zdroj upravené vody při 
výpadku dodávky vody z vodovodního řadu, 

• Výkon úpravny je 100 l/h upravené vody. 
 
Úpravna vody v konečném řešení pracuje dle následujícího schématu (Obr. 1): 
• Čerpání surové vody z povrchového zdroje do technologie úpravny vody, 
• Filtrace surové vody na jemném tlakovém filtru, 
• Úprava vody ve stanici reverzní osmózy s nízkou konverzí, 
• Remineralizace vody v tlakovém filtru, 
• Hygienické zabezpečení vody UV lampou. 
 
Výhody 
• Kompaktní zařízení s dobrou mobilitou, 
• Vysoká kvalita upravené vody, 
• Automatické řízení úpravny vody řídicím systémem, 
• Možnost jednoduchého přidání nebo výměny určitého technologického zařízení podle 

požadavků koncového uživatele. 
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Obrázek 1. Technologické schéma mobilní úpravny vody Oáza 100 

 
VÝSLEDKY 
 

Tabulka 1. Výsledek laboratorního rozboru surové a upravené vody 

Parametr Jednotka Surová voda Upravená voda LIMIT dle Vyhl.č. 
252/2004 Sb. 

CHSKCr mg/l 9,38 <0,5 3 
TOC mg/l 11,4 <0,5 5 
NAmon mg/l 8,6 0,055 0,5 
NO3

2- mg/l 23,5 0,44 50 
NO2

- mg/l 1,07 0,005 0,5 
Fe mg/l 0,154 <0,002 0,2 
Mn mg/l 0,0518 0,00501 0,05 

počet organismů jedinci/ml 5480 0 50 
Clostridium 
perfringens KTJ/100ml 260 0 0 

mikro.kult. při 22°C KTJ/ml 16000 0 200 
mikro.kult. při 36°C KTJ/ml 9700 0 40 

E.coli KTJ/100ml 850 0 0 
koliformní bakterie KTJ/100ml 1130 0 0 

 
ZÁVĚR 
Výsledkem vývoje je mobilní úpravna vody z vody povrchové na vodu pitnou. Po zvážení 
problematiky proměnlivosti ve složení povrchových vod a kvůli limitaci velikosti zařízení pro 
potřeby snadné přepravy bylo přistoupeno k zařazení reverzní - osmózy s nízkou konverzí, 
která v kombinaci s předpokládaným až neomezeným zdrojem povrchové vody, velmi příznivě 
kompenzuje záměrně jednodušší předúpravu ve vztahu k životnosti reverzně – osmotické 
membrány. Tato technologie je schopná odstranit běžné i vzácnější polutanty v povrchových 
vodách, proto je možné dosáhnout jejich koncentrací hluboko pod limity uvedené ve Vyhlášce 
č. 252/2004 Sb. 
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MONITORING KOMUNÁLNÍ ČOV Z HLEDISKA 
ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU 
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ÚVOD 
Fosfor je klíčovým prvkem trofizace povrchových vod, jejímž průvodním jevem je masivní 
rozvoj sinic a zelených řas. Vysoké koncentrace sinic a řas ve zdrojích pitné vody způsobují 
problémy ve vodárenských provozech, hlavně zhoršení organoleptických vlastností upravené 
vody. Je-li daný zdroj pitné vody zasažen, je ohrožena jeho další využitelnost pro vodárenské 
účely a v případě, že se tento problém nezačne řešit, může dojít až k jeho ztrátě. Dalším 
negativním dopadem je produkce toxických látek, které mohou u citlivých osob způsobovat 
zdravotní potíže. Tato problematika se týká především povrchových vod využívaných 
k rekreaci. Intenzivní odstraňování tohoto polutantu z odpadních vod je tedy více než žádoucí.   
Fosfor je zároveň důležitou součástí výživy rostlin, což ho činí nepostradatelným pro 
zemědělskou produkci. Výroba minerálních hnojiv se tedy bez fosforu neobejde, jeho 
nerostná naleziště jsou ovšem vyčerpatelná a je tedy vhodné hledat alternativní, nejlépe 
obnovitelný zdroj tohoto prvku. Tím by mohly být právě produkované odpadní vody, pokud 
bude vyvinuta ekonomicky únosná technologie pro jeho získávání.   
Příspěvek je zpracován na základě výsledků projektu zaměřeného na intenzivní odstraňování 
fosforu z odpadních vod a jeho získávání ve využitelné formě. Cílem dílčího výzkumu 
v rámci tohoto projektu je ověření teoretických poznatků o distribuci forem fosforu v rámci 
technologické linky komunální čistírny odpadních vod a vyhodnocení účinnosti chemického 
srážení zbytkových koncentrací tohoto polutantu v terciárním stupni čištění. Získané výsledky 
budou využity jako podklady pro návrh technologie, která umožní účinně odstraňovat fosfor 
z odpadních vod a zároveň ho získávat jako dále využitelnou surovinu. 
 
BILANCE FOSFORU NA ČOV 
Bilance fosforu na čistírně odpadních vod je uzavřená, na rozdíl např. od dusíku či uhlíku, 
které přecházejí z pevného či kapalného skupenství do plynného. U fosforu lze tedy provést 
celkovou bilanci distribuce forem fosforu v technologické lince ČOV. Bilance se provádí 
na základě analýz odebraných kapalných a pevných vzorků, ve kterých jsou stanovovány 
koncentrace celkového fosforu. Dalšími nutnými údaji pro provedení bilance jsou objemy 
nádrží, koncentrace biomasy v jednotlivých nádržích, informace o průtocích a produkcích 
(přebytečný kal, primární kal, chemický kal, kalová voda).  
Relevantnost výsledků je posuzována podle rovnice zachování hmoty. 
 
vstup - výstup + reakce = akumulace 
 
Bilancovat lze celou čistírnu odpadních vod jako celek (podle rovnice uvedené výše) nebo lze 
bilancovat jen části, například celou aktivační linku i s dosazovacími nádržemi bez terciárního 
čištění, případně jednotlivé technologické uzly. 
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MATERIÁL A METODY 
Sledovaná čistírna odpadních vod (schéma viz obr. 1) je koncipována jako mechanicko-
biologická s technologií nízkozatěžované aktivace. Technologická linka zahrnuje stupeň 
mechanického čištění (lapák štěrku, česle, usazovací nádrž), dvě paralelní linky biologického 
stupně v uspořádání An-D-N (každá linka má vlastní dosazovací nádrž) a stupeň terciárního 
srážení fosforu. Uspořádání technologické linky umožňuje tzv. zvýšené biologické 
odstraňování fosforu. Intenzivní odstraňování tohoto nutrientu je vzhledem k citlivosti 
finálního recipientu nezbytné. Na přítoku do ČOV je odlehčovací komora, kde dochází 
k oddělení dešťové vody nad kapacitu čistírny. Odpadní voda z odlehčovací komory teče přes 
lapák štěrku a hrubé česle do dočišťovacích rybníků, které jsou důležitou součástí čistírenské 
technologie.  
 

 
Obrázek 1. Schéma technologické linky sledované ČOV 

 
Vzorkování sledované čistírny odpadních vod probíhalo od září 2015 do května 2017. 
Jednotlivé vzorkovací kampaně zahrnovaly vždy odběr kapalných vzorků ze všech proudů a 
nádrží na ČOV (z nádrží a kalových proudů byl odebírán filtrát kalové suspenze) a 
nerozpuštěné podíly z jednotlivých nádrží a uzlů (biologické kaly, chemický kal). Součástí 
vzorkovací kampaně byl záznam o aktuálních změnách na ČOV (týkalo se především 
spuštění/vypnutí interní recirkulace, provozu chemického srážení, případně havarijních 
situací). Dle aktuální meteorologické situace byla zaznamenána informace o odlehčování 
nadměrného přítoku přímo do biologických rybníků. 
 
Stanovení celkového fosforu v kapalných vzorcích bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 
6878. Stanovení celkového fosforu v pevném vzorku bylo provedeno dle normy ČSN EN 
13346.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Vzhledem k uspořádání technologické linky, propojení jednotlivých stupňů čištění 
a dostupnosti relevantních dat byl pro podrobnou bilanci fosforu vybrán biologický stupeň 
čištění, tj. systém aktivačních a dosazovacích nádrží. Vstupy pro tento systém tvoří nátok 
mechanicky předčištěné odpadní vody (tj. odtok z usazovací nádrže) a proud kalové vody, 
která se před vstupem na biologický stupeň míchá s odpadní vodou. Výstupem 
z bilancovaného systému je pak odtok z dosazovacích nádrží a vyhnilý odvodněný kal. 
Potenciálním vstupem je rovněž chemický kal, který je z terciárního stupně veden do 
aktivační nádrže, kde se míchá s aktivovaným kalem, a je tedy likvidován společně s kalem 
přebytečným. Protože nejsou dostupné relevantní údaje o produkci chemického kalu (není 
měřena), není tento proud do bilance zahrnut. Celková bilance je tedy zatížena určitou 
negativní chybou, protože směs chemického kalu a přebytečného kalu je likvidována 
procesem anaerobní stabilizace v kalovém hospodářství a po odvodnění tvoří výstupní proud 
bilance v podobě vyhnilého odvodněného kalu. Denní produkce chemického kalu je ovšem 
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v porovnání s produkcí přebytečného kalu zanedbatelná, lze tedy předpokládat, že absence 
tohoto vstupu výslednou bilanci významně neovlivní. 
 

 
                                          Obrázek 2.  Bilanční schéma 

 
Vstupující množství fosforu pro jednotlivé provedené odběry bylo tedy zjištěno na základě 
aktuálního denního průtoku a zjištěné koncentrace celkového fosforu (nátok do aktivační 
nádrže, Pc,OV(bio)), ke kterému byl připočten kvalifikovaný odhad množství fosforu 
přicházejícího s kalovou vodou. Množství produkované kalové vody není měřeno, denní 
produkce byla odhadnuta na základě dostupných dat o produkci vyhnilého kalu, jeho sušině a 
hodnoty výkonu sítopásového lisu zjištěného z provozního řádu ČOV.  
Do výstupních proudů z bilance byla zahrnuta koncentrace celkového fosforu ve vyhnilém 
odvodněném kalu (Pc,vvyh.k) vztažená k denní produkci vyhnilého odvodněného kalu a 
koncentrace celkového fosforu na odtoku z dosazovací nádrže (Pc,odt(DN)) vztažená k dennímu 
průtok odpadní vody, viz obrázek 2. Veškerá data pro výpočet bilance jsou uvedena 
v tabulce 1. 
 

Tabulka 1. Naměřená a vypočtená data pro výpočet bilance fosforu 

Datum 
Qd Pc,OV(bio) Pc,odt(DN) Pc,vyh.k Pc,OV(bio) Pc,odt(DN) Pc,vyh.k Pc,kv Pc,kv 

[m3/d] [mg/l] [mg/l] [g/kg] [kg/d] [kg/d] [kg/d] [mg/l] [kg/d] 
21.4.16 5740 4,35 2,00 28 25 11,5 38 66 3,7 
12.5.16 5934 5,35 1,35 25 32 8,0 34 107 6,0 
14.6.16 5359 1,68 0,38 31 9 2,0 42 28 1,6 
15.8.16 5767 6,34 2,75 31 37 15,9 42 39 2,2 
2.11.16 6225 4,26 0,48 24 27 3,0 32 69 3,9 
2.3.17 7704 3,97 0,80 24 31 6,2 33 68 3,8 
30.3.17 7704 6,00 1,90 27 46 14,6 36 136 7,7 

 

 
Následující tabulka 2 uvádí pro každý provedený odběr vstupní a výstupní hodnotu celkového 
fosforu v kg/d. V posledním sloupci této tabulky je vypočítána diference mezi vstupem a 
výstupem. Přestože se během odběrové kampaně podařilo nashromáždit reprezentativní 
soubor dat o distribuci fosforu v technologické lince ČOV, některé potřebné relevantní údaje 
se ukázaly jako nedostupné (nezjišťují se nebo nejsou k dispozici pro všechny uzly 
technologické linky). Některé z chybějících údajů bylo možno na základě dostupných dat 
kvalifikovaně odhadnout nebo vypočítat (produkce vyhnilého kalu a kalové vody), některé 
údaje jsou zatíženy nutností průměrovat dostupná data (výpočet denního průtoku). Dalším 
omezujícím faktorem při sběru dat pro bilancování ČOV je aktuální situace v okamžiku 
odběru (počasí, provozování ČOV, havárie…). 
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Tabulka 2. Výsledná bilance 

Datum 
Vstup Výstup Diference 

[kg/d] [kg/d] [%] 

21.4.16 29 49 -71 
12.5.16 38 42 -11 
14.6.16 11 44 -317 
15.8.16 39 58 -49 
2.11.16 30 35 -14 
2.3.17 34 39 -13 
30.3.17 54 50 6 

 

 
ZÁVĚR 
Cílem práce bylo ověření uzavřené bilance fosforu v technologické lince čistírny odpadních 
vod a získání teoretických podkladů pro projekt zaměřený na znovuzískávání fosforu 
z odpadních vod.  
Vybraná čistírna odpadních vod se pro sledování procesů odstraňování sloučenin fosforu 
jevila jako velmi vhodná, neboť má instalovánu jak technologii biologického odstraňování 
fosforu, tak i terciární chemické dosrážení tohoto nutrientu. Provedení úplné bilance celé 
technologické linky ale bránila absence některých důležitých dat, především údajů o 
produktech čištění, tj. množství produkovaného primárního kalu, množství chemického kalu 
či přesné údaje o produkci kalové vody. Bilancován byl tedy pouze biologický stupeň čištění, 
i když i tato bilance má z hlediska dostupných dat určitá omezení.  
Z hlediska celkové bilance fosforu na konkrétní ČOV se za dobrou shodu považuje max. 10% 
diference v porovnání vstupujícího množství a odstraněného množství fosforu, vyjádřené 
v hmotnostních jednotkách (kg/d, kg/měsíc, t/rok). Jelikož byla před započetím prací na 
bilanci fosforu známa omezená dostupnost některých dat ze sledované ČOV, byl stanoven cíl 
dosažení max. 20% diference. Tohoto cíle bylo dosaženo v případech odběru vzorků a měření 
za ustálených technologických a meteorologických podmínek. V případě výraznějšího 
ovlivnění technologie dešťovým přítokem, technologickými změnami či poruchou nelze pro 
bilancování vycházet z analýz bodových vzorků.  
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V OBJEKTOCH KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA ČOV 
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ABSTRAKT 
Uvedené sú výsledky testov rozpúšťania zrazenín struvitu, ktoré spontánne vznikajú  
v kalových potrubiach na mestskej ČOV s významným podielom priemyselného znečistenia. 
Na rozpúšťanie sa použili roztoky anorganických a organických kyselín, resp. komerčné 
prípravky. Rozpúšťanie sa ukázalo ako problematické a navyše nejednoznačné, k čomu mohla 
prispieť aj prítomnosť ďalších zrazenín (nielen struvit, ale aj zrazeniny Al, Fe, Ca atd.). Na 
základe testov rozpúšťania sa navrhlo riešenie umožňujúce kombináciu nielen chemického, ale 
aj manuálneho odstraňovania zrazenín. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Chemické rozpúšťanie, struvit, vplyv pH, ZBOF, zrazeniny v kalovom hospodárstve.  
 
ÚVOD  
Pri zvýšenom biologickom odstraňovaní fosforu (ZBOF) dochádza na ČOV k špecifickým 
problémom. Jedným z nich je zrážanie struvitu MgNH4PO4×6H2O (Borgerding J., 1972; Doyle 
D.D. et al., 2002) v objektoch a potrubiach kalového hospodárstva s anaeróbnou stabilizáciou 
kalu a ich následné upchávanie. V prírode struvit nie je bežný, ale napr.  
v močovom trakte je jeden z rozhodujúcich. Tvoria ho kryštáliky prevažne bielej farby, ale na 
ČOV býva zafarbený aj do žlta a hneda prítomnými nečistotami a inými zrazeninami. Tvrdosť 
struvitu je 1,5 až 2, hustota 1,711g/cm3. Rozpustnosť závisí od pH, pričom minimálna je pri pH 
10 – 11; pri pH pod 8 a nad 12 sa prudko zvyšuje. Aj preto sa na rozpúšťanie odporúčajú roztoky 
kyselín (Borgerding J., 1972; Doyle D.D. et al., 2002; Pitter P., 2009; Parsons S.A. et al., 2001). 
Ak sú aj podmienky na rozpúšťanie splnené, rozpúšťanie trvá dlho (rádovo dni až týždne). Na 
ČOV je to nevýhodou, no pri použití struvitu ako hnojiva to je výrazná výhoda. 
Vznik struvitu a jeho detailné vlastnosti sú podrobne popísané napr. v prácach (Aage H.K. et 
al., 1997; Doyle D.D. et al., 2002; Münch E.V. et al., 2001; Ohlinger K.N. et al., 1999; Pitter 
P., 2009; Sýkorová E., 2014). Vo všeobecnosti je jeho vznik na ČOV spojený so zvýšenými 
koncentráciami ortofosforečnanov (PO4-P) uvoľnenými počas anaeróbnej stabilizácie kalov do 
kalovej vody. Keďže každá kalová voda obsahuje aj NH4

+ a Mg, a zároveň v objektoch 
s intenzívnym miešaním (za čerpadlami, za odstredivkou atď.) sa stripuje CO2 a zvyšuje sa pH, 
podmienky pre vznik struvitu sú splnené na akejkoľvek ČOV. K výraznej tvorbe dochádza 
najmä tam, kde sú napr. tvrdšie vody s vyššími koncentráciami Mg, resp. kde je intenzívne 
ZBOF. Existujú 2 praktické spôsoby, ako odstrániť tento minerál na ČOV (Drtil M., 2016): 
 

1. znížiť dostupnosť PO4-P dávkovaním solí Fe3+ a Al3+ za vzniku AlPO4, Al(OH)3, 
FePO4, Fe(OH)3, ktoré nie sú až tak rizikové zrazeniny,  

2. zmeniť a znížiť hodnoty pH v mieste jeho tvorby.  
 

V tejto práci je diskutovaný problém mestskej ČOV (cca. 180 000 EO) so ZBOF, na ktorú sú 
napojené aj škrobárne a obsluha dlhodobo upozorňuje na problémy so zrážaním struvitu v 
homogenizačnej nádrži pred odvodnením, v odstredivke a v potrubiach do a z odstredivky. 
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Homogenizačné nádrže sú dve, takže ich manuálne vyčistenie nie je až taký problém. Ale 
odstredivka s potrubiami pre kal a pre fugát je len jedna a ich manuálne čistenie je spojené s 
nutnosťou odstaviť tento objekt. Navyše časť potrubia je pod zemou a tu je manuálne čistenie 
mimoriadne zložité. Na dozrážanie PO4-P v aktivácii sa na tejto ČOV okrem Fe solí používajú 
aj Al soli, ktoré okrem zrážania potláčajú penenie kalu (Microthrix parvicella) (Drtil M., 2016). 
Napriek vyšším dávkam zrážadiel do aktivácie sa ale problém zrazenín neodstránil a 
mechanické odstraňovanie zrazenín v kalovom hospodárstve zostalo nutnosťou. Aj preto sme 
pristúpili k testom rozpúšťania týchto zrazenín kyslými roztokmi, čo by uľahčilo a zvýšilo 
bezpečnosť prevádzky objektu odvodňovania. Experimentálne overenie rozpúšťania struvitu 
pre túto ČOV bolo nutné, keďže prídavkom Fe a Al vznikajú aj iné typy zrazenín, ktoré tvoria 
heterogénnu zmes a samotný výpočet zrážacích rovnováh by bol mimoriadne rizikový. 

             
Obrázok 1. a) vzorka zrazenín z potrubia na danej ČOV; b) zrazeniny v teste rozpúšťania 
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Pri odstraňovaní struvitu sa testovali roztoky anorganických a organických kyselín. 
Anorganické kyseliny boli HCl a H2SO4. Z organických kyselín sa použila kyselina octová 
(KO). Z komerčných rozpúšťadiel sa testovali chemikálie na báze H3PO4 (roztok Fixinely; FX) 
a komerčné rozpúšťadlo (KR) s nešpecifikovanými organickými kyselinami. Vzorky zrazenín 
boli manuálne odobrané z potrubia fugátu na ČOV, ktoré je nad zemou. Podmienky v testoch 
sme prispôsobili čo najviac situácii v potrubiach a požiadavkám obsluhy ČOV:  
- testy trvali do 7 dní pri teplote 20–25°C, pH bolo od 2 do 5 (vo vybraných testoch aj menej). 

Obmedzený rozsah pH sa nastavil kvôli tomu, že nie vždy bol materiál potrubí na ČOV 
známy. Doba experimentov bola nastavená kvôli tomu, že na dlhší čas obsluha neodporúča 
odstaviť objekt odvodňovania na ČOV. Preto dlhšie testy, resp. testy s nižším pH mali len 
teoretický význam (nie prakticky využiteľný), 

- zrazeniny so struvitom určitého objemu a hmotnosti sa dali do litrových odmerných valcov, 
do ktorých sa pridal roztok kyslého rozpúšťadla. Pomer hmotnosti struvitu a objemu 
rozpúšťadla bol približne taký, aký je v danom potrubí (vypočítané z priemeru potrubia, 
hrúbky zrazenín na stenách a objemu kvapalnej fázy v potrubí),  

- účinnosť rozpúšťania sa stanovovala gravimetricky podľa hmotnosti vzorky pred testom a 
po danej dobe v kyslom roztoku. Pred gravimetrickým stanovením hmotnosti sa zrazeniny 
pred sušením opakovane prepláchli destilovanou vodou, aby soli z kyslého roztoku 
neskresľovali stanovenie skutočnej hmotnosti zrazeniny, 

- zrazeniny neboli počas testu miešané (!; zrazeniny v potrubiach tiež nebudú miešané), 
- počet odmerných valcov zodpovedal priebehu testov (nechceli sme realizovať test tak, že 

vzorku zrazeniny by sme po vysušení vrátili späť do kyslého roztoku, čím by nemuselo byť 
ďalšie rozpúšťanie reprezentačné, keďže vzorka mohla byť termicky narušená), 

a) b) 
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- úbytok zrazeniny rozpustením sa stanovil porovnaním hmotnosti zrazeniny pred ponorením 
do kyslého roztoku a jej hmotnosti po danej dobe expozície kyslému roztoku, 

- pri viacdňových testoch dochádzalo počas rozpúšťania k zvyšovaniu pH, preto sa každých 
12 hodín pH upravilo prídavkom koncentrovanej kyseliny na pôvodné pH,  

- sušenie zrazeniny pred vážením trvalo 2 hod a sušilo sa pri 105°C. 
 
Dôležitou informáciou bolo aj vizuálne hodnotenie rozpúšťania: buď sa zrazenina rozpustí 
alebo sa aspoň rozpadne na menšie časti, ktoré sa dajú z potrubia vyplaviť. Ak zostane 
kompaktná, je „zle“. Všetky ďalšie analýzy sa robili podľa štandardných metód. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Anorganické kyseliny boli testované kvôli tomu, že sú lacnejšie, aj keď sú viac korozívne. 
Organické kyseliny sú menej agresívne a navyše majú aj komplexačný efekt (rozpúšťajú nielen 
kvôli nízkemu pH, ale aj tvorbou komplexov). Podmienky testov a schopnosť roztokov kyselín 
rozpúšťať zrazeniny dokumentuje tab.1. 
  

Tabuľka 1.  Sumár výsledných hodnôt úbytku zrazenín zo všetkých testov rozpúšťania. 
Trvanie testu je uvedené v dňoch; úbytky hmotnosti zrazenín sú v %. KO – kyselina octová, 
FX – Fixinela zriedená vodou v pomere 1:1, KR – komerčné rozpúšťadlo, *- 10 % H2SO4 

Trvanie testu 
→ 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 21 30 

pH roztok 
5 HCl 5 5 4 7 6 7 - - - - - - 
3 HCl 3 2 8 5 7 16 - - - - - - 
3 HCl 2 2 5 3 2 4 6 2 2 8 - - 
3 KO - 46 - 50 - 41 74 56 74 76 - - 
2 KO - 32 - 32 - 41 24 31 44 41 44 49 

0,5 FX - 57 - - - - 84 - - 92 - - 
0 H2SO4 * 78 100 - - - - - - - - - - 

0,5 KR - 80 - 89 - 100 - - - - - - 
 
Hlavné poznatky sú nasledovné: 
- najrýchlejšie rozpustenie sa dosiahlo s 10% H2SO4. Vzorka zrazeniny sa rozpustila už po  

1 dni, ale pH na úrovni 0 v potrubí nie vždy známej kvality je vážne prevádzkové riziko,  
- veľmi účinné, ale s rovnakým rizikom, boli aj kyslé roztoky FX (roztok H3PO4) a komerčné 

KR. FX v podstate úplne (92%) rozpustila zrazeniny do 1 týždňa a KR do 3 dní, ale pH v 
testoch bolo na úrovni 0,5. Skutočnosť, že FX rozpúšťa zrazeniny až cca. 1 týždeň potvrdzuje, 
ako sú tieto zrazeniny mimoriadne stabilné. Môže k tomu prispievať aj to, že súčasťou 
zrazenín nie je len struvit, ale jeho zmes spolu s hydroxyapatitmi, AlPO4, FePO4, 
hydratovanými oxidmi týchto kovov, uhličitanom vápenatým atď. (Pitter P., 2009), 

- pri kyslých roztokoch s „prevádzkovo prijateľnými“ pH > 2 sa najlepšie výsledky dosiahli s 
roztokom KO pri pH = 2 a 3. Nameral sa úbytok 32 až 76 %. Sú to nádejné čísla, ale pre úplné 
rozpustenie by proces musel trvať viac ako 7 dní. Zaujímavé je, že v testoch s roztokom KO 
pri pH 2 sa dosiahla o niečo nižšia účinnosť rozpúšťania ako v testoch s roztokom KO pri pH 
3. Jediné dostupné vysvetlenie je, že zrazeniny pre testy s pH 2 sa odobrali na ČOV v iné dni 
ako zrazeniny pre testy pri pH 3 a tieto zrazeniny mali odlišné zloženie a štruktúru. Navyše, 
zrazeniny aj po 1 týždni v kontakte s KO si zachovali relatívne kompaktnú štruktúru, 

- najnižšia účinnosť rozpúšťania sa dosiahla s roztokmi HCl. Pri pH 3 až 5 bola účinnosť 
rozpúšťania iba do 16 %. Nižšie pH neboli testované kvôli korozívnym vlastnostiam HCl,  
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- o stabilite zrazenín svedčí test s KO pri pH 2, ktorý sa predĺžil až na 30 dní. Napriek tejto 
dobe rozpúšťania a nízkemu pH sa ca. 40 % zrazenín rozpustilo do 1 týždňa. Potom sa 
rozpúšťanie v podstate zastavilo. Vysvetlenie súvisí práve s heterogénnosťou zrazenín. 

 
Konštatovania o heterogénnom zložení zrazenín je možné podporiť aj ďalšími poznatkami: 
- urobil sa doplnkový test s KO pri pH = 3 kvôli tomu, že jedna zo zrazenín bola vizuálne iná. 

Rozpúšťanie trvalo 7 dní. Úbytky boli nasledovné: po 1.dni už 67 %, po 3.dni 75 % a po 7.dni 
až 91 %. V tab. 1 je pre rovnaký test s inou zrazeninou po 7 dňoch uvedený úbytok len 76 %.  

- ak by bol v zrazenine len struvit, jeho rozpustením by mal vzniknúť roztok s molárnym 
pomerom N : P na úrovni 1. Z analýz výluhov ale vyplynulo, že pomer N : P vo výluhu bol 
vždy menej ako 1, čo potvrdzuje, že v zrazeninách je nadbytok fosforu (potvrdzuje 
prítomnosť hydroxyapatitov, AlPO4, FePO4, Fe3(PO4)2). 

 
ZÁVER 
Testy rozpúšťania zrazenín v potrubiach kalového hospodárstva (v objekte odvodnenia kalu) 
potvrdili, že rozpúšťanie v kyslých roztokoch s pH 2 až 5 nie je v časovom horizonte  
1 týždeň bezpečné a treba uvažovať aj naďalej s mechanickým čistením potrubí. Zrazeniny sú 
heterogénne, neobsahujú len struvit a rôzne vzorky priniesli odlišné účinnosti rozpúšťania. Aj 
na základe týchto experimentov sa pri príprave projektu druhej odstredivky na danej ČOV 
uvažuje s tým, že nové potrubia budú zdvojené, nadzemné a rozoberateľné, podľa možnosti čo 
najrovnejšie. Podobné odporúčania na manuálne čistenie nájdeme aj v renomovanej odbornej 
literatúre, napr. (Stratful I., 2001). Odkazy napr. z webu na „okamžité neagresívne riešenie 
rozpúšťaním“ treba brať s rezervou a treba ich overiť pre konkrétne podmienky ČOV. 
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ABSTRAKT 
S tím, jak se zvyšují legislativní požadavky na výstupní parametry vyčištěné vody, vyvstává 
požadavek na sofistikovaná řešení řízení provozů ČOV, která minimalizují spotřebu energií i 
aditiv a eliminují potřebu lidského zásahu do procesu. Pokročilé řízení dávkování srážedel 
fosfáty a řízení aerace (eliminace dusíku) v biologickém stupni nabízí relativně jednoduchý 
automatizační systém Liquiline Control CDS90 nebo sofistikovanější CDW90. Opírá se jednak 
o rozšiřující se nabídku senzorů a analyzátorů v klasickém slova smyslu a jednak o spolehlivý 
řídicí hardware s modulárním software. Díky HTML5 software menu je systém nezávislý na 
hardware.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Aerace, dávkování srážedel, fosfáty, řízení ČOV, úspora energií. 
 
AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉM LIQUILINE CONTROL CDS90 A CDW90  
Liquiline Control je automatizační platforma pro čištění odpadních vod na bázi 
programovatelného logického řízení (PLC ve zkratce) se softwarovými komponenty pro řízení 
a regulaci až 3 samostatných procesů. Zatímco CDS90 je kompaktní systém 7“ displeje 
s běžným procesorem a typu plug&play s předpřipraveným zapojením a zejména analogovými 
výstupy, jeho vyspělejší verze CDW90 nabízí výkonný modul s procesorem na DIN lištu, 
volitelný 12“ displej a podporu IoT přes digitální komunikaci.  
 
CDS i CDW je integrována do stávajícího procesu, kde zprostředkovává řízení. Nabízí 
následující softwarové moduly: 
 

• Řízení dmychadel v kontinuálním nebo přerušovaném procesu  
• Řízení dávkování srážedla pomocí čerpadel pro eliminaci o-fosfátu (konvenční nebo 

hybridní režim) 
 
ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ SRÁŽEDLA O-FOSFÁTU  
Systém má tři různé metody ovládání: základní řešení, konvenční řešení a moderní řešení.  
 
Základem řešení je způsob ovládání, které dávkuje přesné množství srážedla na základě měření 
průtoku a koncentrace o-fosfátu před místem dávkování. 
 
Konvenční řešení je klasický způsob regulace, který reaguje na koncentraci fosfátů a objemový 
průtok. Místo dávkování se nachází před měřícím místem. 
 
Pokročilé řešení je adaptivní systém řízení, který autonomně určí optimální beta-hodnotu a 
případně sám tuto hodnotu dolaďuje. To znamená, že systém zaručuje každému provozu tu 
nejlepší účinnost a zároveň optimalizaci spotřeby srážedel, a to dokonce s velkými časy 
zpoždění nebo silně kolísavými průběhy s velkými změnami koncentrace. 
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V závislosti na konfiguraci systému, různé metody ovládání mohou být v jednom systému 
kombinovány anebo následně povoleny bez jakéhokoliv dodatečného úsilí a nákladů na uvedení 
do provozu. 
 
Všechny metody řízení mohou pracovat se všemi srážecími přípravky v kapalné formě. Patří 
mezi ně produkty na bázi hliníku, železa nebo jejich směsi. Dávkování může probíhat v jednom 
místě i vícebodově. Kromě toho jsou zobrazována aktuální množství srážedel v nádržích, 
aktuální a průměrná výše spotřeby a odhad dalšího nezbytného množství srážedla po dnech. 
Transparentní zobrazení je přes Wi-Fi přístupné z libovolného místa a zahrnuje nejen spotřebu 
suroviny (srážedla) ale i energií a provozní bezpečnost. 
 

 
Obrázek 1. Schéma konvenčního řízení dávkování srážedla 

 
Mezi další vlastnosti tohoto systému patří: 

• Inteligentní samodiagnostika 
o vyhodnocení spolehlivosti naměřených hodnot 
o automatická aktivace ve stavu nouze 

• Koncept rychlé výměny 
o programovatelné ovládání v podobě programu na paměťové kartě 
o rychlé znovuuvedení do provozu během 5 minut pro vysokou provozní 

spolehlivost 
• Rozšiřitelnost / licenční koncept 

o po prvním uvedení do provozu může být systém bez jakéhokoliv dalšího úsilí 
rozšířen pro další aplikace 

o jednoduchá rozšiřitelnost bez mechanických a elektronických úprav  
• Ovladatelnost 

o intuitivní menu 
o vzdálený přístup síťovým připojením přes internet 

 
ANALYZÁTOR O-FOSFÁTU  
Analyzátor Liquline System CA80PH ve spojení s filtrační jednotkou umožňuje spolehlivou a 
rychlou analýzu o-fosfátů, která je použita pro řízení dávkování. Analyzátor se instaluje dle 
potřeby na odtok z aerace nebo za dosazovák. Opírá se o uznanou metodu analýzy dle ISO, 
která je porovnatelná s laboratorní metodou. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou reagencií a 
díky přesnému dávkování reagencií pístovou pumpou také minimálními požadavky na údržbu. 
Všechny důležité prvky systému jako fotodetektor, lineární pístová čerpadla, směšovací 
jednotka jsou koncipovány jako prvky s digitální komunikací Memosens s prediktivní 
diagnostikou a možností vzdáleného nastavování. Skříň se volitelně dodává ve venkovním 
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provedení s teplotní izolací a odolností vůči mrazu. Do integrovaného převodníku se připojí 
další senzory a tak se analyzátor může proměnit v inteligentní modulární měřící stanici. 
 

 
Obrázek 2. Kolorimetrický analyzátor fosforečnanů 

 
 

 
Obrázek 3. Jednoduchá samostatná platforma CDS90 
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Obrázek 4. Schéma automatizační platformy Liquiline Control CDW90 

 
ZÁVĚR  
Společnost Endress+Hauser je největším světovým výrobcem senzorů. V současné době 
produkce digitálních senzorů již převažuje nad těmi analogovými. Autonomní systémy na bázi 
Liquiline Control CDS90 nebo CDW90 se schopnostmi malého PLC představují univerzální 
platformu, která digitálně komunikuje pomocí protokolu Memosens s analytickými senzory a 
vyhodnocuje další parametry, jako je např. průtok. Všechny veličiny integruje do stávajícího 
řídicího systému s možností vzdáleného nastavování (IoT – internet věcí) a diagnostiky. Cílem 
je modulární flexibilní Plug & Play systém pro řízení eliminace dusíku s úsporou energie na 
aeraci a fosforu na ČOV s úsporou srážedla v reálném čase s jednotným uživatelským 
rozhraním.  
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ABSTRAKT 
Grafénoxid patrí k moderným nanomateriálom s rôznymi možnosťami využitia od 
priemyselných aplikácii, až po aplikácie v prírodných vedách a medicíne.  Využitie tohto 
nanomateriálu v praxi je predmetom neustáleho výskumu. Viaceré štúdie sa zaoberali rôznymi 
štruktúrnymi variantami grafénoxidu s možným antibakteriálnym a antifungálnym 
potenciálom, pričom presný mechanizmus antimikrobiálneho potenciálu ešte nie je presne 
objasnený. V tejto štúdii sme testovali antimikrobiálnu aktivitu rôznych typov grafénoxidu 
(GO) a redukovaného grafénoxidu (rGO) vo forme vločiek vo vodnej suspenzii. Testy boli 
uskutočnené na modelovom gramnegatívnom kmeni Escherichia coli. Baktérie spolu 
s testovanými nanomateriálmi v troch rôznych koncentráciách boli kultivované pri 37 °C po 
dobu 5 hodín a každú hodinu boli vysievané na agarové platne. V porovnaní s inými 
výskumnými prácami sa v našej práci nepreukázal výrazný antimikrobiálny účinok GO. 
Inhibícia rastu sa preukázala v prípade rGO, v závislosti od jeho koncentrácie v suspenzii. 
Antimikrobiálna aktivita v prípade jednotlivých testovaných typov rGO však bola rôzna. Je to 
pravdepodobne spôsobené dôsledkom rôznych fyzikálnych a chemických vlastností 
testovaných rGO, ktoré sú v štúdii taktiež diskutované.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Antimikrobiálna aktivita, Escherichia coli, nanomateriály, redukovaný grafénoxid, ζ – 
potenciál. 
 
ÚVOD 
Grafén a jeho deriváty patria do skupiny nanomateriálov, ktorá je v posledných rokoch 
intenzívne študovaná vo viacerých vedných odboroch, a to najmä vo fyzike, materiálových 
vedách, chémii, či biotechnológii (Mao a kol., 2013). Práve vďaka ich excelentným 
fyzikálnochemickým vlastnostiam, biokompatibilite a jednoduchej funkcionalite majú viacero 
potenciálnych možností využitia napríklad v elektronike, v medicíne, pri diagnostike, či 
transporte liečiv alebo pri fototermálnej terapii (Rizzello a kol., 2014).   
Grafénoxid (GO) patrí k materiálom s karboxylovými skupinami na okrajoch a fenolovými 
epoxidovými skupinami v jeho bazálnej rovine. Vyrába sa chemickou exfoliáciou z oxidu 
grafitu (Park a kol., 2009).  
Redukovaný grafénoxid (rGO) je obzvlášť zaujímavý kvôli funkčným skupinám na jeho 
povrchu. Tieto skupiny zvyšujú rozpustnosť materiálu v organických rozpúšťadlách a uľahčujú 
jeho povrchovú modifikáciu organickými molekulami či polymérmi (Azzaroni a kol., 2012). 
Rôzne modifikované materiály na báze GO a rGO vo viacerých štúdiách vykazovali 
antimikrobiálnu aktivitu. Výsledky z týchto štúdií sa však môžu odlišovať. Niektoré preukázali 
inhibičné vlastnosti materiálu už po 4 – hodinovej inkubácii baktérií Staphylococcus aureus 
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a Escherichia coli (Liu a kol., 2011), v inej štúdii sa zas zistil pozitívny vplyv GO na rast 
baktérií (Han – qing a kol., 2014).  
Vyššie spomenuté štúdie mali za cieľ pochopiť interakcie medzi nanomateriálmi na báze 
grafénu a bakteriálnymi bunkami. Avšak možný antimikrobiálny účinok týchto materiálov 
a ich vplyv na životné prostredie je ešte stále predmetom výskumu (O'Toole a kol., 2000). Je 
však dôležité zaoberať sa výskumom nových antimikrobiálnych agentov, pretože baktérie, 
vírusy a neustále predstavujú hrozbu pre ľudské zdravie. Klasické metódy dezinfekcie ako sú 
chlór, ozón či chlóramíny sú síce účinné, avšak produkujú rôzne vedľajšie produkty, ktoré môžu 
byť karcinogénne, či toxické. Ďalším problémom je tiež vznikajúca rezistencia baktérií voči 
antibiotikám a antibakteriálnym prostriedkom, čo tiež vedie k potrebe vyvíjania nových 
prostriedkov na odstraňovanie rezistentných baktérií najmä z odpadových vôd (Yates a kol., 
2006). 
V tejto práci sme použili niekoľko typov rGO vo forme vločiek vo vodnej suspenzii. Testovali 
sme ich antibakteriálnu aktivitu na gramnegatívnom bakteriálnom kmeni Escherichia coli. 
Baktérie sa spoločne inkubovali s testovanými materiálmi rôznych koncentrácií v pufri pri 
teplote 37 ° C počas 1 až 5 hodín. Merali sme tiež fyzikálne a chemické vlastnosti testovaných 
materiálov, ktoré môžu ovplyvniť ich antibakteriálnu aktivitu. 
 
METODIKA  
 
Testované materiály 
 

Tabuľka 1. Testované materiály 
Označenie Dodávateľ 
1.rGO_DAN 11/15 Danubia Nanotech (SK) 
2.rGO_DAN 2/16 Danubia Nanotech (SK) 
3.rGO_DAN N2H4 Danubia Nanotech (SK) 
4.rGO_DAN 7/16 Danubia Nanotech (SK) 
5.rGO_SA Sigma Aldrich (DE) 
6.rGO_GS HP Graphene Supermarket, operated by GrapheneLaboratories Inc. (NY) 
7.rGO_GS HSA Graphene Supermarket, operated by GrapheneLaboratories Inc. (NY) 

 
Meranie fyzikálnych vlastností testovaných materiálov 
Distribúcie veľkosti a elektrokinetický potenciál (ζ – potenciál) koloidných suspenzií 
testovaných nanomateriálov v deionizovanej vode boli merané metódou dynamického rozptylu 
svetla (DLS) pomocou zariadenia Nano – ZS (Malvern, UK) vybaveného héliovo – neónovým 
laserom.  
 
Stanovenie antimikrobiálnej aktivity 
Testované materiály boli pripravené v suspenzii s destilovanou vodou v koncentrácii 2 mg/ml 
a sterilizované autoklávovaním a následne ultrazvukom (30 minút pred použitím). Bakteriálny 
kmeň E.coli K-12 bol exponenciálne kultivovaný v LB médiu až po hodnotu OD450 ≈ 0,5; kedy 
boli k nemu pridané jednotlivé vzorky materiálov v koncentráciách 0,1; 0,5 a 1 mg/ml. 
Inkubácia prebiehala v aeróbnych podmienkach pri 37°C po dobu 5 hodín. Počas tejto doby sa 
po každej hodine odobrala vzorka kultúry s materiálom a kontrolná vzorka čistej kultúry, ktoré 
sa príslušne nariedili a vysievali sa na Petriho misky s tuhým LB médiom. Misky sa následne 
inkubovali po dobu 24 hodín pri 37°C a manuálne sa spočítali  vyrastené kolónie, ktoré sa 
porovnali s kontrolou.  
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VÝSLEDKY  
 
Charakteristika testovaných materiálov 
Merania pomocou metódy DLS nám poskytli jasný obraz o hydrodynamickom správaní 
testovaných materiálov vo vodnom roztoku a tiež aj veľkosti ich častíc. Výsledky meraní sú 
uvedené v tabuľke 2.  
 

Tabuľka 2. ζ – potenciál a veľkosť testovaných materiálov 
Materiál ζ – potenciál Veľkosť častíc d(nm) 

1.roztok 2.roztok 1.roztok 2.roztok 
1.rGO_DAN 11/15 -3,90 6,82 1718 1484 
2.rGO_DAN 2/16 -0,046 20,7 3091 1281 
3.rGO_DAN N2H4 -37,2 -30,8 396 342 
4.rGO_DAN 7/16 10,6 18,5 3580 5560 
5.rGO_SA -32,8 -28,6 396 295 
6.rGO_GS HP -48,4 -48,9 1106 1718 
7.rGO_GS HSA 11,2 -26,1 1106 825 

Z tabuľky vyplýva, že podľa veľkosti častíc by bolo možné materiály rozdeliť do 3 skupín: 
˂350 nm; ≈1000 nm; ˃2500 nm. Namerané hodnoty ζ – potenciálov korešpondujú s doteraz 
publikovanými výsledkami (Kromka a kol., 2016).  
 
Antibakteriálna aktivita testovaných materiálov 
Antibakteriálna aktivita vyššie spomenutých materiálov bola testovaná v ich troch 
koncentráciách  t.j. 0,1; 0,5 a 1 mg/ml. Zo siedmych testovaných materiálov mali preukázateľne 
antimikrobiálne účinky pri najvyššej testovanej koncentrácii tri materiály – 1.rGO_DAN 11/15, 
2.rGO_DAN 2/16, 4.rGO_DAN 7/16. Pravdepodobnou príčinou tohto javu mohol byť 
pozitívny ζ – potenciál daných materiálov, alebo ich možná chemická kontaminácia. Ostatné 
materiály výrazný antibakteriálny efekt nepreukázali. Antibakteriálny efekt materiálov, ktoré 
boli účinné je znázornený na obrázkoch 1,2 a 3.  
 

 
Obrázok 1. Antibakteriálny účinok materiálu 1.rGO_DAN 11/15 (y – KTJ/ml) 

 

 
Obrázok 2. Antibakteriálny účinok materiálu 2.rGO_DAN 2/16 (y – KTJ/ml) 
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Obrázok 3. Antibakteriálny účinok materiálu 4.rGO_DAN 7/16 (y – KTJ/ml) 

 
ZÁVER 
Cieľom tejto štúdie bolo testovať antimikrobiálnu aktivitu rôznych typov redukovaného 
grafénoxidu vo vodnej suspenzii na modelovom gramnegatívnom bakteriálnom kmeni 
Escherichia coli. V rámci tejto štúdie boli taktiež realizované fyzikálne merania za účelom 
zistenia elektrokinetického potenciálu a distribúcie veľkostí častíc týchto materiálov. Tieto 
fyzikálne vlastnosti môžu mať potenciálny vplyv na antibakteriálnu aktivitu materiálov. 
Z výsledkov vyplýva, že zo siedmych typov testovaných redukovaných grafénoxidov, 
preukázateľne inhibičný vplyv na testovaný bakteriálny kmeň mali tri z nich. Všetky typy rGO, 
ktoré preukázali antibakteriálny účinok pochádzali od jedného výrobcu a bola v ich prípade 
nameraná kladná hodnota ζ – potenciálu. To môže byť jedna z príčin ich antibakteriálneho 
efektu, ďalšou môže byť ich kontaminácia rôznymi toxickými chemickými zlúčeninami počas 
ich výroby. Dosiahnuté výsledky nám naznačujú, že niektoré z týchto materiálov majú okrem 
iných aplikácii perspektívne využitie ako antimikrobiálne agenty. Je však potrebné sa do 
budúcnosti zaoberať ich ďalšiemu výskumu a modifikáciám na zlepšenie ich potenciálnych 
antimikrobiálnych účinkov.  
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ÚVOD 
Neustály pokrok vo vývoji liečiv, vďaka ktorému sa zvyšuje kvalita života a zdravia ľudí vedie 
k nárastu dopytu po produkcii liečiv. Nakoľko sa niektoré liečivá nedokážu v ľudskom tele 
úplne metabolizovať dostávajú sa splaškami do komunálnych odpadových vôd. Konvenčné 
spôsoby čistenia odpadových vôd nezabezpečujú dostatočné odstránenie a degradáciu týchto 
liečiv a ich metabolitov resp. mikropolutantov a tak dochádza k ich prieniku do životného 
prostredia, čo vedie ku kontinuálnej a ubikvitnej kontaminácií. Nemálo publikovaných štúdií 
dokázalo výskyt rôznych farmaceutík a ich rezíduí vo vodnom prostredí. Viac ako 200 
farmaceutík, najmä antibiotík, liekov proti bolesti, psychoaktívnych liečiv a antidepresív, sa 
bežne vyskytuje vo vodnom prostredí a v pôde v koncentráciách od ng.l-1 až po µg.l-1 

(EMCDDA, 2016; Kostich a kol., 2014). Tieto typy mikropolutantov vyskytujúcich sa v 
odpadových vodách sú perzistentné, biologicky sa akumulujú v tkanivách vodných 
organizmov, v rastlinách a tak môžu pôsobiť na vodné prostredie toxicky (Pal a kol., 2013; Li 
a kol., 2014; Kümmerer a kol., 2009). Taktiež môžu priamou či nepriamou cestou vplývať na 
genetické zloženie prítomných mikroorganizmov, čoho dôsledkom môže byť narastajúci 
výskyt baktérií odolných voči antibiotikám (Kümmerer a kol., 2009; Karkman a kol., 2016; 
Gatica a kol., 2016; Mackuľak a kol., 2017). Preto je v súčasnosti aktuálnou úlohou vyvíjať 
účinné, stabilné a takisto ekologicky a ekonomicky dostupné metódy úprav odpadových vôd 
tak aby boli využiteľné v bežnej praxi (Verlicchi a kol., 2015; Giannakis a kol., 2015; 
Mackuľak a kol., 2016; Rodayan a kol., 2014). 
Vďaka silným oxidačným vlastnostiam umožňujú železany(VI) rýchlu oxidáciu organických 
a anorganických nečistôt vo vodách čím sa dostávajú do popredia vedeckého záujmu (Sharma 
a kol., 2013). Veľkou výhodou železanov(VI) je ich minimálne zaťaženie životného prostredia, 
keďže po reakcii dochádza k vzniku netoxického hydroxidu železitého Fe(OH)3, ktorý ďalej 
v procesoch čistenia odpadových vôd pôsobí ako výborný koagulant (Jiang a kol., 2002). 
Vzrastajúca pozornosť využitia železanov(VI) ako alternatívneho činidla pri čistení 
a dezinfekcii či už pitných alebo odpadových vôd nás podnecuje k mapovaniu a optimalizácii 
tohto procesu úprav vôd (Jiang a kol., 2014; Mackuľak a kol., 2016). Limitujúcim faktorom 
praktického uplatnenia železanov(VI) v plnom rozsahu nie je len ich ekonomicky náročná 
výroba ale takisto ich nestálosť vo vodnom prostredí vyplývajúca z ich silných oxidačných 
vlastností. Kapsulácia železanov(VI) predstavuje jednu z efektívnych možností ako zabezpečiť 
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stabilitu týchto materiálov až po dobu ich aplikácie, preto sme sa v tejto štúdii zamerali na 
zmapovanie účinností degradácie vybraných mikropolutantov aplikáciou kapsulovaných 
i nekapsulovaných železanov priamo do reálnych odpadových vôd. 
 
METODIKA 
 
Odber, úprava a analýza vzoriek 
Odpadová voda určená na analýzu prítomnosti vybraných druhov mikropolutantov a na 
dočistenie železanmi bola odobraná z ČOV Petržalka (odtok; 24-hodinová zlievaná vzorka) a 
zo psychiatrickej liečebne (odtok; bodová vzorka) (Tabuľka 1). 
 

Tabuľka 1. Charakteristika OV z odtoku ČOV Petržalka a zo psychiatrickej liečebne 
Parameter jednotka ČOV Petržalka psychiatrická 

liečebňa  
CHSK mg.dm-3 38 46 

pH - 7,2 7,1 
Teplota °C 13 14 
Prietok m3.d-1 36 400 12 

Spôsob čistenia odpadovej 
vody 

- mechanicko-biologický nitrifikácia  

 
V odpadových vodách bola skúmaná prítomnosť vybraných liečiv, ilegálnych drog a ich 
metabolitov prostredníctvom LC-MS/MS systému - podrobný popis použitia prístroja a analýzy 
vzorky je prezentovaný v publikácii Mackuľak a kol. (2016). 
 
Kapsulácia a aplikácia železanov 
Na kapsuláciu a následnú aplikáciu železanov boli testované kapsule typu 00 (dĺžka 23,5 mm; 
priemer 8,5 mm; objem 0,95 cm3; materiál: hydroxypropylmetyl celulóza), ďalej komerčné 
vodou rozpustné kapsule typu 00 (dĺžka 23,5 mm; priemer 8,5 mm; objem 0,84 – 0,93 cm3; 
materiál: želatína; farba: transparentná; výrobca: Noventis s.r.o) a PVA (polyvinylalkohol) 
kapsule vyrábané na 3D tlačiarni (XYZprinting daVinci 2.0A Duo) (Obrázok 1). Priemer 
priehľadnej PVA struny bol 350±50 μm, teplota tlače bola 195-225 ˚C, priemer trysky 1,75 
mm. Veľkosť vyrobených PVA kapsúl bola: 6 x 6 x 3 mm (d š v).  
 

 
Obrázok 1. Železany kapsulované A) celulóza B) želatína C) 3D tlačené z PVA 

 
Pomocou extrakčného lievika železanmi naplnené kapsule boli doplnené morským pieskom, 
aby sa zamedzilo nadnášaniu kapsúl po ich vložení do vody. Na degradáciu mikropolutantov 
v odpadových vodách boli použité len železany kapsulované v PVA, ktoré boli stále aj viac ako 
po jednom mesiaci. Železany v komerčných kasuliach zo želatiny a hydroxypropylmetyl 
celulózy boli inaaktivované už do dvoch týždňov po ich inkapsulácii. Dôvodom bola možná 
reakcia železanov so samotnými kapsulami, ktoré mohli obsahovať stopy vody resp. vlhkosti. 
V spomínaných odpadových vodách bola skúmaná prítomnosť vybraných liečiv, ktorých 
koncentrácia bola vyššia ako 15 ng.dm-3 (atenolol, bisoprolol, diklofenak, valsartan), antibiotík 
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(azitromycín, klaritromycín, klindamycín), psychoaktívnych látok (citalopram, oxazepam, 
tramadol, karbamazepín, kodeín, venlafaxín, MDMA). Uvedené zlúčeniny boli z odpadovej 
vody odstraňované pomocou železanov v kapsulovanej a v nekapsulovanej aplikácii v 2 
litrových reaktoroch (120 ot.min-1) s výslednými koncentráciami železanov 5, 10 a 20 mg.dm-

3. Experiment trval 60 minút, pričom kapsule začali uvoľňovať postupne železany približne od 
20 minúty po začiatku experimentu a po 40 minútach boli kapsule úplne rozpustené. 
Experimenty s predúpravou odpadových vôd boli zopakované 5 krát a výsledné účinnosti sú 
znázornené na obrázkoch č. 2 a 3 v nasledujúcej kapitole. 
 
VÝSLEDKY A ZÁVERY 
V tejto štúdii sme skúmali účinnosti degradácie vybraných mikropolutantov aplikáciou 
kapsulovaných a nekapsulovaných železanov do reálnych odpadových vôd. Účinnosť 
degradácie (Obrázok 2 a 3) bola vyhodnocovaná na základe meraných koncentrácií vzorky 
pôvodnej odpadovej vody a odpadovej vody, ktorá bola degradovaná železanmi.  
 

 
Obrázok 2. Účinnosť degradácie vybraných mikropolutantov prítomných na odtoku z ČOV 

Petržalka kapsulovanými železanmi (5 mg, 10 mg a 20 mg PVA kapsule na dm3) 
 
Najvyššie účinnosti odstránenia boli dosiahnuté pri odstraňovaní klaritromycínu, 
klindamycínu, valsartanu, diklofenaku a karbamazepínu (viac ako 80%). Účinnosť degradácie 
bola veľmi nízka pre venlaflaxín a tramadol (menej ako 30%). Podobné výsledky boli 
dosiahnuté aj v štúdii Mackulak a kol. (2016). Po porovnaní priemernej účinnosti jednotlivých 
koncentrácií železanov pre všetky sledované mikropolutanty bola najvyššia dosiahnutá 
účinnosť degradácie pri použití 10 a 20 mg železanových kapsúl (62%) a bolo potvrdené, že  
reakcia s nadbytkom železanov beží podľa kinetiky pseudoprvého poriadku. Toto zistenie je 
veľmi dôležité, pokiaľ ide o uplatnenie tohto procesu v bežnej praxi z ekonomického hľadiska. 
Napriek tomu, že rozdiel v účinnosti degradácie medzi kapsulami 10 a 20 mg je zanedbateľný 
(približne 3%), v ďalšej časti našej štúdie boli na úpravu odpadových vôd z psychiatrickej 
kliniky používané len kapsule s koncentráciou 10 mg.dm-3 železanov a následne porovnané 
s priamou aplikáciou železanov s rovnakou koncentráciou (Obrázok 3). 
Úprava vody pomocou kasulovaných železanov (10 mg.dm-3) sa ukázala ako najefektívnejšia 
pri odstraňovaní klaritromycínu a venlafaxínu (priemerná účinnosť okolo 50 %), pre oxazepam 
a citalopram nad 30 %. Namerané výsledky taktiež poukazujú na skutočnosť, že kapsulácia 
železanov znižuje účinnosť degradácie, čo môže byť spôsobené samotnou reakciou železanov 
s prítomným polymérom počas uvoľňovania do roztoku. Dôvodom len obmedzenej účinnosti 
železanov pri degradácii meraných mikropolutantov je skutočnosť, že pH vody z čistiarne alebo 
liečebne bolo okolo hodnoty 7. Schopnosť železanov odstraňovať mikropolutanty je okrem 
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iného priamo úmerná redox potenciálu degradovaných mikropolutantov. Vyššie spomenuté 
mikropolutanty sa vo vodných roztokoch oxidujú pri pozitívnejších potenciáloch než je redox 
potenciál železanov v zásaditom prostredí (0,72 V vs. SHE). Preto v prípade, žeby sme chceli 
úplne odstrániť všetky mikropolutanty, je možné uvažovať jednak o znížení pH prostredia na 
mierne kyslé (pH ~ 6), kde už na základe štandardného redox potenciálu železanu možno 
očakávať kompletné odstránenie aj inak obtiažne degradovateľných látok a ako druhá možnosť 
sa ukazuje zvýšenie koncentrácie železanov, ktorá by tiež mohla z určitej časti efektívne 
prispieť k dočisteniu odpadových vôd. V tomto prípade je však potrebné, ako naznačujú naše 
výsledky, jednotlivé navýšenia koncentrácií podrobne skúmať, keďže nemusí vždy dochádzať 
k výraznému nárastu účinnosti. Zvýšenie množstva sa však môže premietnuť do ceny 
technológie. 
 

 
Obrázok 3. Účinnosť degradácie vybraných mikropolutantov prítomných v OV z liečebne 

kapsulovanými a nekapsulovanými železanmi 
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ABSTRACT 
Wastewater reuse for irrigation purposes is a quite popular trend nowadays because it is an 
environmental-friendly practice that helps relieving water-stress in locations where water 
availability is limited. Regulations and guidelines have set the water quality limits for reusing 
wastewater, but micropollutants’ fate is currently not sufficiently studied when it comes to 
uptake by edible crops and the implications of it.  For this study, we applied hydroponic 
cultivation of garden cress seeds, using cotton as growing medium and irrigating them with the 
secondary effluent from a full-scale wastewater treatment plant. An analysis for a spectrum of 
46 micropollutants was made to samples of the secondary effluent, the remaining water in the 
greenhouse, the growing medium and the plant tissues.  
37 compounds were present in the water samples. Nine of them were found in the plant tissues, 
in which seven had much higher concentrations in the roots than in the stems and leaves. The 
concentrations in the plant tissue were very low, however, dealing with edible plants there are 
many aspects that need to be characterized and further studied; like the uptake of these 
compounds by other vegetables with longer growing periods and the use of soil as growing 
media.  
 
KEYWORDS 
Irrigation, micropollutants, pharmaceuticals and personal care products (PPCPs), plant uptake, 
water reuse. 
 
INTRODUCTION 
In past decades, wastewater moved from being perceived as a threat to public health to being 
considered as a raw material for energy production and other precious resources recovery, 
including water itself (IWA, 2015). In addition, water resources started to become scarce in 
many regions around the world, particularly where the climatic conditions are unfavourable, 
and population and water consumption are increasing. Since agricultural irrigation consumes 
around 70% of all withdrawn water worldwide (Haddeland et al., 2014), the reuse of wastewater 
for this purpose offers the potential to reduce water scarcity. However, concerns related to 
human and environmental health have been raised about reusing reclaimed wastewater for 
agricultural irrigation because of the organic micropollutants contained, some of them deriving 
from the increasing use of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) (Luo et al., 
2014). The poor removal rates of many of these compounds in conventional municipal 
wastewater treatment plants (WWTPs) has led to the widespread presence of the mentioned 
micropollutants in both treated wastewater and biosolids (Ternes et al., 2004). With this regard, 
the studies about the fate of these micropollutants, their metabolites, as well as the potential 
uptake, bioaccumulation in plant tissues and even the resulting problems in the trophic chain 
are still scarce in literature. 
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In the present work, we monitored the occurrence of a spectrum of 46 micropollutants in the 
secondary effluent from a full-scale WWTP in Prague (Czech Republic), and their 
concentration in the remaining water and plant tissues after the reuse for irrigation of an edible 
crop, garden cress (Lepidium sativum). 
 
MATERIALS AND METHODS   
The secondary effluent to be reused was taken from the discharge channel of the secondary 
clarifier of the WWTP in the city of Prague. Using plastic hydroponic greenhouses and 
commercial cotton as growing medium, seeds of garden cress were irrigated in two distinct 
modes: one greenhouse with one litre of secondary effluent as irrigation medium and one 
greenhouse with one litre of tap water. In the third hydroponic greenhouse, the growing medium 
was placed along with one litre of secondary effluent, but no seeds were added. The 
experimental plan is sketched in Figure 1. After one week, the plants were harvested, measured, 
and the green part (stem and leaves) was separated from roots. The cotton used as growing 
media was also sampled to study its micropollutant absorption capacity. These samples were 
lyophilized and frozen. Liquid samples were taken from the secondary effluent used for 
irrigation purposes, and also from the water remaining in the hydroponic green houses, both 
where plants had grown and where no seeds were placed. A sample of the tap water used was 
also analysed. After the liquid extraction of the solid samples, all samples were analysed for a 
spectrum of 46 trace-organic chemicals using liquid chromatography coupled with tandem mass 
spectrometry (LC-MS/MS) to enable the analyses of trace elements at very low concentrations 
(ng/L). The liquid samples were analysed using Agilent LC 1200 and Agilent MS 6410 and the 
solid samples were analysed in Thermo Scientific™ TSQ Quantiva™. These analyses were 
caried out by an external laboratory. Water samples were also analysed in our laboratory for 
ammonia, nitrate, nitrite and phosphate content according to Czech Standard Methods 
(Horáková et al., 2007). 

 
Figure 1. Scheme of the experimental setup 

 
RESULTS AND DISCUSION 
In tap water sample, caffeine was the only substance present, known as an anthropogenic 
marker for human contamination. The garden cress plants irrigated with secondary effluent 
were visibly bigger than those irrigated with tap water (Figure 2). In general, the green plant 
plus the root were about one-third longer in case of irrigation by secondary effluent. This was 
expected, as the secondary effluent has a higher concentration of nutrients than drinking water, 
in this case about 1.6 mgNH4/L, 0.1 mgNO2/L, 3.9 mgNO3/L and 0.08 mgPO4/L. 
Out of the 46 compounds tested in the samples, 9 were not found in any of the samples or were 
under the limit of detection (LOD). 11 compounds were contained in both liquid and solid 
samples (Figure 3): atenolol, caffeine, carbamazepine, chloramphenicol, clarithromycin, 
gabapentin, metoprolol, sertraline, sulfanilamide, tramadol, venlafaxine. Out of these 
compounds, gabapentin and metoprolol were the ones with the highest concentration in the 
secondary effluent, 2200 and 1530 ng/L, respectively. Some compounds showed decreased 
concentrations in the remaining water in the greenhouse compared with the concentrations in 
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the secondary effluent; this could also attributed in some measure to the metabolisation of the 
substances, rather than the direct uptake by the plant, however the studies about metabolites 
characterisation of micropollutants uptaken by plants are still insufficient to draw conclusions 
about it (Picó et al., 2017). Gabapentin and metoprolol were not found in the growing medium, 
but they were present in both roots and green parts of the garden cress at concentrations as high 
as 150 μg/kg. 
 

 
Figure 2. Difference in growth of the garden cress irrigated with tap water and secondary 

effluent of the WWTP 
 
Sulphanilamide was not found in the original secondary effluent, however it was found in the 
remaining water after plant harvesting and also in the water in the greenhouse with no seeds at 
one of the highest concentration. It was also present in the roots and plants, and it was the only 
substance to be detected in the growing medium. This could suggest it was contained in the 
cotton used as growing medium, as sulphanilamide is an organic compound used as 
antibacterial. 
 

 
 

Figure 3. Concentrations of the micropollutants detected both in liquid and solid samples. 
Outfall Blank refers to the greenhouse where no seeds were cultivated and Outfall Plant refers 

to the greenhouse where secondary effluent was used for irrigation. Solid samples only 
correspond to the setup where secondary effluent was used for irrigation 

 
From the nine compounds found in the plant samples, the majority showed much higher 
concentrations in the roots than in the stems and green leaves. Usually this is the behaviour of 
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plant uptakes: the substances accumulate first on the roots and do not pass to the green parts in 
higher concentrations unless the period of exposure to the uptaken compounds is long. Only 
two compounds (gabapentin and atenolol) showed higher concentrations in the green parts than 
in the roots.  
Triclocarban and warfarin were the two only substances that showed concentration above the 
LOD in the roots but they were not present in none of the water samples. Further investigation 
is needed to better explain these results.  

 
CONCLUSION 
The reuse of treated wastewater for irrigation purposes is a practice that helps improving the 
hydric resource management of places with water-stress conditions and, because of the nutrients 
contained in the effluent, also reduces the need of external fertilizers. However, the occurrence 
of micropollutants such as PPCPs is an issue that deserves more focused research with respect 
to the fate of these substances in the environment. We showed that the plant growth allowed 
the uptake of some of the micropollutants and also some new ones, not present in the irrigation 
medium, appeared in the plant tissue. The concentrations found in the plants are low and might 
not seem reason enough to worry, however, more research needs to be done to characterize the 
possible bioaccumulation and biomagnification using crops with longer growing periods and 
using soil as growing medium, as very little information is currently available on this topic. The 
possible impact of the trophic chain also needs to be assessed. 
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ABSTRAKT 
Cieľom príspevku je zhodnotenie environmentálnych dopadov kalu vyprodukovaného na 
čistiarni odpadových vôd (ČOV), ako vedľajší produkt čistiarenského procesu, za pomoci LCA 
metódy. Metóda LCA je komparatívna metóda zaoberajúca sa celým životným cyklom 
produktu a následným vyhodnotením negatívnych dopadov na životné prostredie. Zámerom 
príspevku je posúdenie efektivity nakladania s kalom v rámci kalového hospodárstva ČOV a 
možností jeho spracovania. Metóda LCA je zameraná na analýzu jednotlivých faktorov a 
experimentálne merania na konkrétnej ČOV za rôznych podmienok jej činnosti, vrátane 
stanovenia parametrov fyzikálno-chemického rozboru kalu. Dôležitým aspektom je aplikácia 
všeobecnej normy STN EN ISO 14040 na čistiareň odpadových vôd so stanovením 
ukazovateľov hodnotenia, funkčnej jednotky, hraníc systému a podsystémov v rôznych fázach 
čistenia.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Čistiareň odpadových vôd, environment, kal, LCA,  metodológia, udržateľná produkcia. 
 
LCA POSUDZOVANIE ŽIVOTNÉHO CYKLU NA ZÁKLADE NORMY  
ISO EN 140 40  
V roku 1993 ISO spracovala medzinárodné normy a pravidlá pre environmentálny manažment 
radu 14 040. Normy sú vyvíjané v spolupráci s technickými komisiami pozostávajúcimi zo 
skupín odborníkov z rôznych oblastí. Pri spolupráci ISO s organizáciou IEC (International 
Elektrotechnical Commission) sa normy označujú ISO/IEC. Normy environmentálneho 
manažérstva sú označované ISO 14 000. Navrhované sú samostatnou technickou komisiou 
ISO/TC 207 založenou v roku 1993 (ISO, 2006). 
 
LCA v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky 
Princíp LCA metódy v podmienkach Slovenskej republiky bol zmienený v programe 
odpadového hospodárstva SR do roku 2005. V nasledujúcich programoch do roku 2010 a do 
roku 2015 však zmienka o tomto postupe chýba. V cieľoch odpadového hospodárstva do roku 
2020 sa stretávame s opatrením O4, ktoré pojednáva o zavedení podpory používania materiálov 
získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov, čo môžeme považovať za určitú 
formu podpory LCA (MŽP SR, 2015). Pozitívne sa pri aplikácii LCA metódy do praxe pričinila 
Slovenská agentúra životného prostredia vypracovaním metodiky priamej aplikácie nástrojov 
environmentálneho manažérstva.   
V rámci úrovne implementácie LCA metódy v Českej republike pozorujeme najvyššiu aktivitu 
v porovnaní so zvyšnými postkomunistickými krajinami východnej Európy.  
K pozitívnemu postoju k LCA analýze prispelo značnou mierou ministerstvo životného 
prostredia, ktoré koncom deväťdesiatych rokov začalo postupne etablovať LCA ako prioritu 
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pre vládne orgány. Na základe toho sa tak vytvorilo legislatívne zázemie pre spracovávanie 
LCA analýz.  
 
Cieľ a rozsah štúdie 
Pri definovaní rozsahu štúdie podľa normy EN ISO 14040 je dôležité zamerať sa na: 
• funkciu systému produktu 
• funkčnú jednotku 
• skúmaný systém produktu 
• hranicu systému 
• typ a formu hodnotenia 
• použitú interpretáciu 
• predpoklady 
• obmedzenia 
• požiadavky na údaje a na kvalitu údajov 
• výber hodnôt a voliteľné prvky 

 
Cieľom LCA analýzy daného príspevku je vyhodnotiť vplyv kalového hospodárstva na 
jednotlivé zložky životného prostredia s dôrazom na ľudské zdravie a vplyvom na ekosystém a 
vodný systém prostredia. 
                 
Aplikácia LCA na ČOV 
V súvislosti s analýzou životného cyklu čistiarne odpadových vôd zohráva dôležitú úlohu 
stanovenie funkčnej jednotky ČOV. Pri LCA štúdiách sa najčastejšie za funkčnú jednotku volí 
množstvo vyčistenej vody za 1 rok a množstvo vyprodukovaného kalu (Cashman, 2014). 
Optimálne je použitie čo najrozsiahlejšieho množstva údajov, čím sa dosahuje vyššia presnosť 
analýzy. Vzhľadom na rozsah dát je potrebné systém čistiarne odpadových vôd rozdeliť na 
jednotlivé podsystémy, ktorými sa vytýči rozsah štúdie (Helweg, 2005). Podstata aplikovania 
LCA analýzy je v započítaní sekundárnych tokov a kvantifikácii sekundárnych dopadov. 
Dôležitým parametrom úspešnosti ČOV je pomer prínos/dopad, tzv. B/I (benefit/impact), ktorý 
vyjadruje veľkosť environmentálneho prínosu prevádzky čistiarne odpadových vôd v 
porovnaní s vlastnými environmentálnymi dopadmi. So zvyšujúcou sa hodnotou B/I sa znižujú 
negatívne environmentálne dopady (Kočí, 2010). 
 
Inventarizačná analýza 
LCI - Life cycle inventory phase, sa používa na stanovenie množstva základných jednotiek 
vypúšťaných do životného prostredia. Inventarizačná analýza sa zameriava na proces zberu 
dát, údajov a metód používaných na kvantifikáciou relevantných vstupov a výstupov v rámci 
posudzovaného procesu. 
V rámci kalového hospodárstva ČOV Vráble sa prebytočný kal uskladňuje v uskladňovacej 
nádrži, ktorá slúži zároveň aj ako vyhnívacia nádrž. Následne sa kal čerpá na kalové polia. V 
rámci inventarizačnej fázy bola sledovaná produkcia kalu v jednotlivých mesiacoch so 
zameraním na produkciu surového kalu, kalovej vody, vyhnitého kalu a sušiny. Namerané údaje 
sú spracované v tab. č. 1. 
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Tabuľka 1. Inventarizácia kalového hospodárstva 
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 

Surový kal  
[kg] 

1322 1250 860 840 1320 1050 1160 

Kalová voda 
[m3] 

550 144 420 120 120 660 180 

Vyhnitý kal  
[kg] 

0 240 720 600 880 1040 680 

Sušina 
[kg] 

18 11,2 18 12 21,6 19,4 68,4 

Hodnotenie dopadu ekotoxicity kalu 
Hodnotenie dopadov kalu z  ČOV Vráble je založené na priradení odpovedajúcich 
charakterizačných faktorov jednotlivým elementárnym tokom. Vychádzali sme z hodnôt 
získaných v inventarizačnej fáze, konkrétne prítoku odpadových vôd, odtoku odpadových vôd, 
spotreby elektrickej energie a z údajov kalového hospodárstva, ako sú množstvo surového kalu, 
kalovej vody, vyhnitého kalu a sušiny. Výsledky inventarizácie boli spracované 
prostredníctvom voľne dostupného softvéru OpenLCA s využitím dostupných databáz a metód 
vyhodnocovania výsledkov.   

 

 
Obrázok 1. Vyhodnotenie environmentálnych vplyvov kalu na ľudské zdravie 

 
Výsledky prvého grafu znázorňujú možný vplyv kalového hospodárstva na jednotlivé zložky 
ľudského zdravia. Najväčší negatívny dopad sa prejavil v zložkách toxicity a respiračných 
problémoch. Veľmi malý vplyv pozorujeme na zvyšovaní ozónovej vrstvy, fotochemickej 
oxidácii a ionizačného žiarenia.  
 

Mesiac 8 9 10 11 12 Spolu 

Surový kal  
[kg] 

1170 
 

1170 1190 1150 1280 13762 

Kalová voda 
[m3] 

560 
 

270 490 800 610 5014 

Vyhnitý kal  
[kg] 

450 
 

560 710 610 520 18776 

Sušina 
[kg] 

22,8 
 

9,2 11,1 32,1 0 213,8 
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Obrázok 2. Vyhodnotenie environmentálnych vplyvov kalu na kvalitu ekosystému 

 
V druhom spôsobe hodnotenia sme sa zamerali na potencionálny vplyv kalového hospodárstva 
na jednotlivé zložky kvality vodného ekosystému. Vysoký negatívny dopad pozorujeme na 
zložke klimatickej zmeny a terestriálnej ekotoxicite. Menší vplyv sa prejavil na terestiálnej 
acidifikácii a eurofizácii, minimálny vplyv na vodnej ekotoxicite. 
 
ZÁVER 
Cieľom príspevku bolo predstaviť problematiku aplikácie LCA a implementovať metódu na 
kalové hospodárstvo čistiarne odpadových vôd vo Vrábloch. Podstatou aplikovania LCA 
metódy bolo vyhodnotenie potenciálnych nebezpečných vplyvov na jednotlivé zložky 
životného prostredia a následné percentuálne vyjadrenie daného vplyvu. Kľúčom k správnej 
implementácii je pochopenie životného cyklu čistiarenského kalu v súvislosti s normou EN ISO 
14040. Hodnotenie je založené na správnej identifikácii cieľu štúdie, rozsahu,  hraníc systému 
a funkčnej jednotky.   
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ABSTRAKT 
Dosadzovacie nádrže sú nenahraditeľnou súčasťou čistiarní odpadových vôd, preto je ich 
správny návrh veľmi dôležitý. Popísanie prúdenia v nich je veľmi náročné, keďže je 
turbulentné, ktoré je ťažko vyjadriteľné matematicky. V praxi sa preto využívajú simulácie 
prúdenia s využitím reálnych, nameraných dát. V článku je popísaný zber dát z dvoch ČOV na 
Orave a následne ich vyhodnotenie pre potreby vytvorenia modelu, ktorý slúži ako základ pre 
simuláciu prúdenia. Pre svoju prácu som si zvolila radiálnu dosadzovaciu nádrž 
s horizontálnym prietokom a pravouhlú dosadzovaciu nádrž. V nádržiach boli merané okamžité 
bodové rýchlosti prúdenia odpadovej vody. V práci sú popísané aj čiastkové výsledky 
simulácií. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
ČOV, dosadzovacia nádrž, prúdenie, simulácia. 
 
ÚVOD 
Čistenie odpadových vôd je jedným z kľúčových procesov modernej spoločnosti. Konvenčné 
čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú založené na biologických procesoch. Zvyčajne pozostávajú 
z dvoch stupňov čistenia – mechanického a biologického, ktorý zahŕňa aktivačnú nádrž 
a dosadzovaciu nádrž (DN). V dosadzovacej nádrži dochádza k oddeleniu zvyškov z čistiaceho 
procesu prebiehajúceho v aktivačnej nádrži. Separácia prebieha na princípe gravitácie, teda 
rozdiele medzi špecifickou mernou hmotnosťou kvapaliny a látok suspendovaných 
v kvapaline. Pre správny priebeh procesu v dosadzovacej nádrži je dôležitý dôsledný návrh 
prúdenia nádržou tak, aby nevznikala flotácia častíc z dôvodu silného prúdenia v nádrži. 
Požadovaný charakter prúdenia sa dá docieliť správnou konštrukciou objektu. 
Vo všeobecnosti má prúdenie v sedimentačnej nádrži turbulentný charakter, ktorý sa dá 
vyjadriť súborom Navier-Stokesových rovníc. 
 
SEDIMENTAČNÉ NÁDRŽE 
Sedimentačné nádrže sú objekty, v ktorých dochádza k oddeleniu suspendovaných látok od 
kvapaliny. Doba zdržania je dve hodiny, počas ktorých sa látky oddelia. Voda preteká nádržou 
pri malých rýchlostiach, takže častice majú dostatok času na oddelenie sa od kvapaliny. 
Esenciálnou podmienkou je, aby prúdenie cez nádrž bolo nerušené. 
Prúdenie nádržou je proces veľmi náročný na predpovedanie, pretože okrem sedimentácie 
prebieha tiež turbulentné prúdenie zmesi odpadovej vody a kal z prítoku do nádrže môže 
spôsobiť vznik turbulentných prúdov. Na predikovanie takéhoto typu dejov sa využívajú 
nástroje CFD (computational fluid dynamics), ktoré za pomoci softvéra riešia zložité 
diferenciálne rovnice popisujúce fyzikálne procesy. 
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TERÉNNE MERANIA 
Na vytvorenie modelu prúdenia a následnej simulácie sú potrebné dáta z reálneho objektu. 
Tieto údaje sú použité na kalibráciu a verifikáciu modelu. V našom prípade sme údaje získali 
z dvoch dosadzovacích nádrží z dvoch ČOV. Merania boli vykonané v pravouhlej 
dosadzovacej nádrži v ČOV Dolný Kubín a v radiálnej dosadzovacej nádrži s horizontálnym 
prietokom v ČOV Nižná nad Oravou. 
Vytvorenie modelu pozostáva z niekoľkých krokov: vytvorenie geometrie, vytvorenie 
výpočtovej siete objektu, kalibrácia modelu a verifikácia modelu. Údaje získané meraním na 
objektoch budú pre potreby kalibrácie a verifikácie doplnené o dáta zaznamenávané 
prevádzkovateľom ČOV. 
 
Príprava na merania 
Na nádržiach bola meraná aktuálna bodová rýchlosť prúdenia kvapaliny v niekoľkých bodoch 
nádrže. Na meranie bol použitý prístroj Flo-mate 2000 pripojený na 5 m dlhú kovovú tyč, sonda 
prístroja bola pripevnená 0,5 m od konca tyče. Prístroj pracuje na princípe elektromagnetickej 
indukcie. V sonde je zabudovaná elektromagnetická cievka, ktorá produkuje magnetické pole. 
Pri pretekaní kvapaliny týmto poľom sa vytvára magnetické napätie, ktorého veľkosť je priamo 
úmerná rýchlosti prúdenia kvapaliny. Keďže voda v dosadzovacích nádržiach sa líši, je nutné 
prístroj pred každým meraním nakalibrovať. 
 
Dosadzovacia nádrž ČOV Dolný Kubín 
Dosadzovacia nádrž v Dolnom Kubíne je pravouhlá, s rozmermi 11,4 m a 43,5 m. Nádrž 
priamo nadväzuje na nitrifikačnú nádrž, čo bezprostredne ovplyvňuje prúdenie v DN. Nádrž je 
vybavená rozdeľovacou stenou vo vzdialenosti 2,5 m od začiatku nádrže, ktorá slúži na 
odstránenie plávajúcej peny, ktorá sa dostáva do nádrže z nitrifikačnej nádrže.  
Merania boli vykonané v niekoľkých merných profiloch pozdĺž stien nádrže a vo vzdialenosti 
3,75 m a hĺbke 0,5 m od juhozápadnej steny nádrže. Pozdĺž steny boli merania vykonané 
v profiloch A – H. Rýchlosti boli merané v hĺbkach 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m 
pod hladinou vody v nádrži. 
Pozdĺž krátkej steny boli merania vykonané v profiloch I – M v hĺbkach 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 
2,0 m; 2,5 m; 2,85 m pod hladinou vody v nádrži. 
Na druhej strane nádrže boli merania vykonané v profiloch N – P v hĺbkach 0,5 m; 1,0 m; 1,5 
m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m pod hladinou vody v nádrži. 
 

 

Obrázok 1. Schéma merných profilov – 
severo-západná stena nádrže 

Obrázok. 2. Schéma merných profilov – 
juho-východná stena nádrže 
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Obrázok 3. Schéma merných profilov – pozdĺžna stena nádrže 

 
Dosadzovacia nádrž ČOV Nižná nad Oravou 
Merania boli uskutočnené v radiálnej nádrži s horizontálnym prietokom s priemerom 11,4 m a 
obvodom 71,6 m. Meracie profily boli umiestnené pozdĺž obvodu nádrže pred prepadovou 
hranou vo vzájomnej vzdialenosti 7,16 m v hĺbkach 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 
3,5 m; 4,0 m a 4,395 m pod hladinou vody v nádrži. 
 

  

Obrázok 4. Schéma merných profilov a pôdorys radiálnej nádrže  

 
Merania boli vykonané v niekoľkých sériách na zabezpečenie štatisticky postačujúceho 
množstva dát. V pravouhlej nádrži boli rýchlosti merané v 96 bodoch nádrže, v radiálnej nádrži 
v 90 bodoch. Tieto údaje boli doplnené o dáta merané prevádzkovateľom ČOV a následne 
použité na verifikáciu modelu a prebehne simulácia prúdenia. V ďalšom kroku budú modely 
použité na návrh optimalizácie prevádzky jednotlivých nádrží.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Meranie okamžitej rýchlosti prúdenia bolo vykonávané počas prevádzky jednotlivých objektov. 
Odlišné geometrické konfigurácie sú predpokladom na rozdielne správanie prúdenia v týchto 
objektoch. Namerané údaje boli zaznamenávané do dopredu pripravených protokolov. Pred 
použitím dát na simuláciu, boli tieto vytriedené, zanalyzované a vynesené v niekoľkých 
grafoch. 
Prúdenie vody v nádrži je značne ovplyvnené prítokom vody do nádrže. Je preto dôležité 
simulovať vplyv týchto častí nádrže na celkové prúdenie v objekte.  
Meranie rýchlosti prúdenia v nádrži by malo byť vykonávané počas stabilných podmienok, 
stabilného počasia, špeciálne dôležité je, vykonávať všetky merania na jednom objekte za 
približne rovnakých podmienok. Intenzívny dážď môže narušiť hladinu vody v nádrži do takej 
miery, že hodnoty namerané blízko hladiny môžu byť ovplyvnené.  
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Ďalším krokom v tejto práci bude simulácia prúdenia v týchto objektoch a následne 
zhodnotenie možností optimalizácie prúdenia v nádržiach po prípadných drobných stavebných 
úpravách. 
 
ZÁVER 
CFD modelovanie je vhodný nástroj na simuláciu prúdenia v objektoch, v ktorých sa vyskytuje 
turbulentné prúdenie, ktoré sa nedá popísať matematicky bežnými metódami. Po vložení 
konkrétnych reálnych údajov môžu tieto modely slúžiť na návrh optimalizácie prúdenia v tomto 
type objektov. 
 
POĎAKOVANIE 
Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied na základe zmluvy č. 
1/0631/15. 

Príspevok vznikol za podpory grantu „Mladý výskumník STU“ financovaných z centrálnych 
zdrojov rektorátu STU v Bratislave. 

ZOZNAM LITERATÚRY 
Patzinger M. (2016) Computational fluid dynamics investigation of shallow circular secondary settling tanks, Inlet 

geometry and performance indicators, In Chemical Engineering Research and Design, Vol. 112, pp. 
122−131. 

Stanko Š., Hrudka J., Škultétyová I., Holubec M., Galbová K., Gregušová V., Mackuľak T. (2017) CFD analysis 
of experimental adjustments on wastewater treatment sedimentation tank inflow zone, In Monatshefte für 
Chemie - Chemical Monthly, Vol. 148, pp. 585-591. 

Patzinger M., Kainz H., Hunze M., Józsa J. (2012) Influence of secondary settling tank performance on suspended 
solids mass balance in activated sludge system, In Water Research, Vol. 46, pp. 2415−2424.  

Shahrokhi M., Rostami F., Said M., Syafalni. (2013) Numerical modeling of baffle location effects on the flow 
pattern of primary sedimentation tanks, In Applied Mathematical Modeling, Vol. 37, pp. 4486‒4496. 

Diehl S., Zambrano J., Carlsson B. (2016) Steady-state analysis of activated sludge processes with a settler model 
including sludge compression, In Water Research, Vol. 88, pp. 104‒116. 

Ramin E., Wágner D. S., Yde L., Binning P.J., Rasmussen M. R., Mikkelsen P. S., Plósz B. G. (2014) A new 
settling velocity model to describe secondary sedimentation, In Water Research, Vol. 66, pp. 447‒458. 

Rostami F., Shahrokhi M., Said M, Abdullah R. (2011) Numerical modeling on inlet aperture effects on flow 
pattern in primary settling tanks, In Applied Mathematical Modeling, Vol. 35, pp. 3012−3020. 

Ghavi H., Kris J. (2008) A numerical model of flow in sedimentation tanks in Slovakia, In Pollack Periodica, Vol. 
3, No. 2, pp. 59‒73.  

Molnár V. (2011) Computational fluid dynamics: Interdisciplinary attitude with CFD applications, (in Slovak) 
Slovak University of Technology in Bratislava.  

Flo-Mate Model 2000 (1990) Installation and Operations Manual, Marsh-McBirney Inc. 
 
 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 281 ~ 
 

KONTINUÁLNÍ BIOLOGICKÁ PRODUKCE METHANOLU 
PRO VYUŽITÍ ODPADNÍHO METHANU 

 
Hejnic J., Prudilová A., Kouba V., Bartáček J. 

 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, 

Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
E-mail: jakub.hejnic@vscht.cz  

 
ABSTRAKT 
Biologická produkce methanolu nabízí možnost využití přebytečného methanu na čistírnách 
nebo skládkách. Lze využít také odpadní plyny s nízkým obsahem methanu, které není možné 
spalovat. 
Methanol je spontánně produkován amoniak-oxidujícími bakteriemi, pokud je v reakční 
kapalině rozpuštěn methan. Udržení biologické aktivity je podmíněno přítomností 
amoniakálního dusíku. Vzhledem k využití stejného enzymu pro oxidaci amoniaku i methanu 
je klíčové udržení rovnováhy koncentrací rozpuštěného methanu a volného amoniaku 
v reaktoru. 
Příspěvek diskutuje experimenty s laboratorním reaktorem o objemu 1 l s využitím obohacené 
kultury amoniak-oxidujících bakterií (přibližně 2 g.l-1 NLZŽ). Reaktor pracoval SBR režimu, 
délka cyklu byla testována v rozsahu 24 hodin – týden.  Amoniakální dusík, methan a kyslík 
byly dodávány kontinuálně. Kontinuálně probíhala také separace methanolu – stripováním. 
Methanol byl produkován při použití čistého methanu. Produkci methanolu se dařilo udržet 
2 dny. Ukončení produkce souviselo s nárůstem rychlosti spotřeby produkovaného methanolu 
heterotrofními organismy. Rychlosti nitrifikace a produkce methanolu dosáhly až 410 mg.g1.d1 
[N/NLZŽ] a 127 mg.g-1.d-1 [CH3OH/NLZŽ], což odpovídalo 0,7 g.l-1.d-1 [N] a 0,22 g.l-1.d-1 
[CH3OH]. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Amoniak-oxidující bakterie, dlouhodobý provoz, methanol, nitrifikace, oxidace methanu. 
 
ÚVOD 
Některé čistírny odpadních vod, bioplynové stanice nebo skládky produkují bioplyn, který je 
obtížné ekonomicky využít kvůli nízkému obsahu methanu, problematickým příměsím nebo 
nahodilosti produkce. V některých zemích s teplým klimatem není bioplyn využíván pro 
špatnou upotřebitelnost vznikajícího tepla. Velké množství methanu je také flérováno při těžbě 
a zpracování ropy (Elvidge et al., 2015). Methan je zároveň využíván pro výrobu methanolu, 
ale jako čistá surovina. Výroba methanolu se v poslední době přesunula do velkých zařízení, 
aby se podařilo snížit jeho ceny (Olah et al., 2011). Odpadní methan z malých zdrojů tedy 
v blízké době nebude průmyslově zpracováván. Methanol lze získat také biologickou oxidací 
methanu. Tento proces je studován poměrně dlouhou dobu (Taher and Chandran, 2013; 
Whittenbury et al., 1970), ale dosud není prakticky uplatněn pro zhodnocení bioplynu. Pro 
produkci methanolu lze využít aktivovaný kal obohacený o nitrifikační bakterie. Vlastní 
oxidace methanu probíhá v amoniak-oxidujících bakteriích (AOB) na enzymu amoniak-
monooxygenáza současně s oxidací amoniaku. Methan je oxidován díky malé specifitě enzymu 
(Hooper et al., 1997). Velmi omezená spotřeba methanolu v AOB vede k akumulaci methanolu 
v systému a je dobrým předpokladem využití AOB pro produkci methanolu (Taher and 
Chandran, 2013).  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimenty produkce methanolu byly provedeny na 1l laboratorním SBR reaktoru. 
Specifikem tohoto reaktoru bylo nakládání s plyny. Plynná směs obíhala v uzavřeném okruhu 
z dmychadla, přes aerační element do reaktoru, dále do chladiče, do jímací nádoby kondenzátu 
a zpět do dmychadla. Zmíněný oběh umožnil využít stripování pro odvedení a předčištění 
methanolu z reaktoru. Reaktor byl provozován při 30-35 °C a chladič při 5 °C. 
Reaktor pracoval v režimu SBR s cykly délky 1 den. Po inokulaci, napuštění vody a uzavření 
systému začala fáze produkce methanolu. V systému probíhala nitrifikace a zároveň oxidace 
methanu na methanol. Do reaktoru byl dávkován roztok chloridu amonného (9 g.l-1 N); dále 
8% roztok NaOH v závislosti na aktuální hodnotě pH (Hamilton Polyplast). V systému obíhal 
methan, do kterého bylo přidáváno malé množství kyslíku pro udržení zvolené koncentrace 
2 mg.l-1 rozpuštěného kyslíku (Hamilton Visiferm ARC DO 120). 
Po dosažení požadované délky cyklu bylo zastaveno čerpání plynu i dávkování chemikálií. 
Biomasa 30 minut sedimentovala a poté bylo z reaktoru vyčerpáno 0,75 l reakčního vývaru. Po 
načerpání pitné vody byla zahájena další fáze produkce methanolu. 
Jako inokulum byl použit nitrifikující aktivovaný kal, který byl obohacen o nitrifikační bakterie 
přibližně roční kultivací v semikontinuálním reaktoru (40-75 l, 3 mg.l-1 rozpuštěného kyslíku, 
substrát: 4,1 g.l-1 NaHCO3 a 0,4 g.l-1 N – jako NH4Cl, později (NH4)2SO4 a dále směs 
minerálních nutrientů (140 mg.l-1 MgSO4.7H2O, 10 mg.l-1 CaCl2, 50 mg.l-1 KH2PO4, 300 mg.l-

1 NaCl, 7,5 mg.l-1 FeSO4.7H2O) a mikronutrientů (Hockenbury and Grady, 1977). První cca 2 
měsíce kultivace bylo udržováno stáří kalu asi 20 dnů. Vlivem složení substrátu byl významně 
omezen růst heterotrofních organismů a odkalování pro udržení zvoleného stáří kalu vedlo k 
vymývání heterotrofních o. z kalu. 
Vzorky byly odebírány na konci produkční fáze SBR, v režimu chemostat průběžně. Při odběru 
kondenzátu byl vždy vypuštěn beze zbytku. Pro stanovení koncentrací sledovaných látek byly 
použity standardní metody (Horáková, et al., 2003) a běžné instrumentální metody. V reakčním 
vývaru byla po filtraci přes 0,2 µm filtr stanovena koncentrace methanolu (GC-FID, Shimadzu 
GC2010), koncentrace NNO2

- a NNO3
- (spektrofotometricky - SANED, DMP). Koncentrace 

NAmon byly stanoveny odměrně po destilaci nefiltrovaného vzorku (Buchi K350). Složení plynu 
(vzduch, CH4, CO2) bylo měřeno na GC-TCD (Shimadzu GC2014). 
 
VÝSLEDKY 
 
Jednodenní SBR cyklus 
 

Obrázek 1. Graf dosažených koncentrací methanolu během experimentu produkce methanolu 
ve 24hodinových SBR cyklech 

 
Cílem experimentů bylo určit maximální délku produkce methanolu podle dříve navržené 
metody (Hejnic et al., 2016) biologické produkce methanolu v horizontu týdne s ohledem na 
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možný růst heterotrofních organismů. Podařilo se dosáhnout pouze 20 mg.l-1 methanolu ve na 
konci druhého SBR cyklu. V dalších cyklech byla v reaktoru detekována již pouze stopová 
množství methanolu. Čištění reaktoru po 8 cyklu a navrácení původní biomasy nevedlo 
k obnově akumulace methanolu v systému. Následná inokulace čerstvou biomasou a provoz při 
44 °C vedl k akumulaci amoniakálního dusíku v systému (950 mg.l-1 N) a systém byl zastaven. 
 

 
Obrázek 2. Graf vývoje koncentrací forem dusíku během experimentu produkce methanolu 

ve 24 hodinových SBR cyklech. 
 
Chemostat 
 

Obrázek 3. Graf dosažených koncentrací methanolu během experimentu v režimu chemostat 
 

Obrázek 4. Graf vývoje koncentrací forem dusíku během experimentu v režimu chemostat 
 

Po neúspěšném pokusu dosáhnout koncentrací methanolu vyšších, než 20 mg.l-1 byl reaktor 
dále zprovozněn jako chemostat – bez SBR cyklu, s délkou běhu několik dnů a při dosažení 
vysokých koncentrací dusičnanového dusíku. Po rychlém nárůstu koncentrace methanolu 
v reaktoru se koncentrace držela na úrovni 30-40 mg.l-1 po dobu 36 hodin. Poté poklesla opět 
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na úroveň stopových množství. Krátkodobé udržení koncentrace v reaktoru vedlo také 
k dosažení až 130 mg.l-1 methanolu v kondenzátu, což je dosud nejvyšší dosažená koncentrace 
methanolu s využitím kultury amoniak-oxidujících bakterií. Experiment se podařilo zopakovat 
s novou biomasou při dosažení podobného výsledku – 20 mg.l-1 v reaktoru a 110 mg.l-1 
v kondenzátu. 
 
DISKUSE 
V SBR režimu se podařilo dosáhnout stabilní nitrifikace, s výjimkou 7. cyklu, kdy byla aktivita 
ovlivněna poruchou dávkování NaOH. Bez ohledu na aktivitu biomasy byl methanol 
významněji akumulován pouze do 48 hodin od počátku experimentu. Tyto výsledky se shodují 
i druhou částí experimentu, kdy koncentrace methanolu v systému významně klesly po 
srovnatelné době bez ohledu na pokračující nitrifikační aktivitu. Ze získaných výsledků lze 
usuzovat, že použité inokulum obsahovalo malou část heterotrofních organismů. Lze 
předpokládat, že heterotrofní organismy začaly růst na již na prvním produkovaném methanolu 
a po 48 hodinách jejich populace pravděpodobně narostla natolik, že simultánně spotřebovávaly 
veškerý vznikající methanol. Experimenty v režimu chemostat dále ukázaly na toleranci 
vysokých koncentrací dusičnanů biomasou – potenciál pro prodloužení produkční fáze a úspory 
tepelné energie, která odcházela ze systému s reakčním vývarem. 
 
ZÁVĚR 
V experimentálním systému se za pomoci předběžné separace podařilo dosáhnout dosud 
nejvyšší známé koncentrace methanolu s využitím amoniak-oxidujících bakterií – 130 mg.l-1. 
Reaktor s obohacenou nitrifikující biomasou byl schopen produkovat methanol 48 hodin od 
počátku experimentu, při rychlostech až 127 mg.g-1.d-1 [CH3OH/NLZŽ], resp. 0,22 g.l-1.d-1 
[CH3OH]. 
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ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá analýzou povrchového odtoku v urbanizovanom území spolu s jeho 
dopadom na prietočné kapacity jednotlivých stôk a dopadom na recipient. Ako záujmové 
územie bola vytypovaná časť mesta Levice - sídlisko Vinohrady. V rámci prvotnej analýzy 
prebehlo zameriavanie výškopisu a polohopisu existujúcej kanalizácie- šácht. Prebehla 
vizuálna obhliadka šácht, pri ktorej bola vykonaná kontrola prietočnosti a celkového stavu 
kanalizácie. V rámci výskumnej úlohy je vytvorený matematický model pomocou softwaru 
SeWaCAD, ktorý je kalibrovaný na základe zameraných údajov a údajov o dažďových 
intenzitách získaných pomocou redukovanej dažďovej krivky z danej lokality. Súčasťou 
analýzy je aj návrh retenčných objektov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť celkové zníženie 
objemu dažďovej vody pritekajúcej na prislúchajúcu odľahčovaciu komoru za záujmovým 
územím. Výsledkom práce je po vyhodnotení matematického modelu navrhnúť optimalizačné 
objekty, ktoré zabezpečia prevádzku kanalizácie, pri ktorej by nedochádzalo k preťažovaniu 
kanalizačnej siete. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Posúdenie stokovej siete, povrchový odtok, regulácia dažďovej vody. 
 
ÚVOD 
Pri súčasnom zastavovaní územia sú rozsiahle plochy vegetácie nahradzované spevnenými 
povrchmi a dochádza k extrémnym zmenám v hydrologickom charaktere povodí. Spevnené 
povrchy obmedzujú proces vsakovania vody do pôdy, čím narastá povrchový odtok. Z tohto 
dôvodu je potrebné budovať zariadenia a objekty slúžiace na nakladanie so zrážkovými vodami 
komplexne. V súčasnosti je v strednej Európe najpožívanejší spôsob nakladania s dažďovými 
vodami formou odvádzania jednotnou kanalizáciou, prostredníctvom ktorej je následne voda 
transportovaná do recipientu. Pomocou decentralizovaného spôsobu nakladania s dažďovými 
vodami by voda vsakovala do pôdy alebo by povrchovo odtekala pri vyššej dobe zdržania do 
recipientu. Pre porovnanie, pri využívaní jednotnej kanalizácie sa táto voda dostáva priamo do 
kanalizačnej siete a je expresne transportovaná do recipientu alebo na prečistenie na linku 
čistenia odpadových vôd. Táto skutočnosť so sebou nesie vážne dôsledky, medzi ktoré možno 
zaradiť nebezpečenstvo bleskových povodní a taktiež aj zhoršenie kvality vody vo vodných 
tokoch. Bleskové povodne vznikajú pri krátkom prívalovom daždi. Tieto bleskové povodne sa 
môžu vyskytovať tam, kde sa nachádza oblasť náchylná na tvorbu extrémneho povrchového 
odtoku (napríklad veľmi sklonitý terén) alebo aj v miestach, kde je zamedzená možnosť 
vsakovania alebo retencie dažďových vôd.  
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Analýza a vyhodnocovanie hydrogeologického a hydrologického modelovania povodia má 
veľký význam predovšetkým pre pochopenie hydroekologických procesov prebiehajúcich v 
rôznych typoch území. 
V urbanizovaných územiach sú zelené plochy potlačované urbanistickou a priemyselnou 
expanziou, ktorej následkom je vytváranie špecifickej klímy s typickými tepelnými ostrovmi v 
miestach hustej a vysokej zástavby. Tieto ostrovy majú stagnujúce vzdušné masy s 
fotochemickým smogom, zvýšenou koncentráciou tuhých a plynných škodlivín, nerovnováhu 
medzi slnečným a umelým osvetlením, majú nedostatok živín a hromadia sa v nich škodlivé 
elementy v pôde. 
Pri komplexnej analýze urbanizovaných území bol zavedený pojem „urban heat islands“ – 
tepelné ostrovy. Tento pojem možno vysvetliť ako miesta sálajúce teplo do okolitej krajiny, 
ktorá je prirodzene ochladzovaná vegetáciou. Tepelné ostrovy sú nepriaznivé pre obyvateľstvo, 
spôsobujú zdravotné problémy, spôsobujú tvorbu znečistenia, navyšujú energetickú náročnosť 
budov. Teplo vznikajúce z dopadajúceho slnečného žiarenia sa hromadí v stavebných 
materiáloch, vyžarované tepelné žiarenie sa odráža spätne do okolitých budov a pomalou 
cirkuláciou vzduchu sa udržuje zohrievaný vzduch v meste. Zohrievanie územia je taktiež 
podporené vykurovacími jednotkami, chladiacimi jednotkami, motorovými vozidlami a v 
neposlednom rade aj teplom vychádzajúcim z obyvateľstva. Rozhodujúcim faktorom 
teplotného režimu je tepelná kapacita budov a ciest, ktorá priamo súvisí so zmenami pri 
evaporácii. Uličné povrchy sú spevnené a tým je vsakovanie dažďovej vody do pôdy alebo 
výpar z pôdy nereálny. 
Pri využívaní jednotných kanalizačných sietí na rýchle odvedenie povrchového odtoku je vplyv 
na mestské životné prostredie negatívny, nakoľko je voda bez akéhokoľvek úžitku 
transportovaná mimo urbanizovaného územia. Naopak akumulácia dažďovej vody umožňuje 
jej následné využitie napríklad na zavlažovanie mestskej zelene, kropenie ulíc alebo využitie 
tejto vody pre potreby obyvateľov. Voda zachytávaná v mieste zrážky má niekoľko pozitívnych 
vplyvov na mestskú klímu. Jedným z dopadov je aj ochladzovanie striech a povrchov, na 
ktorých je zachytávaná zrážka. Súčasne môže byť s akumulovanou vodou zavlažovaná mestská 
zeleň, ktorá získa potrebné živiny pre svoj rast a tak aj priamo vytvára lepšie podmienky pre 
obyvateľstvo. V neposlednom rade takto využívaná voda ochladzuje mestské prostredie 
prostredníctvom evaporácie zo zelených častí rastlín a tým aj priamo pôsobí proti vznikom 
tepelných ostrovov. Pri využívaní retenčných vsakovacích zariadení je zrejmých niekoľko 
kladných vplyvov na urbanizované územie. Voda je infiltrovaná do vrchných vrstiev pôdneho 
horizontu, a tým je ľahko dostupná pre rastliny a tie následne svojou transpiráciou ochladzujú 
vzduch. Infiltrované vody v mieste zrážky znižujú preťaženosť stokového systému. Medzi 
nevýhody možno zaradiť priestorovú náročnosť, nakoľko sa jedná o plošne veľké objekty. 
 
POPIS ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 
Pre riešenie výskumnej práce bola vytypovaná urbanizovaná oblasť v intraviláne mesta Levice. 
Vysoko usídlená oblasť mestská časť Vinohrady sa javí ako veľmi vhodná oblasť vhodná pre 
akumuláciu zrážok. V rámci akumulácie a následnej infiltrácie dažďovej vody je najvhodnejší 
optimalizačný návrh stokovej siete umiestnenie regulačných objektov priamo v lokalite, na 
ktorý aj reálne zrážky dopadnú. Záujmové územie patrí do severovýchodnej časti Podunajskej 
nížiny. Územie mesta Levice patrí do povodia rieky Hron, kde priamo mestom preteká potok 
Podlužianka. Po hydrografickej stránke je mesto súčasťou povodia Hronu s priemerným 
ročným prietokom 50 m3. V meste Levice sme sa zamerali na riešenie sídliskového územia 
Vinohrady. Nakoľko sa v sídlisku nachádzajú vo veľkej miere nepriepustné územia, odvádzanie 
dažďových vôd z územia je zabezpečené uličnými vpustami na každej ulici. Celková plocha 
riešeného územia 117 326 m2, z toho 74 055,7m 2 (63,12 %), tvoria spevnené plochy vrátane 
striech z obytných bytov. Dažďové vody zo striech okolitých bytových domov sú dopravované 
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do kanalizácie pomocou dažďových zvodov a prípojok. Dažďové vody sú odľahčované v 
príslušnej odľahčovacej komore. Odpadové vody odvádzané jednotnou kanalizáciou sú 
zneškodňované v ČOV Levice v lokalite Géňa. Recipientom vyčistených odpadových vôd je 
Podlužianka. 
 
VÝSLEDKY 
Vsakovanie dažďovej vody je výhodným spôsobom nakladania s dažďovými vodami, pretože 
do recipientu je privádzaný zmenšený objem zmiešaných vôd zo striech. Zaťažovanie 
recipientu je tak menšie a vybudovanie vsakovacích zariadení je väčšinou efektívnejšie. 
Keďže na Slovensku neexistuje predpis v podobe STN EN, je možné postupovať pri navrhovaní 
na základe nemeckej normy DWA-A 138, ktorá sa ako predpis odporúča. Hovorí o limitných 
hodnotách, pre ktoré je možné regulačno - retenčný systém navrhnúť.  
Vsakovacie zariadenie je potrebné navrhovať s ohľadom na ochranu podzemných vôd. Hladina 
podzemnej vody v podloží vsakovacieho objektu by mala byť min. 1,0 m pod spodnou úrovňou 
filtračnej zóny vsakovacieho zariadenia. 
Dôležitým faktorom pre návrh vsakovacích zariadení je rýchlosť vsakovania, ktorá závisí najmä 
od súčiniteľa filtrácie. Je potrebné, aby zemina pod vsakovacím objektom mala vhodnú 
pórovitosť a priepustnosť - koeficient filtrácie kf = 10-3-10-6 . Ak kf >10-3 ,vsakovanie je rýchle 
bez dostatočného čistenia fyzikálno-biologickými procesmi, keďže ide o krátke zdržanie vody 
v pôde. Ak kf <10-6, vsakovanie je pomalé, môžu vzniknúť anaeróbne podmienky. Anaeróbne 
podmienky môžu negatívne ovplyvniť samočistiacu schopnosť pôdy. 
Pre návrh hospodárenia s dažďovými vodami v riešenej lokalite Levice - Vinohrady, boli 
navrhnuté 3 základné typy na vsakovanie. Vsakovacia šachta, vsakovacia nádrž a vsakovacia 
ryha. 
Navrhnutých bolo modelovo pre záujmové územie 6 vsakovacích objektov. Pri funkčnej 
aplikácií týchto redukčných objektov je posúdenie zaťaženosti stokovej siete redukovanými 
odpadovými vodami. 
 
Posúdenie stokovej siete 
Cieľom modelovania je poukázať na vplyv extrémnych dažďov na zrážkovo - odtokové 
pomery. Vplyvom neustálej klimatickej zmeny sa stáva, že sa čoraz vo väčšej miere objavujú 
v priebehu roka viacročné dažde. Jednou z hlavných príčin ku ktorým dochádza k  častejším, 
no hlavne k výdatnejším zrážkam za posledné storočie je práve vyššia teplota. Prejavy a  
dôsledky extrémneho počasia sa zjavne zhoršujú prakticky všade na Zemi. Početnejšie sú aj  
prejavy mimoriadnych výdatných zrážok, čoho dôsledkom je aj pozoruhodne častý výskyt 
lokálnych či rozsiahlejších regionálnych povodní v období posledných dvoch desaťročí. Od  
polovice 90. rokov minulého storočia sa hydrometeorologické extrémy objavujú aj u nás 
častejšie, a to dokonca aj v prípade 100 - ročných dažďov, či povodní. Inak povedané situácie, 
ktoré sa ešte pred 50 rokmi vyskytovali s dobou opakovania raz za 100 rokov, sa dnes vyskytujú 
raz za 50, či dokonca 20 rokov, a ich plošný rozsah sa zväčšuje. Ďalším problémom  je aj to, že 
zrážky sú krajne nevyvážene, a to tak z pohľadu času ako aj priestoru. Dôsledkom tohto trendu 
je nie len to, že sa rýchlo striedajú veľmi vlhké a extrémne suché obdobia, ale aj  situácie, kedy 
jeden región bojuje s povodňami a susedný s veľkým nedostatkom vody. 
Pre posúdenie zaťaženia jednotnej stokovej siete boli použité 15 minútové blokové dažde 
uvažovaním krivky blokových dažďov pre zrážkomernú stanicu Nový Tekov. Výdatnosť 
jednotlivých dažďov boli počítané podľa Urcikána, zo základných údajov o lokálnych 
parametrov pre zrážkomernú stanicu Nový Tekov, ktorá spoľahlivo zodpovedá intenzite a 
výdatnosti dažďov, ktoré sa v riešenom území nachádzajú. 
Odtoková plocha záujmového územia je 117 326 m2. Dĺžka potrubný jednotnej stokovej siete 
predstavuje 1492 m. Pri posúdení riešeného územia sú vypracované rôzne zaťaženia jednotnej 
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stokovej siete blokových dažďom s rôznymi periodicitami. Pri vstupných parametroch 
posúdenia stokovej siete bolo vychádzané na základe počtu obyvateľov na bytovú jednotku 
podľa dostupných informácií na verejnej elektronickej správe mesta Levice. Pre riešené 
záujmové územie bolo 2980 obyvateľov z ulíc Paláriková, Krátka, Južná, Severná, Pri tehelni, 
Školská a Hlboká. 

 

 

 

 

Posúdenie stokovej siete 
riešeného územia pre 

periodicitu p = 0,5 

Posúdenie stokovej siete 
riešeného územia pre 
periodicitu p = 0,05 

Posúdenie splaškovej 
stokovej siete 

 
ZÁVER 
Cieľom príspevku bola analýza zrážkovo odtokového režimu v urbanizovanom území mesta 
Levice a následne posúdenie funkčnosti a efektívnosti jednotnej stokovej siete v záujmovom 
území. Pri posúdení boli spracované scenáre posúdenia, zaťažené blokovým dažďom s rôznou  
periodicitou dažďa. Z výsledkov je jasne vidieť, že vplyv klimatickej zmeny má výrazný vplyv 
na odtokové pomery. Už pri daždi s periodicitou p = 0,5, sa prejavili úseky, ktoré nedokázali 
previesť prietoky bez výrazného zaťaženia. Súčasťou posúdenia je v záujmovom území aj návrh 
modelových vsakovacích opatrení podľa normy DWA-A 138.  Z výsledkov simulácií na 
reálnom území je zrejmé až 500% preťaženie niektorých častí stokovej siete. Pri navrhovaných 
modelových vsakovacích objektoch by bolo možné stokovú sieť odľahčiť o 100% dažďových 
vôd a tým a zabezpečiť bezpečnejšiu prevádzku stokovej siete. Tieto zistenia slúžia ako 
podklad pri riešení projektu Excelentných mladých týmov STU pod názvom „Analýza vplyvu 
zelenej infraštruktúry na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele povrchovej a podzemnej vody 
v urbanizovanom území“, ktorý sa venuje analýze vplyvu retencie dažďových vôd s ohľadom 
na ich kvalitu a kvantitu v horninovom prostredí. 
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ABSTRAKT 
Postupný nárast mikropolutantov v povrchových a odpadových vodách je zaznamenávaný už 
niekoľko desaťročí. Záujem o ich odstraňovanie sa stal prioritou po nájdení vhodných 
analytických metód na ich stanovenie v extrémne nízkych koncentráciách. Cieľom tejto práce 
bolo definovať účinnosť odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd použitím čistého 
kyslíka a ozónu. V prípade použitia čistého kyslíka neboli zaznamená významné rozdiely 
v účinnosti odstraňovania liečiv v porovnaní s klasickou aktiváciou. V prípade použitia ozónu 
boli pozorované rozdielne účinnosti odstraňovania. Porovnateľné množstvo privedeného ozónu 
malo za výsledok porovnateľné účinnosti odstraňovania sledovaných liečiv. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Kyslík, liečivá, odpadová voda, ozonizácia. 
 
ÚVOD 
Každoročne je vo svete konzumované veľké množstvo liečiv rôzneho druhu, aby sa  
zmierňovali a liečili choroby u ľudí a zvierat. S rozvojom analytických metód došlo 
k významnému nárastu počtu publikácii, ktoré preukázali rozšírený výskyt liečiv vo vodnom 
prostredí. Liečivá sa privádzajú do vodného prostredia predovšetkým cez komunálne odpadové 
vody. Mnohé z týchto látok nie sú kompletne metabolizované v tele a po požití človekom alebo 
zvieraťom sa začnú vytvárať konjugáty a metabolity, ktoré sa z tela vylučujú močom a stolicou 
do kanalizácie. Ľudia často nespotrebované lieky alebo lieky po exspirácií vyhadzujú do 
výleviek či do toalety, čím sú privádzané priamo do odpadovej vody. Inými zdrojmi liečiv do 
komunálnej odpadovej vody je nemocničná odpadová voda, prípadne odpadová voda 
z farmaceutickej výroby (Li a kol., 2014). 
Liečivá na ČOV vo vodnej linke môžu podliehať biodegradácii, alebo sa môžu sorbovať na kal. 
Pre rôzne skupiny liečiv boli zistené rozdielne účinnosti ich odstraňovania, ale pre väčšinu z 
nich platí, že primárne čistenie (usadzovacia nádrž) nepredstavuje ich významnú elimináciu. 
García a kol. (2013) zistili, že až 83% sledovaných liečiv nedosiahli po primárnom čistení 
elimináciu viac ako 20%.  Sekundárne čistenie (biologické čistenie) môže výraznejšie zvýšiť 
účinnosť odstraňovania liečiv. Pre antibiotiká bola zistená účinnosť odstraňovania na úrovni 
80%. Avšak väčšina liečiv sledovaných v rôznych prácach nebola účinne odstraňovaná 
v procese biologického čistenia odpadových vôd (Li a kol., 2013, Liu a Wong, 2013; Samaras 
a kol., 2013).   
Z vyššie uvedeného je možné urobiť záver, že niektoré skupiny liečiv môžu byť účinne 
odstránené pomocou biodegradácie a sorpcie na kal z odpadových vôd. Avšak iné skupiny nie 
sú ČOV odstraňované a preto sa ďalej dostávajú do recipientu (Liu a Wong, 2013). Preto sa 
začínajú používať alternatívne spôsoby ich odstraňovania ako napríklad koagulácia, adsorpcia 
na aktívne uhlie, membránové procesy, ozonizácia a pokročilé oxidačné procesy (AOPs). 
Cieľom predkladaného príspevku bolo sledovať účinnosť odstraňovania vybraných liečiv 
pomocou čistého kyslíka resp. pomocou ozónu z odpadovej vody. 
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METODIKA 

Použitie čistého kyslíku na odstraňovanie liečiv z odpadovej vody 
Na sledovanie účinnosti odstraňovania liečiv pomocou čistého kyslíka boli použité dva 
paralelné odmerné valce o objeme 1 liter. Do polovice objemu boli reaktory naplnené 
aktivovaným kalom z ČOV Bratislava – Devínska Nová Ves. Do jedného litra boli reaktory 
doplnené surovou odpadovou vodou z ČOV Devínska Nová Ves. Prvý reaktor bol 
prevzdušňovaný pomocou vzduchu z kompresného zariadenia. Zdrojom kyslíka pre druhý 
reaktor bola tlaková bomba s čistým kyslíkom od firmy Messer Tatragas. V takto 
prevádzkovaných modeloch boli uskutočnené 24 hodinové kinetické testy. Vzorky z reaktorov 
na obsah liečiv vo vode sa odoberali v čase 0 hod a 24 hod, boli prefiltrované a zamrazené pri 
teplote -20 °C.  
 
Použitie ozónu na odstraňovanie liečiv z vyčistenej odpadovej vody 
Pre účel sledovania účinnosti odstraňovania liečiv pomocou ozónu bol použitý ozonizátor 
Ozomatic od firmy Messer Tatragas. Do 1 litrovej nádoby bola nadávkovaná odpadová voda 
z odtoku z ČOV Bratislava – Devínska Nová Ves a do tejto vody bol privádzaný ozón po dobu 
30 min. Do modelov ozonizácie bol privádzaný ozón paralelne pri dvoch rôznych dávkach 
a koncentráciách: dávka ozónu 1 (DO1) – prietok 60 l/hod, koncentrácia ozónu v plyne 12,6 g 
O3/Nm3; dávka ozónu 2 (DO2) – prietok 35 l/hod, koncentrácia ozónu v plyne 23,0 g O3/Nm3. 
Vzorky boli odoberané v čase 0 min a 30 min a zamrazené pri teplote -20 °C. 
 
Analýza liečiv vo vode pomocou HPLC 
Vzorky odpadovej vody boli v priebehu dvoch hodín po odobraní zmrazené pri -20 °C. Pred 
analýzou sa nechali rozmraziť pri izbovej teplote a následne sa zmerali. Odpadová voda sa 
filtrovala cez filter, v ktorom ako membrána slúžila celulóza o veľkosti pórov 0,45 µm. Pred 
analýzou sa k 10 ml prefiltrovanej vody pridala zmes izotopovo značených vnútorných 
štandardov. Na analýzu liečiv a drog sa použila SPE kvapalinová chromatografia spojená s tzv.  
„hybrid quadrupole-Orbitrap“ hmotnostným detektorom s vysokým rozlíšením. 
 
VÝSLEDKY 

Použitie čistého kyslíka na odstraňovanie liečiv z odpadovej vody 
Výsledky analýzy liečiv v odpadovej vode, ktorá bola vystavená pôsobeniu vzduchu resp. 
čistého kyslíka, sú zhrnuté v tabuľke 1. Z nameraných výsledkov vyplýva, že v surovej 
odpadovej vode sa v čase nula nachádzali v najvyššej koncentrácii lieky telmisartan (2900 ng/l), 
valsartan (2750 ng/l).  
Pôsobenie vzduchu spôsobilo radikálny pokles koncentrácie bisoprololu, metoprololu a 
valsartanu, čo podmieňuje aj výšku účinnosti odstraňovania týchto liečiv, ktorá sa vyšplhala až 
na hodnoty 99,7 %, 98,9 %   a 99,8 %. V prípade použitia čistého kyslíka nebola zaznamenaná 
vyššia účinnosť týchto látok. Nižšie hodnoty účinnosti odstraňovania dosahovali irbesartan 
a telmisartan, ktorý dokonc vykazoval zvýšenie koncentrácie na konci testu.  
Z liečiv určených na liečbu ochorení nervovej sústavy sa vyskytoval v najvyššej koncentrácii 
karbamazepín (635 ng/l), pričom jeho obsah vo vzorkách sa po 24. hodinách takisto zvyšoval. 
V tejto skupine liekov boli pozorované veľmi rozmanité účinnosti ich odstraňovania. Pôsobenie 
vzduchu a kyslíka nespôsobilo výraznejšiu zmenu koncentrácie liečiva oxazepam, čo sa 
odzrkadlilo na jeho extrémne nízkych hodnotách účinnosti odstraňovania (1 % a 4 %), na druhej 
strane, citalopram bol odstraňovaný s takmer 80 % účinnosťou. 
U skupiny antibiotík sa dosiahli vysoké účinnosti odstraňovania pri použití vzduchu aj čistého 
kyslíka – asi 99 %, s výnimkou klindamicínu, ktorý dosiahol odstránenie „iba“ na úrovni 80 %. 
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Zástupcom antihistaminík v odpadovej vode bol cetirizím, u ktorého pri použití čistého kyslíka 
bol pozorovaný nárast koncentrácie, podobne ako pri diklofenaku.  
 
Tabuľka 1. Namerané koncentrácie liečiv v oboch valcoch v čase 0 a 24 hod a prislúchajúce 

účinnosti odstraňovania (V – vzduch, O – ozón). 
Látka c0 

 [ng/l] 
c(V24) 

[ng/l] 
c(O24) 

[ng/l] 
µV  

[%] 
µO  

[%] 
Kardiaká 

Bisoprolol 375 ˂1,1 ˂1,1 99,7 99,7 

Irbesartan 1005 600 700 59,7 69,7 

Metoprolol 670 7,6 4,5 98,9 99,3 

Telmisartan 2900 2000 3300 31,0 - 

Valsartan 2750 6,2 13 99,8 99,5 

Psycholeptiká 

Citalopram 69 15 <14 78,3 79,7 

Karbamazepín 635 760 750 - - 

Oxazepam 100 99 96 1,0 4,0 

Oxkarbazepín 55,5 42 38 24,3 31,5 

Venlafaxín 215 78 50 63,7 76,7 

Antibiotiká 

Azitromycín 1550 43 30 97,2 98,1 

Erytromycín 480 <3,8 12 99,3 97,5 

Klaritromycín 1250 <5,8 <6,1 99,6 99,5 

Klindamycín 67 13 14 80,6 79,1 

Antihistaminiká 

Cetirizín 965 630 1900 34,7 - 

Fexofenadín 380 150 150 60,5 60,5 

Antireumatiká 

Diklofenak 1600 1100 2700 31,6 - 
 
Použitie ozónu na odstraňovanie liečiv z vyčistenej odpadovej vody 
Vyčistená odpadová voda bola podrobená ozonizácií po dobu 30 minút. Pri podmienkach 
uvedených v metodike práce bolo do systému privedené v prípade DO1 0,378 g O3 a pri DO2 
0,403 g O3. V takýchto podmienkach boli dosiahnuté pomerne rozdielne účinnosti ich 
odstraňovania. Prehľad vybraných liečiv s účinnosťami odstraňovania je zobrazený na obr. 1. 
 
Ako je aj z výsledkov na obr. 1 zrejmé, očakávaná podobná účinnosť odstraňovania liečiv bola 
dosiahnutá len pre sulfamethoxazol a sulfapyridín. Vyššia účinnosť odstraňovania v prípade 
menšieho množstva privedeného ozónu bola zistená pre atenolol, klaritromycín, klindamycín, 
erytromycín a metadón. Na druhej strane v prípade väčšieho množstva privedeného ozónu bola 
pozorovaná vyššia účinnosť odstraňovania pre ayitromycín, kodeín a sotalol. Avšak ani 
v jednom prípade nemôžeme hovoriť o významnom rozdiele v účinnostiach odstraňovania (ani 
v jednom prípade nebol zaznamenaný rozdiel väčší ako 20%). 
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Obrázok 1. Účinnosť odstraňovania liečiv pomocou ozónu vo vyčistenej odpadovej vode 

 
 
ZÁVER 
Prítomnosť liečiv v odpadových vodách predstavuje významný environmentálny problém. 
Cieľom príspevku bolo sledovať účinnosti odstraňovania pomocou využitia čistého kyslíka 
a ozónu. Z výsledkov je zrejmé, že ani v prípade jedného z uvedených postupov nedochádza 
k úplnej eliminácii liečiv. V prípade použitia čistého kyslíka neboli zaznamenané významné 
rozdiely v účinnosti odstraňovania liečiv v porovnaní s klasickou aktiváciou a teda použitie 
čistého kyslíka len kvôli odstraňovaniu liečiv je neekonomické. V prípade použitia ozónu boli 
takisto pozorované rozdielne účinnosti odstraňovania. Porovnateľné množstvo privedeného 
ozónu malo za výsledok porovnateľné účinnosti odstraňovania sledovaných liečiv. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá problematikou zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku 
vznikajícího při provozu bioplynových stanic – tzv. fugátu dvoustupňovou úpravou spočívající 
v nitrifikaci a následném tepelném zahuštění. Důraz je kladen zejména na možnost využití 
kondenzačního zbytku (destilátu) vznikajícího při tepelné úpravě nitrifikovaného 
fermentačního zbytku jako procesní vody pro provoz bioplynových stanic. Prezentovány jsou 
základní charakteristiky nitrifikovaného fugátu i jednotlivých produktů tepelného zahušťování 
(destilát a zahuštěný fugát). V těchto frakcích byly sledovány parametry jako pH, obsah N-
amon, N-NO3 a N-NO2, zároveň došlo i k stanovení elektrické vodivosti.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Bioplynová stanice, destilát, fermentační zbytek, fugát, procesní voda, tepelné zahušťování. 
 
ÚVOD 
Problematika bioplynových stanic (BPS) jako obnovitelného zdroje energie je vysoce 
diskutovaným tématem jak v České republice, tak i v Evropské unii. V ČR je v současné době 
v provozu 554 bioplynových stanic, z čehož je 383 zemědělských. V celé Evropské unii se 
nachází přibližně 12 tisíc zemědělských BPS z celkového počtu 17 tisíc (AEBIOM, 2016).  
Vedle energeticky bohatého bioplynu jsou vedlejším produktem anaerobní digesce velké 
objemy suspenze, která již prošla anaerobním rozkladem. Jedná se o tekutý materiál se sušinou 
obvykle okolo 10 %, který je označován jako digestát, respektive fermentační zbytek. Tento 
zbytek je v některých provozech BPS separován na dvě složky: na pevnou složku (tzv. separát) 
a na kapalnou frakci (tzv. fugát). Separát se vyznačuje poměrně vysokou sušinou 20 – 30 % 
a může být následně využit pro řadu účelů (hnojivo, stelivo, pěstební substrát či jeho složka 
apod.). Z celkové hmotnosti digestátu zaujímá separát pouze 10 až 20 % a je v něm 
koncentrováno přibližně 60 % fosforu (Wellinger et al., 2013). Naopak fugát se vyznačuje 
nízkou sušinou 0,8 – 4 %, přičemž obsahuje relativně vysoké koncentrace živin – zejména 
amoniakálního dusíku (5-15 % sušiny; koncentrace v jednotkách g/l), draslíku, ale i fosforu 
(cca 1 % sušiny, většinou desítky až stovky mg/l) (Kolář et al., 2010; Straka a kol., 2010). 
Z celkového množství představuje fugát 80-90 % hmotnosti digestátu (Wellinger et al., 2013).  
 
Hlavní důvod pro úpravu fugátu je ten, že kapalný podíl obsahuje relativně velké množství 
živin, ale zároveň i velké objemy balastní vody. Tyto velké objemy suspenze pak vyžadují 
zvýšené nároky na skladování, hlavně pak v období zákazu hnojení. V Evropě se požadavky na 
skladování digestátu velmi různí a záleží na legislativních úpravách jednotlivých států, přičemž 
maximální přípustná doba skladování se pohybuje od 4 do 9 měsíců (Wellinger et al., 2013), 
zároveň i doprava digestátu či jeho kapalné frakce do vzdálenějších oblastí (více jak 20 km) 
neúměrně prodražuje ekonomiku celého provozu a tím omezuje využívání tohoto materiálu 
jako hnojiva (Kraume, 2014). Dalším významným faktorem podporujícím snahy o nalezení 
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vhodných variant úpravy fugátu je vysoký obsah organicky vázaného dusíku přítomného v 
různých organických substrátech (hnůj, kejda či jateční odpady), které vedou k vysokým 
koncentracím amoniakálního dusíku během anaerobní fermentace (Guštin et Logar, 2011). 
Amoniakální dusík zahrnuje amonný iont (NH4

+) a nedisociovaný amoniak (NH3). Zastoupení 
obou forem je dáno fyzikálně-chemickými podmínkami, za kterých proces probíhá, velký 
význam má v tomto ohledu hodnota pH a teplota. Zastoupení těkavého NH3 se zvyšuje 
s rostoucí hodnotou pH a s rostoucí teplotou (Anthoniesen et al., 1976; Pitter, 1999; Park et 
Bae, 2009), přičemž fugát je charakteristický mírně zásaditou hodnotou pH, která se pohybuje 
v rozmezí 7,5 až 8,5 (Straka a kol., 2010). Při aplikaci fugátu na zemědělskou půdu i při jeho 
skladování dochází k uvolňování NH3 do ovzduší, což má také negativní vliv na lidské zdraví 
(Butterbach-Bahl et al., 2011). Zároveň dochází i ke ztrátám dusíkaté živiny, která je nezbytná 
pro vývoj rostlin. 
 
Vysoké obsahy balastní vody a snaha o racionalizaci využití živin podporují rozvoj nových 
metod nakládání s fermentačním zbytkem, respektive s fugátem. Za účelem dosažení optimální 
sušiny materiálu vstupujícího do anaerobního reaktoru BPS je zpravidla substrát potřeba 
ředit.  To platí zejména při zpracování substrátů s vyšší sušinou. V celém procesu anaerobní 
digesce tak má významnou úlohu voda, jejíž dostatečný přísun je potřeba zajistit. Jako ředící 
medium zpravidla bývá používán právě fugát, jehož neustálá recirkulace v systému však může 
vést k provozním problémům způsobeným nárůstem koncentrace N-amon či jiných látek až na 
úroveň inhibující proces (Wellinger et al., 2013). Nabízí se tedy možnost zakoncentrovat živiny 
obsažené ve fugátu do jednoho proudu a druhý proud (prakticky čistou vodu) použít jako ředící 
medium pro úpravu sušiny substrátu či k jiným účelům (čištění technologických součástí BPS, 
užitková voda pro obsluhu BPS atd.). Při pohledu na sušinu fugátu je tedy zřejmé, že část vody 
(teoreticky až 96 % obsahu vody) je možné vhodným postupem odseparovat (Ruiz-Hernando 
et al., 2013), přičemž frakce, ve které je zakoncentrována většina živin i jiných látek může mít 
charakter pevné hmoty. Na druhou stranu je však v některých případech vhodnější 
koncentrovaný proud vznikající úpravou fugátu produkovat ve formě kapaliny. Kraume (2014) 
například uvádí, že optimální je situace, kdy cca 50 % původního objemu připadne na kapalný 
zahuštěný proud a zbylých 50 % představuje dále využitelná „čistá voda“. Potenciálně vhodnou 
možností řešení problému spojeného s nakládáním s fugátem tak může představovat kombinace 
biologických metod – nitrifikace, která sníží pH do mírně kyselé oblasti (6,0 či méně) a obohatí 
tak fugát o nitrátový dusík (Švehla et al., 2016) s následným využitím odpadního tepla z BPS 
k zahuštění takto připraveného fugátu, při kterém dochází k odpařování balastní vody 
(Wellinger et al., 2013). Kombinací těchto předúprav tak lze snížit pH a tím omezit únik 
amoniaku do ovzduší. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit možnosti využití destilátu 
vznikajícího při tepelném zahušťování nitrifikovaného fugátu jako procesní vody využitelné 
v areálu BPS. 
 
METODIKA 
V rámci pokusů byla v prvním kroku realizována nitrifikace fugátu v laboratorním reaktoru o 
provozním objemu 5 litrů. Tento fugát pocházel z BPS, která zpracovává bioodpady a 
biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven (gastroodpady), přičemž v reaktoru bylo 
dlouhodobě udržováno pH na hodnotě 6,0. V navazujícím kroku byly takto získané vzorky 
tepelně zahuštěny přibližně na 50 % původního objemu. Zbývajících 50 % původního objemu 
fugátu přešlo do destilátu (kondenzované vody). Ve fázi tepelného zahušťování bylo použito 
200 ml předem znitrifikovaného fugátu, přičemž výsledky prezentované v níže uváděných 
tabulkách jsou průměry hodnot ze tří měření. K tepelnému zahuštění byla využita odparka 
BÜCHI Rotavapor R-215 s vakuovou pumpou V-700 a regulátorem podtlaku V-850. Výsledky 
zaznamenané u vzorků zahuštěného fugátu byly vždy srovnány s původním fugátem po 
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nitrifikaci.  Odpařování probíhalo za sníženého tlaku (300 mBar) s využitím vodní lázně 
temperované na teplotu 95 °C. V rámci chemických rozborů byly ve vzorcích surového 
nitrifikovaného fugátu, zahuštěného fugátu (destilačního zbytku) i destilátu stanovovány 
hodnoty těchto parametrů dle Horákové a kol. (2003): 

 hodnota pH  
 koncentrace N-amon, N-NO3, N-NO2 [mg/l] 
 chemická spotřeba kyslíku [mg/l] 
 elektrická vodivost (konduktivita) [mS/cm] 

Byly taktéž sledovány koncentrace nižších mastných kyselin (NMK) v surovém fugátu, fugátu 
po nitrifikaci a v produktech tepelného zahušťování nitrifikovaného fugátu pomocí plynového 
chromatografu Thermo Fischer scientific Trace 1300 s FID detektorem. 
 
VÝSLEDKY 
Na základě výsledků presentovaných v Tabulce 1 a v Tabulce 2 můžeme vidět základní rozdíly 
v charakteristikách surového nitrifikovaného fugátu a jednotlivých produktů procesu tepelného 
zahuštění. Z  Tabulky 1 je patrné, že v důsledku nitrifikace dochází k poklesu hodnoty pH a 
koncentrace N-amon či k významnému poklesu hodnoty CHSKRL (tedy CHSK odstředěného 
vzorku kvantifikující organické rozpuštěné látky). Na druhé straně můžeme pozorovat nárůst 
konduktivity z 33,7 mS/cm na 49,8 mS/cm a v neposlední řadě je z tabulky i patrný nárůst 
koncentrace NO3

- i NO2
-. Dále zřejmé, že v důsledku tepelného zahušťování dochází 

k významnému nárůstu hodnoty CHSKRL a obsahu NO3
- v tepelně zahuštěném fugátu z 2 417 

mg/l na 10 902 mg/l, respektive z 5 654 mg/l až na 14 472 mg/l. Z tabulky je dále patrné, že do 
destilátu přechází poměrně malé množství CHSK, které může být zapříčiněno přítomností 
NMK v destilátu (viz tabulka 2) a dále je patrné, že do destilátu přechází velmi malé množství 
jednotlivých forem dusíku, dále u destilátu dochází k poklesu konduktivity.  

Tabulka 1.  Základní charakteristiky jednotlivých frakcí 
  Vzorek 
Parametr Surový fugát Nitrifikovaný fugát Zahuštěný fugát Destilát 
CHSKRL (mg/l) 11 982 2 417 10 902 108 
N-NH4+ (mg/l 3 601 5,88 10,6 2,28 
N-NO3- (mg/l) - 5 654 14 472 1,86 
N-NO2- (mg/l) - 0,34 0,99 0,03 
Kond. (mS/cm) 33,7 49,8 99,0 0,02 
pH 8,4 6,1 5,79 7,19 

 
Tabulka 2 zobrazuje koncentrace NMK. Je z ní patrné, že surový fugát před nitrifikací 
obsahoval vysoké koncentrace jednotlivých kyselin a v důsledku aerobního rozkladu organické 
hmoty v nitrifikačním reaktoru došlo k rapidnímu poklesu jejich koncentrace.  Koncentrace 
jednotlivých NMK v zahuštěném fugátu, respektive v destilátu je s ohledem na jejich nízký 
obsah v nitrifikovaném fugátu před zahuštěním poměrně vysoká. Zajímavá je také změna 
v zastoupení jednotlivých NMK v produktech zahuštění ve srovnání s původním 
nitrifikovaným fugátem. Toto zjištění může indikovat průběh chemických změn organické 
hmoty při procesu tepelného zahušťování. Jedná se však pouze o prvotní výsledky, které bude 
potřeba ověřit v rámci navazujícího výzkumu.  
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Tabulka 2. Koncentrace nižších mastných kyselin u jednotlivých forem fermentačního 
zbytku 

Parametr  
(koncentrace v mg/l) Surový fugát Nitrifikovaný fugát Zahuštěný fugát Destilát 
k. octová 3555 16,4 16,0 7,60 
k. propionová 731 0 43,0 0 
k .izomáselná 144 15,5 4,50 9,90 
k. máselná 448 0 6,50 0 
k. izovalerová 296 19,5 0 0 
k. valerová 36 19,0 0 0 
k. kapronová 18 0 0 0 

 
ZÁVĚR 
V rámci prvotních experimentů zaměřených na tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu 
bylo zjištěno, že během nitrifikace dochází k významnému poklesu koncentrace amoniakálního 
dusíku (z 3 601 mg/l na 105,5 mg/l) a nižších mastných kyselin, jejichž koncentrace 
v nitrifikovaném fugátu se pohybují v jednotkách mg/l. Z výsledků je dále zřejmé, že do 
destilátu (potenciální procesní kapaliny) přechází poměrně malé množství jak jednotlivých 
forem dusíku, tak i organických látek včetně nižších mastných kyselin. Z těchto předběžných 
výsledků vyplývá, že má smysl se i nadále zabývat možností využívat tuto kapalinu v provozu 
bioplynové stanice například k ředění vstupních surovin. 
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ABSTRAKT 
Posudzovanie stokových sietí je kľúčový nástroj k overovaniu ich správnej funkcie. Z hľadiska 
náchylnosti na preťaženie stokových sietí sú ovplyvňované najmä dažďové resp. jednotné stoky 
a pri ich posudzovaní je nevyhnutné vybrať vhodný návrhový dážď. V súčasnosti je tvorba 
zrážko-odtokového procesu, vykresľovanie dažďových kriviek a bližšia analýza dažďa 
zdĺhavejší proces. Z tohoto dôvodu bol vyvinutý nástroj analýzy návrhových dažďov ktorý 
proces skráti na minimum, resp. jeho dĺžku úplne eliminuje. Nástroj zahŕňa výpočet návrhových 
dažďov v závislosti od zadanej lokality a periodicity, umožňuje zobrazenie blokových 
,redukovaných blokových a syntetických dažďov, ich vzájomné porovnanie, taktiež slúži na 
vyhotovenie podkladov pre ďalšie využitie týchto údajov. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Hydraulické posúdenie, návrhový dážď, stoková sieť. 

ÚVOD 
Funkčnosť stokových sietí je možné overiť ako ich monitorovaním, tak aj modelovaním 
nepriaznivých situácií ktoré sa môžu vyskytnúť počas ich existencie na matematickej úrovni. 
Túto možnosť nám poskytujú existujúce softvérové riešenia, ktoré nám umožňujú 
namodelované stokové siete hydraulicky posúdiť. Pri splaškových stokových sieťach už z 
literatúry vyplýva takmer dvojnásobné navýšenie kapacitných prietokov potrubí a teda 
dostatočnú prietočnú kapacitu stokovej siete aj vo výhľadovom stave. Odhliadajúc od 
splaškových stôk, výraznejšie zmeny nastávajú pri posudzovaní dažďových resp. jednotných 
stokových sietí. V tomto prípade počítame s odvádzaním dažďových vôd z povrchu, ktorých 
množstvo závisí od intenzity dažďa, veľkosti povodia, povrchu a sklonitosti terénu a topológie 
územia. Pri hydraulickom posudzovaní je možné využiť rôzne matematické modely, 
najjednoduchšie je ich rozdeliť na statické modely (napr. SeWaCAD, ktorý pri posúdení 
využíva reverzný postup návrhu stokových sietí) a hydrodynamické modely (modely pri 
ktorých je možné sledovať plnenie potrubí a prietoky v reálnom čase – napr. modely MOUSE 
a SWMM softvéru MIKE URBAN od spoločnosti DHI).  

NÁVRHOVÉ DAŽĎE 
Pri posudzovaniach jednotných stokových sietí je v čase intenzívneho dažďa prietok 
splaškových vôd zanedbateľný a pre stanovenie návrhového prietoku používame vo výpočtoch 
návrhové dažďe. Pri hydrodynamickom modelovaní najmä vo väčších záujmových územiach 
je dôležité zahrnúť aj priestorovú variabilitu územia (Peleg, 2017)(Bruni, 2015)(McRobie, 
2013). Návrhové dažďe možno jednoducho rozdeliť do 2 skupín a to historické a matematické 
dažďe. Historické dažďe predstavujú skutočné – namerané dažďové údalosti ktoré boli 
zaznamenané počas sledovaného obdobia v záujmovej lokalite. Tieto dažde sú jednotlivo 
vyhodnocované a ďalej používané pri hydraulických posúdeniach stokových sietí, no v prípade 
dlhodobejších meraní môžu byť použíté ako dlhodobá kontinuálna simulácia vrátane 
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bezdažďových periód medzi dažďovými udalosťami. (Urcikán, 2004). Matematické dažďe 
možno ďalej klasifikovať do 2 skupín a to blokové dažde a syntetické dažde. 
 
Blokové návrhové dažďe majú najjednoduchší ale aj najmenej reálny tvar. Majú konštantnú 
intenzitu počas celého trvania. Pre posúdenia stokových sietí je potrebné blokové dažďe 
previesť pomocou matematických výpočtov do tvaru kriviek výdatností dažďov – tie majú 
konštantne klesajúcu intenzitu v čase.  
Pri spomenutom statickom modely je pri posúdení a návrhu používaný blokový resp. 
redukovaný blokový dážď vzhľadom na jeho aplikáciu pri využití Racionálnej metódy. 
Hydrodynamické modely nám umožňujú zadať návrhový dážď ako okrajovú podmienku pre 
jednotlivé kanalizačné okresy zvlášť s možnosťou modelovania vlastného dažďa. Využitie 
blokového dažďa v tomto prípade nie je odporúčané keďže opisuje konštatný priebeh 
výdatnosti dažďa ktorý nie je vôbec podobný reálnemu priebehu. 
 
Synteticeké návrhové dažďe s časovo premenlivou variabilitou intenzít simulujú premenlivý 
priebeh intenzít v časovom priebehu reálnych dažďov. Syntetické dažde predstavujú syntetické 
hyetogramy s cieľom dosiahnúť presnejšie návrhové riešenia v porovnaní detailnejších 
výpočtových metód., ktoré podrobne opisujú povrchový dažďový odtok a matematicky 
simulujú nestacionárne prúdenie v stokovej sieti. Intenzitný profil závisí najmä od typu dažďa. 
Profil syntetického dažďa charakterizuje jeho špicatosť, ktorá je definovaná ako pomer 
maximálnej intenzity syntetického dažďa a priemernej intenzity vztiahnutej k celému trvaniu, 
a taktiež časová poloha maximálnej intenzity.(Urcikán, 2004) 
Syntetické dažde je možné rozdeliť podľa jednotlivých autorov a vyznačujú sa rôznym 
priebehom kriviek výdatností. Niektoré zo syntetických dažďov podľa autorov: Keifer a Chu; 
Huff; Šifalda, Yen. V prípade syntetických dažďov podľa Huffa, Šifaldu a Yena, výdatnost 
dažďa je určená v závislosti od pomeru priemernej a maximálnej intenzity dažďa v konkrétnom 
čase. V prípade syntetického dažďa podľa Keifera a Chu je výdatnosť počítaná zvlášť pre 
vzostupnú a zostupnú vetvu. 
 
ANALYTICKÝ PROGRAM DATER 
Program DATER (Decisive analytical tool for effective rainfall) slúži ako efektívna pomôcka 
pri výpočte a rozhodovaní o návrhových dažďoch v rámci urbanizovaných území, ktoré ďalej 
slúžia ako podklad pre návrh a posúdenie stokových sietí a objektov na nich. V programe je 
obsiahlá databáza dlhodobých meraní zo 68 ombrografickcýh staníc Slovenska. Program 
umožňuje užívateľovi simulovať navýšenie maximálnej intenzity návrhových dažďov. Program 
využívá vstavané funkcie softvéru EXCEL a programovacieho jazyka Visual Basic for 
Application (VBA) vďaka čomu dokáže vyhodnocovať zadané hodnoty a vyhotovovať exporty 
údajov a súbory PDF v reálnom čase. DATER funguje na Excelovej báze a nevyžaduje si 
žiadne ďalšie doplnky pre jeho funkciu. 
 
Užívateľské rozhranie 
Program DATER bol vytvorený využitím makier pomocou programovacieho jazyka VBA 
a teda nie je možné jeho využitie bez povolenia makier programu. Skript neobsahuje žiadne 
makro ktoré by mohlo akýmkoľko spôsobom poškodiť systém užívateľa, jediný externý zásah 
programu je zápis súborov PDF a XLS na predom určené miesto a vytvorenie zložky v adresáry 
kde sa program nachádza. To je však predchádzané výzvou pre užívateľa. V hornej lište 
programu užívateľ vidí jednotlivé zadané hodnoty pre výpočet zahŕňajúce požadovanú 
periodicitu dažďa a v zátvorke aj jej slovný význam, skúmanú lokalitu pre ktorú je výpočet 
vykonaný, druh tejto lokality – či lokalitá má alebo nemá vlastnú ombrografickú stanicu, 
zvolené trvanie dažďa, v prípade syntetických dažďov aj hodnotu parametra „r“ určujúcu 
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polohu maximálnej intenzity pri jednotlivých syntetických dažďoch vychádzajúcu z mapy 
izolínií Slovenska a v prípade navýšenia intenzity návrhového dažďa aj hodnotu ktorá bola 
zakomponovaná do výpočtu. Spodná časť obsahuje odkazy na jednotlivé hárky programu ktoré 
umožňujú užívateľovi prechod medzi hárkami programu. 
 
Voľba vstupných hodnôt 
Pre zmenu vstupných hodnôt bol vytvorený formulár s názvom „VSTUPNÉ ÚDAJE“. Prvou 
položkou formulára je periodicita dažďa. Periodicitu si môže užívateľ zvoliť ako jednu z 10 
predvolených hodnôt v rozmedzí p = <0,01;5>. Parameter „r“ vychádza z mapy izolínií 
Slovenska a predstavuje polohu maximálnej výdatnosti návrhového dažďa. 
Trvaním dažďa si užívateľ určuje dĺžku trvania dažďa pre výpočet. Slúži to napríklad pre 
hydrodynamické modely kde je možný výpočet prietokov pre rôznu dĺžku simulácie.  
Vzhľadom na priebeh syntetických dažďov a sledovanie ich intenzity v jednotlivých 
intervaloch sme sa rozhodli dať užívateľovi možnosť vytvorenia vlastného dažďa. Formulár 
„Vstupné údaje“ obsahuje odkaz na formulár „Modelový dážď“ v ktorom je možná voľba 
vlastného návrhové dažďa nevychádzajúceho z údajov databázy. Užívateľ má možnosť zvoliť 
maximálnu výdatnosť a počet intervalov do ktorých bude dážď rozdelený. Intervaly slúžia ako 
časové úseky v ktorých dážď dosahuje zvolené intenzity. Po zvolení vstupných hodnôt 
nasleduje voľba intervalov pričom sa užívateľovi otvorí okno v závislosti od počtu zvolených 
intervalov. Užívateľ má možnosť rozdelenia intervalov do časových úsokov podľa vlastnej 
voľby alebo môže nechať program rozdeliť intenzity rovnomerne. Intenzita dažďa je volená 
v percentách z maximálnej (predom zvolenej), užívateľ má taktiež možnosť zvoliť si hodnoty 
pre jednotlivé intervaly sám alebo môže využiť možnosť náhodného rozdelenia intenzít. 
 
Historický dážď 
Program obsahuje hárok „HISTORICKÝ DÁŽĎ“ kde je možné vložiť zaznamenané údaje 
historického dažďa ktoré môžu slúžiť pre porovnanie priebehu a charakteristík nameraného 
dažďa s vypočítanými matematickými dažďami. V prípade zadania historického dažďa 
v správnom formáte je celý výpočet kalkulovaný na trvanie historického dažďa. 
 
Výsledky programu 
Po prebehnutí výpočtu program produkuje výsledky formou tabuliek v hárku „SUMÁR“ ktorý 
obsahuje charakteristiky zvoleného dažďa. Hárok „SUMÁR“ obsahuje výsledky vo forme 
tabulárnej no aj grafickej. Program generuje taktiež grafické výstupy priebehu kriviek 
jednotlivých dažďov. Tieto výstupy je možné sledovať v hárku „GRAFY“. Pri každom grafe je 
tzv. „slicer“ ktorý umožňuje užívateľovi filtrovať hľadané krivky na grafe pre jednoduché 
porovnávanie medzi nimi. 
 
Export výsledkov výpočtu 
Program umožňuje rýchly export výsledkov vo forme PDF a XLS a pritom vytvára adresár 
v zložke kde je súbor „DATER.xlsm“ uložený. Formulár taktiež umožňuje exportovať 
závislosti t-q kriviek pre jednotlivé dažďe do formátu XLS pre daľšie využitie napr. 
v matematických modelov kde slúžia ako vstupné údaje. Tu má užívateľ možnosť exportu buď 
vybraných jednotlivých kriviek zvlášť, alebo viacerých kriviek (napr. všetky blokové, alebo 
všetky syntetické dažďe) alebo možnosť exportu všetkých kriviek všetkých dažďov naraz.  
 
ZÁVER 
Tento článok opisuje softvér – pomôcku pre výpočet a analýzu návrhových dažďov určených 
pre posúdenie a návrh  stokových sietí územia Slovenska. Program bol vyvinutý na urýchlenie 
a uľahčenie kalkulácie dažďových kriviek, ich parametrov a kalkuláciu základných 
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charakteristík dažďov. Program DATER taktiež zahŕňa možnosť generovania vlastnej 
dažďovej udalosti. Výsledky výpočtu je možné aplikovať pri rozhodovaní o návrhových 
dažďoch no taktiež aj ako podklad pre hydrodynamické simulácie stokových sietí. Využitím 
programu sa eliminuje čas potrebný na vyhľadávanie údajov v databáze a výpočet kriviek. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá významem chemických ukazatelů pro identifikaci bodových a nebodových 
zdrojů znečištění vod. Fyzikálně-chemické ukazatele, mikrobiologické ukazatele a těžké kovy 
jsou sledovány na dvou drobných vodních tocích, Botiči a Rokytce. Pro identifikaci 
nebodových zdrojů se ukazují jako vhodné N a P sloučeniny, jejichž vyšší koncentrace byly 
měřeny v oblasti zemědělsky využívané krajiny. Jako vhodný indikátor pro stanovení znečištění 
z bodových zdrojů (zejména pro zaústění povrchového splachu ze zpevněných ploch 
a komunikací) se jeví těžké kovy.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Bodové a nebodové zdroje znečištění, drobný vodní tok, chemický stav toku, kvalita vody. 
 
ÚVOD 
Vodní toky v urbanizovaných územích jsou zatěžovány polutanty, pocházejícími z 
nejrůznějších zdrojů, bodových i nebodových. Bodovými zdroji jsou především zaústění 
dešťových vod ze silnic a dálnic, zaústění dešťových vod ve městech a obcích, zaústění 
kanalizačních stok a přepadů z odlehčovacích komor. Nebodové zdroje jsou spojeny s 
transportem znečišťujících látek z velkých území, mohou to být atmosférická depozice, 
povrchový odtok z krajiny a obdělávaných pozemků, splach ze zpevněných ploch atd. 
(Langhammer, 2012). V antropogenně ovlivněných ekosystémech, s vyššími podíly 
zastavěných ploch a orné půdy, lze předpokládat rozkolísanější teplotní režim, vyšší průměrné 
teploty i vyšší elektrickou vodivost (celkový obsah rozpuštěných látek) odtékající povrchové 
vody. Zrychlení mineralizačních procesů a ztráty látek z povodí souvisí se zvyšující se teplotou 
povrchu. Vysoké teplotní výkyvy negativně ovlivňují bilanci látek a vody v krajině a mají za 
následek vymývání látek z půd a zvýšení jejich koncentrací ve vodních tocích.  Ve vodotečích 
tak můžeme pozorovat zvýšené koncentrace hydrogenuhličitanů, dusičnanů, vápníku, hořčíku, 
sodíku, draslíku či chloridů (Ripl, 2003). Sledováním ukazatelů znečištění vod lze identifikovat 
jednotlivé bodové a nebodové zdroje znečištění. Například se uvádí, že zatížení toků olovem a 
chromem má původ zejména v erozním smyvu (více než 50 %), zvýšené koncentrace PAU 
pochází až z 30 % ze zastavěných ploch a pouze 6,5 % z ČOV (Juráň, 2013), nejvyšší 
koncentrace dusíku vykazují vodní toky v zemědělských oblastech apod. (Novotný, 2003).   
 
METODIKA 
Pro ověření předpokladu, že na základě monitoringu fyzikálně-chemických parametrů ve 
vodních tocích lze identifikovat přítomnost bodových a nebodových zdrojů znečištění v povodí, 
byly zvoleny dvě vodoteče – Botič a Rokytka. Oba toky pramení jihovýchodně od Prahy, 
protékají Prahou a vlévají se do Vltavy. Svými parametry odpovídají kritériím drobného 
vodního toku. 
Zatímco Botič je sledován od roku 2014, měření na Rokytce bylo zahájeno až v průběhu tohoto 
roku. Ve vytipovaných profilech jsou odebírány vzorky vody a sedimentu. Současně s odběrem 
vzorků je měřeno pH, konduktivita, obsah rozpuštěného kyslíku a teplota vody. Ve vodě jsou 
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dále analyzovány koncentrace dusíkatých látek (N-NH4
+, N-NO2

- a N-NO3
-), P-PO4

3-, CHSK, 
Cl-, těžké kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) a mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie, 
E. coli, enterokoky). V sedimentu jsou analyzovány těžké kovy ve stejném rozsahu jako ve 
vodě, obsah organické hmoty (OM) a zrnitostní složení. Od roku 2016 jsou nově sledovány 
také tvrdost vody a celková alkalita (KNK), ukazatele, které jsou spojovány se splachem ze 
zemědělských půd, tj. mohly by být indikací plošného znečištění. U odběrů z roku 2017 došlo 
ještě k dalšímu rozšíření a určovány byly také koncentrace Na a K. Metody stanovení 
jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v Tab. 1.  
 

Tabulka  1. Metody stanovení sledovaných ukazatelů

 
 
VÝSLEDKY 
Ze sledovaných parametrů jsou nejvíce problematické koncentrace dusíkatých sloučenin a 
fosforečnanů. Na Botiči dochází k postupnému nárůstu N-NO3

- (Obr. 1 vlevo) od pramene 
(odběrový profil č. 1) k odběrovému místu č. 5 (za vesnicí Olešky a přilehlou chatovou osadou), 
v úseku před Prahou jsou pak koncentrace poměrně vyrovnané a převyšují limity NEK 
(Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.). V horním úseku je patrný vliv zemědělské činnosti v okolí 
toku. V Praze dochází k poklesu hodnot. P-PO4

3- (Obr. 1 vpravo) překračují limity od pramene 
až po ústí. Oba ukazatele jsou problematické během celého roku a ani jeden z parametrů 
nepoukazuje na přímý vliv bodových zdrojů znečištění. Podobné průběhy koncentrací lze 
pozorovat také na Rokytce. 
 

   
Obrázek  1. Průměrné koncentrace N-NO3

- (vlevo) a P-PO4
3- (vpravo) naměřené na vodním toku Botič 

Obr. 2 nabízí porovnání průběhu koncentrací N-NH4
+ a N-NO3

- u Botiče. Zatímco u N-NO3
- 

nejsou patrné výraznější výkyvy, z kolísání koncentrací N-NH4
+ lze pozorovat vliv některých 

bodových zdrojů znečištění. Zvýšené hodnoty lze pozorovat u eutrofního rybníku na prameni 
(profil č. 1), za obcí Čenětice (profil č. 4) a v odběrovém místě č. 11, kde je zaústěn odtok z 
dálnice. Zvýšení koncentrací amonných iontů v okolí silnic a dálnic je spojováno s nákladní 
autodopravou (Whitehead, 2007). 
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Obrázek  2. Průměrné koncentrace N-NHč

+ a N-NO3
- nameřené na vodním toku Botič 

Některé parametry jsou problematické pouze příležitostně a v závislosti na počasí. Např. CHSK 
nevyhovuje v odběrových lokalitách umístěných pod rybníky a nejvyšších hodnot dosahuje v 
létě a na podzim. Sezónní a také lokální zvýšení koncentrací lze pozorovat i u chloridů, které 
nejvyšších koncentrací dosahují v zimě a zejména v místech ovlivněných silničním provozem.  
Podobně jako chloridy má i konduktivita vzrůstající trend směrem po toku, což souvisí s 
nárůstem urbanizace a odtokem látek z povodí. Zvýšení hodnot směrem od pramene lze 
pozorovat také u vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku. I odnos těchto kationtů z povodí souvisí 
s využitím území. S vyšším podílem zastavěných ploch a orné půdy jsou očekávány i zvýšené 
koncentrace těchto látek v povodí (Ripl, 2003).  
U koncentrací těžkých kovů aktuálně naměřená data potvrdila výsledky předchozích studií, že 
těžké kovy preferují vazbu do pevné matrice a ve vodě se vyskytují pouze v nízkých 
koncentracích. Na Obr. 3 je zachycen průběh průměrných hodnot koncentrací těžkých kovů v 
sedimentu po celé délce Botiče. 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. U Rokytky dochází 
k nárůstu koncentrací všech těžkých kovů nad Kyjským rybníkem (v odběrovém místě č. 6). 
Olovo dosahuje maxima pod Kyjským rybníkem (v odběrném profilu č. 7). 
 

 
Obrázek 3. Průměrné hodnoty kovů v sedimentu (vodní tok Botič) 

Podobný trend průběhu koncentrací vykazují Cd, Cr a Ni. Všechny tyto kovy jsou ve vyšší 
koncentraci už od pramene, postupně pak jejich koncentrace klesají. U Botiče dochází k 
opětovnému nárůstu hodnot od profilu č. 17. Cu, Pb a Zn jsou naopak před Prahou v nižších 
koncentracích a limity překračují až v Praze.  
Vyšší koncentrace Cd, Cr a Ni v první části toku mohou souviset s vyšším obsahem organické 
hmoty a jemnozrnnějším sedimentem v horní části toku. Předpokládá se, že čím menší velikost 
částic a čím vyšší obsah organického uhlíku, tím vyšší potenciál má sediment/nerozpuštěné 
látky pro vázání těžkých kovů (Kelderman, 2000). U zmiňovaných kovů (Ni, Cd, Cr) se 
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prokázala jak závislost na obsahu OM, tak na zrnitostí. Vyšší koncentrace byly měřeny 
v profilech s vyšším podílem jemnozrnné frakce a organické hmoty.  
 

 
Obrázek  4. Koncentrace Cd (nahoře), Cu (dole) a obsah organické hmoty na vodních tocích Botič (vlevo) a 

Rokytka (vpravo) 

Na grafech (Obr. 4) je zaznamenán průběh průměrných koncentrací pro Cd a Cu u obou toků a 
jejich porovnání s obsahem OM. U Cd je korelační koeficient závislosti koncentrací a OM 
vysoký a průběh koncentrací koresponduje s OM. U Cu je korelační koeficient téměř nulový a 
není pozorována žádná závislost.  
 
ZÁVĚR 
Z dosavadních výsledků je patrný vliv antropogenních zdrojů znečištění již od pramene Botiče. 
Pro identifikaci nebodových zdrojů se ukazují jako vhodné N a P sloučeniny, jejichž vyšší 
koncentrace byly měřeny v oblasti zemědělsky využívané krajiny. Očekávané vyšší hodnoty 
KNK a tvrdosti vody přímo v lokalitách ovlivněných zemědělstvím naopak potvrzeny nebyly.  
U těchto ukazatelů je patrný vzrůstající trend směrem po toku.  Pro identifikaci bodových 
zdrojů, zejména bodové zaústění povrchového splachu z komunikací a zpevněných ploch, jsou 
nejvhodnějším ukazatelem těžké kovy v sedimentu. 
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ABSTRAKT 
Jednou z možností prehĺbenia aeróbnej a anaeróbnej stabilizácie kalu je deštrukcia 
prebytočného kalu. Za týmto účelom bolo vyvinutých viacero metód predúpravy kalu, ktorých 
spoločným zámerom je dezintegrácia prebytočného kalu pred stabilizáciou. My sme sa zamerali 
na štúdium možnosti zvyšovania biologickej rozložiteľnosti použitím ozónu. Experimenty boli 
uskutočnené v miešanom reaktore. Z výsledkov vyplýva, že počas ozonizácie prebytočného 
kalu hodnoty CHSK, TOC a TN v kvapalnej fáze vzrastajú s časom ozonizácie. Zvyšovanie 
týchto hodnôt možno vysvetliť tým, že ozón spôsobuje bunkovú lýzu mikroorganizmov kalu. 
Bol sledovaný aj vplyv produktov ozonizácie prebytočného kalu počas anaeróbnej stabilizácie 
kalov. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že pôsobenie ozónu na prebytočný kal zvyšuje 
produkciu bioplynu o 7,8 % až 23 %. Taktiež sme sa zamerali na vplyv produktov ozonizácie 
prebytočného kalu počas aeróbnej stabilizácie kalov. Z respirometrických meraní vyplýva, že 
ozonizáciou prebytočného kalu vzniká biologicky rozložiteľný substrát, ktorý nie je toxický pre 
mikroorganizmy aktivovaného kalu. Zvyšovaním dávky ozonizovaného kalu sa špecifická 
respiračná rýchlosť zvyšuje. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Aktivovaný kal, metanogénne testy, ozonizácia, respirometrické merania, znižovanie produkcie 
prebytočného kalu. 
 
ÚVOD 
Hlavným odpadovým produktom čistenia odpadových vôd je kal. Jeho ročná produkcia sa bude 
naďalej zvyšovať aj v dohľadnej budúcnosti. Náklady na spracovanie kalu sú vysoké, odhadujú 
sa na 50 - 60 % z celkových nákladov čistiarní odpadových vôd (Guo et al., 2013). V Európskej 
únii sa kaly najčastejšie využívajú na poľnohospodárske účely. Použitie kalov na 
poľnohospodárske pôdy sa stretáva so zväčšujúcim sa odporom, kvôli obavám z kontaminácie 
pôdy a následne vypestovaných plodín na danej pôde.  
 
Prístupy zamerané na znižovanie produkcie kalov boli zaradené do dvoch kategórií (Guo et al., 
2013):  
- redukcia prebytočných kalov po stabilizácii (zníženie množstva kalu, ktorý bol 

vyprodukovaný v technológii čistenia odpadových vôd a stabilizácii kalu). Nevýhodou sú 
vysoké prevádzkové náklady spojené s veľkým množstvom spotrebovanej energie a 
prevádzková zložitosť,  

-  redukcia produkcie prebytočného kalu v technologickej linke čistenia odpadových vôd.  
V novšej literatúre sú označované ako in - situ procesy redukcie aktivovaného kalu. 
 
Yasui a Shibata (1994) predstavili revolučnú metódu znižovania produkcie kalu. Na prehĺbenie 
bunkovej lýzy využili ozón. Na časť aktivačnej zmesi na výstupe z aktivačnej nádrže pôsobili 
ozónom. Počas ozonizácie v ozonizačnom reaktore došlo k čiastočnému rozkladu 
biopolymérov, k rozštiepeniu niektorých makromolekúl a k narušeniu bunkových stien. Týmto 
dosiahli zvýšenie biologickej rozložiteľnosti oxidovaného aktivovaného kalu, ktorý je potom 
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vo väčšej miere oxidovaný a mineralizovaný. V aktivačnej nádrži naďalej prebiehalo čistenie 
odpadovej vody. Množstvo rozloženého aktivovaného kalu bolo priamo úmerné dávke ozónu. 
 
He et al. (2006) študovali možnosti ozonizácie znižovania produkcie kalu. Experiment bol 
rozdelený na dve fázy. Najskôr uskutočnili série štúdií, na pochopenie vplyvu ozónu na 
vlastnosti kalu. V druhej fáze naplnili tri membránové bioreaktory ozonizovaným prebytočným 
kalom, súčasne na posúdenie vplyvu ozonizovaného kalu na množstvo kalu a kvalitu permeátu. 
Zistili, že ozón narušuje bunkovú stenu čím dochádza k uvoľňovaniu plazmy z buniek. S časom 
ozonizácie sa zvyšuje množstvo rozpustených organických látok. Zvyšovanie množstva 
rozpustených organických látok podporuje mineralizáciu kalu čím sa následne znižuje obsah 
rozpustených organických látok. V permeáte sa ozonizáciou kalu zvyšuje obsah dusíka a 
fosforu. 
 
METODIKA 

Opis modelového zariadenia 
Na obr.1 je schéma modelového ozonizačného zariadenia. Experimenty boli realizované 
v reaktore o objeme 2 l. Ozón bol produkovaný z kyslíka laboratórnym generátorom ozónu. 
Zmes kyslíka a ozónu bola privádzaná do ozonizačného reaktora cez fritu a miešaná 
s prebytočným kalom pomocou magnetického miešadla. Výkon generátora ozónu bol 80 % z 
maximálneho výkonu, prietok kyslíka bol 1 l.min-1. Na ozonizáciu bol použitý prebytočný kal 
z komunálnej čistiarne odpadových vôd s koncentráciou 7,34 g.l-1.  
 

 
Obrázok 1. 1 – zdroj kyslíka, 2 – generátor ozónu, 3 – prívod zmesi ozónu a kyslíka do 
reaktora, 4 – reaktor s modelovou vodou, 5 – detektor ozónu, 6 – magnetické miešadlo 

 
VÝSLEDKY 
Pri čistení odpadových vôd je nevyhnutným vedľajším produktom čistiarenský kal. Čistenie 
odpadových vôd je navrhnuté tak, aby sa odstraňovali nežiaduce zložky z odpadovej vody 
biotickými a abiotickými procesmi, pričom iba približne polovica znečisťujúcich látok je 
odstraňovaná biotickými procesmi, ostatné sa stávajú súčasťou produkovaného kalu. Cieľom 
spracovania kalov je zabrániť nepriaznivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie. 
 
Netradičným, ale v určitom rozsahu už aj aplikovaným procesom je ozonizácia. Pôsobením 
ozónu na kal dochádza k jeho dezintegrácii, čím sa zvyšuje jeho dostupnosť mikroorganizmom 
počas biologickej stabilizácie, a tým sa znižuje jeho množstvo. Ozonizáciou sa zároveň môžu 
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degradovať aj prípadné syntetické špecifické látky a/alebo mikropolutanty, ktoré sú  
adsorbované na kale (Sumegová, 2016). 
 
Počas ozonizácie prebytočného kalu sme sledovali hodnoty CHSK (chemická spotreba 
kyslíka), TOC (celkový organický uhlík), TN (celkový dusík), N-NH4 (amoniakálny dusík), N-
NO3 (dusičnanový dusík), -3

4PO-P  (fosforečnanový fosfor). Namerané hodnoty obsahu 
sledovaných veličín počas ozonizácie prebytočného kalu v závislosti od času ozonizácie sú 
uvedené v tab. 1. Egemen et al. (2000) skúmali zmenu hodnôt CHSK v aktivovanom kale pred 
a po ozonizácii. Taktiež aj výsledky ich experimentov ukázali, že hodnota CHSK v 
nefiltrovanej vzorke s mikroorganizmami sa po ozonizácii zvýšila a koncentrácia sušiny kalu 
sa znížila. Z výsledkov tejto série pokusov vyvodili, že zvýšenie hodnôt CHSK vplyvom 
ozonizácie bolo spôsobené hlavne lýzou buniek a uvoľnením vnútrobunkovej organickej 
hmoty. Z experimentov tiež zistili, že stupeň lýzy buniek závisí od dávky a trvania aplikácie 
ozónu. 
 

Tabuľka 1. Hodnoty nameraných koncentrácií sledovaných veličín počas ozonizácie 
prebytočného kalu v závislosti od času ozonizácie 

čas ozonizácie CHSKCr TOC TN NO3-N NH4-N P-PO43- 
[min] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] 

0 52 9,4 33,7 27,7 0,7 0,6 
10 193 44 44,8 30,3 3,4 1,1 
20 288 72 50,9 36,5 7,1 1,6 
30 1710 485 147 36,8 49,7 9,5 
40 1780 490 159 37,1 56,3 9,7 
50 2000 575 168 29,0 64,3 10,0 
60 1840 550 157 34,5 57,9 10,2 

 
Jedným z aspektov pri čistení vôd ozónom je možnosť zvýšenia rýchlosti a intenzity stabilizácie 
kalov a to jeho dezintegráciou. V tejto časti sa zaoberáme aeróbnou a anaeróbnou stabilizáciou 
kalu. Vplyv na aeróbnu stabilizáciu kalu sme posudzovali prostredníctvom respirometrických 
meraní. Koncentrácia prebytočného kalu v respirometri bola 0,496 g.l-1. Namerané a vypočítané 
špecifické respiračné rýchlostí pri rôznych časoch ozonizácie sú graficky znázornené na obr. 2. 
 

     
Obrázok 2. Časové závislosti nameraných a vypočítaných hodnôt špecifických respiračných 

rýchlostí pri rôznych časoch ozonizácie prebytočného kalu 
 

Z výsledkov respirometrických meraní vyplýva, že ozonizáciou kalu vzniká biologicky 
rozložiteľný substrát. Zvyšovaním dávky ozonizovaného kalu (zvýšenie množstva organického 
znečistenia) sa špecifická respiračná rýchlosť zvyšuje. 
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Zamerali sme sa na produkty ozonizácie kalu v závislosti od času ozonizácie, s cieľom prešetriť 
vplyv na proces anaeróbnej stabilizácie. Vzorky prebytočného ozonizovaného kalu sa líšili 
časom ozonizácie. Počiatočná koncentrácia prebytočného kalu bola 7,34 g.l-1. Kumulatívne 
množstvá vyprodukovaného bioplynu počas metanogénnych testov sú uvedené v tab. 2. 
Najvyššie kumulatívne množstvá bioplynu (tab. 2) boli dosiahnuté po 30 a 50 minútovej 
ozonizácii. 
 

Tabuľka 2. Kumulatívne množstvá vyprodukovaného BP v závislosti od času ozonizácie 
prebytočného kalu počas metanogénnych testov 

typ kalu A+P 10 20 30 40 50 60 
kum. množ. BP / ml 208,8 232,0 226,5 2681, 250,3 271,5 252,5 
zvýšenie produkcie BP / %  10,0 7,8 22,0 16,6 23,0 17,0 

 
ZÁVER 
Aplikácia procesu ozonizácie pri biologickom čistení odpadových vôd je menej využívaná v 
dôsledku relatívne vysokých investičných a prevádzkových nákladov. Preto sme sa rozhodli 
študovať netradičné procesy s využitím ozónu pri čistení odpadových vôd. Zamerali sme sa na 
možnosti využitia ozónu pri znižovaní produkcie prebytočných kalov.  
Na základe hodnoty CHSK v kvapalnej fáze pred a po ozonizácii sme hodnotili schopnosť 
solubilizácie kalu. Obsah CHSK v kvapalnej fáze sme sledovali ako funkciu času ozonizácie. 
Počas ozonizácie prebytočného kalu hodnoty CHSK, TOC a TN vzrastajú s časom ozonizácie. 
Nárast hodnoty CHSK v kvapalnej fáze možno vysvetliť tým, že ozón spôsobuje bunkovú lýzu 
mikroorganizmov kalu. Počas ozonizácie taktiež dochádza k nárastu koncentrácie N-NH4, N-
NO3 a -3

4PO-P , čo je spôsobené bunkovou lýzou a následným rozkladom bielkovín 
obsiahnutých v uvoľnenej vnútrobunkovej hmote. Oxidácia amónnych iónov prebieha len v 
minimálnej miere, o čom svedčí aj časový priebeh zmeny koncentrácie N-NO3. Z výsledkov 
respirometrických meraní vyplýva, že ozonizáciou prebytočného kalu vzniká biologicky 
rozložiteľný substrát, ktorý nie je toxický pre mikroorganizmy aktivovaného kalu. Zvyšovaním 
dávky ozonizovaného kalu (zvýšenie množstva organického znečistenia) sa špecifická 
respiračná rýchlosť zvyšuje. Taktiež sme sa zamerali na vplyv produktov ozonizácie 
prebytočného kalu počas anaeróbnej stabilizácie kalov. Najvyššie kumulatívne vyprodukované 
množstvá počas ozonizácie prebytočného kalu boli dosiahnuté po 30 a 50 minútovej ozonizácii. 
Kumulatívne množstvo bioplynu v porovnaní s referenčným meraním sa zvyšuje už od 10 
minúty ozonizácie. Pôsobenie ozónu na prebytočný kal zvyšuje produkciu bioplynu. 
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ABSTRAKT 
Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd tvorili za rok 2014 na Slovensku podľa údajov 
eurostatu 56 880 t. Ich produkcia je za posledné roky viac menej stála. Rozvojom verejných 
kanalizácií v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS a záväzkom SR sa v najbližších 
rokoch predpokladá zvýšenie množstva vyprodukovaného kalu. V zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva sú pred samotnými činnosťami zneškodnenia, akým je napr: 
skládkovanie, uprednostňované činnosti zhodnocovania. Preto je potrebné sa zamerať na 
úpravu čistiarenského kalu vhodnými procesmi, prostredníctvom ktorých sa dosiahnu 
ukazovatele, t.j. neprekročia sa stanovené limitné hodnoty koncentrácií rizikových látok (napr.: 
dosiahnutie limitov stanovených v STN 46 5735, v zákone 188/2003 Z.z. o aplikácii 
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a pod.), čím sa umožní jeho ďalšie využitie, 
ktorým môže byť výroba kompostu, priama aplikácia do pôdy, rekultivácia skládok, výroba 
pestovateľských substrátov, prípadne energetické zhodnotenie. Cieľom práce bude analýza 
rozborov vzoriek z čistiarenského kalu na obsah ťažkých kovov odobratých z vybraných ČOV 
a možností jeho ďalšieho využitia. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Kal z čistenia komunálnych odpadových vôd, ťažké kovy, zhodnotenie. 
 
ÚVOD 
S narastajúcim počtom domácností napojených na verejnú kanalizáciu vzrastá množstvo 
odpadových vôd, ktoré sú čistené v čistiarňach odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), čo má za 
následok aj zvyšujúce sa množstvo kalu, ktoré s touto činnosťou súvisí. Vlastnosti kalov závisia 
od pôvodu a množstva odpadovej vody, vody určenej na splachovanie (verejná toaleta, 
súkromná toaleta), jej zberného typu (na mieste, mimo prevádzky) a následnej úrovne úpravy 
(Mateo-Sagasta a kol., 2015). Primárny kal z procesu spracovania v ČOV sa líši svojimi 
vlastnosťami oproti sekundárnemu. Primárny kal obsahuje usaditeľné látky obsiahnuté 
v odpadovej vode (kal z primárnych usadzovacích nádrží), má spravidla zrnitú štruktúru. 
Sekundárny kal (prebytočný) je tvorený zmesou mikroorganizmov a usaditeľných látok 
z biologického stupňa ČOV. Tento kal sa odvádza z dosadzovacích nádrží, jeho koexistencia je 
vločkovitá, zloženie ovplyvňuje spôsob čistenia a vstupná odpadová voda (Samešová, 
2012),(Samešová a kol., 2014). Kal má tendenciu koncentrovať ťažké kovy, stopové organické 
zlúčeniny, ktoré sú ťažko biologicky odbúrateľné, patogénne organizmy ako baktérie 
(enterokoky, streptokoky, a iné) a vírusy prítomné v odpadových vodách. Na druhej strane, kal 
je bohatý na živiny ako dusík a fosfor a obsahuje cenné organické látky užitočné pri vyčerpaní 
pôdy alebo erózii (ec.europa.eu, 2016). V rámci EÚ sa kal primárne chápe ako odpad a je 
riadený smernicou 2008/98/ES o odpadoch. Za splnenia limitných hodnôt sa však môže ďalej 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 310 ~ 
 

zhodnotiť a využívať na výrobu kompostu, pestovateľských substrátov, aplikáciu do 
poľnohospodárskej pôdy, rekultiváciu skládok, plôch, spaľovanie alebo zneškodniť ukladaním 
do mora alebo skládkovaním.  
 
METODIKA 
Vybraná ČOV je kapacitne naplánovaná na 240 000 ekvivalentných obyvateľov a ročne 
spracuje viac ako 13 miliónov m3 odpadových vôd. Pre analýzu boli vybrané informácie 
týkajúce sa nakladania s čistiarenským kalom na Slovensku a vzorky sekundárneho kalu 
vybranej ČOV, ktorých merania boli vykonané v rokoch 2014 a 2015. Legislatíva k čisteniu 
odpadových vôd a odpadová legislatíva ku ktorej sa radia kaly sú vo veľkej miere odlišné. Pre 
analýzu boli vybrané limity pre využitie splaškových kalov v pôdnych procesoch, t.j. 
v poľnohospodárstve v zmysle smernice 86/278/EHS o ochrane ŽP a najmä pôdy pri použití 
splaškových kalov v poľnohospodárstve, ďalej prísnejšie limity národnej legislatívy, t.j. zákona 
č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a STN 46 5735 Priemyselné 
komposty. Stanovenie celkového obsahu ortuti.   
 
VÝSLEDKY 
 
Nakladanie s čistiarenským kalom na Slovensku 
V rámci Slovenskej republiky bola aplikácia splaškových kalov do pôdy (Obrázok 1) 
za obdobia rokov 2003-2015 podľa údajov Eurostatu a SAŽP výrazná v roku 2003 až 2005. 
V rokoch 2014 a 2015 sa priamo do poľnohospodárskej pôdy sa kal neaplikoval. Dlhodobo 
najvýraznejšie a je využitie kalu na výrobu kompostu, výrobu pestovateľských substrátov a 
pod. 
 

 
Obrázok 1. Využitie kalov vyprodukovaných čistiarňami odpadových vôd na Slovensku 

(Zdroj: Eurostat, SAŽP, 2017) 

Ťažké kovy vo vzorkách sekundárneho kalu vybranej ČOV 
V Tabuľke 1 sú uvedené limitné hodnoty legislatívnych predpisov pre ťažké kovy, ako 
aj priemer ich nameraných hodnôt vo vzorkách  sekundárneho kalu vybranej ČOV 
a mikrobiologické ukazovatele. Namerané hodnoty ťažkých kovov vo vzorkách sekundárneho 
kalu (Obrázok 2 a 3), ako aj ich priemer, neprekročili stanovené limitné hodnoty predpisov EÚ 
ani slovenskej legislatívy, čím splnili podmienku vhodnosti na aplikáciu do poľnohospodárskej 
pôdy. Obsah ťažkých kovov v čistiarenskom kale rovnako spĺňal limitné hodnoty uvedené v 
technickej norme pre priemyselné komposty. 
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Tabuľka 1. Limitné hodnoty pre koncentráciu ťažkých kovov v čistiarenských kaloch, 
koncentrácia ťažkých kovov v čistiarenských kaloch a mikrobiálny rozbor 

Ťažké 
kovy 

EÚ 
Smernica  

86/278/EHS 

SK  
Zákon  

188/2003 Z.z. 

STN  
46 5735 

Vybraná ČOV  
priemer 

 Slovensko  
Kaly používané v 

poľnohospodárstve 
[mg/kg sušina] [mg/kg sušina] [mg/kg sušina] [mg/kg sušina] [mg/kg sušina] 

 2015 2014 2013 
As / 20 50 6,85 8,48 4,27 
Cd 20-40 10 13 0,80 0,50 1,75 
Cu 1000-1750 1000 1200 216,18 223,80 244 
Ni 300-400 300 1200 17,84 17,77 32 
Pb 750-1200 750 500 18,05 26,72 50 
Zn 2500-4000 2500 3000 811,3 780,33 1970 
Hg 16-25 10 10 0,93 0,96 2,57 
Cr / 1000 1000 27,58 25,93 97 

   

Mikrobiologické  
Ukazovatele  

SK  
Zákon 188/2003 Z.z.. 

Vybraná ČOV  
priemer 

  

[KTJ.g-1] [KTJ.g-1]   

 2015 2014   

Termotolerantné koliformné baktérie 2.106 1500 11 150   

Fekálne streptokoky 2.106 1357,5 2720   

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu, www.slov-lex.sk, www.sazp.sk, INGEO 

Koncentrácie Cd, Ni, Pb a Cr (Obrázok 2 a 3) boli v období dvoch rokoch viac menej ustálené. 
V roku 2015 hodnoty As a Pb poklesli v čistiarenskom kale. Koncentrácia Hg dosahovala 
stabilne vysoké hodnoty v mesiaci august. U Hg a As je badať najväčší rozptyl medzi 
koncentráciami v jednotlivých meraniach, ako aj meraniach po sebe idúcich (Hg min. 0,38 
mg/kg sušiny, Hg max. 1,43 mg/kg sušiny pri najprísnejšom limite 10 mg/kg sušiny, As min. 
5,2 mg/kg sušiny, max. 12 mg/kg sušiny pri najprísnejšom limite 20 mg/kg sušiny).

Obrázok 2. Koncentrácia As, Cu, Cd, Ni v sekundárnom čistiarenskom kale za roky 2014-2015 
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Vplyv sezónnosti koncentrácie ťažkých kovov na kalové hospodárstvo s výnimkou Hg 
(potrebné odsledovať v ďalších rokoch) nebolo možné určiť z dôvodu malého počtu meraní. 

Obrázok 3. Koncentrácia Pb, Zn, Hg, Cr v sekundárnom čistiarenskom kale za roky 2014-2015 
 
ZÁVER 
Na základe analyzovaných parametrov a dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že kaly 
z vybranej ČOV nepresahujú koncentrácie ťažkých kovov a mikrobiálnych ukazovateľov a 
môžu byť využité ako zdroj organických látok a živín, t.j. zhodnotené na poľnohospodárske 
účely, či už ako kompost, alebo aplikovaním do poľnohospodárskej pôdy s vhodnými 
vlastnosťami na ich aplikáciu. Z hľadiska zdravotnej bezpečnosti je však potrebné dbať na 
dostatočnú hygienizáciu kalu vo fermentačnom procese, kde sa odstránia nežiadúce látky 
a patogénne mikroorganizmy. 
 
POĎAKOVANIE 
Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV v rámci 
projektu VEGA 1/0631/15. 
 
ZOZNAM LITERATÚRY 
Bianchini A., Bonfiglioli l., Pellegrini M. and Saccani C. (2016). Sewage sludge management in Europe: a critical 

analysis of data quality. in International Journal of Environment and Waste Management. ISSN: 1478-
9868. 

Mateo-Sagasta J., Raschid-Sally L. and Thebo A. (2015). Global Wastewater and Sludge Production,Treatment 
and Use. In Wastewater: Economic Asset in an Urbanizing World. Springer. ISBN 978-94-017-9545-6. 

Samešová, D. (2012). Ťažké kovy v čistiarenských kaloch. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o 
životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, 46(5), 232-236. ISSN 0044-4863. 

Samešová, D., Ďuricová A. (2014). Analýza využitia čistiarenského kalu. Žilina. Strix. ISBN 978-80-89281-98-5. 
Smernica Rady č. 86/278/EHS o ochrane ŽP a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve 
STN 46 5735 Priemyselné komposty. Stanovenie celkového obsahu ortuti.   
Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
www.eurostat.sk. 
www.sazp.sk. 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 313 ~ 
 

KULTIVACE HYDROGENOTROFNÍCH METHANOGENŮ 
PRO BIOLOGICKOU KONVERZI CO2 A H2 NA BIOMETHAN 

ZA TERMOFILNÍCH A MEZOFILNÍCH PODMÍNEK 
 

Varga Z., Hejnic J., Andreides D., Zábranská J. 
 

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

E-mail: zdenek.varga@vscht.cz  
 
ABSTRAKT 
Anaerobní fermentace je široce rozšířenou technologii, během které dochází k rozkladu 
organických látek za vzniku bioplynu. Organické látky obsahují ve svých strukturách kyslík, 
proto je vedle energeticky využitelného methanu další majoritní součástí bioplynu oxid uhličitý. 
Pro lepší energetické využití je bioplyn převáděn na biomethan odstraněním oxidu uhličitého. 
Nové přístupy transformují oxid uhličitý na biomethan a z těchto postupů je perspektivní 
zejména biotechnologie.  
Hydrogenotrofní methanogeneze je slibnou technologií pro úpravu bioplynu, kdy biologickou 
konverzí oxidu uhličitého v bioplynu a externě přidávaného vodíku dochází k obohacení 
bioplynu až na úroveň biomethanu. Realizovatelnost hydrogenotrofní methanogeneze byla již 
potvrzena v laboratorním i poloprovozním měřítku, ale stále je mnoho aspektů procesu, které 
nejsou zcela prozkoumány a optimalizovány. Velmi důležitou součástí technologie je 
dostatečné množství aktivní kultury hydrogenotrofních methanogenů a její kultivace je klíčová 
pro účinnost procesu. Cílem této práce je augmentace hydrogenotrofních methanogenů v 
termofilní a mezofilní anaerobní kultuře vytvořením příznivých podmínek a vzájemné 
porovnání obou kultur. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Anaerobní fermentace, hydrogenotrofní methanogeny, methan, methanizace, oxid uhličitý, 
vodík.  
 
ÚVOD 
Řešení problému globálního oteplování v důsledku emisí oxidu uhličitého ze spalování 
fosilních paliv přitahuje čím dál více pozornosti v rámci vývoje a využití alternativních, 
obnovitelných zdrojů energie. Mezi obnovitelné zdroje energie patří bioplyn, jenž je produktem 
anaerobní fermentace, která je v dnešní době rozšířenou technologii v oblasti čištění odpadních 
vod, stabilizace kalů a zpracování organických odpadů. Bioplyn se nejčastěji využívá pro 
výrobu tepla nebo v kogeneračních jednotkách pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné 
energie, avšak produkovaná energie naráží na omezení v rámci využití transportní sítě, která je 
vybudována pouze pro elektřinu a zemní plyn. Použití stávající sítě zemního plynu brání 
přítomnost oxidu uhličitého v bioplynu. Jeho odstranění je založeno na nákladných fyzikálně-
chemických principech, kdy dochází ke zvyšování podílu methanu v bioplynu až na kvalitu 
zemního plynu, tzv. biomethanu. (Lombardi & Carnevale, 2013).  
V dnešní době se svět soustředí na využívání alternativních zdrojů energie, jako jsou solární či 
větrné elektrárny, ale tyto technologie vyrábí elektrickou energii nárazově a produkují ji 
nezávisle na konkrétní spotřebě v rozvodné síti. V těchto případech je možné přebytečnou 
energii využít k výrobě vodíku pomocí elektrolýzy vody a konzervovat ji ve formě plynu (tzv. 
power-to-gas system). Následné skladování a energetické využití vodíku je sice ekologické, ale 
ekonomicky náročné (Gahleitner, 2013).  
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Řešením je využití energie konzervované ve formě vodíku činností hydrogenotrofních 
methanogenů, které využívají vodík jako zdroj elektronů k redukci oxidu uhličitého obsaženého 
v bioplynu za vzniku methanu (Borja, 2011). Následně by bylo možné vtláčet takto získaný 
biomethan do transportní sítě pro zemní plyn. Hydrogenotrofní methanogeny jsou již dlouhou 
dobu známé a vyskytují se v omezeném množství v každé kultuře mikroorganismů nacházející 
se v anaerobním fermentoru, ale jejich aktivita a počet se dají zvýšit přiváděním H2 do 
bioreaktoru a vytvořením ideálních podmínek.  
 
POUŽITÉ MATERIÁLY A METODY 
Experiment byl prováděn ve dvou reaktorech ve tvaru válce s rozdílným teplotním režimem. 
První reaktor byl provozován při 55 °C s celkovým pracovním objemem 5 l, jehož užitný objem 
byl 4 l. Druhý reaktor měl celkový objem 4,5 l s užitným objemem 3,6 l a po celou dobu 
experimentu byl provozován při 35 °C. Reaktory byly kontinuálně promíchávány hřídelovým 
dvou-lopatkovým míchadlem (IKA – RW 20 Digital) a pH bylo kontrolováno online pomocí 
pH elektrod (Hamilton – Polyplast, PN 238380). Jako inokulum byly použity kaly z termofilní 
a mezofilní anaerobní fermentace a jako substrát sloužil kontinuálně přiváděný plynný vodík a 
oxid uhličitý v poměru 80/20 obj.%. Plyny byly vedeny z tlakových lahví do mísiče a jako směs 
plynů přiváděny do difusoru na dně reaktorů. Zatížení reaktoru vodíkem bylo 1 l ∙ l-1 ∙ d-1 po 
dobu 77 dnů a poté bylo zvýšeno na 1,5 l ∙ l-1 ∙ d-1. Reaktor byl opatřen recyklem, který sloužil 
k maximálnímu využití prošlého plynu. Pomocí recyklu plynu byla dávkována kyselina 
mravenčí pro udržení pH v optimálním rozsahu. Za mísičem a v plynovém prostoru reaktoru 
byla umístěna odběrová místa pro kontrolu složení vstupujících plynů a kvalitu vznikajícího 
bioplynu. V jedné třetině výšky reaktorů se nacházelo odběrové místo pro analýzu suspenze v 
reaktoru.  
 
Analytické metody 
Během provozu byly v pravidelných intervalech prováděny následující analýzy potřebné pro 
charakterizaci suspenze kalu: chemická spotřeba kyslíku (ChSK) dichromanovou 
semimikrometodou se spektrofotometrickou koncovkou, gravimetrické stanovení veškerých 
látek (VL), rozpuštěných (RL) a nerozpuštěných látek (NL), ztráta žíháním (ZŽ), amoniakální 
dusík odměrným neutralizačním stanovením s titrační koncovkou (Namon), 
spektrofotometrické stanovení rozpuštěných orthofosforečnanů (Portho) (Horáková et al., 
2005). Přítomnost mikronutrientů byla ověřována rentgenovou fluorescenční analýzou 
v Centrálních laboratořích VŠCHT.  
Pro sledování změny kultury byla použita metoda fluorescenční in situ hybridizace (FISH). 
Vzorky byly zafixovány dvěma způsoby: 4% paraformaldehydem a 96% ethanolem, následně 
zhybridizovány s genovými sondami (Nielsen et al., 2009). Fluorescenční signál byl pozorován 
mikroskopem Olympus BX51-RFAA s kamerou Olympus XM10 a vyhodnocen pomocí 
programu CELL^F společnosti Olympus. 
Kvalita plynů byla z odběrových míst do 41. dne stanovována chromatograficky na GC 
Shimadzu 2014 s metodou nástřiku on-column při isotermě 130 °C s tepelně vodivostním 
detektorem a náplňovou kolonou s náplní Hayesep D mash s nastaveným průtokem nosného 
plynu (helia) kolonou na 30 ml/min. Po 41. dnu byla kvalita plynu měřena pro lepší separaci 
plynu na chromatografu CE GC 8000 TOP s vyhodnocením analytů tepelně vodivostním 
detektorem a náplní Hayesep D mash. Použitý nosný plyn byl argon s průtokem kolonou 100 
ml/min. Přistroj pracoval v izotermním režimu při 100 °C a tato teplota byla shodná pro kolonu 
i nástřik vzorku.  
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VÝSLEDKY A DISKUZE 
Výsledky z adaptace hydrogenotrofních methanogenů byly shrnuty ze 131 dnů od začátku 
experimentu. Z bilance průtoku vstupního a výstupního plynu a z kvality plynu byla vypočítána 
účinnost konverze oxidu uhličitého na methan a zbytkový vodík v plynu pro jednotlivé reaktory 
(Obrázek 1 a 2).  

 
Obrázek 1. Účinnost konverze oxidu uhličitého na methan a zbytkový vodík v mezofilním 

reaktoru 

 
Obrázek 2. Účinnost konverze oxidu uhličitého na methan a zbytkový vodík v termofilním 

reaktoru 

Z naměřených hodnot lze vyčíst, že k adaptaci kultury při zatížení vodíkem 1 l ∙ l-1 ∙ d-1 došlo 
v mezofilním i termofilním reaktoru okolo 50. dnu experimentu. V 53. den experimentu došlo 
k výpadku proudu, díky kterému nebyly reaktory míchány, vyhřívány a ani jim nebyl po dobu 
dvou dnů dodáván substrát, což mělo za následek pokles aktivity hydrogenotrofních 
methanogenů. Po opětovném zprovoznění reaktorů bylo zvýšeno zatížení na 1,5 l ∙ l-1 ∙ d-1 z dat 
získaných po navýšení je patrné, že dochází k rychlejší adaptaci termofilní kultury.  
Z dat je také patrná vyšší inkluze vodíku ve výstupním plynu u mezofilního reaktoru. 
Hodnoty z pravidelných analýz suspenze reaktorů (Obrázek 3) ukazují nárůst sledovaných 
hodnot v průběhu optimalizace. Postupný pokles hodnot ChSK a NLzž v reaktorech byl 
způsoben postupným rozkladem mikroorganismů, které odumřely v důsledku nedostatku 
vhodného substrátu, protože dávkovaný vodík a oxid uhličitý nebyly schopné metabolizovat.  
Snižování koncentrace makronutrientů nasvědčuje nárůstu hydrogenotrofních methanogenů, 
což bylo potvrzeno FISH analýzou vybraných vzorků. 
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Obrázek 3.  Výsledky z pravidelných analýz suspenze kalu v mezofilním (vlevo) a 

termofilním (vpravo) reaktoru 
 
ZÁVĚR 
Kontinuální dávkování oxidu uhličitého a vodíku vedlo k rozvoji hydrogenotrofních 
methanogenů. Průměrné účinnosti konverze a obsahu methanu jsou shrnuty v tabulce 1. 
Získané výsledky ukazují na vyšší efektivity hydrogenotrofních methanogenů v termofilních 
podmínkách.   
 

Tabulka 1. Průměrná a maximální získaná účinnost konverze oxidu uhličitého na methan a 
obsah methanu při jednotlivých zatíženích termofilního a mezofilního reaktoru 

Podmínky Zatížení reaktoru 
H2 (L ∙ L-1 ∙ d-1) 

Účinnost konverze Obsah methanu v bioplynu 
Průměr Maximum Průměr Maximum 

Mezofilní 
1 59 % ± 14 % 85 % (52. den) 34 % ± 12 % 62 % 

1,5 41 % ± 10 % 58 % (127. den) 23 % ± 6 % 38 % 

Termofilní 
1 66 % ± 20 % 89 % (49. den) 43 % ± 14 % 66 % 

1,5 56 % ± 14 % 78 % (128. den) 38 % ± 11 % 58 % 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Příspěvek byl financován z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 
20-SVV/2017). 
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ABSTRAKT 
Príspevok overuje účinnosti zvýšeného biologického odstraňovania fosforu (ZBOF) na 
vybraných mestských ČOV. Sledovalo sa, či v anaeróbnych podmienkach aktivácie dochádza 
k uvoľneniu fosforu z biomasy a naopak, či v oxickej časti nastane jeho spätné naviazanie. 
V práci bola zároveň vypočítaná a porovnaná hmotnostná bilancia biologického a chemického 
odstraňovania fosforu. Bilancie ukázali, koľko fosforu sa na ČOV reálne biologicky odstránilo 
a aké faktory (zloženie surovej odpadovej vody, nakladanie s kalom, zdržná doba v anaeróbnom 
stupni atď) ovplyvňujú toto odstraňovanie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Bilancia fosforu, ČOV, odstraňovanie nutrientov, zrážanie fosforu, zvýšené biologické 
odstraňovanie fosforu. 
 
TEORETICKÝ ÚVOD 
V procese ZBOF sa využívajú tie mikroorganizmy aktivovaného kalu, ktoré sú schopné za 
špecifických podmienok akumulovať vo zvýšenej miere fosfor vo forme polyfosfátov (Barnard 
J., 2014; Chudoba J., 1989; Drtil M., 2013). Tieto baktérie sú súhrnne označované ako poly-P 
baktérie (PP baktérie, v angl. literatúre PAO). Pôvodne sa za hlavnú baktériu zodpovednú za 
tento proces považoval Acinetobacter, ale neskoršie mikrobiologické výskumy potvrdili, že 
rozhodujúcu úlohu zohráva najmä Accumulibacter a Tetrasphaera (Barnard J. et al., 2014). 
Základnou podmienkou pre ZBOF je striedanie anaeróbnych, anoxických a oxických 
kultivačných podmienok, čim je možné zvýšiť akumuláciu fosforu v sušine aktivovaného kalu 
a následne aj v prebytočnom kale z ca. 1 - 2% až na 3 - 7% (výnimočne aj viac) (Barnard J., 
2014; Drtil M., 2013; Henze M., 2008). Podstatou je, že  
PP baktérie v anaeróbii nahrádzajú nedostatok oxidačných činidiel uvoľňovaním PO4-P zo 
svojich buniek. Zároveň časť organických látok, najmä octan, prejde z vodnej fázy do vnútra 
buniek, kde sa transformuje na zásobné látky. Následne sa v anoxických a najmä oxických 
podmienkach s NO3 a O2 zásobné látky zoxidujú, pričom sa uvoľní nadbytok energie, ktorá 
umožní baktériám obnovu energetických zásob syntézou nových polyfosfátov. Preto  
PP baktérie viažu PO4-P spätne do bunky a viažu ho v oveľa väčšom množstve než ostatné 
baktérie, ktoré ZBOF nedokážu realizovať. Ak sa prebytočný kal odoberie v oxickom stave (t.j. 
s naviazanými polyfosfátmi) a ďalej sa s ním nakladá optimálne, je možné takto odstrániť 
podstatnú časť PO4-P bez chemického zrážania. ZBOF má logicky ako každý proces aj 
obmedzenia ako je napr. nedostatok organického substrátu (najmä octanov) v odpadovej vode, 
nevhodná teplota, zvýšený výskyt konkurenčných baktérií neakumulujúcich polyfosfáty (najmä 
glykogén akumulujúce baktérie, tzv. GAO), nedostatočná anaeróbia v predradenom reaktore 
(vysoké ORP), nevhodné nakladanie s prebytočným kalom atď. (Barnard J., 2014; Comeau Y., 
1986; Drtil M., 2013). Aj preto sme v tejto práci overovali, ako teoreticky popísaný proces 
ZBOF skutočne funguje na reálnych mestských ČOV po nedávnej rekonštrukcii. Na väčšine 
mestských ČOV, kde je potrebné dosiahnuť 1 resp. 2 mg/l Pcelk v odtoku, je dozrážanie fosforu 
s Fe3+ resp. Al3+ nevyhnutné (realizuje sa najmä simultánne zrážanie priamo do aktivácie). Aj 
na ČOV z tejto práce tomu tak bolo. Medzi využívané technologické linky patria najmä systémy 



12. bienální konference CzWA VODA 2017, Poděbrady, 20. – 22. září 2017 
 

~ 318 ~ 
 

AII/O, Phoredox, JHB, UCT a AnRDN (Drtil M., 2013). V tejto práci boli sledované ČOV s 
technológiami AII/O a AnRDN (obr.1). 
 

 
Obrázok 1. Technologické schémy AII/O a AnRDN. 2 – predčistená voda, 3 – odtok, An – 
anaeróbny reaktor, D – denitrifikácia, N – nitrifikácia, R – regenerácia, DN - dosadzovacia 

nádrž, RVK – recirkulácia vratného kalu, PK - prebytočný kal, RI - interná recirkulácia. 
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Proces ZBOF sa sledoval na 5 mestských ČOV. Na 4 z nich (ČOVA 440 000 EO; B 180 000 
EO; C 23 000 EO; D 95 000 EO) je technológia aktivácie AnRDN. Na ČOV E (18 000 EO) je 
AII/O. Požadované limity na odtokový Pcelk sú pre ČOV A, B a D 1 mg/l; pre ČOV C a E  
2 mg/l. Odber bodových vzoriek aktivovaného kalu pre stanovenie PO4-P profilu sa uskutočnil 
v letných a jarných mesiacoch, v priebehu pracovných dní (doobeda) so štandardnou 
prevádzkou ČOV bez prívalových dažďov alebo havarijných situácií. Odbery sa realizovali na 
začiatku a konci anaeróbie, na začiatku a konci denitrifikácie a na konci nitrifikácie. V druhej 
časti práce sa na základe dlhodobých zaťažení týchto 5 ČOV (priemery za rok 2016) a spotreby 
zrážacích činidiel vypočítala hmotnostná bilancia fosforu. Jednak sa tak porovnali účinnosti 
ČOV, jednak sme zistili, koľko fosforu sa odstráni zrážaním a koľko procesom ZBOF. Na ČOV 
A a D sa používa na dozrážanie PO4-P síran železitý; na ČOV B, C a E sa zráža so zmesou 
síranu železitého a hlinitého (Al3+ sa používa na redukciu vláknitých mikroorganizmov 
Microthrix parvicella). Všetky analýzy sa robili podľa štandardných metód vo filtrovaných 
vzorkách, pričom filtrovalo sa hneď po odbere priamo v objekte aktivácie (aby sa počas 
transportu do laboratória nezmenili koncentrácie PO4-P). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Výsledky profilov koncentrácií rozpustených PO4-P pre jednotlivé ČOV sú uvedené v tab. 1. 
Je vidieť, že na všetkých ČOV dochádzalo k zvýšeniu konentrácie PO4-P počas prietoku 
anaeróbnou sekciou a následne v anoxii a oxii dochádzalo k jej výraznému poklesu. Pokles v 
anoxii ešte nemusel byť spôsobený len spätným viazaním PO4-P, ale aj tým, že do denitrifikácie 
je zaústený interný recyklus z oxie / nitirifikácie (viď obr. 1), ktorý koncentráciu PO4-P 
čiastočne narieďuje. Intenzívne naviazanie PO4-P do biomasy v oxii, ale najmä nárast 
koncentrácie PO4-P v priebehu anaeróbneho reaktora jednoznačne potvrdzujú, že ZBOF 
prebieha. Podľa STN sa odporúča pomer BSK5 : Pcelk na úrovni 20 a viac, na ČOV C, D, E je 
celoročný priemer len 11 až 14. Ak detailne porovnáme, o koľko mg/l sa v anaeróbii PO4-P 
zvýšili, potom sme nenašli žiadnu koreláciu medzi týmto pomerom a intenzitou anaeróbneho 
uvoľňovania PO4-P. Možné vysvetlenie je spojené s tým, že o intenzite procesu nerozhoduje 
len koncentrácia organických látok vo forme BSK5, ale aj aký podiel z BSK5 predstavuje octan. 
Na všetkých 5 ČOV sa využíva aj chemické dozrážanie fosforu. Keďže sa nárast PO4-P v 
anaeróbii všade prejavil, nemohlo byť Fe, resp. Fe a Al v nadbytku (ak by bolo, uvoľnený PO4-
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P by sa zrážal a nenameral by sa nárast vo filtrovaných vzorkách). Je možné konštatovať, že 
dávkovanie Fe resp. Fe + Al bolo optimálne a nie zbytočne vysoké.  
 
Tabuľka 1. Koncentračný profil PO4-P v mg/l. Teplota sa týka aktivácie počas odberu; pH je 

rozsah v daných profiloch 

Miesto odberu 

ČOV A 
18oC 
pH = 

7,2-7,4 

ČOV B 
18oC 
pH = 

7,0-7,2 

ČOV C 
18oC 
pH = 

7,2-7,4 

ČOV D 
13oC 
pH = 

7,2-7,3 

ČOV E 
13oC 
pH = 

7,3-7,4 

AN1 začiatok anaeróbnej sekcie 1,5 6,5 8,1 5,3 0,7 
AN2 koniec anaeróbnej sekcie 7 9,3 10,7 7,5 10,9 

D1 začiatok denitri. sekcie (anoxia) 1,9 5,5 1,9 7,3 - 
D2 koniec denitri. sekcie (anoxia) 1,9 5,4 0,9 6,9 0,5 

N koniec nitri. sekcie (oxia) 0,2 0,3 0,8 1,1 0,1 
 

Tabuľka 2. Bilancia fosforu v jednotlivých ČOV vypočítaná na základe priemerov roku 2016 
 ČOV A B C D E 
1 Pcelk v prítoku do aktivácie (mg/l) 6,4 7 5,8 7,6 7,9 
2 Pcelkv odtoku z ČOV (mg/l) 0,7 0,2 0,6 0,6 0,9 
3 Celkovo odstránený Pcelk (mg/l) (z  riad.1,2) 5,7 6,8 5,2 7 7 
4 Priemerný prítok Q24 (m3/d) 112147 28512 14561 31785 5990 
5 Celkovo odstránený Pcelk (kg/d) (z  riad.3,4) 639 194 76 222 42 
6 Dávky roztoku Fe  (kg/d) 11660 - - 2133  
7 Dávky roztoku Fe + Al (kg/d) - 2500 672 - 380 

8 Pomer Fe k odstránenému Pcelk (mol/mol)  
(z  riad. 5,6) 1,07 - - 0,57 - 

9 Pomer Fe+Al k odstrán. Pcelk (mol/mol)      
(z  riad. 5,7) - 0,6 0,41 - 0,42 

10 Vyzrážaný Pcelk (kg/d) (z  riad. 6,7) 458 78 21 84 12 
11 Biolog.odstránený Pcelk (kg/d) (z  riad. 5,10) 181 116 55 138 30 
12 Množstvo prebytočného kalu (kg/d) 12958 8713 768 2746 517 

13 Hmotnostný podiel biol.viazaného Pcelk 
v prebyt. kale (%) (z  riad. 11,12) 1,4 1,3 7,1 5,0 5,8 

14 BSK5 : Pcelk do aktivácie (mg : mg) 22 38 11 14 14 
15 BSK5 : Ncelk do aktivácie (mg : mg) 2,7 4,5 2,4 2,2 2,3 
16 Zaťaženie aktivácie (kg BSK5/m3.d) 0,141 0,245 0,07 0,114 0,07 
17 Zdržná doba akt.zmesi v anaeróbii (h) 1,7 0,95 1,3 1,4 2 
 
Bilancia chemického a biologického odstránenia Pcelk je v tab. 2. Výpočty v nej vychádzajú 
jednak z ročných priemerov od prevádzkovateľov ČOV, jednak z hydrochemických súvislostí 
(molárny pomer Fe resp. Fe + Al k odstránenému PO4-P môžeme pri koncentráciách 
odtokového Pcelk v desatinách mg/l uvažovať na úrovni 1,5 mol/mol; obsah Fe v roztoku síranu 
železitého je 1,9 mol/kg roztoku a obsah Fe + Al v zmesnom roztoku síranu železitého a síranu 
hlinitého je 1,5 mol / kg roztoku). Hlavné závery z tab 2. sú nasledovné: 
 podiel biologicky viazaného fosforu (bez chemicky vyzrážaného fosforu) v prebytočnom 

kale je od 1,3 do 7,1 % (riadok 13). Tieto hodnoty sú na 3 ČOV výrazne vyššie (na ČOV C 
až E sú v rozsahu 5 až 7,1 %). Na ČOV A a B aj napriek potvrdenému ZBOF sú len 1,3 a 
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1,4 %, čo je na úrovni pre bežný prebytočný aktivovaný kal bez ZBOF. Možné vysvetlenie 
pre ČOV A je v tom, že tu zostalo spoločné gravitačné zahustenie primárneho 
a prebytočného kalu (v rámci rekonštrukcie sa nestihlo zrealizovať samostatné mechanické 
zahustenie prebytočného kalu). Spoločná prítomnosť primárneho kalu a prebytočného kalu 
v objekte gravitačného zahustenia spôsobí, že podstatná časť biologicky viazaného fosforu 
sa uvoľní späť do kalovej vody a  celková účinnosť ZBOF je nižšia než by mohla byť. 
K zlepšeniu by malo dôjsť po uvažovanej inštalácii oddeleného zahustenia prebytočného 
kalu.  

 na ČOV B je vysoký pomer BSK5 : Pcelk (až 38; na ostatných ČOV len 11 až 22; riadok 14). 
Na túto ČOV je napojený producent priemyselného znečistenia (vody s prevahou 
organického znečistenia a minimom dusíka a fosforu). Preto na tejto ČOV vznikne viac kalu 
na jednotkové množstvo fosforu z prítoku. Na otázku, prečo sa teda na tejto ČOV dávkuje 
viac zrážacieho činidla, (navyše keď v odtoku je podľa riadku 2 Pcelk len 0,2 mg/l a limit je  
1 mg/l,) je odpoveď spojená s tým, že dávky sú v nadbytku kvôli redukcii vláknitých 
penotvorných organizmov. 

 na všetkých ostatných sledovaných  ČOV (okrem B) bol veľmi nízky pomer BSK5 : Ncelk 

(hlavne ČOV C,D,E). Je to stav, ktorý uvádzajú viaceré mestské ČOV. Dôležité je, že aj pri 
tak nízkom pomere sa darí dosiahnuť účinnú denitrifikáciu a redukciu NO3

- tak, že ZBOF sa 
naštartuje a prebieha. To, že proces ZBOF prebieha je možné vysvetliť aj tým, že na týchto 
ČOV sú dostatočné zdržné doby v anaeróbnom stupni (riadok 17) a tie prispievajú k 
fermentačnej produkcii octanu acidogenézou a acetogenézou. 

 
ZÁVER 
Na všetkých 5 sledovaných mestských ČOV sa potvrdil proces ZBOF, ktorý prebiehal aj na 
ČOV s veľmi nízkym pomerom BSK5 : Pcelk (na 3 ČOV tento pomer len 11 až 14). Z výpočtu 
dlhodobých hmotnostných bilancií Pcelk a spotreby zrážacích činidiel na týchto 5 ČOV 
vyplynulo, že biologicky viazaný fosfor sa v prebytočnom kale nachádza v hmotnostných 
percentách od 1,3 do 7,1 %. Na 3 ČOV sú tieto hodnoty nad 5 %, čo zodpovedá procesu ZBOF. 
Na 2 ČOV napriek potvrdenému ZBOF vyšlo len 1,3 – 1,4 %. Na jednej z týchto  
2 ČOV je vysoký podiel organických látok z priemyslu a preto tu vzniká viac kalu na 
jednotkové množstvo fosforu z prítoku. Z tohto dôvodu  je v kale menší podiel fosforu, aj keď 
sú PP baktérie aktívne. Na druhej ČOV sa počas rekonštrukcie síce zrealizovala nová aktivácia, 
ale spoločné zahusťovanie primárneho a prebytočného kalu zostalo. To spôsobuje uvoľňovanie 
PO4-P naviazaného v aktivácii so ZBOF späť do kalovej vody.  
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Technologie pro úpravu pitné, procesní 
a odpadní vody - SOLVOX® a SOLVOCARB® 

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Mgr. Martina Vlčka
Tel.: 548 124 129, mobil: 731 608 788, e-mail: martin.vlcek@linde.com

Technické plyny jsou klíčovými pomocníky nejen ve všech průmyslových odvětvích, ale mohou významně pomoci 
i při čištění a úpravě pitné, procesní a odpadní vody.

Technologie SOLVOX® pro intenzi kaci čištění odpadních
vod pomocí vnosu čistého kyslíku:

Účinně řeší problémy s nedostatečnou provzdušňovací
kapacitou v biologickém stupni čištění odpadních vod.
Vysoká využitelnost a řízený vnos kyslíku.
Účinně snižuje klíčové hodnoty CHSK, BSK, nerozpustných
látek na odtoku z čistírny odpadních vod.
Systém měření a regulace SOLVOX® rovněž umožňuje
nastavení pro efektivní nitri kaci a denitri kaci
– odbourání dusíku na čistírně odpadních vod.
V krátké době řeší problém s trvalým nebo sezónní
zápachem na čistírně odpadních vod a v jejím okolí.
Může být velmi výhodnou ekonomickou alternativběžné 
stavební rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Vysoká  exibilita systému s možností rychlé instalace ke 
stávajícímu aeračnímu systému za plného provozu čistírny.
Velmi spolehlivý a bezhlučný provoz.
Můžeme Vám prezentovat několik stálých nebo dočasných 
referenčních aplikací SOLVOX® u zákazníků v potravinářském 
průmyslu v ČR.

Technologie SOLVOCARB® pro neutralizaci alkalických
procesních nebo odpadních vod a pro mineralizaci pitné 
vody pomocí oxidu uhličitého (CO2):

Významná alternativa použití minerálních kyselin
pro úpravu pH (neutralizaci) vod s těmito výhodami:

Oxid uhličitý není kategorizován jako zdraví
a životnímu prostředí škodlivá látka.
Žádné zvýšení solnosti vod chloridy, sírany atd.,
což má pozitivní vliv na sledovanou hodnotu RAS
(rozpustné anorganické soli) u odpadních vod.
Nedochází k překyselení vod při úpravě pH vzhledem
k ploché neutralizační křivce CO2.
Žádné korozívní účinky.
Bezpečné a jednoduché skladování a manipulace 
s CO2.
Nejlepší ekologická a v mnoha případech 
i ekonomická alternativa.

Řízené dávkování CO2 do pitné vody společně 
s vápnem/vápenným mlékem pro proces 
(re)mineralizace pitné vody.
Můžeme Vám prezentovat referenční aplikace 
u zákazníků v ČR.

Linde Gas – ideas become solutions.
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ENERGIE AG BOHEMIA je součástí infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich, 

který nabízí svým zákazníkům v České republice služby v oblastech vodního hospodářství 

a zásobování teplem.

Skupina ENERGIE AG BOHEMIA v České republice poskytuje vodohospodářské služby 

prostřednictvím společností ČEVAK, VAK Beroun, VODOS Kolín, VS Chrudim, VHOS a AQUA SERVIS. 

S více než 1 700 zaměstnanci a obratem 3,1 mld. Kč zajišťují tyto společnosti kompletní nabídku 

služeb spojených s výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod pro téměř 

900 000 obyvatel.

ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.

Lazarská 11/6 · 120 00 Praha 2

E-mail: bohemia@energieag.cz

www.energieag.cz

Pobočka: 

Mánesova 40/4 · 370 80 České Budějovice 

Telefon: 386 110 911 · Fax: 386 110 910

www.cevak.cz · www.vakberoun.cz · www.vodoskolin.cz · www.vschrudim.cz · www.vhos.cz · www.aquark.cz

900 000 obyvatel.
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PFT, s. r. o.
Prostředí a fluidní technika
Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel.: 233 311 302, 233 311 389, fax: 233 311 290
e-mail: pft@pft-uft.cz, http://www.pft-uft.cz

Firma se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializovala se na dešťové vody v jednotné a oddílné dešťové kanalizaci. Naše
vírové regulátory a škrticí šoupata regulují odtok z dešťových zdrží a z odlehčovacích komor. Vyplachovací klapky se osvědčily při jejich provozu. Zpět-
né klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součástí protipovodňové ochrany kanalizace.

Firma Prostředí a fluidní technika, PFT, s. r. o., byla založena v roce 1995 jako zastoupení německé firmy UFT Dr. H. Brombach GmbH, která vyvinu-
la převážně výrobky sloužící ke kompletnímu vystrojení dešťových nádrží.

Činnost firmy je rozdělena do tří oborů: oddělení hydromechaniky, elektrotechniky a městské hydrologie. Spolupracujeme s projektanty při hydrau-
lickém návrhu, naše výrobky dodáváme s podrobným hydraulickým dimenzováním a s odtokovou křivkou. Máme vlastní montážní skupinu, která
zabezpečuje správné osazení našich výrobků.

Řešíme následující problémy: regulaci odtoku z odlehčovacích komor, čištění dešťových zdrží, protipovodňovou ochranu kanalizace, pneumatickou
dopravu splašků. Dodáváme a montujeme následující kanalizační armatury: vírové ventily, vyplachovací klapky, sklopné česle, zpětné klapky, vřete-
nová šoupátka a stavidla, systém GULLIVER – pneumatickou dopravu odpadních vod.

• Hospodaření s dešťovými vodami • Armatury pro odpadní vody • Elektrotechnika • 
• Pneumatická doprava splašků • Hydraulika • Protipovodňová ochrana •

Armatury pro vystrojení objektů 
na kanalizační síti

Firma se zabývá návrhem,výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializovala se na dešťové vody vjednotné a oddílné dešťové kanalizaci. Naše 
vírové regulátory a škrticí šoupata regulují odtok z dešťových zdrží a z odlehčovacích komor. Vyplachovací klapky se osvědčily při jejich provozu.
Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součástí protipovodňové ochrany kanalizace.

Firma Prostředí a fl uidní technika, PFT, s.r.o., byla založena v roce 1995 jako zastoupení německé fi rmy UFT Dr. H. Brombach GmbH, která vyvinula 
převážně výrobky sloužící ke kompletnímu vystrojení dešťových nádrží.

Činnost fi rmy je rozdělena do tří oborů: oddělení hydromechaniky, elektrotechniky a městské hydrologie. Spolupracujeme s projektanty při hydrau-
lickém návrhu, naše výrobky dodáváme s podrobným hydraulickým dimenzováním a s odtokovou křivkou. Máme vlastní montážní skupinu, která 
zabezpečuje správné osazení našich výrobků.

Řešíme následující problémy: regulaci odtoku z odlehčovacích komor, čištění dešťových zdrží, protipovodňovou ochranu kanalizace, pneumatickou 
dopravu splašků. Dodáváme a montujeme následující kanalizační armatury: vírové ventily, vyplachovací klapky, sklopné česle, zpětné klapky, vřete-
nová šoupátka a stavidla, systém GULLIVER – pneumatickou dopravu odpadních vod, systém dálkového řízení kanalizačníh objektů - AQASYSTM-FW.

• Hospodaření s dešťovými vodami • Armatury pro odpadní vody • Elektrotechnika • 
• Pneumatická doprava splašků • Hydraulika • Protipovodňová ochrana •

• Systém dálkového řízení AQASYSTM-FW •

Armatury pro vystrojení objektů 
na kanalizační síti
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Pneumatická doprava odpadních vod systémem GULLIVER®

Odvádění odpadních vod a fekálií stlačeným vzduchem brání hnití a korozi
Co je GULLIVER® systém? 

Odpadní voda a fekálie jsou shromažďovány
v pneumatickém systému GULLIVER® v tlakové
nádobě a prostřednictvím stlačeného vzduchu
z kompresoru jsou odváděny bez nebezpečí ucpávání. 
S každým tlakovým cyklem je do odpadní vody 
pomocí stlačeného vzduchu přidáván kyslík, takže 
odpadní voda zůstává i v tlakovém potrubí v aerobním 
prostředí. Výtlačné potrubí se jedenkrát za den 
pročistí stlačeným vzduchem a účinně tak brání 
vzniku usazenin, jakož i kanalizačních povlaků.

Funkční schéma systému GULLIVER®

Typické příklady použití pneumatické dopravy 
odpadních vod systémem GULLIVER®

•  Při použití dlouhých
výtlačných řadů s velkým 
objemem potrubí.

•  Možnost připojení 
i odlehlých oblastí.

•  Při nepravidelném 
odtoku odpadní vody.

•  Při velkých rozdílech 
geodetických výšek 
a při malém odtoku.

Výhody pneumatické dopravy odpadních 
vod systémem GULLIVER®

•  Provzdušnění zabraňuje anaerobnímu hnití
•  Nedochází k zatížení okolí zápachem vznikajícího 

sirovodíku
•  Nehrozí biogenní koroze betonových a ocelových 

konstrukcí způsobená 
kyselinou sírovou

•  Adaptace systému 
odvádění i na odpadní 
vody s vysokým podílem 
pevných látek

•  Malé opotřebení během 
provozu, systém bez 
rotujících dílů.

Využijte naše zkušenosti s pneumatickými 
systémy odvádění odpadních vod.

Mnoho objektů pracuje na hranici svého výkonu 
nebo tuto mez již překročilo. Na základě 
zkušeností z mnoha projektů může  rma 
hoelschertechnic-gorator® vypracovat návrhy 
řešení optimalizace čerpacích stanic včetně jejich 
provedení. Lze zvýšit energetickou účinnost? 
Lze ušetřit energii, aniž by se ohrozila funkce 
a výhody pneumatického odvádění odpadních 
vod? Obraťte se na nás!

www.pft-uft.cz
Prostředí a  uidní technika

Systém GULLIVER® na odpočívadle dálnice

Instalace na klíč,
vše od jednoho výrobce

Vystrojení pneumatické  stanice Provedení v kombinaci s čerpací stanicí

Plnicí cyklus Tlakový cyklus

předšachta

tlaková nádoba

kompresor kompresor

bio ltr bio ltr

tlaková nádoba

předšachta
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tel.: 518 120 009, 606 619 826, email: info@zemsky.cz, www.zemsky.cz 

ÚV Osuské 

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. 
Na Kopci 884/46 
696 01 Rohatec 
 
 

Společnost ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. je vaším partnerem pro dodávky a montáže 
technologií vodního hospodářství, energetiky, chemického, strojírenského a 
potravinářského průmyslu. 
Realizaci díla zajišťujeme včetně stavebních prací, elektroinstalace a ASŘTP - jedná 
se zejména o úpravny vod, čerpací a přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod, 
kotelny, technologické linky v potravinářství apod.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisterna 3 m3 a 1 m3 

Drapák štěrku 500l 

Technologické zázemí  pro Herní prvky BRUNO 

na  VDJ Šiberna 

Rekonstrukce aeračního systému, ČOV BČ 90 





ČISTÁ VODA

ČISTÁ pôDA

> KONTAKT
Karin Zlatošová
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
Mokrá 359, 664 09  Mokrá
CARMEUSE SLovAKIA s.r.o. 
Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovakia 
Mob: +421 904 704 272
 www.carmeuse.eu

Carmeuse 
je popredným 

výrobcom 
vápna 

a vápenca

AQUACALCo > rada produktov určených pre úpravu vody

STABICALCo > rada produktov určených pre sanačné projekty

BIOCALCo > rada produktov určených pre úpravu  kalov
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