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Váţené dámy, váţení pánové, milí hosté, 

 

srdečně Vás vítám v  lázeňském městě Poděbradech. Jsem potěšen, ţe Vaše volba pro pořádání tak 

významné akce, jakou je VODA 2011, bienální konference a výstava, pořádaná Asociací pro vodu 

ČR, padla právě na naše město. 

Vnímám tuto skutečnost opravdu symbolicky, neboť historický vývoj Poděbrad je důkazem, jak je pro 

ţivot města důleţitá právě voda. Koncem devatenáctého století naše město ekonomicky 

neprosperovalo. Nedláţděné náměstí lemovaly chalupy s doškovými střechami, chyběla kanalizace i 

vodovod. Zásobování vodou zajišťovaly studny jímající nekvalitní přípovrchové zdroje. Přirozeně, 

v té době nikdo netušil, ţe ve stometrové hloubce nepřetrţitě pracuje geniální chemická laboratoř, ve 

které z čisté podzemní vody vzniká voda minerální. Za přispění oxidu uhličitého, vystupujícího 

z hlubin země, dochází k rozpouštění nerostných látek a takto sycená voda pod tlakem stoupá 

k povrchu, těsněna mocným souvrstvím druhohorních slínovců. 

Počátkem dubna 1905 nechal tehdejší majitel panství kníţe Arnošt Filip Hohenlohe  na druhém 

nádvoří zámku hloubit vrtanou studnu pro získání kvalitního zdroje pitné vody. Po čtyřech měsících 

stále beznadějného vrtání se za úsvitu 1. srpna 1905 podařilo v hloubce 96 metrů prorazit cenomanský 

obzor a z vrtu vytryskla artézským přetlakem minerální voda. Tento okamţik byl v dějinách města 

naprosto zlomový. Zásluhou dr. Boučka byly rychle provedeny laboratorní zkoušky vody, potvrzující 

výskyt kvalitní alkalické kyselky. Na základě doporučení berlínské univerzity byly vybudovány a jiţ 

8. července 1908 královéhradeckým biskupem posvěceny a otevřeny první kníţecí lázně. Následovalo 

hloubení dalších zdrojů minerální vody, byla zahájena výstavba lázeňských objektů, hotelů, rezidencí. 

Náhlý příliv hostů zvučných jmen byl doprovázen rozvojem obchodu, sluţeb i celého města. Během 

první lázeňské sezóny 1908 bylo hostům poskytnuto 4 tisíce léčebných koupelí, v následujícím roce 

15 tisíc a v roce 1913 jiţ zavítalo do Poděbrad 4 tisíce lázeňských hostí, kterým bylo aplikováno 50 

tisíc koupelí. Poděbradská kyselka v lahvích se stala důleţitým exportním artiklem, zdejší pro Praţany 

snadno dostupné lázně byly důstojnou konkurencí Karlovým Varům či Mariánským Lázním. 

Dnešní Poděbrady se snaţí cenné dědictví dále rozvíjet. Město hloubí svoje nové vlastní zdroje, na 

jaře bylo za pomoci Ministerstva zdravotnictví veřejnosti otevřeno pítko minerální vody přímo na 

novém monitorovacím vrtu. Ve spolupráci s Lázněmi Poděbrady a.s. bychom rádi navázali na 

historickou tradici. 

Témata Vaší odborné konference se dotýkají mnoha důleţitých oblastí, které aktuálně řeší také naše 

samospráva. Jde o problematiku zásobování nově urbanizovaných částí města pitnou vodou, odvádění 

vod odpadních, jejich čištění a vypouštění do recipientu. Zabýváme se také souvisejícími náleţitostmi 

technickými a legislativními. Jde o závaţné otázky, které se dotýkají kvality kaţdodenního ţivota 

občanů. Proto i pro nás, zástupce města, bude Vaše konference v mnohém poučením a zdrojem 

důleţitých poznatků. 

 

Přeji Vašemu jednání mnoho zdaru i příjemný pobyt v Poděbradech.  

 

RNDr. Miloš Mikolanda 

2. místostarosta - Město Poděbrady 
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PŘEDMLUVA 

 

Devátá bienální konference VODA 20121 navazuje na řadu úspěšných konferencí AČE ČR 

pořádaných od roku 1995 kaţdé dva roky, z nichţ poslední konference se stále ještě tradičním názvem 

Odpadní vody – Wastewater 2009 se konala v Plzni v květnu 2009. V roce 2009 došlo zároveň k 

přeměně AČE ČR v CzWA, takţe jedním z hlavních cílů konference v r. 2011 je představit pořádající 

Asociaci pro vodu ČR (CzWA) jako moderní profesní sdruţení, které se od úzkého zaměření na 

odpadní vody propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Asociace tak má poprvé 

v takové šíři moţnost prokázat, ţe pohyb od AČE ČR k CzWA byl správný, prospěšný a nezbytný a ţe 

struktura nové asociace odpovídá motivu celé této změny, a sice „Vodu máme jen jednu―. Pořadatelé 

jsou přesvědčení, ţe s Vaší pomocí se podařilo navázat na vysokou úroveň předchozích bienálních 

konferencí a současně rozšířit jejich obsah tak, aby odpovídal novému pojetí CzWA.  

Pořadatelé velmi podrobně a pečlivě vyhodnotili připomínky účastníků minulé bienální konference 

v Plzni i bienálních konferencí AČE SR v Tatrách. Těmto připomínkám se přizpůsobil nejen program 

konference, ale i termín (přesun z květnového, prý příliš napjatého termínu do října) a místo (které by 

umoţnilo i určité rekreační vyţití účastníků akce při zachování dobré dopravní dostupnosti). Věříme, 

ţe po dobu konference oceníte a uţijete si poklidnou atmosféru tohoto nádherného lázeňského města.  

Největší změny doznal ale program a formát konference. Protoţe je obtíţné zajistit při tak širokém 

pojetí našich bienálních konferencí VODA, aby plenární přednášky zaujaly všechny účastníky 

konference, rozhodl se programový výbor pro rok 2011 zkusmo zkrátit plenární sekci pouze na první 

dopoledne. V této sekci bude prezentováno 5 přednášek pokrývajících svým zaměřením, kdyţ ne celé 

tak alespoň většinu spektra odborných zájmů členů CzWA. Programový výbor si velmi cení, ţe se 

těchto zásadních a klíčových přednášek ujali odborníci, kteří svými znalostmi a rozhledem garantují 

kvalitu těchto sdělení. Další program konference (tj. první den odpoledne a druhý den dopoledne) se 

odborný program rozdělí do tří paralelních proudů (tj. šest půldenních sekcí), jejichţ náplň zajišťují 

s pomocí programového výboru odborné skupiny CzWA. Pro odborné skupiny představuje toto 

uspořádání moţnost představit výsledky činnosti i kolegům z jiných odborných skupin, kteří se třeba 

nezúčastňují pravidelných odborných seminářů a jiných akcí těchto skupin. V případě komplexnějších 

témat se na programu sekce podílejí i dvě či více odborných skupin. Kaţdá z pořádajících odborných 

skupin vybrala pro danou sekci moderátora, který bude zároveň plnit úlohu tzv. zpravodaje. Ten také 

shrne hlavní projednávaná témata i výsledky diskuse z odborné sekce pro závěrečnou plenární sekci, 

která se bude konat druhý konferenční den po obědě. Tyto zprávy by se měly rovněţ stát podkladem 

pro závěrečnou diskusi na konferenci. Snahou tedy je, aby na konferenci mohlo zaznít více odborných 

přednášek a zároveň dát větší prostor pro diskusi z řad účastníků konference. Programovému výboru 

se spolu s odbornými skupinami podařilo sestavit přednáškový a diskusní program těchto odborných 

sekcí: 

 

SEKCE 1 

Koncepční, technické a provozní otázky zásobování měst a obcí pitnou vodou, odvádění odpadních 

vod a jejich čištění včetně odvádění a vyuţívání sráţkových vod z urbanizovaných území. 

 

SEKCE 2 

Čištění odpadních vod v rurálních, horských a rekreačních oblastech. Hledání kompromisů mezi hi-

tech a low-tech přístupy. Legislativní problémy. 
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SEKCE 3 

Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách: toxicita, eutrofizace, moţnosti řešení nadměrného vnosu 

těchto sloučenin do povrchových i podzemních vod. Řízení jakosti vod v povrchových tocích 

a nádrţích.  

 

SEKCE 4 

Nové poznatky z nitrifikace a denitrifikace. 

 

SEKCE 5 

Odpadní vody jako zdroj surovin a energie, nakládání s čistírenskými kaly. 

 

SEKCE 6  

Moderní technologie a zařízení pro úpravu pitných vod a čištění odpadních vod. Nové metody detekce 

znečištění. 

 

Struktuře těchto sekcí odpovídá i členění příspěvků v tomto sborníku, aby se účastník konference 

mohl v tomto materiálu snáze orientovat. 

Podobně jako v minulých letech byla významně podporována i další forma odborné prezentace, a to 

formou posterových sdělení. I na této bienální konferenci proběhne tedy soutěţ O cenu předsedy 

CzWA za nejlepší posterové sdělení. Vzhledem k značné různorodosti témat posterových sdělení bude 

i letos soutěţ rozdělena do dvou kategorií, a sice i) Aplikovaná věda, technologie a inţenýrství a ii) 

Výzkum a vývoj. Plné texty posterových sdělení jsou rovněţ obsaţeny v tomto sborníku.  

Na základě zkušeností z minulé bienální konference jsme se letos vrátili opět k tištěnému sborníku. 

Tento sborník nelze ovšem povaţovat za recenzovanou publikaci, jeho hlavním posláním je být 

pomocníkem účastníkům konference. Vzhledem k napjatému rozpočtu konference jsme se snaţili 

náklady na výrobu sborníku co nejvíce omezit. Sborník je proto tištěn černobíle a jednotlivé příspěvky 

neprošly odbornou ani jazykovou úpravou ze strany programového výboru konference. Editoři 

sborníku mohli pouze dodat obdrţeným příspěvkům zdání jednotného vzhledu, coţ nebylo vţdy 

jednoduché či zcela moţné, a to přesto, ţe všichni autoři příspěvků do sborníku obdrţeli podrobné 

a dle našeho názoru jasné a jednoznačné pokyny, jak příspěvky formálně upravit. V souladu 

s příslušnými předpisy musí tedy programový výbor konstatovat, ţe za „jazykovou, grafickou 

a odbornou úroveň a správnost odpovídají zcela autoři příspěvků― a ţe „otištění určitého příspěvku 

v tomto sborníků nemusí znamenat, ţe vyjadřuje odborné stanovisko CzWA―. Na druhou stranu však 

věříme, ţe výběr příspěvků, který programový výbor provedl, je určitou garancí toho, ţe tato 

konference bude pro své účastníky očekávaným odborným přínosem. 

Připravit takovouto konferenci by nebylo moţno bez aktivní odborné podpory autorů příspěvků, 

kterým chceme touto cestou poděkovat. Slova díků je nutno směřovat i všem těm, kteří se podíleli na 

organizačním zajištění akce, jejichţ jména jste mohli najít např. v 2. cirkuláři. Významnou organizační 

podporu konferenci poskytl i sekretariát CzWA. Dobrou konferenci nelze připravit ani bez pomoci 

sponzorů, partnerů i vystavovatelů, jejichţ loga najdete v prostorách Kongresového centra Lázeňská 

Kolonáda.  

S přáním zajímavých záţitků z odborného i doprovodného programu i příjemného a klidného pobytu 

v lázních Poděbrady 

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 

předseda programového výboru 



     

 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

PLENÁRNÍ SEKCE 



     

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 



     

~ 1 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ LEGISLATIVY EVROPSKÝCH 

SPOLEČENSTVÍ V ČR 

 

Punčochář P.



     

~ 2 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

  



     

~ 3 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU – MĚNÍCÍ SE POŢADAVKY 

NA KVALITU, MNOŢSTVÍ A TECHNOLOGIE 

 

Dolejš P. 

 

W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 České Budějovice a FCh VUT, Brno 

E-mail: petr.dolejs@wet-team.cz 

 

ABSTRAKT 

Příspěvek shrnuje některé vlivy současných poţadavků na kvalitu a mnoţství pitné vody 

a uvádí vybrané aspekty návrhu technologie úpravy a provozu úpraven. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kvalita vody, pitná voda, procesy úpravy vody, technologický audit, úprava vody 

 

ÚVOD 

Zásobování kvalitní pitnou vodou je jednou z civilizačních vymoţeností moderní doby, které 

si ale v našich geografických a přírodních podmínkách pravděpodobně váţíme nejméně. S tím 

bychom se neměli smířit. 

Proč většina spotřebitelů povaţuje pitnou vodu z kohoutku za něco drahého (ve smyslu 

vysoké ceny) a bohuţel ne drahocenného, ve smyslu významu pro ţivot člověka? Proč je 

denní platba za spotřebovanou pitnou vodu „vysoká―, kdyţ se rovná tomu, co bez mrknutí oka 

zaplatíme za dvě tři SMS zprávy anebo krátké telefonické popovídání? Jsou pro náš 

kaţdodenní ţivot obě tyto sluţby stejně významné? Myslím, ţe z tohoto hlediska hraje velmi 

pozitivní roli aktivita vedoucí k širokému informování veřejnosti o kvalitě vody z kohoutku. 

Pomáhá uvědomění si toho, co povaţujeme za samozřejmost, kterou v běţném ţivotě 

přehlíţíme. 

Protoţe na konferenci Voda 2011 se schází především čistírensky zaměření účastníci, zmíním 

pro usnadnění mezioborového dialogu také v několika místech některé odlišnosti 

„vodárenského― a „čistírenského― přístupu. 

 

KVALITA  

Pitná voda je v našich domácnostech to nejčistší, co v nich máme, snad jen s výjimkou 

sterilního obvazu či náplasti. Cokoli chceme očistit, uvedeme do styku s pitnou vodou, (ruce, 
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prádlo, podlahu) a nečistoty „přesuneme― do tohoto média, přicházejícího k nám 

z vodovodního kohoutku. 

Kvalitu pitné vody ovlivňuje zejména kvalita zdroje a kvalita úpravy. Počty normovaných 

ukazatelů stoupají. US EPA například zvýšila jejich počet od roku 1974 do roku 2000 z 22 na 

91. Těţko si představit, ţe by po provozovateli čistírny odpadních vod někdo vyţadoval 

v dohledné době plnění takového počtu kvalitativních ukazatelů vyčištěné vody.  

Je nezbytné si také uvědomit, ţe na jedné straně jsou velmi striktní poţadavky na normované 

ukazatele (a je to správné), na druhou stranu musí úpravny tyto poţadavky zajistit za všech 

podmínek kvality surové vody a ještě v dostatečném mnoţství. Kvalita vstupní suroviny – tj. 

surové vody pro úpravu (hlavně z povrchových zdrojů) je zřejmě tou nejproměnlivější vstupní 

surovinou ve všech výrobních technologiích. Snadno to můţeme zjistit z dlouhodobějšího 

časového průběhu významných parametrů kvality surové vody, jako jsou počty organismů, 

koncentrace organických látek, teplota, zákal, mangan, koncentrace mikropolutantů atp. 

Koncentrace některých ukazatelů se v průběhu roku liší o jeden či dva řády a moţnost 

předpovědi je stále ještě mizivá. Procesy a provozní podmínky úpravy tedy musí (resp. měly 

by) neustále reagovat na vývoj kvality surové vody. 

Co ovlivňuje splnění hlavního cíle celého systému zásobování pitnou vodou? Mohli 

bychom si to znázornit jako součin dvou základních kritérií, která mají vliv na celkovou 

účinnost obecného vodárenského systému (účinností zde rozumím soubornou míru plnění 

základního poslání zásobování pitnou vodou tj. v dostatečné kvantitě, kvalitě a bez přerušení 

(Dolejš, 2004a). 

 

Účinnost vodárenského systému  =  (účinnost úpravy)  x  (účinnost transportu) 

 

Součinitel „účinnosti úpravy“ v sobě integruje zvládnutí chemických a biologických 

procesů, které se uplatňují zejména při změnách kvalitativních vlastností vody, a to jak při 

úpravě, tak při její distribuci. K tomuto aspektu se ještě vrátíme v kapitole o technologiích. 

Součinitel „účinnosti transportu“ v sobě integruje veškeré manipulace, při kterých 

nedochází k ţádným chemickým a biologickým reakcím a je proto výsostnou doménou 

specialistů stavebních, strojních a elektrotechnických oborů. Historicky byl transport dlouhá 

staletí tím jediným a výlučným aspektem zásobování (pitnou) vodou. Někdy tento pohled 

jako by přetrvával aţ do dnešní doby a procesy úpravy neměly skoro ţádnou důleţitost a 

význam vedle starosti o pevnost betonu stavebních konstrukcí či dimenzování potrubí. Je to 

asi i proto, ţe úprava vody je jako obor jen něco málo přes jedno století stará a můţeme ji 

datovat aţ od postupného širšího zavedení pomalé filtrace (zhruba v polovině 19. století) 

následované chlorací na přelomu století.  

Mohou být jistě i vodárenské systémy, kde vůbec nedochází ke změnám v chemických a 

biologických vlastnostech dopravované vody (nepřidává se ţádná chemikálie, nic s ničím 

nereaguje, nic biologického neroste). V těchto zvláštních případech je pak jistě vše jen o 
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transportu a procesní hledisko, vyjadřující vlivy účinnosti úpravy, je jen v tomto zvláštním 

případě moţné zanedbat.  

Oba součinitele na pravé straně výše uvedené rovnice mohou nabývat hodnot od 0 do 1. 

Abychom dosáhli maximalizace výsledného efektu, měly by oba součinitele být co nejblíţe 

hodnotě 1.  

Pokud zcela selţe jeden z faktorů na pravé straně rovnice a jeho hodnota bude nula, bude 

tím celá účinnost vodárenského systému rovna nule. Pokud dojde např. na straně úpravy vody 

k natolik závaţnému porušení kvalitativních parametrů, ţe voda bude prohlášena 

odpovědným orgánem jen za vodu uţitkovou, je zřejmé, ţe účinnost celého systému 

zásobování pitnou vodou je v tomto případě nulová. (Samozřejmě netvrdím, ţe např. sanitární 

funkce dodávky vody je pak také nulová a nelze tuto vodu vyuţívat ke splachování záchodu, 

koupání či praní.)  

V případech, kterých je naprostá většina, a při kterých musíme zdroj surové vody upravovat, 

se pak jistě budeme ptát, jak tedy navrhnout zařízení pro úpravu vody a jeho provozní reţim? 

Vzhledem k současné éře rekonstrukcí úpraven a snahu o ekonomická řešení se čím dále 

častěji také ptáme, jak navrhnout případné zlepšení zařízení (a jeho pracovního reţimu), které 

je jiţ v provozu? K tomu potřebujeme předpovědět, jak se bude buď chovat dosud neexistující 

proces a zařízení nebo jak se bude chovat jiţ existující v nových provozních podmínkách. 

Tím se však jiţ postupně dostáváme od kapitoly věnované kvalitě k technologii.  

S kvalitou však souvisí ještě jeden zajímavý aspekt srovnání vodárenských a čistírenských 

přístupů. Zatímco čištění odpadních vod je historicky prioritně zaměřeno na odstraňování 

látek, které vykazují BSK a snaha o studium a výrobu dobře rozloţitelných látek byla a je 

jednou z koncepčních dominant starosti o ţivotní prostředí, vodárenství je na tom zcela 

opačně. O hodnoty BSK surové vody se vodárenství prakticky nikdy nezajímalo. Ve zdrojích 

vody nebyly tyto hodnoty z hlediska kyslíkové bilance v pitné vodě zajímavé, protoţe 

neohroţovaly poţadavky na normované koncentrace rozpuštěného kyslíku v pitné vodě. 

S hodnotou BSK se tedy v návrhových parametrech úpraven vůbec nepočítalo.  

Bylo ale zjištěno, ţe rozloţitelný organický substrát má významný vliv na kvalitu vody a 

vznik biofilmů, např. LeChevallier a kol. (1991), Rulík (2006). Sníţením koncentrace uhlíku, 

který můţe slouţit jako substrát, by měl být proto limitován i růst biofilmů či obecně 

sekundární biologické znečištění pitné vody. 

Separační procesy na úpravnách pitné vody sice přispívají ke sníţení obsahu uhlíku ve vodě 

vstupující do distribuční sítě, ale stále zůstává relativně vysoká koncentrace pozadí 

organických látek, zejména tzv. přirozených organických látek (NOM – natural organic 

matter). Vyjadřuje se například jako tzv. asimilovatelný organický uhlík (AOC – asimilable 

organic carbon, popřípadě BDOC – biodegradable dissolved organic carbon) a je to část 

rozpuštěného organického uhlíku (DOC), která můţe být rychle vyuţita vodními 

mikroorganismy pro růst. AOC často tvoří minoritní část DOC (0.1 aţ 9.0 %).  
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Mezi koncentrací AOC a růstem heterotrofních bakterií byl zjištěn vzájemný vztah, na jehoţ 

základě byla jako doporučená limitní hodnota AOC pro pomnoţení heterotrofních bakterií ve 

vodách stanovena koncentrace < 50 g/l. Avšak jak ukázal van der Kooij (1991), Aeromonas 

spp. můţe přeţívat i při koncentracích AOC niţších neţ 10 g/l. Bakteriální počty by se měly 

odstraněním asimilovatelného organického uhlíku sniţovat. Sniţování obsahu uhlíku v pitné 

vodě na méně neţ 10 g/l by však vyţadovalo rozsáhlé investice do inovace technologických 

linek mnoha úpraven a bakterie schopné růstu v extrémně oligotrofních podmínkách by 

s velkou pravděpodobností stejně perzistovaly dál. Nicméně sniţování koncentrací 

biologicky dobře rozloţitelných organických látek je bezpochyby dnes stále více 

povaţováno za směr, kterým je moţné dosahovat velmi dobré kvality pitné vody u 

spotřebitele. K tomu se také ještě krátce vrátíme v technologii. 

 

MNOŢSTVÍ 

Uvedu jen stručné souvislosti kvantitativních změn v zásobování pitnou vodou. Jiţ skoro 

dvacet let zaznamenáváme trend sniţující se potřeby pitné vody. Klesající potřeba je většinou 

v protikladu s vysokou projektovanou kapacitou našich úpraven. Tento aspekt má svá pozitiva 

i negativa. Bylo by jistě zajímavé se mu věnovat i z hlediska spotřebitele a jeho pohledu na 

uţívání pitné vody v domácnosti. Omezuje část zásobovaných obyvatel hygienické zvyklosti 

anebo je to jen důsledkem neplýtvání s vodou? Souvisí to jistě významně i s vnímáním ceny 

pitné vody spotřebitelem. To bylo zmíněno jiţ v úvodu. Cena je ve stále pouţívaném 

vyjádření uváděna v korunách za metr krychlový a působí určitě hůře, neţ kdyby byla 

vyjadřována v haléřích za litr. Moţná by byl zajímavý i přehled odpovědí v pořadu „Nikdo 

není dokonalý― na otázku, kolik litrů má krychlový metr vody. 

Nespornou výhodou dříve postavených úpraven je to, ţe při sníţení výkonu z projektovaného 

na současný je moţné získat dostatek prostoru pro jejich chytré rekonstrukce. Ukáţe se to 

zejména v případech, ţe jednostupňové úpravny budou transformovány ve dvoustupňové či 

jejich separační stupně budou navíc doplněny ještě o sorpci na aktivním uhlí. Není pak třeba 

přistavovat další budovy a investičně jsou proto tyto realizace většinou schůdnější neţ 

rozšiřování areálu současných úpraven.  

Na řadě našich úpraven se opakuje situace, kterou bychom mohli ilustrovat na 

následujícím příkladu. Technologická linka jednostupňové úpravny byla navrţena na 

konzervativní filtrační rychlost 4 m/h. Jednostupňová úpravna odpovídala zcela kvalitě vody a 

stavu poznání v době, kdy byla projektována. V průběhu let se jednak postupně zvyšovala 

koncentrace CHSK(Mn), která vyţaduje postupné zvyšování dávky koagulantu (je to zatím 

řádně nevysvětlený trend zaznamenaný jak u nás, tak ve Skandinávii i Severní Americe), 

jednak klesala výroba a tím i filtrační rychlost. Pokles filtrační rychlosti při vyšší koncentraci 

suspenze negativně ovlivňuje ekonomiku filtrace, protoţe zkracuje filtrační cykly. V případě 

velkých úpraven s mnoha filtry je moţné jich část odstavit, ale to můţe mít negativní dopad 

na kvalitu upravené vody. Řešením, která se jiţ v současné době na několika úpravnách 

připravují, je rekonstrukce úpravny, která bude doplněna o první separační stupeň (například 



     

~ 7 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

flotaci). Flotace můţe být vestavěna buď do existujících agregačních reaktorů pro přípravu 

suspenze (tzv. flokulací či reakčních nádrţí). Dalším krokem je rekonstrukce původních filtrů 

na filtry s vyšší návrhovou filtrační rychlostí (filtry bez mezidna s vhodnou filtrační náplní) a 

případné vyuţití části filtrační plochy pro zřízení sorpčního stupně (filtrace granulovaným 

aktivním uhlím). To vše je moţné velmi často udělat uvnitř existujících objektů úpravny 

vody. 

V distribuční síti je negativním aspektem sníţení potřeby vody hlavně delší doba zdrţení v 

systému a tím i více času pro moţný rozvoj sekundárního znečištění. To souvisí mj. s jiţ 

uvedenou problematikou biologicky snadno rozloţitelného organického uhlíku.  

 

TECHNOLOGIE 

Pokud musíme jakkoli měnit kvalitativní parametry surové vody před její distribucí, aby 

vyhovovala poţadavkům na kvalitu pitné vody, vyuţíváme k tomu chemických, biologických 

a fyzikálních procesů, které působí na molekulární úrovni. Tato skutečnost je stále velmi 

často v praxi přehlíţena a opomíjena a úpravna vody je nazírána jako trochu sloţitější čerpací 

stanice, ve které jsou jen ještě „jakési― doplňkové soubory. To má pak důsledky v tom, ţe 

úpravny buď vynakládají zbytečné provozní náklady, jsou investičně předimenzované anebo 

produkují vodu v horší kvalitě, neţ jakou by produkovat mohly.  

 

Procesy, které jsou nejčastěji vyuţívány v technologické lince úpravny vody, jsou: 

- provzdušňování anebo odstraňování neţádoucích plynů z vody (např. radonu či CO2) 

- změna uhličitanové rovnováhy a iontového sloţení vody (např. změna pH, KNK, 

ztvrzování) 

- koagulace organických látek, anorganických částic (případně vybraných iontů) a 

organismů 

- separace sedimentací, flotací, vločkovým mrakem 

- separace vrstvou zrnitého materiálu  

- separace suspenzí, organických látek a anorganických iontů na membránách různého 

typu 

- oxidace organických a anorganických látek a likvidace ţivých organismů (tyto 

procesy probíhají velmi často paralelně, například při pouţití ozónu) 

- UV záření pro likvidaci organismů anebo jako součást pokročilých oxidačních procesů 

- pouţití katalyzátorů a některých chemikálií pro pokročilé oxidační procesy 

- sorpce organických a anorganických látek na různých sorbentech (např. granulovaném 

aktivním uhlí) 
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- biofiltrace (v současné době nově zaváděná pro odstranění snadno rozloţitelných 

organických látek, aby bylo dosaţeno vysoké biologické stability upravené vody) 

 

Procesní znalosti se v minulosti málo promítaly (a i v současné době bohuţel někdy jen 

omezeně promítají) do projektů a také do provozování úpraven pitné vody. Zejména v případě 

projektů málo kvalifikovaně obsazených projekčních kanceláří a také malých a nejmenších 

provozovatelů úpraven je někdy situace velmi tristní. Z tohoto hlediska vidím jako technolog 

zásadní nedostatek v tom, ţe ve vodním hospodářství existuje autorizace stavebních 

odborníků, ale vůbec neexistuje autorizace procesních odborníků. Takţe u úpravny máme 

sice jistotu, ţe jako stavba vydrţí to, co má, ale vůbec nemáme jistotu, ţe bude pracovat jak 

má – čili dodávat pitnou vodu v poţadované kvalitě. 

Stačí třeba jen málo kvalifikované rozhodnutí o nastavení provozu, které můţe výrazně 

zhoršit separační účinnost úpravny a tím můţe dojít k ohroţení zdraví a ţivotů zásobovaných 

obyvatel s podstatně horšími důsledky neţ je problém ve stavební nebo strojní části úpravny. 

Nevhodné rozhodnutí například o volbě dávky koagulantu, praní filtrů či nastavení 

hodnoty pH můţe dramaticky sníţit separační účinnost a pustit tak do distribučního 

systému pitnou vodu ve zhoršené kvalitě. 

Vyuţití poznatků o procesech úpravy pitné vody bylo (a stále velmi široce je) bohuţel velmi 

opomíjeno. Lze to vysvětlit tím, ţe na jednu stranu nebyla poptávka po porozumění a 

procesnímu vyladění návrhu technologické linky a na druhou stranu nebyly a ani nemohly být 

znalosti a schopnosti projektantů „netechnologů― takové, aby bylo moţno tuto oblast pokrýt. 

Takţe velmi mnoho našich úpraven bylo sestaveno na základě dlouholetých zkušeností s tím, 

jak určité dříve realizované sestavy zařízení (v podstatě fungujících pro „sestavujícího― jako 

černé skříňky) za určitých podmínek kvality surové vody pracují. 

 

Procesní pohled na úpravu vody 

Co je to procesní pohled na úpravu vody? Tento pohled patří do kategorie, ve které studujeme 

chemické a biologické pochody, které jsou doprovázené změnou kvality hmoty. Na tyto 

kategorie je také zacílena naše snaha po jejich změně v případě, ţe voda potřebuje 

vodárenskou úpravu. Chemicko-technologické procesy úpravy vody jsou dosud někdy málo 

pochopenou či málo zvládnutou stránkou při úpravě vody. Hlavní pozornost je zatím většinou 

věnována jen samotným zařízením, ve kterých procesy probíhají. To je dědictví popisného 

přístupu k úpravě vody, který byl historicky vytvořen a v dosti konzervativním prostředí 

našeho oboru pochopitelně bez větších problémů přetrvává. A není to problém jen u nás, jak 

uvádí Stephenson (1996) a Stephenson (1998). Procesnímu pohledu je také věnována 

učebnice (Judd, 2002). 

Z procesního pohledu také vychází postup, který jsem před deseti roky nazval technologický 

audit (Dolejš, 2001), ale s vývojem času bych tento termín upřesnil na audit technologických 

procesů, aby ho bylo moţné odlišit od jiných typů průzkumných prací, které zjišťují úzká 
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místa v existujících úpravnách vody a bylo zřejmé, co je podstatou tohoto typu průzkumu. 

Podstatou je optimalizace technologické linky úpravny podle procesů, které jsou 

v technologické lince vyuţívány, a které byly v přehledu stručně uvedeny na začátku 

příspěvku.  

Zde bych uvedl můj názor, který vychází z dlouholetého podrobného poznávání provozu 

našich úpraven, a který jsem si sám pro sebe nazval „zákon třetin“. Pokud je někde problém, 

například s dosaţením kvality upravené vody, tak:  

1) v jedné třetině případů je moţné ho vyřešit zkvalitněním obsluhy a řízení provozu 

současné technologické linky, aniţ by to vyţadovalo prakticky jakoukoli investici 

2) v druhé třetině případů je moţné ho vyřešit relativně malou investicí, která představuje 

jen zlomek pořizovací ceny úpravny 

3) teprve v poslední třetině případů je k řešení problému potřeba rozsáhlé investice, která 

zásadním způsobem zrekonstruuje technologickou linku úpravny.  

 

Aby bylo moţné zjistit, co pro řešení problému udělat a rozhodnout, jakou cestou jít, je 

k tomu zapotřebí vysoké technologické kvalifikace, zkušeností a v neposlední řadě také velmi 

těsné spolupráce s dalšími disciplinami, především odborně kvalitním týmem projekční firmy. 

Tam, kde se nedostává úroveň znalostí a nepřipustí se, ţe nevím (a tudíţ se ani nezeptám a 

nenechám si poradit), tam se postupuje skoro vţdy jen podle řešení, které odpovídá poslední 

třetině.  

Vzhledem ke sloţitosti popisu vlastností samotného systému surové vody a z toho 

pramenícího stále ještě nedostatečného popisu procesů, které při jednotlivých 

technologických operacích probíhají, není jednoduché zvládnout detailní poznání všech 

procesů, které při úpravě vody probíhají. To ale není důvodem pro to, abychom na poznávání 

rezignovali a nevyuţívali toho, co jiţ známo je. Je však jistě i chybou nás, 

chemiků-procesních inţenýrů, ţe procesní aspekty návrhu či provozu technologické linky 

úpravny buď (s dostupnými poznatky, v dostupném čase a s omezenými finančními 

prostředky) dokonale nezvládáme v celé potřebné šíři nebo je na druhou stranu nedokáţeme 

dobře sdělit při tvorbě díla či v provozu úpravny navazujícím profesím (například z řad 

projektantů) a především zákazníkům, kteří mají z důsledné aplikace procesního přístupu 

hlavní uţitek.  

 

Zlom, který význam procesního přístupu při úpravě pitné vody významně podtrhnul, 

nastal pravděpodobně s objevem vedlejších produktů chlorace v roce 1974 (Rook, 1974) a 

(Hellad, 1974). Do té doby bylo téměř jistotou, ţe kaţdý nový proces, který si provozovatel 

zařadí do technologické linky úpravny, bude krokem k získání lepší kvality upravené vody. 

Z toho pravděpodobně historicky vzniklo dodnes (alespoň v podvědomí) stále přítomné 

nutkání – máte-li problém, kupte si nějakou novou technologii, kterou na úpravně ještě 

nemáte.  
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V roce 1974 se najednou ukázalo, ţe jsou procesy, které mají také druhou stranu mince.  

Postupně se ukazuje, ţe takových procesů je většina. Snaha likvidovat chlorací případné 

zbytky mikrobiálního znečištění v upravené vodě najednou produkovala nebezpečí 

srovnatelné s tím, které měla potírat. V dalších letech se pak postupně ukazuje, ţe tak je 

moţné likvidovat jen větší nebo menší část mikrobiálního znečištění a navíc jen tu část více 

citlivou. Ţe na tuto slepou důvěru a profesní neznalost mohou doplatit spotřebitelé je bohuţel 

moţné ukázat na mnoha případech. K tomuto problému lze nalézt více například v Dolejš 

(2004b). 

Podobná nebezpečí je moţno nalézt i u jiných, dříve zdánlivě zázračných a technologicky 

nekonfliktních procesů, jakým je například ozonizace. Před několika léty jsme ukázali (Dolejš 

a Tříska, 2001), ţe ozonizací znečištěné podzemní vody mohou vznikat v určitém oboru 

dávek ozónu ještě nebezpečnější látky, neţ jaké byly přítomny v původní vodě. V souborném 

článku jednoho z nestorů našeho vodárenského výzkumu (Novák, 2004) bylo asi poprvé 

v našich domácích časopisech ukázáno také nebezpečí produkce bromičnanů při ozonizaci 

vody obsahující bróm. 

Z novějších výsledků je dalším vedlejším produktem ozonizace přírůstek snadno 

rozloţitelného organického uhlíku – AOC či BDOC (Charnock, 2000, Polanska, 2005), který 

představuje substrát pro mikroorganismy v upravené vodě a jeho produkci ozonizací jsme uţ 

také zjistili v našich podmínkách (Dolejš a kol., 2008). Z tohoto pohledu by mělo být 

prakticky vyloučeno, aby v moderním vodárenském provozu byla uplatňována koncepce 

„desinfekční ozonizace―, která byla platná snad před 30–40 lety, a která ozonizovanou vodu 

dodávala rovnou do vodojemu upravené vody. Jednoznačným poţadavkem, který je podloţen 

současnou znalostí o tomto procesu je, aby za ozonizací byl vţdy zařazen stupeň, který sníţí 

koncentrace vzniklého snadno rozloţitelného organického uhlíku, například sorpce na 

aktivním uhlí nebo biologická filtrace. Součástí provozu ozonizace by pak mělo jednoznačně 

být sledování vzniku a průniku AOC či BDOC do distribuční sítě. To se však u nás zatím 

bohuţel nikde neuplatňuje. 

Předchozí odstavec samozřejmě nemá za cíl jakkoli diskvalifikovat pouţití ozónu ve 

vodárenství. Má jen ukázat, ţe je naprostou nezbytností posuzovat u kaţdého procesu všechny 

stránky jeho pouţití, a ţe je také nezbytné vhodně nastavit resp. optimalizovat provozní 

podmínky, při kterých se v technologické lince uplatňuje a to včetně zařazení do sledu 

technologických procesů. 

Dlouhé roky se zdálo, ţe je moţné proti růstu organismů v distribuční síti bojovat 

udrţováním zbytkového desinfekčního činidla. Ukazuje se, ţe udrţování zbytkového 

chloru či jiného oxidantu v distribuční síti přináší z hlediska chemického (a následně i 

toxikologicko-hygienického, mikrobiologického a senzorického) v podstatě samé nevýhody a 

problémy: vznik směsi toxických látek označované jako vedlejší produkty dezinfekce, vznik 

sloučenin neţádoucích z hlediska pachu a chuti vody a zvyšování obsahu mikrobiálních 

nutrientů (AOC/BDOC) čili sniţování biologické stability vody (Jeligová a Koţíšek, 2010). 
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Ve vodárenství máme ještě daleko k tomu, abychom byli schopni pracovat s metodami 

zaloţenými výlučně na podrobném poznání mechanismů všech procesů, protoţe je ještě velmi 

daleko doba, kdy budeme schopni rozpoznat a komplexně popsat všechny děje uvnitř 

systému. Většina modelů, které měly snahu o takovýto popis, měla svoji ţivotnost omezenou 

jen na dobu, dokud nebyly jejich výsledky testovány v praxi. Proto nám nezbývá neţ 

v technologii úpravy vody postupovat při poznávání procesů experimentálně a 

kombinovat tyto postupy s dílčím popisem dějů, jejichţ podstatu jsme schopni vysvětlit. 

Stále totiţ platí jeden citát. Je z knihy Moderní metody čištění vod, kterou napsal G. B. 

Kreshaw (1911). Autor ve své knize píše: „Neexistuje ţádná nejlepší metoda odvádění a 

čištění odpadních vod, která můţe být univerzálně aplikována bez ohledu na místní 

podmínky. Jinými slovy, existuje mnoho metod, kaţdá z nich je někdy vhodná v závislosti na 

jejích vlastnostech, vhodném technickém návrhu a místních podmínkách. V mnoha případech 

můţe být zjištěno, ţe dvanebo i více procesů poskytne pravděpodobně stejně dobré výsledky 

a otázkou pak je, který z nich bude nejekonomičtější při zváţení všech okolností, tj. jaké 

budou investiční náklady, náklady na provoz, lidskou práci a údrţbu.―  

Myslím, ţe tato slova by mohla být napsána i dnes a platí beze zbytku. Otázka volby 

vhodných procesů je nejenom platná i po 100 letech, ale v dnešní době je vhodná volba 

procesů ještě důleţitější, protoţe jejich nabídka v technologii úpravy vody je stále širší a širší 

a poţadavky na kvalitu upravené vody jsou přísnější. Za velmi nevhodné, a ve svém 

důsledku za ekonomicky neodpovědné, povaţuji realizaci vůbec anebo jen omezeně 

procesně zpracovaných rekonstrukcí technologických linek úpraven, kdy se o volbě 

procesů a zařízení rozhoduje hlavně nad jejich prospekty a bez konkrétních dat o jejich 

fungování, namísto toho, aby odpověď dalo poznání toho, co se v systému upravované vody 

za určitých podmínek kvality surové vody skutečně děje. 
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ABSTRAKT 

Příspěvek seznamuje s principy a přínosy přírodě blízkého hospodaření se sráţkovou vodou 

(HDV) ve městech a obcích, a to zejména ve vazbě na územní plánování. Shrnuje legislativní 

rámec pro HDV v České republice, jeho vývoj směrem k trvalé udrţitelnosti a uvádí, jak by se 

základní principy v něm zakotvené měly promítnout v územním plánování, a to jak z hlediska 

nově urbanizovaných ploch, tak i stávající zástavby. Proces začleňování principů DSO do 

územního plánování města je dokumentován na konkrétním projektu v rámci města Hradec 

Králové, a to včetně jeho výhod, nevýhod i komplikací. Navrhovaný příspěvek můţe slouţit 

jako podklad dalším městům při zavádění udrţitelného hospodaření se sráţkovými vodami na 

svém území. 

 

ÚVOD 

Urbanizovaná území jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (např. 

komunikace, střechy budov), který v centrech městských aglomerací dosahuje 70% i více. 

Voda dopadající za dešťové situace na povrch povodí nemůţe přirozeně infiltrovat do 

kolektoru podzemních vod (s potenciálním důsledkem ve sníţení hladiny podzemní vody). 

Rovněţ úroveň evapotranspirace je oproti přirozeným podmínkám sníţena (Paul a Meyer, 

2001). 

Důsledkem zvýšeného objemu povrchového odtoku a jeho rychlosti je změna hydrologického 

reţimu vodního toku (Tetzlaff et al., 2005), který se projevuje častějším výskytem lokálních 

povodní, které mohou způsobit vznik škod v urbanizovaném povodí (překročení kapacity 

stokového systému) i negativně ovlivnit vodní tok. V případě vodního toku jde zejména o 

hydraulický stres a vnos znečišťujících látek. Oba jevy ovlivňují vodní faunu a flóru (Krejčí et 

al., 2002). Hydraulický stres působí erozi dna/břehů vodního toku a odplavuje organismy 

ţijící ve vodním prostředí (Bovee, 1986), vnos znečišťujících látek je spojen se znečištěním 

sráţkového odtoku a můţe působit akutní či chronickou toxicitu. Tok ztrácí estetickou, 

rekreační i ekologickou funkci. 
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Výše popsanou situaci umocňuje i probíhající klimatická změna, jejíţ projevy v oblasti 

sráţkové aktivity spočívají zejména v rostoucích hodnotách intenzit a periodicit výskytu 

dešťů (Kadlec a Toman, 2002). 

 

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŢKOVÝMI VODAMI 

Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s vodou pocházející převáţně z 

dešťových sráţek (HDV) v urbanizovaném povodí je v maximální moţné míře napodobit 

přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací, tak aby byly sníţeny negativní 

dopady popsané v úvodní kapitole. 

Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehoţ podstatou je zabývat se 

sráţkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V 

nejuţším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a zařízení HDV taková, která podporují 

výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. V širším slova smyslu sem 

patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu 

vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací a uţíváním dešťové vody nebo retencí a 

regulovaným (opoţděným) odtokem do stokové sítě. 

Při HDV je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné sráţkové vody (z 

důvodu ochrany povrchových a podzemních vod a půdních horizontů). Silně znečištěné 

sráţkové vody je nutné čistit.  

Systém odvodnění dle principů HDV je tvořen jedním nebo více technickými opatřeními, 

které se realizují v různých úrovních (preference i místa - obr. 1). Decentrální opatření je 

vhodné řetězit zapojením do série s opatřeními společnými pro více pozemků: 

 

 opatření u zdroje, tj. způsoby sníţení sráţkového povrchového odtoku přímo v místě 

jeho vzniku a sníţení jeho znečištění (např. minimalizací zpevněných povrchů, 

pouţitím propustných a polopro-pustných zpevněných povrchů, vegetačních střech, 

pravidelným čištěním povrchů, akumulací a uţí-váním sráţkové vody); 

 opatření na pozemku odvodňované nemovitosti či přímo sousedící s odvodňovanou 

komunikací (např. průlehy, rýhy, vsakovací šachty); 

 opatření společná pro více pozemků (zaústění regulovaných odtoků a bezpečnostních 

přelivů z de-centrálních objektů např. do suchých zatravněných retenčních nádrţí nebo 

umělých mokřadů). 

 

Preference opatření odpovídá souslednosti jednotlivých úrovní (tj. zleva doprava). Obecně lze 

říci, ţe podél řetězce HDV roste mnoţství transportované vody a koncentrace znečištění, 

stejně tak jako konstrukční velikost HDV opatření. 
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Obr. 1 - Návaznost způsobu odvodnění od lokálního (opatření u zdroje) aţ po regionální 

(CIRIA, 2004) 
 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC HOSPODAŘENÍ SE SRÁŢKOVÝMI VODAMI 

Od roku 2007 se v ČR vyvíjí právní rámec pro udrţitelné hospodaření se sráţkovými vodami. 

Na schématu (obr. 2) jsou vyhodnoceny a převedeny současné právní předpisy ČR do 

technického závěru, který má podobu algoritmu pro volbu způsobu odvodnění. Problémem 

pro návrh a realizaci vybraného způsobu odvodnění ve smyslu HDV je absence technického 

předpisu. V současné době je zpracovávána nová ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz 

vsakovacích zařízení sráţkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se sráţkovými vodami, 

jejichţ dokončení se předpokládá v zimě 2011/2012. 

 
Obr. 2 - Algoritmus volby odvodnění stavby (Stránský et al., 2010) 
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ZÁSADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Z POHLEDU HDV 

Územní plánování by mělo probíhat v souladu s poţadavky Politiky územního rozvoje ČR 

(2008), která poţaduje v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky 

pro zadrţování, vsakování i vyuţívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 

účinků povodní. Zásady Politiky územního rozvoje ČR však v současné době nejsou 

podrobně rozpracovány. 

Především by měly být vyjádřeny poţadavky obecně stanovené novelizovaným vodním 

zákonem a vyhláškou č. 501/2006 Sb. pomocí limitních hodnot klíčových ukazatelů platných 

pro novou zástavbu. Při stanovení pravidel odvodnění nové zástavby a limitních hodnot 

klíčových ukazatelů musí být dodrţeny zásady, ţe odtokové podmínky z původně přirozeného 

povodí musí být po urbanizaci zachovány a ţe nesmí být ohroţena jakost podzemních a 

povrchových vod. 

 

Klíčové ukazatele odvodnění zastavěných povodí 

Pro zachování přirozených odtokových podmínek ze zastavěného území musí být stanoveno:  

1. Maximální povolené mnoţství odtoku sráţkových vod ze zastavovaného území 

jako hodnota specifického odtoku z pozemku odvodňované stavby, tj. odtoku 

vztaţeného na ha plochy pozemku. 

2. Bezpečnost retenčních objektů zařízení k zasakování, resp. zadrţování sráţkové 

vody jako přípustná četnost překročení objemové kapacity kaţdého zařízení (1x za 

určitý počet let). Po překročení kapacity retenčního objektu zařízení se uvede do 

provozu bezpečnostní přeliv, který stavbu a její okolí ochrání před záplavou a DV 

odvede přípojkou do přilehlého recipientu. 

 

Okrajové podmínky pro volbu způsobu odvodnění 

Volba způsobu odvodnění konkrétní stavby či rozvojového území závisí na dvou základních 

okrajových podmínkách: 

1. Dostupnosti recipientu pro sráţkové vody, tj. buď podzemní voda (vsakování), nebo 

povrchové vody (event. prostřednictvím dešťové kanalizace), nebo stoková síť 

(jednotná) 

2. Míře znečištění sráţkového odtoku 

 

Prioritním recipientem pro odvádění sráţkových vod je podzemí. Vyuţití tohoto prostoru je 

však limitováno hydrogeologií území, tj. 

 je-li dostatečně propustné podloţí, 

 existuje-li dostatečná nenasycená zóna, do které lze vody zasáknout, 
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 není-li vysoká hladina podzemní vody (min. 1 m pod vsakovacím objektem), 

 nejsou-li v lokalitě ekologické zátěţe, 

 neohrozí-li vsakování v dotčené lokalitě jiné lokality ve směru proudění 

podzemní vody. 

 

V územně plánovacích podkladech by měly být indikativně vymezeny oblasti, kde je 

vsakování z hydrogeologických důvodů moţné, podmínečně moţné, nemoţné či zakázané. 

Tuto informaci je však před zahájením stavby nutné prokázat geologickým průzkumem. 

V případě nemoţnosti vsakování je druhou volbou recipientu povrchová voda (po zdrţení 

sráţkové vody na pozemku). Zde hraje největší roli, zda je vodní tok v dostupné vzdálenosti 

od realizované zástavby. V územně plánovacích podkladech by měla být stanovena 

vzdálenost, do jaké se vodní tok povaţuje za dostupný, resp. pro jednotlivé rozvojové plochy 

definováno, zda mají vhodný povrchový recipient. 

Aţ v případě, ţe ani tato moţnost není realizovatelná, lze přistoupit k zaústění sráţkových 

vod do jednotné kanalizace (po zdrţení sráţkové vody na pozemku). 

V případě, ţe vsakování sráţkových vod je realizovatelné, je nutno zohlednit jeho přípustnost 

z hlediska míry znečištění sráţkového odtoku, tak, aby nebyla ohroţena jakost podzemní 

vody. Klasifikace míry znečištění sráţkového odtoku zpravidla neprobíhá přímým měřením 

kvality sráţkového odtoku, ale dělením povrchů do několika kategorií, pro něţ je doporučen 

či zakázán určitý způsob nakládání. Příkladem můţe být německá směrnice DWA-A138 

(2005). 

Pokud kvalita odtoku není dostačující, je potřeba aplikovat zařízení na předčištění odtoku a 

v určitých případech od vsakování upustit a orientovat se „pouze― na retenci a regulaci 

odtoku. V územním plánu by proto mohl být předepsán přípustný typ zástavby (vč. pouţitých 

materiálů – např. zákaz střech s moţným výluhem nebezpečných látek) z hlediska očekávané 

míry znečištění dešťových vod. 

 

PILOTNÍ PROJEKT 

Jako vodítko, jakým způsobem by územní plánování mělo v blízké budoucnosti probíhat, 

můţe slouţit příklad pilotního projektu, zpracovaného na území Hradce Králové. 

Podobu města Hradec Králové (96,000 obyvatel v 2010) do značné míry určil architekt Josef 

Gočár před 2. světovou válkou, který ho naplánoval jako zelené město s dodnes inspirujícím 

radiálně okruţním principem výstavby. Odvádění sráţkových vod bylo vyřešeno prioritně 

ještě před zahájením výstavby. Gočár navrhl odvodňovací systém kombinující přirozené 

vodní toky a umělé svodnice. V některých oblastech byla dokonce vybudována vsakovací 

zařízení (obr. 3). V posledních desetiletích byl však tento unikátní systém narušen a masivní 

urbanizace vedla k přetíţení přirozených i umělých recipientů i stokové sítě.  
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Obr. 3 – Příklad odvodnění výstavby z 50.let 20.st. v oblasti sídliště Labská kotlina. Dešťové 

vody z parkovacích ploch a kominikací jsou svedeny do zelených pásů mezi domy, kde se 

vsakují. (foto: Ing. Jiří Vítek) 

 

Z tohoto důvodu zastupitelstvo města v r. 2008 zadalo vypracování Studie odtokových 

poměrů (SOP HK, 2011) zaměřenou na trvale udrţitelné hospodaření se sráţkovými vodami a 

jeho provázání s územním plánem. Zpracovateli projektu byly firmy DHI, a.s. a 

JVPROJEKTVH, s.r.o. Projekt byl zadán ještě před úpravou právního rámce ve smyslu 

specifikace priorit nakládání se sráţkovou vodou na stavebním pozemku.  

SOP HK spojuje hydrodynamické modelování stokové sítě, drobných vodních toků a svodnic, 

prvků HDV a podzemní vody (projekt podzemní vody zpracován firmou JACOBS, 2010). 

Kritéria (limity) pro novou zástavbu byla stanovena: 

1. definováním území přirozené retence vod (z důvodu vysoké hladiny podzemní vody) a 

záplavových území, kde výstavba není povolena,  

2. stanovením maximálního specifického regulovaného odtoku 3 l/s/ha při dešťové 

události s dobou opakování 1x za 5 let pro individuální (roztroušenou) výstavbu, 

3. individuálním stanovením hodnot dle bodů 1 a 2, a to přepočtem (simulací) vodního 

reţimu (hydraulické kapacity stokové sítě, drobných vodních toků a svodnic a změn 

hladiny podzemní vody) pro velké projekty (obr. 4). 

 

Obr. 4 - vlevo: 

změny v lokální 

hladině podzemní 

vody po 

zasakování 

návrhové sráţky 

v navrhované 

zástavbě (černé 

body: místa 

vsakování) 

(JACOBS, 2010); 

vpravo: vytíţení 

kapacity koryt 

drobných 

vodních toků a 

svodnic při 

návrhové 

sráţce (DHI a 

JVPROJEKT, 
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Uvedená pravidla budou zahrnuta v  připravovaném novém územním plánu a budou 

vyţadována stavebním úřadem při administraci nových projektů zástavby. 

Pro potřeby územního plánu jsou v SOP HK stanoveny i vhodné recipienty pro odvodnění 

nové zástavby.  

 

Oblasti s moţným, podmínečně moţným, nemoţným či zakázaným zasakováním do 

podzemní vody byly stanoveny na základě tří kritérií: 

1. úroveň hladiny podzemní vody (< 2 m; 2 aţ 5 m; > 5 m pod terénem), 

2. vsakovací schopnost (koeficient filtrace < 1 x 10
-6

 m/s; ≥ 1 x 10
-6

 m/s), 

3. indikace ekologické zátěţe (indikována; neindikována). 

 

Povrchový vodní tok či dešťová kanalizace jsou povaţovány za dostupné do vzdálenosti 500 

m. SOP HK identifikuje přímo i moţné toky či stoky. Identifikovány jsou také dostupné stoky 

v případě nutnosti odvodnění do jednotné kanalizace.  

Město chce navíc jít příkladem a má v úmyslu odpojit od stokové sítě i vybrané plochy ve 

stávající zástavbě, které byly vybrány terénním průzkumem podle kritérií:  

 území musí mít potenciál pro vsakování nebo opoţdění odtoku sráţkové vody 

(dostatek zelených ploch, vhodnou hydrogeologii), 

 tento potenciál musí být dostupný (zpravidla ve vlastnictví města). 

 

Během 30 let je doporučeno odpojit plochy o celkové výměře 43 ha. 

 

ZÁVĚRY 

Udrţitelné hospodaření se sráţkovou vodou ve městech a obcích je jednou z kritických 

podmínek jejich rozvoje. Prudký růst urbanizace v posledních letech tento fakt ještě 

umocňuje. Toto nebezpečí zachytil jiţ český právní rámec a definoval základní principy 

udrţitelného hospodaření se sráţkovou vodou. 

Prvním uceleným příkladem přístupu ke sráţkové vodě v městech blízké budoucnosti je 

Hradec Králové, který si nejenom vzal příklad ze zahraničí a své vlastní urbanistické historie, 

ale jde nad rámec součané legislativy tak, aby v dlouhodobém horizontu zajistil udrţitelnost 

hospodaření se sráţkovou vodou. 

Otevřenou otázkou zůstává však také ekonomická udrţitelnost celého současného 

konvenčního způsobu odvodnění a čištění odpadních vod. WHO (2002) odhaduje, ţe úplnou 

sanitaci (> 95% obyvatel) si mohou dovolit pouze státy s hrubým národním produktem na 

obyvatele nad 10 000 USD (v cenách z roku 2002), coţ představuje pouze malou část 
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populace. Přestoţe Česká republika patří mezi státy s vyšším HDP na obyvatele, i zde se 

diskutuje, zda neustálé zvětšování průměrů potrubí či nové stupně čištění odpadních vod jsou 

ekonomicky výhodnější neţ opatření přímo u zdroje. Všechny tyto skutečnosti vedou dokonce 

ke zpochybnění městského odvodnění na bázi splaškové kanalizace. 

Změna přístupu k vodě, a to nejenom sráţkové, se tedy nebude týkat jenom oboru vodního 

hospodářství, ale naopak ji lze označit jako změnu celospolečenskou. Z toho vyplývá i 

potřeba spolupráce všech odborníků spojených s výstavbou (tj. urbanistů, architektů, inţenýrů 

dopravních, technického zařízení budov, vodohospodářů ad.). 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek byl zpracován s vyuţitím informací získaných v rámci Výzkumného záměru 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č. MSM 6840770002. 
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ABSTRAKT 

ČOV procházejí v posledních letech postupnou proměnou jak z architektonického hlediska, 

tak i z hlediska technologického. Technologické celky jsou více a více zastřešeny, budují se 

systémy ventilace, budovy dostávají nové originální barvy. Přeměnu ČOV lze ovšem 

postřehnout nejen zvenčí, ale i zevnitř. Odpadní vody totiţ obsahují velký potenciál jak k 

materiálovému, tak i k energetickému vyuţití a odborná veřejnost si tohoto faktu začíná více 

všímat. Technologické přeměny ČOV umoţňují transformaci tohoto zařízení na centrum 

recyklace a valorizace surovin obsaţených v odpadní vodě. Na ČOV v budoucnosti jiţ nebude 

pohlíţeno jen jako na místo, kde se odstraňují nečistoty z odpadní vody a vznikají druhotné 

odpady, ale jako na určitý typ biorafinerie, ve které dochází k energetickému i materiálovému 

vyuţití odpadní vody a k recyklaci některých důleţitých prvků. V praxi jsou jiţ některé 

technologické procesy znovuvyuţití surovin z odpadní vody úspěšně pouţity, některé další se 

nacházejí ve stádiu vývoje. Největší zájem je o energetické vyuţití organických látek 

obsaţených v odpadní vodě, a dále o rekuperaci nutrientů, pouţitelných v zemědělství. Cílem 

tohoto příspěvku je provést analýzu moţných řešení, zaměřit se na energetické a materiálové 

vyuţití, diskutovat právní a praktická omezení jednotlivých variant rekuperace a některá 

řešení doloţit příklady praktických realizací. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Anaerobní fermentace, biomethan, deamonifikace, energetická účinnost, odpadní voda, 

struvit, termická hydrolýza. 

 

ENERGETICKÉ VYUŢITÍ ORGANICKÉHO UHLÍKU 

Organické látky obsaţené v odpadní vodě obsahují velký energetický potenciál, kterého je 

zapotřebí vyuţít lépe, neţ jak je to realizováno dosavadní technologickou praxí. Z tohoto 

důvodu mnozí autoři doporučují účinnější separaci organického podílu odpadní vody jiţ ve 

fázi mechanického předčištění tak, aby byl organický uhlík přímo vyuţitelný ve stupni 

anaerobní stabilizace a transformace na bioplyn (Dohányos a Zábranská, 2008; Chudoba et 
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al., 2011). Z navrţených dostupných technologických řešení lze zmínit zejména chemické 

předsráţení, biosorpci nebo anaerobní předčištění. 

 

Chemické předsráţení 

Předsráţení nerozpuštěných a koloidních látek z odpadní vody před primárními usazovacími 

nádrţemi je jiţ dlouhodobě provozně realizováno na ÚČOV Praha (Beneš et al., 2011), a v 

posledních letech i na jiných ČOV (ČOV Pest-South, Maďarsko). Cílem je především zvýšení 

účinnosti odstranění NL v primární usazovací nádrţi a sníţení organického zatíţení v 

aktivačních nádrţích. V praxi se pouţívá většinou ţelezitých solí, někdy i v kombinaci s 

anionickým polymerem. Předsráţením se na ÚČOV Praha zvýšila účinnost odstranění NL ze 

48% na 75%, CHSK ze 35% na 53%, BSK5 ze 32% na 54%, Pcelk z 19% na 45% a Ncelk ze 

13% na 18%. Organické látky takto separované z odpadní vody ve formě primárního kalu 

jsou plně disponibilní pro následnou energetickou valorizaci, riziko jejich částečné oxidace na 

CO2 během aerobního čištění v aktivaci je tímto eliminováno. 

 

Biosorpce 

Jednou z prakticky vyuţívaných metod zahuštění přebytečného aktivovaného kalu na ČOV, 

kde není k dispozici separátní stupeň mechanického zahuštění kalu, je jeho čerpání do 

primární usazovací nádrţe a společné zahuštění s primárním kalem. Výhodou této metody 

jsou niţší provozní náklady na zahuštění kalu a v mnoha případech i dostatečně vysoká sušina 

směsného surového kalu (4 aţ 5%). Nevýhodou je fakt, ţe doba zdrţení v klasických 

usazovacích nádrţích je od několika hodin aţ po několik desítek hodin, coţ můţe v krajním 

případě vést k fermentačním procesům, doprovázeným nekontrolovatelným vývinem 

bioplynu a pachovým problémům. Řešením tohoto problému je sníţení doby zdrţení kalu v 

usazovací nádrţi na minimum, čehoţ lze docílit pouţitím moderních technologií lamelových 

usazovacích nádrţí. Tato konfigurace byla provozně odzkoušena na technologiích biofiltrace 

(Multiflo-Biostyr). Výhodou lamelových usazovacích nádrţích je to, ţe jsou navrţeny na 

vyšší povrchové zatíţení, umoţňující vysoký stupeň zahuštění kalu při době zdrţení řádově v 

minutách aţ hodinách. V tomto případě nedochází k počátečním fázím fermentačního 

procesu, a s recirkulací přebytečného aktivovaného kalu do odpadní vody v nátoku do 

usazovacích nádrţí je navíc podpořen proces biosorpce, kdy nerozpuštěné a koloidní látky 

obsaţené v odpadní vodě jsou efektivněji zachyceny na vločkách aktivovaného kalu, a 

účinnost celého separačního procesu se tímto zvýší. Proces můţe být dle potřeby kombinován 

s předsráţením. 

 

Anaerobní předčištění a anaerobní vyhnívání kalů z ČOV 

Aby se zabránilo oxidaci části organických látek v aktivačním procesu, a zároveň byla 

sníţena energetická náročnost spojená s dodávkou vzduchu do aktivace (oxidační procesy a 

endogenní respirace kalu), Dohányos a Zábranská (2008) navrhují jako alternativu předřazení 
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anaerobní technologie jako stupně předčištění. Kromě základního cíle, kterým je dosaţení 

poţadované kvality vyčištěné vody, je dalším důsledkem této konfigurace sníţení energetické 

náročnosti celého procesu, a zejména efektivnější vyuţití cenných látek (druhotných surovin), 

obsaţených v odpadní vodě. Většina nerozpuštěných i rozpuštěných organických látek je 

tímto způsobem zpracována jiţ v prvním stupni v anaerobních podmínkách na bioplyn, který 

je zdrojem energie pro další procesy (Dohányos a Zábranská, 2008). 

Po zavedení výše zmíněných technologických procesů se zvýší účinnost energetického vyuţití 

organického uhlíku v odpadní vodě, nicméně stále zůstává nedořešena otázka odstranění 

celkového dusíku. Odstraněním organického uhlíku se sice zjednoduší proces následné 

nitrifikace, nicméně pro dokončení procesu denitrifikace bude zapotřebí dávkovat externí 

zdroj uhlíku, který ale můţe být opět získán z kalu implementací různých termických 

technologií jako termická hydrolýza, mokrá oxidace atd. (Guibelin et al., 2005). Další 

moţnou cestou je vyuţití technologií deamonifikace, při které je amoniakální dusík převeden 

přímo na plynný dusík bez jakékoliv potřeby organického uhlíku (viz dále). 

Anaerobní zpracování kalů z ČOV, při kterém dochází jednak ke stabilizaci kalu, ke sníţení 

jeho objemu a dále k transformaci organických látek na bioplyn, je starou známou 

technologií, běţně vyuţívanou na ČOV po celém světě. V době hospodářské krize, kdy jsou 

prakticky denně probírány otázky energetické budoucnosti, závislosti na fosilních zdrojích a 

nutnost širšího rozvoje obnovitelných zdrojů, se technologie anaerobní fermentace jako zdroj 

bioplynu pro následnou kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie dostává do 

popředí debat a příspěvků na různých seminářích a odborných konferencích. Princip a vyuţití 

technologie anaerobní fermentace dnes jiţ nejsou zpochybňovány, hlavním tématem diskusí 

mezi odborníky jsou spíše provozní postupy a technologie vedoucí k optimalizaci celého 

procesu a k maximální efektivitě vývinu bioplynu a výrobě obnovitelných energií. V praxi je 

dnes známo a odzkoušeno několik moţností, jak docílit maximální účinnosti procesu, s cílem 

sníţit energetickou náročnost celé ČOV ; mezi ty nejvíce pouţívané lze uvést: 

 

 Dostatečné zahuštění surového kalu (Chudoba et al., 2010c , 2011) 

 Vhodná předúprava kalu – dezintegrace, termická hydrolýza (Dohányos et al., 2005 ; 

Guibelin et al., 2005 ; Chudoba et al., 2005 , 2010c , 2011) 

 Provozní podmínky – termofilní provoz, míchání VN, dvoustupňové nádrţe,... 

(Dohányos et al., 2005 ; Chudoba et al., 2010b ,2010c , 2011 ; Zábranská et al., 2000) 

 Kofermentace BRO (Chudoba et al., 2010b , 2010c ,2011) 

 

I kdyţ samozřejmě hlavním cílem stále zůstává dosaţení poţadované kvality vyčištěné 

odpadní vody, jako další cíl se stále prosazuje zvýšení energetické účinnosti ČOV. S vhodnou 

implementací výše uvedených optimalizačních metod lze dosáhnout prakticky eneregtické 

nezávislosti, čehoţ jsou důkazem některé ČOV (tab.1), které tohoto stavu jiţ dosáhly 

(Chudoba et al., 2010b, 2011 ; Schwarzenbeck et al., 2007). Energetický management se 

stává jedním z hlavních hybných faktorů k optimalizaci provozních nákladů (Kraft a 

Obenaus, 2007). V ČR jsou nejblíţe energetické nezávislosti ÚČOV Praha a ČOV Plzeň, s 
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pokrytím 75% vlastní spotřeby elektrické energie (potřeba tepelné energie je pokryta ze 

100%). 

 

Tabulka 1. Příklady ČOV dosahujících prakticky energetické nezávislosti. 

ČOV KAPACITA 

(PE) 

PRODUKCE 

EL. ENERGIE 

MWH/R 

ENERGETICKÁ 

SOBĚSTAČNOST 

(%) 

Pest-South (H) 293 300 9 285 90 

Pest-North (H) 775 000 10 594 100 

Braunschweig (D) 275 000 7 442 100 

Gera (D) 200 000 4 000 100 

Grevesmühlen (D) 40 000 2 000 113 

 

Pro zvýšení produkce elektrické energie, a zároveň dosaţení energetické nezávislosti ČOV, 

lze kombinovat technologii anaerobní fermentace a kogeneraci bioplynu s jinými 

obnovitelnými zdroji. V poslední době se začínají osvědčovat zejména malé vodní elektrárny, 

umístěné na odtoku z ČOV. Pro jejich úspěšné pouţití je nutno splnit některé základní 

podmínky, zejména pak disponovat dostatečným hydraulickým spádem a průtokem vyčištěné 

odpadní vody. Z dostupných typů je nejčastěji pouţívána Kaplanova turbína (pouţitelná pro 

spády 5 aţ 20m) či pro případy instalace na ČOV nově i šnekové turbíny, které mají př i 

menších spádech (2-5 m) výrazně vyšší účinnost neţ klasické turbíny. Skupina Veolia Water 

provozuje v současnosti v Evropě 3 velké ČOV s malou vodní elektrárnou instalovanou na 

odtoku (Tab.2). 

 

Tabulka 2. Příklady ČOV s instalovanou malou vodní elektrárnou na odtoku. 

ČOV PRŮTOK 

(M
3
/S) 

HYDRAULICKÝ 

SPÁD 

(M) 

VÝKON 

TURBÍNY 

KW 

PRODUKCE 

EL. ENERGIE 

(MWH/R) 

Brusel (B) 1,4 – 4,7 16,6 640 2 100 

Madrid (SP) 7 3,3 180 1 500 

Bukurešť (RO) 10 4,8 426 3 150 

 

PODMÍNKY VYUŢITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Obecný rámec podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je určen evropskou směrnicí 

č. 2009/28/ES o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů, návazně v ČR zákonem 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a specificky zákonem č. 180/2005 Sb. o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Vlastní preference jednotlivých zdrojů OZE 

je do značné míry mimo lokálních podmínek určována Energetickým regulačním úřadem 
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pravidelnou aktualizací tzv. Cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobu  

elektřiny z OZE, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. 

Právě výše podpor jednotlivých zdrojů OZE umoţňuje potenciálním investorům určovat 

návratnost jednotlivých typů investic, příp. volit způsob provozu stávajících zdrojů OZE 

(Beneš a Chudoba, 2011). Z pohledu podpory eneregetického vyuţití čistírenských odpadů 

jako hlavního produktu procesu čištění odpadní vody je ovšem důleţitá klasifikace kalu jako 

moţného zdroje energie. Bohuţel praktická aplikace vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení 

druhů, způsobů vyuţití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy 

neumoţňuje přímé či nepřímé vyuţití kalů s čerpáním benefitů jako u jiných zdrojů OZE, coţ 

je vzhledem k roční produkci čistírenských kalů v ČR v objemu 170 869 tun sušiny (zdroj 

ČSÚ, 2010) a průměrnému energetickému potenciálu 12 MJ/kg ztráta energetického 

potenciálu ve výši 2 TJ. 

Dotační politika MŢP za vlády RNDr. Bursíka v oboru podpory obnovitelných zdrojů el. 

energie ovšem díky nevhodně zvolené formě a struktuře podpory jednoznačně preferovala 

výstavbu solárních elektráren. Tento trend vedl jednotlivé společnosti a státní orgány, které 

jsou odpovědné za správu a regulaci distribuční sítě, k poměrně razantnímu omezení dalšího 

připojování jednotlivých OZE do distribuční sítě s výjimkou 100 % ostrovního provozu 

jednotlivých instalací. Mimo to, ţe větrné a fotovoltaické elektrárny není nyní jiţ téměř 

prakticky moţné připojit, ani ostatní OZE nemají na růţích ustláno (Motlitba et al., 2009). 

Důkazem toho je např. mapa lokalit v distribuční zóně ČEZ, kde jiţ není moţné ţádné další 

zdroje připojovat (dle Vyhlášky č. 51/2006 Sb. a Pravidel provozování distribuční soustavy 

ČEZ Distribuce).  

 

zdroj: ČEZ Distribuce 

Obrázek 1. Seznam lokalit bez moţnosti dalšího připojování OZE (červeně). 

 

Na důleţitosti tak získává proces úpravy bioplynu tak, aby mohl být klasifikován jako 

náhrada běţně pouţívaného zemního plynu a jeho další předávání do centrální distribuční 

soustavy a vyuţívání jak u spotřebitelů, tak i v centrálních energetických zařízeních. 

Poţadavky na jakost úpravy jsou určené zejména normou TPG 902 02, nicméně provozovatel 

příslušné distribuční sítě můţe při sjednávání připojení poţadovat i přísnější hodnoty. Mezi 

nejčastěji pouţívané metody úpravy a obohacení bioplynu patří: tlaková adsorpce, PSA – 
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metoda střídání tlaků, fyzikální či chemická absorpce, PWA – tlaková vodní vypírka, 

chemická vypírka, kryogenní metody a konečně membránová separace, která je v kombinaci 

s vymraţováním nyní nejefektivnější metodou pro úpravu bioplynu. V současnosti je 

skupinou Veolia testována nová technologie tzv. mokré membrány kombinující principy 

adsorpce a membrány. 

 

Tabulka 3. Poţadavky na sloţení bioplynu v zařízení na úpravu bioplynu. 

 

Legislativně je podpora dalšího vyuţití bioplynu mimo vlastní lokalitu původu zakotvena ve 

vyhlášce č. 62/2011 Sb., která například určuje, ţe napojení do distribuční soustavy aţ do 

délky 5 km je nákladem provozovatele přepravní soustavy. ERÚ klasifikuje vtláčení 

biomethanu do plynárenských sítí v kategorii bioplynu AF2 - výkupní cena 3550 Kč/MWh, 

zelený bonus 2580 Kč/MWh, a tak je tato varianta zpracování jistě zajímavou alternativou 

oproti standardnímu řešení kogeneračních jednotek.  

 

MATERIÁLOVÉ VYUŢITÍ – REKUPERACE NUTRIENTŮ (N,P) 

Vyuţití stabilizovaných čistírenských kalů k zemědělským účelům je jedním z nejstarších 

způsobů materiálového vyuţití kalů z ČOV. V poslední době je však tento způsob jiţ přeţitý, 

a s rostoucími hygienickými poţadavky zároveň klesá poptávka zemědělců po této surovině. 

Existují však i jiné moţnosti rekuperace nutrientů z kalu a následné vyuţití jejich 

fertilizačních schopností, které je nutné adaptovat do moderní čistírenské linky, ve smyslu jiţ 

uvedené strategie separace organického uhlíku v etapě mechanického předčištění. V důsledku 

výše zmíněné filosofie nebudou frakce organického uhlíku a nutrientů (N,P) odstraňovány 

současně v jedné technologické etapě, ale v separovaných procesech : organický uhlík v etapě 

mechanického předčištění a anaerobní fermentace, a celkový dusík částečně v následném 

klasickém procesu nitrifikace-denitrifikace s nutností dávkování externího zdroje organického 

uhlíku, nebo zavedením technologie deamonifikace, a částečně deamonifikací kalové vody. 

Způsoby odstraňování celkového fosforu se z důvodu jednoduchosti aplikace chemického 

sráţení zabývat nebudeme. Část dusíku a fosforu, která je součástí přebytečného kalu, se po 

procesu anaerobní stabilizace (popř. spojené s termickou hydrolýzou) dostává zpět do tekuté 

fáze (fugát z odvodnění, popř. tekutá fáze po stupni mokré oxydace jako finálního 

technologického stupně kalové linky), ve které se pohybuje koncentrace těchto prvků řádově 

Parametr Hodnota Pozn.

Obsah methanu min. 95% mol.

Obsah vody max. -10°C vyjádřeno jako teplota rosného bodu vody

Obsah kyslíku max. 0,5% mol.

Obsah CO2 max. 5,0% mol.

Obsah N2 max. 2,0% mol.

Obsah H2 max. 0,2% mol.

Celkový obsah síry max. 30 mg/m3

Obsah merkaptanové síry max. 5 mg/m3

Obsah H2S max. 7 mg/m3

Obsah NH3 nepřítomen

Halogenové slučeniny max. 1,5 mg/m3 (Cl+F)

Organické sloučeniny křemíku max. 6 mg/m3 Si

Mlha, prach, kondenzáty nepřítomny



     

~ 27 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

ve stovkách mg/l. Řízeným dávkováním MgCl2 za daných provozních podmínek lze 

dosáhnout vysráţení struvitu (fosforečnan hořečnato-amonný, MAP), který lze dále pouţít pro 

výrobu hnojiv. 

 

Deamonifikace – technologie ANITA
TM

Mox 

Deamonifikace se jeví jako vhodný způsob odstranění celkového dusíku z kalové vody bez 

nutnosti dávkování externího organického uhlíku a s niţší energetickou náročností. Ve 

srovnání s klasickým procesem nitrifikace-denitrifikace se deamonifikace (v literatuře téţ 

nazývaná proces anammox) účastní autotrofní bakterie, které spotřebují méně kyslíku (60% 

sníţení potřeb kyslíku) a ţádný organický uhlík (100% sníţení spotřeby externě dodávaného 

zdroje CHSK). Princip deamonifikace autotrofními bakteriemi typu anammox lze vyjádřit 

dvěma paralelně probíhajícími reakcemi (taktéţ schéma na obr.2) : 

 

• Částečná nitrifikace Bakteriemi Oxidujícími Amonné ionty (AOB): 

NH4
+
 + 0.77 O2  + 0.05 CO2   0.42 NH4

+
 + 0.56 NO2

-
  + 0.1 biomasa + 0.5 H2O + 1.13 H

+ 

• Anaerobní oxidace amonných iontů bakteriemi anammox: 

0.42 NH4
+
 + 0.56 NO2

-
 + 0.03 H

+
 + 0.03 CO2   0.43 N2 + 0.11 NO3

-
 + 0.03 biomasa + 0.8 

H2O 

 

Vzhledem k velmi nízké růstové rychlosti bakterií anammox je zapotřebí udrţovat vyšší stáří 

kalu, a k tomu se nejlépe hodí nárostové kultury v biofilmových reaktorech. Lze pouţít různé 

technologické konfigurace:  

• Dvoustupňový systém, jako např. kombinace technologií SHARON/Anammox-granular 

process (Abma, 2007) 

• Jednostupňový systém známý jako ―Deammonification‖ process, jako např. SBR 

s granulovanou biomasou (Wett, 2007; Vlaeminck et al., 2008) nebo Moving-Bed Biofilm 

Reactors (MBBR) (Rosenwinkel, 2005). 

Dále bude blíţe popsána technologie ANITA
TM

Mox, zaloţená na principu technologie 

MBBR, která byla v konfiguraci deamonifikace v nedávné době odzkoušena na ČOV 

Sjölunda Malmö ve Švédsku. 

 

Obrázek 2. Princip deamonifikace autotrofními bakteriemi typu anammox. 
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+
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Technologie ANITA
TM

Mox je jednostupňový deamonifikační MBBR proces, určený pro 

odstranění celkového dusíku z koncentrovaných vod (průmyslové OV, kalová voda). 

Částečná nitrifikace na dusitany a autotrofní deamonifikace (bakteriemi typu anamox) 

probíhají současně (obr. 2 a 3) v aerobně-anoxických zonách biofilmu, které se tvoří díky 

niţší koncentraci rozpuštěného kyslíku v prostředí, která ovlivňuje difúzi kyslíku do biofilmu. 

Procesy, které probíhají simultánně v biofilmu na plastovém nosiči, jsou znázorněny na obr.3. 

AOB oxidují N-NH4 na N-NO2 ve vnější aerobní vrstvě biofilmu, zatímco bakterie anammox, 

které se nacházejí ve vnitřní anoxické zoně biofilmu spotřebovávají dusitany vyprodukované 

současně bakteriemi AOB společně s přebytkem N-NH4. Provzdušňování je řízeno tak, aby 

nedocházelo k oxidaci N-NO2 na N-NO3 v aerobní vrstvě biofilmu, a aby bylo zachováno 

maximální mnoţství dusitanů pro bakterie typu anammox. Kontinuální řízení provzdušňování 

také umoţňuje sníţení poţadavků na mechanické míchání reakční směsi a nosičů biofilmu. 

Nosiče typu BiofilmChip
TM

, vyvinuté společností AnoxKaldnes (obr.4), jsou charakteristické 

vysokou chráněnou specifickou plochou (cca. > 800 m
2
/m

3
), coţ umoţňuje kompaktní 

technologický návrh a jednoduchý provoz reaktoru s velmi vysokou koncentrací biomasy na 

nosičích, které jsou v systému udrţovány síty (Novák et al., 2011). Technologie 

ANITA
TM

Mox byla ověřena během dvouletého provozu poloprovozní jednotky o objemu 2 

m
3
, a v současné době je na ČOV Sjölunda Malmö (Švédsko) instalována první reference 

(reaktor 50 m
3
, 40% náplně). 

 

Obrázek 3.  Schematické znázornění jednostupňového procesu deamonifikace bakteriemi 

typu anammox v biofilmu na nosiči technologie ANITA
TM

Mox. 

 

Obrázek 4.  Porovnání klasické nitrifikační biomasy (vlevo) a biomasy typu anammox 

(vpravo) na nosiči BiofilmChip
TM

 (technologie ANITA
TM

Mox). 
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Příklad kontrolovaného sráţení struvitu na ČOV Berlín-Wassmannsdorf 

Fosforečnan hořečnato-amonný (MAP – NH4MgPO4 x 6 H2O), známý jako struvit, se 

vyskytuje přirozeně tam, kde je riziko zvýšené koncentrace fosforečnanů (nad 70 mg P-PO4/l) 

a dusíku. Tato situace nastává většinou v kalovém hospodářství s anaerobní fermentací, pokud 

mu předchází biologické odstraňování fosforu (větší obsah fosforu v kalu). K tomu, aby 

struvit vykrystalizoval, je ještě nutná vyšší koncentrace hořčíku v odpadní vodě, coţ je případ 

oblastí, kde je k úpravě pitné vody pouţíván zdroj podzemní vody. V povrchových vodách se 

hořčík prakticky nevyskytuje, a tudíţ riziko nekontrolovaného výskytu struvitu na ČOV je 

nízké. Stejně tak v případech, kdy dochází k chemickému sráţení fosforu ţelezitými solemi, 

které tvoří stabilní soli fosforu i při procesu odvodnění, je riziko výskytu struvitu nízké. Toto 

riziko stoupá se zvyšováním účinnosti stupně anaerobního vyhnívání, zejména s pouţíváním 

termické hydrolýzy, termofilní fermentace nebo kofermentace. Vyšší stupeň anaerobního 

rozkladu totiţ uvolňuje více dusíku a fosforu do kalové vody. 

Nekontrolovatelný výskyt struvitu je samozřejmě neţádoucí, protoţe vede k postupnému 

ucpávání potrubí kalové vody a k dalším provozním problémům. Struvit lze ovšem z kalů 

(kalové vody) získávat i kontrolovaným způsobem – dávkováním MgCl2 a kontrolou 

provzdušňování a pH 8-9. Tento způsob kontrolované produkce byl implementován na ČOV 

Berlín-Wassmannsdorf (1 M EO). Speciální reaktor byl uveden do provozu, a denní produkce 

struvitu dosáhla 2 000 kg (obr.5). Při provozních nákladech cca 320 000 €/rok dosahují 

výnosy cca 550 000 €/rok. V této částce je zahrnut prodej struvitu výrobci hnojiv, i úspory 

spojené s niţší spotřebou flokulantu na odvodnění kalu a vyšší sušinou odvodněného kalu – 

po zprovoznění řízeného odstranění struvitu stoupla sušina odvodněného kalu ze 23% na 

27%. Vedle vyšší účinnosti odstranění fosforu a odstranění některých provozních problémů 

přispívá řízená rekuperace struvitu recyklací forsforu ke strategii  trvale udrţitelného rozvoje. 

   

Obrázek 5. Ukázka potrubí ucpaného nekontrolovatelnou krystalizací struvitu (vlevo), 

reaktor (uprostřed) a konečný produkt řízené krystalizace na ČOV Berlín-Wassmannsdorf. 

 

Obdobný zajímavý koncept na řízenou rekuperaci a komercializaci struvitu je v současné 

době nabízen společností Ostara (Ostara, 2010). Tato společnost vyvinula technologii Pearl
®

 

(patent v USA a Kanadě), která umoţňuje řízenou krystalizaci struvitu na konečný produkt 

Crystal Green
®
, který je dále prodáván výrobcům hnojiv (obr.6). Ostara prezentuje 7 referencí 
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a produkci struvitu více neţ 1000 t ročně. Partnerům nabízí nejen svou technologii, ale také 

své sluţby komercializace konečného produktu. 

     

Obrázek 6. Reaktor Pearl
®
 firmy Ostara (vpravo) a konečný produkt (vlevo). 

 

DALŠÍ INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY 

Vnímání čistírenského kalu jako odpadu určeného k likvidaci by v budoucnu mělo být zcela 

potlačeno ve prospěch maximálního materiálového a energetického vyuţití. Některé 

produkty, které lze z kalu vyrobit však zatím představují spíše materiál pro vědecké a 

výzkumné pracovníky. O jaké produkty se jedná a o čem se zatím mluví spíše v teoretické 

úrovni? V literatuře se objevují konkrétní informace i patentové aplikace na technologie 

umoţňující výrobu aktivního uhlí z kalu, tato moţnost se dokonce zdá ekonomicky 

zajímavější neţ přímé spalování kalů. Biochemický a chemický průmysl se začal zajímat o 

moţnost výroby enzymů z čistírenských kalů, s cílem nahradit některé doposud pouţívané 

produkty, a sníţit tak výrobní náklady (v současnosti se ale jedná pouze o úvahy). Velmi 

zajímavou alternativou se jeví výroba bioplastů na bázi PHA (polyhydroxyalkanoat), 

především díky jejich vynikajícím mechanickým vlastnostem a jejich biologické 

rozloţitelnosti (Salehizadeh, 2004). Výroba bioplastů z čistírenských kalů je v literatuře více 

probádaná a popsaná, neţ je tomu u ostatních produktů. PHA je, jako zdroj rezervních látek, 

akumulován mikroorganismy ve formě vnitrobuněčných granulí, a tudíţ představuje velkou 

část buněčné hmoty. Podmínky akumulace PHA mikroorganismy jsou dobře známy a 

popsány v literatuře, stejně tak jako způsob získávání vnitrobuněčného PHA. Nicméně 

výrobní náklady jsou stále značné (odhad 3-5 €/kg), coţ zatím brzdí rychlejší rozvoj výroby 

bioplastů z čistírenských kalů. Další perspektivní metodou, zatím ve fázi výzkumu, je výroba 

biopesticidů, zejména z pohledu problematického pouţívání a vlivů chemických pesticidů na 

ţivotní prostředí. 

 

ZÁVĚR A PERSPEKTIVY 

Implementací alespoň části prezentovaných inovativních řešení s cílem maximálně vyuţít 

materiálový a energetický potenciál obsaţený v odpadní vodě lze dojít k technologickému 

schématu ČOV tak, jak by mohla vypadat v (blízké) budoucnosti (obr.7).  
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Obrázek 7. Návrh technologické linky ČOV upřednostňující maximální rekuperaci C, N a P. 

 

V porovnání s klasickým uspořádáním technologické linky ČOV tak, jak ji známe dnes, jsou 

implemenovány následující inovativní kroky: 

 Separace frakce organických látek v etapě mechanického předčištění pro jejich 

energetické vyuţití v kalové lince (stupeň mechanického předčištění je posílen). 

 Kofermentace BRO, pouţití technologie Ecrusor (Chudoba et al., 2010a, 2011). 

 Dvoustupňová fermentace s včleněnou etapou termické hydrolýzy Exelys, konfigurace 

DLD (Chudoba et al., 2011). 

 Maximální výtěţnost bioplynu, která vede k zajištění úplné energetické soběstačnosti 

ČOV (kogenerace), přebytek bioplynu je zpracován na biomethan (vyuţití ve 

vozovém parku nebo distribuční síti zemního plynu). 

 Zpracování vyhnilého kalu technologií mokré oxidace Athos (Guibelin et al. 2005), 

konečným produktem je inertní technopísek (vyuţití ve stavebnictví). Z ČOV 

neodchází ţádný odpad, ale druhotné suroviny (výrobky). 

 Rekuperace C,N,P z kalové vody a z tekuté fáze na výstupu z technologie Athos – 

deamonifikace technologií ANITA
TM

Mox, sráţení struvitu (k výrobě hnojiv). 

 Frakce organického uhlíku po separaci struvitu můţe být vyuţita buď jako zdroj 

organického uhlíku pro denitrifikaci ve vodní lince ČOV (po odstranění organické 

frakce v mechanickém předčištění) nebo zpětně vrácena do etapy anaerobní 

stabilizace. 

Některé popsané postupy a technologie jsou jiţ ve fázi realizací, některé další ve fázi vývoje a 

provozního ověřování, a některé zcela inovativní myšlenky musí projít ještě procesem 

výzkumu a vývoje. Proto nelze v blízké budoucnosti očekávat revoluční změny v celé 

technologické lince, ale k částečnému a postupnému vyuţití výše uvedených postupů a 

technologií bude zcela jistě docházet. 
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ABSTRACT 

Wastewater becomes more and more often a source of water and is no longer considered as a 

waste. Therefore in many countries the term ―used water‖ is applied instead of ―wastewater‖ 

and ―water reclamation‖ instead of ―wastewater treatment‖. The main reasons for wastewater 

reuse are: 

 Severe lack of sources of fresh water  

 Constantly growing price of tap water. 

Depending on the quality of reclaimed water it can be used for various purposes from the use 

in agriculture to the application in drinking water supply. The use of reclaimed water for 

individual purposes should meet certain safety requirements to avoid any potential risks. 

Several successful case studies of treated wastewater reuse, most commonly cited in the 

literature, are mentioned. 

 

KEYWORDS 

Wastewater; treatment; reuse; reclamation; irrigation; drinking water supply 

 

ODPADNÍ VODY JAKO ZDROJ NUTRIENTŮ, ENERGIE A …. VODY 

V převaţující části dějin lidské civilizace bylo na odpadní vodu nahlíţeno jako na zdroj 

problémů, který bylo nutno co nejrychleji odvést z lidských příbytků a dále pryč z obydleného 

území. Civilizace řešily tento úkol podle svého stupně rozvoje, od starověkých stokových 

soustav přes středověké vylévání „nočních váz― po moderní stokové sítě, které začala města 

v rozvinutých zemích budovat v 19. století. Od prvních počátků o čištění takto odvedených 

odpadních vod v Anglii v 19. století převaţoval přístup, ţe takto soustředěné vody představují 

pouze zdroj znečištění, které je nutno zlikvidovat. Tento přístup přetrvává dodnes, pouze se 

stupňují nároky na míru likvidace znečištění ze strany příslušných orgánů, které tak činí 

v zájmu ochrany ţivotního prostředí. 

Posun v myšlení lidí a v přístupu lze pozorovat v posledních cca 20. letech, a to zejména 

v zemích, které mají problémy s trvalým zásobováním vodou. V anglicky mluvících zemích 
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se uţ upouští i od termínu „wastewater― (odpadní voda), neboť voda je cennou surovinou a 

ani ve znečištěném stavu není odpadem. Zájem se tedy postupně mění od znečišťujících 

sloţek k vlastnímu médiu, které toto znečištění nese, tedy k vodě. Jiţ dnes se pouţívají stále 

více i v čistírenské praxi operace a procesy k opětovnému získávání nutrientů obsaţených 

v odpadních vodách. Dokonce je dnes na odpadní vodu jiţ rovněţ nahlíţeno jako na zdroj 

energie. V celosvětovém měřítku však roste zájem o odpadní vodu jako zdroj vody zejména 

v souvislosti s růstem cen vody i s jejím začínajícím nedostatkem. Nedostatek zdrojů vody je 

známý a netýká se jen tzv. rozvojového světa, ale i bohatých a rozvinutých zemí jako jsou 

USA, Austrálie, Jiţní Afrika, Brazílie a další. Objevila se i nová disciplína vodního 

hospodářství, pro kterou se v anglické literatuře pouţívají termíny jako „water reuse― nebo 

„water reclamation― či „water recycling―. Čistírny odpadních vod, budované v poledních 

letech v těchto zemích, tak nejsou zakončeny troubou odvádějící odtok do recipientu, ale 

tento odtok je veden k dalšímu pouţití, a to buď přímo či po předchozí akumulaci.    

 

SITUACE V ČR 

Existují v České republice důvody pro to, abychom se začali zabývat odpadními vodami jako 

zdrojem vody a doplňovali stávající čistírenské technologie operacemi, které umoţní jejich 

opětovné pouţití? 

Pokud se jedná pouze o kvantitativní stránku, situace České republiky není zatím tak výrazně 

dramatická, aby se z otázky případného nedostatku vody v této geografické oblasti stal 

prvořadý námět na odborné konference. Nicméně známá fakta potvrzují, ţe je rozumné se 

scénáři případného dlouhodobějšího sucha zabývat. Jak ukazuje mapka Evropské agentury 

pro ţivotní prostředí EEA, patří Česká republika k zemím v Evropě s velmi malým 

potenciálem obnovitelných vodních zdrojů (Obr. 1). 

 

Z Tabulky 1 i Obr. 1. vyplývají tyto důleţité závěry pro další úvahy o moţné budoucí 

napjatosti v obnovitelných zdrojích vody v ČR:  

 hlavním a v podstatě jediným zdrojem vody jsou sráţky 

 přítok vody v tocích ze zahraničí je zanedbatelný  

 roční odtok vody z ČR je příliš vysoký, coţ opravňuje úvahy o opatřeních k zvýšené 

zádrţi sráţkových vod na našem území  

 vyuţitelné zdroje podzemních vod nejsou garancí pro zvýšené vyuţívání podzemních 

vod v budoucnu  
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Obr. 1. Celkové obnovitelné zdroje vody na 1 obyvatele (m
3
/rok) (EEA, 

http://www.eea.europa.eu/, 2011)  

 

 

Česká republika patří k zemím s nejniţším potenciálem 0-2000 m
3
/ob.rok (světlá barva). 

Tmavá výseč v kruhu odpovídá podílu veškerých obnovitelných zdrojů v dané zemi, které 

pocházejí ze zahraničí. To odpovídá skutečné hydrologické situaci naší republiky, jak ukazují 

i data ČHMU za rok 2009 (Tabulka 1.).  

 

Tabulka 1. Obnovitelné vodní zdroje ČR (Modrá zpráva, 2009)
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Obr. 2 Oblasti v Evropě postiţené obdobím sucha v posledních deseti letech (EEA, 

http://www.eea.europa.eu/, 2011) 

 

I kdyţ si to patrně většina populace neuvědomuje, za posledních deset let se území ČR ocitlo 

dvakrát v oblastech EU, které byly zasaţeny suchem (viz Obr. 2).  

Kromě těchto úvah o moţných změnách hydrologické bilance ČR v budoucnosti existují i u 

nás alespoň tři základní důvody, proč se problematikou opětovného pouţití vyčištěných 

odpadních vod zabývat:  

 Rostoucí cena pitné vody v systémech veřejného zásobování, která zvyšuje náklady ve 

výrobních procesech s vysokou spotřebou vody, která nemusí mít kvalitu vody pitné 

(Tabulka 2). Nárůst vodného u nás za posledních více neţ patnáct let byl téměř 

raketový (1994: 9,50 Kč) a do budoucna je nám neustále slibován jen další růst ceny 

vody (podle předsedy představenstva Sdruţení oboru vodovodů a kanalizací Františka 

Baráka budou ceny vodného a stočného za 5-7 let cca 125 Kč/m
3
 - http://voda.tzb-

info.cz/6993-cena-vody-predpoklady-vyvoje). Přitom jiţ dnes je naše cena vody na 

úrovni zemí s daleko vyšším hrubým národním produktem (Obr. 3).  

 Přesto, ţe výroba pitné vody je u nás zaloţena ze 60 % na vodě povrchové, jejíţ 

bilance je stále kladná, objevují se problémy s obnovováním zásob podzemní vody. 

Příčiny tohoto stavu jsou poměrně komplexní a mimo rámec této konference, ale 

vyčištěná odpadní voda v potřebné kvalitě by mohla být tím zdrojem, který můţe být 

pouţíván k dotaci podzemních vod.  

 Současné čistírenské technologie včetně metod terciárního čištění dosahují jiţ takové 

kvality odtoku, ţe je v podstatě nesmyslné tuto vodu vypouštět přímo do recipientů, 

kde se získaná vysoká kvalita ztratí bez vyuţití (viz téţ poţadavky naší legislativy na 
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kvalitu vypouštěné odpadní vody, zejména při aplikaci kombinovaného přístupu při 

stanovení emisních limitů).  

 

Tabulka 2. Cena vodného a stočného v r. 2009 (Modrá zpráva, 2009)  

 

Samozřejmě, ţe k uznání výše uvedených důvodů nebude stačit pochopit jen technické a 

ekonomické aspekty, ale bude zapotřebí i zásadní změny v příslušných legislativních 

normách.  

 

OBLASTI POUŢITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD  

Dnes známé a v praxi pouţívané metody pouţití odpadních vod lze pro podmínky vodního 

hospodářství v ČR shrnout do Tabulky 3.  

 

Obr. 3. Srovnání ceny vody 

v zemích CEE s Rakouskem a 

porovnání HDP těchto zemí 

(Somlyody, Patzinger, 2011)  
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Tabulka 3. Přehled moţného pouţití vyčištěných odpadních vod v podmínkách ČR 

(adaptováno podle Aoki et al., 2005 a  Asano a Levine, 1998) 

Urbanizovaná území  Zalévání parků, hřišť, mytí ulic a dvorů, zalévání 
golfových hřišť, hřbitovů a zelených pásů v rezidenčních 
čtvrtích  

 Požární ochrana, použití vody pro mimořádné případy  

 Stavební práce apod.  

Zemědělství   Závlahy plodin pro krmení hospodářských zvířat, 
pastvin, květin, plodin pro průmyslové využití (výroba 
biopaliv apod.)  

 Závlahy plodin pro humánní výživu (ve zvláštním 
režimu)  

Rekreační aktivity   Doplňování vody v jezerech a rybnících s rekreačním 
využitím (převážně tzv. nekontaktní aktivity)  

 Výroba ledu a sněhu pro rekreační využití  

Zkvalitňování životního prostředí   Tvorba umělých mokřadů  

 Nadlepšování hydraulických poměrů v přirozených 
mokřadech  

 Zlepšování průtoků v povrchových tocích, zejména 
v letním období  

Doplňování zdrojů podzemních 

vod  

 Hydraulické bariery proti znečištění aquiferu  

 Doplňování kapacity zdroje podzemní vody, ochrana 
před poklesem hladiny   

 Obnovení látkových bilancí minerálních složek ve 
vyčištěné odpadní vodě  

Průmyslové využití   Procesní voda  

 Voda do chladicích systémů  

 Úprava kotelních napájecích vod  

 Sociální zařízení a průmyslové prádelny  

 Oplachové vody  

 Klimatizace a požární ochrana objektů  

Použití v rezidenčních objektech   Čištění objektů  

 Prádelny  

 Splachování toalet  

 Klimatizace a požární ochrana objektů  

Zásobování pitnou vodou   Směšování se zdroji městské pitné vody  

 

POTENCIÁLNÍ RIZIKA A PROBLÉMY SPOJENÉ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI 

POUŢITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD  

Pouţití v zemědělství 

Světová zdravotnická organizace vydala směrnice (WHO 2006) týkající se moţnosti pouţití 

vyčištěných odpadních vod s cílem zabránit hygienickým problémům. Směrnice udává např. 

limity pro vajíčka helmintů a E. coli podle typu aplikace vyčištěné vody (podmoky, klasická 

zálivka, apod.) pro různé typy rostlin (např. zelenina kořenová, listová). Upřednostňuje se 
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zavlaţování podmokem před rozstřikem vyčištěné odpadní vody. V zemích, kde je nutné 

šetřit i vyčištěnou odpadní vodou, ze zavlaţování děje cíleným zaváděním vody hadičkami ke 

kořenům pěstovaných rostli. Tímto způsobem („kapáním―) je zavlaţována např. většina nově 

zakládaných vinic ve státech Victoria a Jiţní Austrálie na australském kontinentě. Tím se 

zabraňuje jednak rozptylu vody do ovzduší, jednak ztrátám v půdě. 

 

Pouţití v průmyslu  

Pouţití vyčištěných odpadních vod v průmyslu je velmi významné z hlediska šetření vodou, 

neboť průmysl je zodpovědný za více neţ 20 % celosvětové spotřeby sladké vody. Přitom 

téměř 70 % z takto spotřebované vody je pouţito pro účely chlazení. Principiálně není důvod, 

aby se jako obyčejné teplosměnné médium pouţívala stále vzácnější podzemní či říční voda. 

Ovšem i v takovém případě se mohou vyskytnout některé problémy s pouţitím vyčištěných 

odpadních vod, které lze shrnout do následující tabulky (Tabulka 4):  

 

Tabulka 4. Moţné problémy při průmyslové aplikaci vyčištěných odpadních vod (Asano 

a Levine, 1998) 

Problém  Příčiny  Možné řešení  

Tvorba inkrustů  Anorganické sloučeniny, soli  Inhibitor inkrustace, sorpce na 

aktivním uhlí, ionexy, řízení 

odkalování  

Koroze  Rozpuštěné i nerozpuštěné 

látky, nerovnováha pH  

Inhibitor koroze, reversní osmóza  

Biologické nárosty  Zbytkové organické látky, 

sloučeniny dusíku a fosforu   

Biocidy, dispersační činidla, filtrace  

Tvorba nánosů, usazenin  Mikrobiální růst, fosforečnany, 

rozpuštěné i nerozpuštěné 

látky  

Řízení inkrustací, koroze, 

biologického růstu, filtrace, chemická 

i fyzikální disperzace  

 

Pouţití v urbanizovaných územích  

Hlavním problémem při pouţití vyčištěných odpadních vod v urbanizovaných územích je 

nutnost neohrozit veřejné zdraví, neboť v urbanizovaných územích je riziko kontaminace 

značného počtu lidí na malé ploše a v krátkém časovém období. Zejména musí být zabráněno 

náhodnému vzájemnému spojení potrubí rozvodu pitné vody a vyčištěné odpadní vody. 

Z°těchto důvodů musí být rozváděná vyčištěná odpadní voda patřičným způsobem 

dezinfikována.  

V rozvodných systémech vyčištěné odpadní vody se objevují tyto problémy:  

 Koroze potrubí  

 Ucpávání potrubí a sít  
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 Vznik biofilmů („slizů―) v zásobnících v důsledku sníţení koncentrace zbytkového 

chlóru ve vyčištěné odpadní vodě.  

 

Zkvalitňování ţivotního prostředí  

V této oblasti pouţití je nutno dbát stejných bezpečnostních principů z hlediska ochrany 

veřejného zdraví jako při pouţití v urbanizovaných územích. Obzvláštní opatrnost je 

zapotřebí při aplikacích, kdy můţe dojít k přímému kontaktu vyčištěné odpadní vody s lidmi. 

Nejčastějšími metodami dezinfekce jsou chlorace a UV záření. Kromě hygienických 

problémů se mohou objevit problémy s eutrofizací, pokud by odpadní voda pouţitá např. 

k doplňování jezer, nádrţí a řek nebyla zároveň zbavena sloučenin dusíku a fosforu na 

potřebnou úroveň. Při pouţití vyčištěných odpadních vod k regeneraci vodních ekosystémů se 

doporučuje místo chlorace pouţívat ozonizaci či UV záření s cílem chránit vodní floru i faunu 

před působením chloru a jeho sloučenin. 

 

Doplňování zdrojů podzemních vod  

Doplňování zdrojů podzemních vod je nejkritičtějším způsobem opětovného pouţívání 

vyčištěných odpadních vod, a to nejen z hlediska ochrany veřejného zdraví, ale překonání 

psychické (ale ovšem i legislativní) bariery, které si lidstvo za dlouhou dobu konvenční 

sanitace vytvořilo. Speciální nároky jsou kladeny na dezinfekci vody z jímacích studní, 

kapacita dezinfekčního zařízení musí být přizpůsobena kolísavým odběrům, typickým pro 

odběry ze zvodnělých aquiferů.  

V případě vyuţití takto doplněných zdrojů podzemních vod k pitným účelům přibývá další 

problém, který prozatím tento způsob nakládání s vyčištěnými odpadními vodami silně 

hendikepuje, a to je obsah specifických zbytkových organických látek ve vyčištěných 

odpadních vodách. Tyto látky mají svůj původ v lécích, hormonálních přípravcích, 

potravinových doplňcích, prostředcích denní kosmetické péče, apod. Problém kontaminace 

pitných vod těmito organickými látkami je znám všude tam, kde se vyrábí pitná voda z vody 

říční v povodí velkých toků, kde dochází přirozeně k opakovanému pouţití vypuštěných 

vyčištěných odpadních vod ve vodárnách. U podzemních vod nejsme na tento typ problému 

zatím zvyklí. 

 

ZNÁMÉ PŘÍPADY OPĚTOVNÉHO POUŢÍVÁNÍ ODPADNÍCH VOD  

V odborné literatuře je citováno několik úspěšných případů opětovného pouţívání 

vyčištěných odpadních vod ve velkém měřítku, a to pro nejrůznější účely.  

 Windhoek Goreangab Reclamation Plant, Namibie 

 Kalifornský systém zásobování vodou  

 Austrálie  
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 Barcelona vyuţívá svou odpadní vodu 

 „Newater― v Singapuru  

Bliţší údaje o těchto příkladech budou zmíněny ve vlastní přednášce.  

 

ZÁVĚR  

Opětovné pouţívání vyčištěných odpadních vod je oblastí vodního hospodářství, která se 

v celosvětovém měřítku vyvíjí jiţ cca 30 let. Důvody jsou nejen v nedostatku „přírodních― 

zdrojů vody, který můţe být jiţ v některých částech světa kritický, ale i v rostoucí ceně pitné 

vody, kterou je takto moţno nahradit levnější vyčištěnou odpadní vodou. V České republice 

není zatím dramatické napětí mezi zdroji a potřebou vody, takţe pro opětovné pouţití 

odpadních vod hovoří spíše důvody ekonomické. V obou případech je nutno zabránit 

problémům, které by mohly toto opětovné pouţívání omezit, zejména s ohledem na ochranu 

veřejného zdraví. K dosaţení tohoto cíle je nutno respektovat doporučení shrnutá v tomto 

příspěvku jak v oblasti technologie čištění, tak v oblasti vlastního vyuţívání.  

 

PODĚKOVÁNÍ  

Problematika čištění odpadních vod s cílem jejich dalšího vyuţití je na VŠCHT Praha řešena 

v rámci Vědecko výzkumného záměru MŠMT ČR, MSM 6046137308.  
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Sekce 1 
 

Koncepční, technické a provozní otázky zásobování měst 

a obcí pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich 

čištění včetně odvádění a vyuţívání sráţkových vod 

z urbanizovaných území 
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OVLIVNĚNÍ NÁVRHOVÝCH PARAMETRŮ ÚČOV 

KOLÍSÁNÍM VSTUPNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ 

 

Hartig K., Kos M., Mucha A. a Divecká H. 

 

HYDROPROJEKT CZ a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 

E-mail: karel.hartig@hydroprojekt.cz, miroslav.kos@hydroprojekt.cz, 

ales.mucha@hydroprojekt.cz, helena.divecka@hydroprojekt.cz 

 

ABSTRAKT 

Vstupní znečištění odpadní vody na Novou vodní linku (NVL) a Ústřední čistírnu odpadních 

vod (ÚČOV) po přestavbě bylo získáno na základě statistického vyhodnocení naměřených 

dat. Ve vývoji přivedeného znečištění bylo zohledněno postupné přepojování pobočných 

čistíren do hlavních kanalizačních sběračů Prahy. Kolísání přivedeného mnoţství a znečištění 

odpadních vod má pravidelný průběh s minimem v letních měsících. Pravděpodobnou 

příčinou bude migrace obyvatelstva v průběhu roku.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ÚČOV, kolísání znečištění, přivedené znečištění, migrace obyvatel, populační ekvivalent 

 

ÚVOD 

Výsledkem přístupových jednání ČR do EU bylo přijetí legislativy, která zařazuje celou ČR 

jako „citlivou oblast―. Směrnice EU 91/271/EHS je v naší legislativě zohledněna v NV č. 

61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vstupní návrhové údaje o mnoţství a znečištění 

odpadních vod byly stanoveny v souladu s evropskou normou EN 12255-11:2001 

(Wastewater treatment plants – Part 11: General data required), resp. s jejím českým 

ekvivalentem ČSN 75 6403 Čistírny odpadních vod – Část 11: Všeobecné návrhové údaje. 

Základní návrhové parametry mnoţství a znečištění odpadních vod pouţité v projektové a 

následně i zadávací dokumentaci pro výstavbu nové vodní linky a pro rekonstrukci ÚČOV 

byly získány na základě statistického vyhodnocení reálných údajů. 

 

Podklady o mnoţství a znečištění odpadních vod  

Veškeré podklady o mnoţství a znečištění odpadních vod byly získány na základě reálných 

měření prováděných provozovatelem ÚČOV. Přítok do nádrţí primární sedimentace, který je 

současně povaţován za celkový přítok na ÚČOV, je měřený dvěma indukčními průtokoměry 
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KROHNE. Odtok biologicky vyčištěné vody ze starých dosazovacích nádrţí (DN) do Vltavy 

je měřen ultrazvukovými snímači na Venturiho ţlabech. Odtok biologicky vyčištěné vody z 

nových DN je měřen ultrazvukovým snímačem na Parshallově ţlabu. Kvalita odpadní vody v 

přítoku na čistírnu (PC), v přítoku na aktivaci (PA) a v odtoku z dosazovacích nádrţí (OD) se 

stanovuje ze směsných vzorků úměrných průtoku, které jsou odebírány automatickým 

odběrovým zařízením ISCO 6700 FR. Veškerá měřící zařízení mají příslušné certifikáty. 

Denní bilanční hodnoty byly získány vynásobením skutečně naměřených hodnot průtoku a 

koncentrace odpadní vody v den odběru vzorků. 

 

Podklady pro návrh čistírny odpadních vod se skládají z 3 na sobě nezávislých částí: 

1. Hydraulické dimenzování čistírny je navrţeno na základě průtoků odpadní vody, 

které zahrnují hodnoty od minimálního průtoku (Qmin), aţ do maximálního průtoku, 

které tvoří sráţkový průtok (Qdešť.).  

2. Látkové dimenzování čistírny se provádí na základě bilančních hodnot přivedeného 

znečištění, které zahrnuje denní maximální hodnotu, týdenní maximální hodnotu, 

měsíční maximální hodnotu a roční průměrnou hodnotu přivedeného znečištění. Tyto 

hodnoty přivedeného znečištění se pouţijí pro dimenzování jednotlivých 

technologických objektů čistírny. Podkladem pro statistické vyhodnocení byly denní 

bilanční hodnoty v den sledování. Bilanční hodnoty přivedeného znečištění nelze 

získat vynásobením maximální koncentrace odpadní vody některým z průtoků. 

3. Maximální přivedená koncentrace odpadní vody je pouze omezující parametr pro 

garance odtoku, protoţe garantované parametry na odtoku jsou uvedeny jako 

koncentrační limity. 

Všeobecně platí, ţe ukazatele znečištění, jejichţ koncentraci garantujeme na odtoku, musíme 

mít uvedeny na přítoku a to jak v bilančních, tak i koncentračních hodnotách. Pro splnění 

garantovaných koncentrací na odtoku platí, ţe průtok surové odpadní vody na přítoku, její 

koncentrace a bilance přivedeného znečištění musí být niţší, neţ návrhové údaje čistírny. 

 

Zásady stanovení parametrů přítoku 

Vstupní návrhové údaje mnoţství a znečištění odpadních vod byly stanoveny v souladu s  

ČSN 75 6403 Čistírny odpadních vod – Část 11: Všeobecné návrhové údaje. Výše uvedená 

norma mezi základní návrhové údaje zahrnuje mimo jiné údaje: 

 Počet obyvatel připojených na kanalizaci v současnosti a ve výhledu 

 Sezónní změny počtu obyvatel (např. v době prázdnin) 

 Změny v počtu obyvatel v průběhu týdne (např. pohybem obyvatel dojíţdějících do 

zaměstnání) 
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Pro návrhové průtoky a znečištění dává norma přednost naměřeným hodnotám s korekcí na 

očekávaný nárůst/pokles počtu připojených obyvatel a mnoţství a znečištění odpadních vod 

produkovanými průmyslem. Pouze při absenci skutečně naměřených hodnot se vypracují 

návrhové údaje zaloţené na projektovaném počtu připojených obyvatel a koeficientu 

nerovnoměrnosti. 

 

Návrhové průtoky a zatíţení by měly zahrnovat především hodnoty: 

 Maximální hodinový průtok Qmax po odlehčení přívalových vod (dle 

HYDROPROJEKTu CZ se jedná o Qdešť) 

 Denní kolísání průtoku v typickém bezdeštném pracovním dni (Q24, Qd, Qh,max) 

 Návrhové zatíţení odpadních vod v kg/hod, kg/den, kg/týden pro hlavní ukazatele 

znečištění (vzhledem k době zdrţení v čistírně a tím i vyrovnávacímu efektu jsme 

upustili od stanovení hodinového maxima) 

 Celoroční objem odpadních vod a celoroční zatíţení odpadních vod pro hlavní 

ukazatele přivedeného znečištění 

 Změny průtoku odpadní vody a přivedeného znečištění v průběhu celého roku 

v případě významného sezónního kolísání (dle HYDROPROJEKTu CZ je zohledněno 

v parametru maximálního měsíčního znečištění) 

 

Pouţité zdroje dat 

Hodnoty průtoku odpadní vody byly stanoveny na základě mnoţství fakturované vody a 

mnoţství odpadní vody, která přitekla na ÚČOV v bezdeštném období. Pomocí těchto údajů 

bylo stanoveno mnoţství balastních vod a Q24. Kolísání průtoku odpadní vody bylo stanoveno 

pomocí koeficientů kd a kh,max, které byly naměřeny na kanalizaci v průběhu prací na Generelu 

odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP). Provozní údaje o měsíčním a ročním znečištění, které 

bylo přivedeno na ÚČOV byly převzaty z „Vyhodnocení provozu Ústřední čistírny odpadních 

vod―, které kaţdoročně vydává PVK a.s. - provoz Ústřední čistírna odpadních vod. 

Provozní hodnoty denního mnoţství a znečištění splaškových vod přivedených na ÚČOV 

jsou převzaty z oficiálních výsledků analytického sledování provozu čistírny. Provozní 

sledování je prováděno v akreditované laboratoři PVK a.s. – útvar kontroly kvality vody. 

Denní bilanční hodnoty vstupního znečištění byly získány vynásobením denních průtoků 

odpadní vody v den odběru vzorku a denních koncentrací znečištění, které byly analyzovány 

ve slévaných vzorcích úměrných průtoku. 

Průtok pro hydraulické dimenzování čistírny byl stanoven s pouţitím následujících údajů: 

 Q24, m = fakturovaná voda 

 Q24 = přítok odpadní vody v bezdeštném období 

 Qb = Q24 – Q24,m 
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 kd = 1,2 (získáno měřením na kanalizační síti) 

 Qd = kd*Q24,m + Qb 

 kh,max = 1,5 (získáno měřením na kanalizační síti) 

 Qh,max = Q24,m*kd*kh,max + Qb 

 Qdešť = 2*Qd – Qb (pouţito 8,2 m
3
/s, jako je hydraulická kapacita stávající ÚČOV) 

 Sráţkové vody na mechanicko – chemické čištění – převzato z GO HMP z let 2001 - 

2005 

 

Koncentrace znečištění pro garance výkonu čistírny 

Maximální koncentrace znečištění byla stanovena statistickým vyhodnocením naměřených 

dat. ÚČOV provádí příslušné analýzy jednou za 4 dny, coţ je v souladu s vodoprávním 

povolením. Koncentrace znečištění není návrhový parametr čistírny a slouţí pouze jako 

omezující faktor pro garance výkonu čistírny. 

 

Bilance přivedeného znečištění pro dimenzování čistírny byla stanovena s pouţitím údajů 

 Roční průměr – vyhodnocením údajů z ročenky „Vyhodnocení provozu Ústřední 

čistírny odpadních vod― 

 Měsíční maximum - vyhodnocením údajů z ročenky „Vyhodnocení provozu Ústřední 

čistírny odpadních vod―Týdenní maximum – statistickým vyhodnocením týdenních 

bilančních hodnot znečištění. 

Týdenní bilanční hodnota přivedeného znečištění byla vypočtena jako klouzavý průměr dvou 

po sobě jdoucích hodnot denního znečištění. Denní bilanční hodnota přivedeného znečištění 

byla získána vynásobením denní koncentrace znečištění ve vzorku, který byl slévaný úměrně 

průtoku mnoţstvím odpadní vody přiteklé na ÚČOV v den odběru vzorků. Zdrojem dat je 

denní provozní měření na ÚČOV. 

 

VÝSLEDKY 

Zadávací hodnoty projektu byly průtok odpadní vody, maximální přípustná koncentrace 

znečištění odpadní vody a bilanční hodnoty přivedeného znečištění. 

Průtok odpadní vody byl stanoven v následujících hodnotách 

 

Zadání 

Nová Přestavba stávající 

vodní linka ÚČOV 

m
3
/s m

3
/s m

3
/s 

Q24 3,77 1,885 1,885 

Qd 4,39 2,195 2,195 

Qh,max 6,25 3,125 3,125 
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Zadání 

Nová Přestavba stávající 

vodní linka ÚČOV 

m
3
/s m

3
/s m

3
/s 

Qdešť 8,2 4,10 4,10 

sráţkové vody na mech.- chem. čištění 3,0 3,0 0,0 

celkem 11,2 7,1 4,1 

 

Po roce 1989 byl zaznamenán výrazný pokles mnoţství odpadní vody přivedené na ÚČOV. 

V posledních letech byl klesající trend v mnoţství vody přivedené na ÚČOV jiţ nevýrazný a 

od roku 2004 prakticky stagnující. Minimum nastalo v roce 2008 a od té doby má průměrný 

roční přítok opět mírně vzrůstající trend. 

  

 

Koncentrace surové odpadní vody jednotlivých ukazatelů znečištění jsou z hlediska garancí 

nepřekročitelnou hodnotou. Uvádí je tato tabulka: 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

le
de

n 
00

du
be

n 
00

če
rv

en
ec

 0
0

ří
je

n 
00

le
de

n 
01

du
be

n 
01

če
rv

en
ec

 0
1

ří
je

n 
01

le
de

n 
02

du
be

n 
02

če
rv

en
ec

 0
2

ří
je

n 
02

le
de

n 
03

du
be

n 
03

če
rv

en
ec

 0
3

ří
je

n 
03

le
de

n 
04

du
be

n 
04

če
rv

en
ec

 0
4

ří
je

n 
04

le
de

n 
05

du
be

n 
05

če
rv

en
ec

 0
5

ří
je

n 
05

le
de

n 
06

du
be

n 
06

če
rv

en
ec

 0
6

ří
je

n 
06

le
de

n 
07

du
be

n 
07

če
rv

en
ec

 0
7

ří
je

n 
07

le
de

n 
08

du
be

n 
08

če
rv

en
ec

 0
8

ří
je

n 
08

le
de

n 
09

du
be

n 
09

če
rv

en
ec

 0
9

ří
je

n 
09

le
de

n 
10

du
be

n 
10

če
rv

en
ec

 1
0

ří
je

n 
10

pr
ůt

ok
 (m

3/
s

Průběh Qprům v letech 2000 - 2010

Q24

měsíční průměrná hodnota s trendem Qprům

BSK5 390  
mg/l 

CHSK 1000  mg/l 

NL 825  mg/l 

NLzţ 575  mg/l 

Nc 75  mg/l 

N-NH4 39  mg/l 

Pc 12,9  mg/l 
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Hodnoty koncentrace surové odpadní vody jsou nezbytné z hlediska garancí procesu čištění, 

vlastní dimenzování technologického procesu probíhá především na základě bilančních 

hodnot znečištění. Rozsah poţadovaných bilančních hodnot přivedeného znečištění je 

stanoven evropskou normou „Wastewater treatment plants - EN 12255―. Jako bilanční 

hodnoty jsou uvedeny hodnoty: 

 Denní maximum 

 Týdenní maximum 

 Měsíční maximum 

 Roční průměr 

Pro moţnost porovnání rozdílů mezi jednotlivými hodnotami jsou uvedené hodnoty vztaţeny 

vţdy na 1 den, neboli mají rozměr kg/den. Vstupní parametry odpadní vody jsou jednak 

pouţity pro dimenzování jednotlivých objektů čistírny odpadních vod a na jejich nepřekročení 

jsou vázány garance dodavatele na efekt čištění. Pro výpočet potřebné dodávky vzduchu se 

například pouţívá denní maximální hodnota přivedeného znečištění, ale pro stanovení 

nitrifikační kapacity a tím i stáří aktivovaného kalu se pouţívá hodnota měsíčního maxima. 

Bilanční hodnoty 

 

 

Denní 

maximum 

Týdenní 

maximum 

Měsíční 

maximum Roční průměr 

BSK5 kg/den 144 900 133 200 116 500 96 750 

CHSK kg/den 371 500 340 700 313 000 265 500 

NL kg/den 306 500 289 850 261 500 184 550 

NC kg/den 27 870 26 360 24 720 21 900 

N-NH4 kg/den 14 490 14 080 12 660 11 200 

PC kg/den 4 800 4 300 3 930 3 150 

EO - 2 415 000 2 220 000 1 941 667 1 612 500 

 

Okrajové čtvrti Prahy mají v současné době samostatné čistírny, jejichţ provoz má být 

postupně ukončen a jejich odpadní vody mají být přivedeny na nově vybudovanou kapacitu 

(nová vodní linka a ÚČOV po rekonstrukci). V důsledku rozvoje těchto oblastí je výhledová 

kapacita 229 000 EO. Toto znečištění není v současné době přiváděno na ÚČOV a tudíţ není 

zahrnuto v údajích o znečištění, které je přivedeno na ÚČOV. Roční průměrné hodnoty 

přivedeného znečištění a měsíční maxima jsou převzaty z ročenky PVK a.s., provozovatele 

ÚČOV. 

 

Roční průměr přivedeného znečištění – znečištění dle projektu = 1 612 500 EO 
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Roční průměr 

Rezerva  

k projektové 

dokumentaci 

Kapacita pro 

připojení 

Pobočných 

ČOV 

Roční průměr 

+ pobočné 

ČOV 

Vypočtená 

rezerva  

k projektové 

kapacitě 

2003 1 427 443 11,5% 229 000 1 656 443 -2,7% 

2004 1 359 335 15,7% 229 000 1 588 335 1,5% 

2005 1 300 183 19,4% 229 000 1 529 183 5,2% 

2006 1 294 658 19,7% 229 000 1 523 658 5,5% 

2007 1 243 425 22,9% 229 000 1 472 425 8,7% 

2008 1 320 128 18,1% 229 000 1 549 128 3,9% 

2009 1 353 744 16,0% 229 000 1 582 744 1,8% 

2010 1 489 954 7,6% 229 000 1 718 954 -6,6% 

 

Měsíční maximum přivedeného znečištění – znečištění dle projektu =1 941 667 EO 

 

Měsíční 

maximum 

Rezerva  

k projektové 

dokumentaci Pobočné ČOV 

Měsíční 

maximum + 

pobočné ČOV 

Vypočtená 

rezerva  

k projektové 

kapacitě 

2003 1 811 667 6,7% 229 000 2 040 667 -5,1% 

2004 1 758 065 9,5% 229 000 1 987 065 -2,3% 

2005 1 500 556 22,7% 229 000 1 729 556 10,9% 

2006 1 404 301 27,7% 229 000 1 633 301 15,9% 

2007 1 419 355 26,9% 229 000 1 648 355 15,1% 

2008 1 615 000 16,8% 229 000 1 844 000 5,0% 

2009 1 794 624 7,6% 229 000 2 023 624 -4,2% 

2010 1 845 238 5,0% 229 000 2 074 238 -6,8% 

 

Týdenní maximum bylo získáno statistickým vyhodnocením naměřených dat znečištění, 

přitékajícího na ÚČOV. Statisticky byly vyhodnoceny data „týdenní průměrné hodnoty―, coţ 

byl klouzavý průměr dvou po sobě jdoucích hodnot (analýzy jsou prováděny 1 x za 4 dny). 

Původně pouţitá hodnota 95% percentilu byla na ţádost expertů EU doplněna o hodnotu 85% 

percentilu. Porovnání vypočtených hodnot uvádí následující tabulka.  

 

Týdenní maximum přivedeného znečištění – znečištění dle projektu =2 220 000 EO 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Projekt 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 

85 % percentil 1 454 915 1 603 130 1 529 768 1 808 751 
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rezerva k hodnotě projektu 34,5% 27,8% 31,1% 18,5% 

Pobočné čistírny 229 000 229 000 229 000 229 000 

85 % percentil + pobočné ČOV 1 683 915 1 832 130 1 758 768 2 037 751 

rezerva k hodnotě projektu 24,1% 17,5% 20,8% 8,2% 

  

    95% percentil 1 708 275 1 792 742 1 822 829 1 991 518 

rezerva k hodnotě projektu 23,1% 19,2% 17,9% 10,3% 

Pobočné čistírny 229 000 229 000 229 000 229 000 

95 % percentil + pobočné ČOV 1 937 275 2 021 742 2 051 829 2 220 518 

rezerva k hodnotě projektu 12,7% 8,9% 7,6% 0,0% 

 

K ţádné z verifikovaných hodnot nebyla ve výše uvedených tabulkách přičtena ţádná rezerva. 

Po připojení znečištění přiváděné na pobočné čistírny odpadních vod a při započtení 5 – 10 % 

rezervy na rozvoj Prahy je plánovaná kapacita zcela naplněna. 

Na ÚČOV dochází k pravidelnému kolísání přivedeného znečištění jak v průběhu roku, tak i 

v delším cyklu mezi jednotlivými roky. Minimum znečištění je vţdy v letních měsících a 

maximální znečištění je velmi často v období listopad – únor. Tyto údaje jsou zobrazeny 

v následujícím grafu, kde jsou uvedeny hodnoty měsíčního znečištění odpadních vod za 

období 2000 – 2010. 
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Demografické údaje o fluktuaci obyvatel Prahy 

Počet obyvatel ţijících v Praze je značně rozkolísaný. Mimo obyvatele zde trvale bydlící, část 

obyvatel ze Středočeského kraje do Prahy relativně pravidelně přijíţdí za prací, a to 

v především v pracovní dny. Současně je Praha významným turistickým centrem, kam 

přijíţdějí především zahraniční turisté na jedno aţ několikadenní pobyty. Turistický ruch 

podléhá v průběhu roku velkému kolísání, nejvyšší je v jarních a podzimních měsících a před 

vánocemi, včetně Silvestra. 

Naopak v letních měsících ubývá turistů a klesá aktuální počet obyvatel v důsledku 

dlouhodobého pobytu části důchodců na chatách a chalupách a v letních měsících i 

v důsledku dovolených zaměstnaných lidí, tj. především rodin s dětmi. 

Dle Českého statistického úřadu bylo v Praze trvale hlášeno v Praze v roce 2008 celkem 

1 233 211 obyvatel. Obyvatelstvo v Praze je relativně staré, v roce 2008 ţilo v Praze 285 096 

obyvatel starších 60ti let, coţ je 23,1 % veškerého obyvatelstva ţijícího v Praze. Přehled o 

četnosti rozloţení věku obyvatel nad 60 let udává následující tabulka.  

 

Četnost obyvatel Prahy starších 60 ti let 

Věk Počet obyvatel 

60 - 64 89 937 

65 - 69 60 109 

70 - 74 41 577 

75 - 79 41 272 

celkem 232 895 

 

Z tohoto počtu důchodců se odhadem cca ½ v létě stěhuje na delší období na chaty a chalupy, 

neboli v letních měsících není dlouhodobě přítomno v Praze cca 110 000 důchodců – 

obyvatel. 

Praha bez důchodců ve věku od 60 do 79 má cca 1 000 000 obyvatel. Předpokládá se, ţe 

v letních měsících odjede cca 80 % na 2 týdenní dovolenou. Školní mládeţ a studenti 

odjíţdějí z Prahy většinou na delší dobu. Hlavní období pro odliv lidí z Prahy je červen aţ 

září, s maximem v červenci a srpnu. To Prahu krátkodobě opouští navíc cca 200 000 obyvatel, 

coţ s dlouhodobě nepřítomnými důchodci činí dohromady cca 310 000 obyvatel. 

K minimálně jednotýdenní nepřítomnosti obyvatel v důsledku dovolených a pobytů na 

chatách a chalupách přibývá i částečná nepřítomnost obyvatelstva o víkendech, popř. při 

prodlouţených víkendech. Tímto způsobem dochází k výraznému poklesu počtu obyvatel a 

tím i přivedeného znečištění, které přirozeně mají i dopad na velikost celoroční průměrné 

hodnoty přivedeného znečištění. Krátkodobý úbytek obyvatelstva v letních, především 

prázdninových měsících odhadem dosahuje 400 – 500 tis. obyvatel, do čehoţ spadá i odjezd 

studentů ze středních a  vysokých škol na prázdniny, brigády atd. Tento trend lze graficky 

vyjádřit s uvedením průměrných měsíčních hodnot přivedeného znečištění, přivedené 
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v jednotlivých měsících na ÚČOV. Po odečtení letních měsíců s minimem přivedeného 

znečištění se zvyšuje reálná průměrná hodnota přivedeného znečištění v roce 2008 

z 1 320 128 EO na 1 472 090 EO, resp. v roce 2009 z 1 353 744 EO na 1 423 628 EO a v roce 

2010 z 1 489 954 EO na 1 567 157 EO. 

 

ZÁVĚR 

Na ÚČOV dochází k pravidelnému kolísání přivedeného znečištění jak v průběhu roku, tak i 

v delším cyklu mezi jednotlivými roky. Minimum znečištění je vţdy v letních měsících a 

maximální znečištění je velmi často v období listopad – únor. V roce 2010 bylo na ÚČOV 

přivedeno průměrné znečištění odpovídající 1 489 954 EO. Po připojení pobočných čistíren 

vzroste přivedené znečištění o 229 300 EO, čímţ vzroste přivedené znečištění na 1 719 254 

EO, coţ odpovídá 106,6% návrhové kapacity. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Autoři děkují společnosti PVK a.s. za poskytnutí vstupních údajů a nezbytných dat 

k vypracování přednášky. 

Autoři děkují za spolupráci všem pracovníkům různých organizací, kteří se podíleli na 

posuzování údajů a přípravě ţádosti projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na 

Císařském ostrově―, která byla v červnu 2011 předána na SFŢP ČR. 

  



     

~ 55 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

HYDRAULICKÉ VÝPOČTY PŘI PROJEKTOVÁNÍ 

ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 

 

Havlík V. a Pliska Z. 

 

HYDROPROJEKT CZ a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 

E-mail: vladimir.havlik@hydroprojekt.cz, zdenek.pliska@hydroprojekt.cz 

 

ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá základními teoretickými přístupy k hydraulickým výpočtům proudění 

v objektech ČOV. Jsou zmíněny návrhové parametry a moţnosti vyuţití profesionálních 

programových prostředků. Na případové studii jsou uvedeny ukázky výsledků hydraulických 

výpočtů a je stručně představen nový program HYDRAULIKA-ČOV, který umoţňuje 

podrobné hydraulické výpočty proudění v objektech ČOV pro kombinaci proudění o volné 

hladině s prouděním tlakovým. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hydraulické výpočty, hydraulika objektů ČOV, proudění o volné hladině, tlakové proudění 

 

ÚVOD 

Při projektování kaţdé Čistírny odpadních vod je třeba v souladu s technologickým návrhem 

čistírenských jednotek vţdy provést i odpovídající hydraulické výpočty. I kdyţ k  

hydraulickým a technologickým výpočtům jsou k dispozici některé profesionální programy, 

ţádný z nich není natolik univerzální, aby beze zbytku splňoval všechny poţadavky na 

prezentaci výsledků, nebo aby zajišťoval přímo řešení specifického hydraulického problému 

kaţdého objektu v poţadované míře podrobnosti. 

V příspěvku jsou uvedeny přístupy k hydraulickým výpočtům, které se provádějí na základě 

průtokového schématu, resp. ve vybrané části technologické linky. Díky propojení 

jednotlivých objektů je umoţněn podrobný hydraulický výpočet s uvaţováním jak proudění o 

volné hladině, tak tlakového proudění. Výsledky výpočtu jsou k dispozici v kaţdém objektu, 

resp. ve formě podrobného podélného profilu hladiny (tlakové čáry) ve vybrané technologické 

lince. U nového SW nástroje Hydraulické výpočty ČOV (zkráceně HYDRAVYP-ČOV) jsou 

uvedeny jeho základní funkční vlastnosti. 
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PŘÍSTUP K HYDRAULICKÝM VÝPOČTŮM ČOV  

V zahraničí existuje řada komerčně dostupných programů, se kterými lze provádět 

technologické výpočty ČOV. Jde např. o programy EFOR, ASIM aj. Protoţe se článek 

zabývá pouze hydraulickými výpočty, lze rovněţ citovat programy, které umoţňují jak 

technologické návrhy, tak hydraulické výpočty. Mezi ně patří např. AQUAVITAE, ARTS
TM

, 

STOAT a další. Specializované hydraulické výpočty nabízí rovněţ InfoWorks CS. 

Problémem vyuţití výše zmíněných programů je skutečnost, ţe nejsou k dispozici v české 

verzi a jejich výsledky nemohou přímo poskytnout formu výstupů dle u nás zavedených 

technických norem. 

S rozvojem hydroinformatiky se od poloviny 90. let začaly i v České Republice uplatňovat při 

simulačních výpočtech specializované výpočetní programy. Pokud jde o hydraulické výpočty 

ČOV, byly učiněny pokusy počítat průtok objekty ČOV za předpokladu ustáleného stavu 

(zvolených návrhových parametrů), nebo za předpokladu kvaziustáleného proudění (pro 

jednotlivé hodnoty z přítokového hydrogramu), nebo kontinuálním výpočtem s vyuţitím 

přítokového hydrogramu z návrhového deště. Po provedené schematizaci objektů 

technologické linky byly k simulačním výpočtům pouţity např. výpočetní program CHAT – 

Walton (1994), KANALY – Havlík V. a kol. (1994), MOUSE – Havlík V. a kol. (1998) nebo 

Mathcad – podklady firmy Hydroprojekt CZ, a. s. 

Při navrhování ČOV se vychází ze všech dostupných údajů a z velikosti ČOV, která je 

z hlediska technologického návrhu charakterizována velikostí zdroje znečištění a je vyjádřena 

údajem o ekvivalentním počtu obyvatel (EO). Mezi doporučenými hodnotami průtoku 

bezdeštných odpadních vod z ČSN 75 6401, resp. z ČSN 75 6101 (doporučuje hodnoty 

součinitelů hodinové nerovnoměrnosti), a dostupnými provozními údaji, resp. jejich 

statistickým vyhodnocením, můţe docházet k disproporcím. Jednoznačně se preferují 

naměřené hodnoty. Významné zpřesnění proto poskytuje Generel odvodnění (kanalizace), 

který pro urbanizované území ze statistického vyhodnocení ročních bilančních hodnot a z 

několika měsíců průběhu monitorovací kampaně poskytuje nejpřesnější údaje o přítoku na 

ČOV. Jde jak o průměrný denní přítok odpadních vod Q24,m, tak o průměrný bezdeštný denní 

přítok Q24, maximální denní bezdeštný přítok Qd a maximální bezdeštný hodinový přítok Qh. 

V naměřených údajích z monitorovací kampaně je obsaţen i přítok průmyslových vod a vod 

balastních a rovněţ vliv dešťových událostí. S vyuţitím dlouhodobých simulací (technická 

historická řada dešťů v trvání minimálně 10ti let) se potom pro konkrétní topologii posledního 

oddělovače před ČOV (u jednotné kanalizační sítě) a z poţadavků na maximální přítok 

odpadních vod přiváděných za deště do biologické části ČOV navrhují a posuzují úpravy na 

posledním oddělovači, v čerpací stanici či ve velikosti retenční (vyrovnávací) nádrţe. 
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TEORETICKÝ ZÁKLAD A MOŢNOSTI NOVÉHO PROGRAMU  

Stručná charakteristika 

Program Hydraulické výpočty ČOV umoţňuje hydraulický výpočet jednorozměrného 

ustáleného nerovnoměrného proudění v kombinaci s tlakovým prouděním v potrubí. Program 

lze vyuţít jak k posuzování existujících, tak nově navrhovaných ČOV pokud jde o průtokové 

poměry v hlavních hydraulických objektech, kterými odpadní voda (uvaţuje se s Newtonskou 

kapalinou) proudí od nátoku k odtoku z ČOV. Jde o zadané liniové řazení objektů od čerpání 

vody na nátoku přes objekty mechanického čištění, biologického čištění a dosazovací nádrţe 

k odtoku z ČOV.  

Program umoţňuje interaktivní práci se všemi objekty a vyuţívá databáze hydraulických 

charakteristik prvků. Proudění je definováno mezi horní, resp. dolní okrajovou podmínkou, a 

uvaţuje se rozdělování či stékání průtoků v závislosti na čistírenském schématu. Topologii 

systému lze zadávat jak v reálných souřadnicích, tak ve formě hydraulického schématu. 

Výsledkem výpočtu je průběh čáry energie a čáry tlakové (hladin), resp. hodnoty ztrátových 

výšek a průřezových rychlostí. Výsledky výpočtu lze zobrazit graficky ve formě podélného 

profilu i tabelárními hodnotami. Program lze vyuţít i při posuzování proudění ve stokových 

úsecích, shybkách, oddělovačích a čerpacích stanicích. 

 

Hydraulické výpočty 

Hydraulické podklady k výpočtu jednotlivých objektů lze nalézt ve specializované 

hydraulické literatuře, např. Kolář, V. a kol. (1966), Číţek, P. a kol. (1970), Kolář, V. a kol. 

(1983), Masiar, E. a Kamenský, J. (1985, 1989), Šifalda, V. (1989), Havlík, V. a kol. (1990), 

Casey, TJ. (1992),  Hlavínek, P. a Hlaváček, J. (1996), Jandora, J. a Hlavínek, P. (1996), 

Krejčí, V. a kol. (2000), Havlík,V. a Marešová, I. (2001a, 2001b), Havlík, V. (2008), Havlík, 

V. (2010) a další. 

Při pouţití programu k výpočtu hydrauliky ČOV se na základě vybrané linie technologického 

schématu, Obrázek 1, v rámci schematizace vytváří řazení jednotlivých objektů, resp. je 

známo průtokové schéma.  

V konečné fázi bude program HYDRAVYP-ČOV umoţňovat: 

 Výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění v prizmatických kanálech (lichoběţník, 

obdélník, kruh, vejce aj.). 

 Ustálené tlakové proudění.  

 Přechody jednotlivých typů proudění. 

Popis základních funkčních vlastností při tlakovém potrubí vychází z modulu HYDRAVYP – 

POTRUBI, viz. Manuál (2009), Pliska Z. a kol. (2010). Kromě výše zmíněného tlakového 

proudění lze v rámci současné verze počítat ustálené rovnoměrné proudění s volnou hladinou 

a výpočet sestavit z následujících hydraulických objektů: 
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Obrázek 1. Ukázka vybrané linie technologického schématu ČOV – program HYDRAVYP-

ČOV. 

 

1. Prizmatický kanál včetně – náhlého rozšíření, pozvolného rozšíření, náhlého zúţení, 

pozvolného zúţení, změna směru, objekt se zadanou místní ztrátou. 

2. Tlakové potrubí (ztráty třením, detailní uváţení místních ztrát). 

3. Lapák štěrku a lapák písku (s horizontálním a vertikálním průtokem, vírový aj.). 

4. Čerpací stanice (šnekové čerpadlo, hydrodynamické čerpadlo). 

5. Klasické česle (včetně vlivu částečného zanesení). 

6. Rozdělovací objekty (typ „hřib―, čelní přeliv, boční přeliv, pilová hrana). 

7. Výtok kapaliny otvorem (ve stěně – hydraulicky malý, resp. velký, ve dně – 

hydraulicky malý, resp. velký, zatopený otvor, nátrubky, stavidlo). 

8. Sběrné ţlaby. 

9. Průtok nádrţemi (podélné, kruhové). 
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10. Měrné objekty (Venturiho ţlab, Parshallův ţlab aj.). 

11. Regulační prvky. 

 

Výstupy z programu 

Po propojení objektů v rámci známého průtokového schématu se pro kaţdý objekt zadávají 

geometrické a hydraulické vstupní parametry. Program umoţňuje zadávat objekty buď v 

souřadnicích, nebo jako hydraulické schéma. Následuje kontrola spojení objektů a vlastní 

hydraulický výpočet. Výsledky jsou dostupné v grafické i tabulkové formě a lze je zobrazit i 

v podélném profilu systému WINPLAN.  

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE – ČOV CHEB  

Ukázkou hydraulického výpočtu je rekonstrukce dvoulinkové sestavy ČOV Cheb (2004). Ke 

kontrole správnosti hydraulických výpočtů se při tvorbě programového prostředku vyuţívalo 

prostředí programu Mathcad. Hlavní průtokové parametry uvádí Tabulka 1, přičemţ vybraný 

podélný profil pro hydraulický výpočet se skládá z následujících objektů: 

 Přítok s lapákem štěrku, šnekovým čerpadlem (SČ) a s jemnými česlemi (JČ). 

 Nátok do lapáku písku a spojení s usazovací nádrţí, Obrázek 2. 

 Odtok u usazovací nádrţe do aktivačních nádrţí, Obrázek 3. 

 Odtok z aktivačních nádrţí do dosazovací nádrţe, odtok z dosazovací nádrţe přes 

objekt mikrofiltrace (MF), odtok přes měrný objekt (MO) a spojnou šachtu (SŠ) 

z ČOV do povodňové čerpací stanice, Obrázek 4. 

 

Tabulka 1. Průtokové parametry a schematizace – případová studie ČOV Cheb. 

Pol. Popis Hodnota 

(m3/s) 

Poznámka 

1 Maximální přítok dešťových vod na mechanický 

stupeň  

1,0  

 Maximální kapacita biologické linky 0,45  

 Průtok vratného kalu 0,25  

2 Šneková čerpací stanice (ŠČ) 2x0,5 dH = 4,6 m. Kóta hladiny za 

šnekovým čerpadlem H = 

432,26 m. 

3 Přítokový ţlab s jemnými česlemi (JČ):                                 

b = 0,8 m, L = 3,25 m 

0,5 Šířka průlin česlic 6 mm, 

tloušťka česlic 4 mm 

4 Odtokový ţlab za česlemi na lapák písku (LP): b 

= 0,8 m,   L = 15 m 

0,5 V LP je moţnost oddělení 

dešťového průtoku (přelivná 

hrana 2 x 2,5 m) 
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5 Odtokový ţlab z LP: b = 1,2 m, L = 10,4 m 0,5 Na konci LP je přelivná 

hrana na kótě 431,75 m o 

délce Lp = 2,5 m 

6 Rozdělovací komora nátoku do usazovací nádrţe 

(UN): regulace průtoků stavítky. 

0,5 Rozdělení do 2 UN a 

přelivná hrana L = 2,7 m, 

kóta 431,58 m do dešťové 

zdrţe 

7 Nátok do UN: b = 2,0 m, L = 13 m dále potrubí 

DN600, L =  3,68 m a nakonec 14 otvory DN250. 

0,225 Kóta dna na konci ţlabu 

429,72 m 

8 Usazovací nádrţ (UN): odtok přelivem s pilovou 

hranou délky L = 12 m. 

0,225 Kóta dna výřezu pilové 

přelivné hrany 431,06 m 

9 Aktivační nádrţe (AN): sekce denitrifikace, sekce 

nitrifikace. Odtok z upravené AN přelivnou 

hranou na kótě 430,80 m 

0,225 + 

+ 0,125 

Poloviční Qmaxbiol a polovina 

Qvrat 

10 Nátok do dosazovací nádrţe (DN): Sběrný ţlab b 

= 0,6 m délka L = 16 m, pokračuje DN600 o délce 

L = 7 m 

0,35 Poloviční Qmaxbiol a polovina 

Qvrat 

11 Objekt mikrofiltrace (MF): hladina v objektu MF 

je drţena přelivnou hranou na kótě 429,48 m.   

0,225 Průtok jednou jednotkou 0,15 

m3/s. V provozu 3 jednotky. 

Regulace odtoku do 

povodňové čerpací stanice. 

12 Odtok z objektu MF: DN800 do měrného objektu, 

délka L = 17,6 m. 

0,45 Měrný ţlab Q = 0,45 m3/s. 

Potom odtok přes spojnou 

šachtu SŠ z ČOV (do 

povodňové ČS Q = 1 m3/s). 

 

 

 
 

Obrázek 2. Nátok do lapáku písku a spojení s usazovací nádrţí. 
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Obrázek 3. Odtok u usazovací nádrţe do aktivačních nádrţí. 

 

 

 
 

Obrázek 4. Odtok z aktivačních nádrţí do dosazovací nádrţe a postupně přes SOŠ, MF, MO 

a SŠ z ČOV Cheb. 

 

ZÁVĚR 

Nový program HYDRAVYP-ČOV umoţňuje detailní hydraulický výpočet ustáleného 

proudění ve zvoleném podélném profilu technologické linky. Řeší jak proudění s volnou 

hladinou, tak proudění tlakové (jde zejména o trubní spojení mezi jednotlivými objekty). 

Ztráty třením se počítají při proudění o volné hladině z Manningovy rovnice, při tlakovém 

proudění z Darcy-Weisbachovy a Colebrook-Whiteovy rovnice. Všechny místní ztráty se 

počítají automaticky ze zadaného typu a dimenze, takţe není třeba vyhledávat a zadávat 

hodnoty součinitelů místních ztrát. Řada objektů (např. čerpadla, uzávěry) má svoje 

charakteristiky uloţeny v databázi prvků. 

Program umoţňuje zadávat technologickou linku ČOV buď v souřadnicích, nebo jako 

hydraulické schéma. Sestavení a vzájemné propojení objektů do výpočetní linky se provádí 

jednoduchým napojováním vybraných objektů definovaných v knihovně objektů. Objekty 
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v této knihovně lze jednoduše doplňovat, stejně jako vzhled či funkcionalitu jednotlivých 

objektů. Celý výpočet se řídí pravidlem předávání hodnot sledovaných veličin mezi 

jednotlivými objekty ve formě vstupu a výstupu. Výsledky jsou k dispozici jak v číselné 

(tabulkové) formě, tak graficky zejména v podélném profilu.  

Program se vyuţívá při projekční a konzultační činnosti a umoţňuje vypočtené výsledky 

nejen vkládat přímo do technických zpráv, ale i vytvářet s vyuţitím systému WINPLAN např. 

podrobné podélné profily v souladu s poţadavky technických norem.  
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ABSTRAKT 

Po vstupu do EU přijala Česká republika řadu směrnic, ke kterým byly následně zpracovány 

normy. Některé z nich mají vliv na vyráběná technologická zařízení a výrobci ve 

zpracovaných návodech uvádějí omezující podmínky pro správný provoz dodaného zařízení. 

Provozní podmínky však často neodpovídají zadání a technologická zařízení pak pracují nejen 

s podstatně menší účinností (oproti udávané maximální hodnotě), ale vlivem změny 

provozních podmínek a nedostatečné údrţby je negativně ovlivněna i spolehlivost a 

bezpečnost technologického zařízení. Při výběru dodavatele však není např. provozní 

spolehlivost většinou hodnocena.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ČSN, hluk, návod, pracovní rozsah, reologie, spolehlivost, údrţba, vibrace  

 

ÚVOD 

Předmětem příspěvku je seznámení s problematikou současných poţadavků na technologická 

zařízení. Problematiku o to komplikovanější, ţe díky nepřesnému překladu anglického 

slova technology se dnes pojem technologie často pouţívá i ve významu technika. Česká 

komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) proto rozlišuje 

technologická zařízení staveb a techniku prostředí staveb. Uvedené však nemá vliv na 

skutečnost, ţe v zájmu tlaku na sniţování energetické náročnosti se většina pozornosti 

soustřeďuje především pouze na zvýšení účinnosti technologického zařízení (v souladu 

s výsledky hodnocení nákladů s ohledem na posouzení ţivotního cyklu, vlivu na ţivotní 

prostředí EIA, analýzu látkových a materiálových toků  a nebo managementu ţivotního 

cyklu) a občas se zapomíná na skutečné provozní podmínky, provozní spolehlivost a např. i 

změnu účinnosti vlivem opotřebení. Sdruţení výrobců čerpadel EUROPUMP např. uvádí, ţe 

při zvětšování mezery u odstředivých čerpadel roste průsak téměř lineárně s mezerou; např. 
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mezera 5 mm sníţí účinnost o 7 – 15% v uzavřených oběţných kolech a o 10 – 22 % 

v polootevřených (Frenning, 2001). 

Nějakou ―vhodnou― normu najdeme skoro vţdy, např. ČSN 016910 stanoví pravidla pro 

grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory. Proto nelze v ţádném případě 

vyjmenovat všechny poţadavky pro všechna technologická zařízení, i kdyţ bychom 

předpokládali pouze nejběţněji pouţívaná zařízení ve vodárenství a čistírenství.  

 

SOUSTAVA NOREM 

Evropská unie vydává řadu směrnic jako Evropské směrnice, z nichţ některé mají technický 

obsah a členské státy musí tyto směrnice zavést do svého právního řádu. Česká republika je 

zavádí formou Nařízení vlády, výsledkem akceptace je totiţ Prohlášení o shodě (a také 

stylizovaná značka CE na výrobku).  

Návaznost právních a normativních podkladů lze znázornit v následující tabulce (Pešička, 

nedatováno) :  

 

Tabulka 1. Návaznost právních a normativních podkladů 

Evropská unie 

p
ře

v
o
d
 Česká republika 

Evropské směrnice ES závazný právní dokument  Nařízení vlády (NV) Závazný právní dokument 

                normotvorné práce na podpoře ES            normotvorné práce na podpoře NV 

EN 
Evropské harmonizované  
normy související s ES 

 
Nezávazné normy, ale 
předurčené a uznávané 
pro splnění ES 

 ČSN EN 
Převzaté EN do 
soustavy ČSN 

 
Nezávazné normy, ale 
předurčené a uznávané pro 
splnění NV 

 

Na rozdíl od dřívější právní úpravy, kdy normy byly závazným podkladem, jsou dnes sice 

technické normy kvalifikovaná doporučení. ČSN nejsou povaţovány za právní předpisy a 

není stanovena povinnost je dodrţovat.  Jejich pouţívání je sice dobrovolné, avšak jsou např. 

nezbytnými: 

- podmínkami pro volný oběh zboţí a sluţeb v rámci trhu EU 

- kritérii bezpečnosti výrobků, postupů aj. 

V souvislosti s technickými normami ale také existují případy, ţe povinnost dodrţovat 

poţadavky norem vyplývá z právního aktu, jako je např. právní předpis, resp. vzniká 

rozhodnutím správních orgánů.  Technické normy se obvykle stávají závazným podkladem 

v obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem, jsou např. povinně vyţadovány u 

veřejných  zakázek  a nebo se stávají závazné pro pracovníky pokynem nadřízeného, firemní 

směrnicí apod. 
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SPOLEHLIVOST A ÚDRŢBA 

Efektivní vyuţívání technologických zařízení je, jako prostředek k vyšší ziskovosti a 

konkurenceschopnosti, běţným cílem managementu ve většině organizací.  Systémy jsou 

zpracovány např. jako: 

- Management spolehlivosti (ČSN EN 60300:2005) 

- Systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005, včetně opravy 

1 z února 2010)  

- Environmentální management - Posuzování ţivotního cyklu (ČSN EN ISO 

14040:2006 – Zásady a osnova, resp. ČSN EN ISO 14044:2006 – Poţadavek a 

směrnice) 

- Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 

18001:2008, resp. ČSN OHSAS 18002:2009 – Směrnice pro implementaci OHSAS 

18001:2007) 

- Systémy managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009, doporučuje se uvedená 

citace i  kdyţ  ekvivalentní je i citace ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2010) 

- Systémy managementu hospodaření s energií (ČSN EN 16001:2010) 

- Řízení udrţitelného úspěchu organizace (ČSN EN ISO 9004:2010) 

Zaměstnanci ―certifikovaných― organizací (většinou se zavedeným integrovaným systémem 

EHQMS) se jiţ seznámili s pojmem hodnocení souladu (periodické hodnocení souladu 

s poţadavky právních a předpisů nebo jinými poţadavky,  která jsou aplikovatelná na její 

environmentální aspekty a rizika v oblasti BOZP). Menší pozornost je však zatím věnována 

např. spolehlivosti, přestoţe případné poruchy sloţitých a nákladných technologických 

zařízení mají za následek značné ekonomické ztráty a často vedou i k ohroţení společnosti. 

Technickou úroveň pouţitého technologického zařízení lze tak posuzovat nejen podle  

―běţných―  technických parametrů (otáčky, výkon, průtok, tlak, nosnost, napětí,…..), 

uvedených obvykle ve specifikaci, ale rovněţ podle takových vlastností  výrobku jakou jsou 

pohotovost, bezporuchovost, udrţovatelnost apod. Pod pojmem spolehlivost se rozlišuje: 

- spolehlivost v širším pojetí  

- spolehlivost ve smyslu ČSN EN 50 (191), jako pohotovost 

-  

Základem teorie spolehlivosti je (matematická) statistika a teorie pravděpodobnosti, ale 

vzhledem k rozsahu nebude věnována pozornost způsobům výpočtu ukazatelů spolehlivosti. 

Z technické praxe je všeobecně známé, ţe spolehlivost  technologických  zařízení bývá v čase 

různá. 
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Obrázek 1. Posuzovaní spolehlivostí  

 

Tuto skutečnost dobře vystihuje průběh intenzity poruch uvedeny na následujícím obr., který 

pro svůj charakteristický tvar bývá nazýván ―vanovou křivkou― a jsou pro něj typická tři 

období (Fuchs, 2002): 

 

Obrázek 2.  Charakteristický průběh intenzity poruch 

 

- období častých poruch, kdy intenzita poruch klesá a tedy bezporuchovost se zlepšuje. 

Příčinou časných poruch jsou nedostatky v konstrukci, výrobě a montáţi, které nebyly 

odhaleny pouţívanými postupy kontrol a zkoušek. Tyto nedostatky se brzy po uvedení do 

provozu projeví poruchou (řešeno reklamací v rámci záruk) 

- období konstantní intenzity poruch, kdy je přibliţně hodnota intenzity poruch 

konstantní. Poruchy v tomto období jsou způsobovány náhodným mechanismem. 

- období doţívání, kdy intenzita poruch s časem roste v důsledku trvale narůstajícího 

působení mechanismů stárnutí, opotřebení a koroze.   

Kaţdý model systému vytvořený pro potřeby analýzy spolehlivosti musí logicky popisovat 

funkčnost systému a jednotlivé elementy musí představovat zcela konkrétní jevy, které 

v tomto případě mají povahu náhodných jevů. Tyto jevy se mohou týkat samotného systému, 

ale  i prostředí  ve kterém pracuje, např.: 

- poruch a selhání funkcí jak prvků systému, tak systému jako celku 

- způsobů a postupů jeho údrţby a oprav (viz Management údrţby) 

- změn ve způsobu provozu, provozních podmínek, přepravy a skladování 
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- lidského faktoru, jeho úrovně, chyb v obsluze, případně reakce na změny v chování 

systému 

 

Údrţbu technologických zařízení lze rozdělit do následujících základních kategorií: 

- sledování provozu 

- opravy 

- pravidelná údrţba 

- sledování stavu  

Pravidelná údrţba a sledování stavu se pokládají spíše za preventivní úkony neţ za opravy. 

Ţádná z uvedených kategorií není obecně nadřazena jiné. K dosaţení optimálního a 

spolehlivého provozu je většinou třeba provést jich několik. Vhodnou úroveň údrţby určuje 

povaha nebo podmínky provozu. 

Základem veškeré údrţby je sledování provozu (zahrnuje pravidelné pozorování, 

diagnostiku). Změní-li se např. ―pracovní bod― systému v důsledku změn procesu, je potřeba 

prozkoumat znovu celý systém a zajistit opět jeho optimální funkci.  Obsluha je první, kdo 

zaznamená chybnou činnost zařízení, protoţe ta přímo či nepřímo ovlivní další části procesu 

nebo kvalitu výsledku. Nesprávně pracující technologické zařízení obvykle potřebuje 

okamţitou opravu a často způsobí výpadek ve výrobě, v provozu. 

Výhledové opravy jako způsob údrţby znamenají, ţe zařízení bude pracovat bez zásahu, 

dokud se neporouchá a nezastaví provoz  buď úplně  nebo zčásti. Pravidelná údrţba, je dána 

zpracovaným návodem výrobce (pro zpracování lze vycházet z ČSN EN 62079 Zhotovování 

návodů – Strukturování, obsah a prezentace), zahrnuje tradiční pravidelný servis zaloţený na 

uplynutí doby, počtu provozních hodin a přerušení provozu. 

Sledování stavu sestává z průběţného pravidelného měření nebo prověrek a nepřetrţitého 

sledování v reálném čase.  Účelem je najít menší odchylky od trvalého stavu zařízení, které 

lze napravit malou opravou nebo změnou provozních podmínek dříve, neţ nastane 

katastrofální selhání. 

 

Obrázek 3. Stanovení minimálních nákladů ţivotního cyklu výrobku ((Fuchs, 2002) 

 

Obecně je moţné odhadnout optimální 

průběh preventivní péče ve vztahu 

k celkovým nákladům na údrţbu: čím 

více preventivní péče, tím niţší jsou 

výdaje za výrobní ztráty a nečekané 

opravy. Měřicí zařízení a monitorovací 

on-line systém jsou ovšem nákladné, a 

s určitými nečekanými a neodkladnými 

zásahy je třeba vţdy počítat. 
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Sledovat stav lze buď periodicky a nebo průběţně; volba opět záleţí na výše zmíněných 

hlediscích. Je třeba vzít v úvahu i vztah uvedených parametrů k ostatním úkonům údrţby 

nebo provozu. Pokud péče o určité části zařízení vyţaduje pravidelné rutinní úkony a 

sledovaná místa leţí blízko sebe, pak se osvědčuje periodické měření s ručními analyzátory. 

Jsou-li naopak sledované body izolované a obtíţně dosaţitelné a není-li jiný důvod fyzické 

přítomnosti u zařízení, pak doporučujeme zvolit automatický dálkový systém sledování.  

Je velmi důleţité zaznamenat činnost zařízení tehdy, je-li nové, v perfektním stavu. Záznam 

by měl obsahovat informaci např. o průtoku, toku, elektrických parametrech, hladině vibrací, 

teplotě, rovněţ o účinnosti (je-li ovšem k dispozici měření účinnosti). Získáme tak představu 

o optimální funkci technologických zařízení, kterou lze později porovnávat s dalšími 

pravidelnými záznamy. Provozovatel pak snadno odhalí odchylky v činnosti zařízení, ať uţ 

způsobené změnami v technologickém zařízení a nebo změnami systému. 

Kaţdý výrobce uvádí svůj vlastní vhodný systém údrţby, jak výrobek správným a bezpečným 

způsobem provozovat. Obsah a rozsah návodů, které výrobce poskytuje, závisí téţ na 

regionálních nebo národních zákonných předpisech, např.: 

-  Nařízení vlády  176/2008 Sb. o technických poţadavcích na strojní zařízení 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje technické poţadavky na 

vyjmenovaná zařízení a příslušenství. Toto nařízení se však např. nevztahuje na elektrické a 

elektronické výrobky uvedených skupin, pokud se na ně vztahuje Nařízení vlády č. 17/2003 

Sb. 

- Nařízení vlády č 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí 

- ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika. Pro potřebu 

sjednocení základních pravidel zpracování návodů k obsluze výrobků zpracovala evropská 

komise pro normalizaci (CENELEC) EN 62079:2001 Zhotovování návodů – Strukturování, 

obsah a prezentace (zavedena do soustavy českých technických norem jako ČSN EN 

62079:2001). Pro uvedení na trh, resp. do provozu je nutné dodrţet řadu technických a 

právních kritérií. 

 

PŘÍKLAD ČERPÁNÍ NA ČOV 

Pro příklad byl zvolen jednoduchý příklad čerpacího systému ČOV (energeticky aktivní 

sloţkou je čerpadlo, předávající dopravované kapalině potřebnou energii;  pasivní sloţkou je 

pak potrubí, v němţ se se energie přivedená čerpadlem spotřebovává).  

Kromě jiţ uvedených norem, resp. nařízení vlády se na vybraný příklad vztahuje např. (jenom 

třída 11. Čerpadla, hydraulická zařízení obsahuje skoro 150 norem, další jsou pak v třídě 13. 

Armatury a potrubí) : 
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- ČSN EN 12255 Čistírny odpadních vod – Část 1: Všeobecné konstrukční zásady (4.4 

Poţadavky na technologické zařízení), resp.  – Část 10: Zásady bezpečnosti (5.2 Čerpací 

stanice odpadních vod) 

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

- ČSN EN 12262 Hydrodynamická čerpadla – Technické dokumenty – Termíny a 

definice, rozsah dodávání, provedení 

- ČSN EN ISO 9906 Hydrodynamická čerpadla – Přejímací zkoušky hydraulických 

výkonových parametrů – Stupeň přesnosti 1 a 2, v případě pouţití měniče kmitočtu pak 

rovněţ ČSN  EN 12 483 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkoušky zaručovaných 

parametrů a slučitelnosti. 

- ČSN EN 809 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní 

poţadavky  

- ČSN ISO 9905 Technické poţadavky pro odstředivá čerpadla – Třída I,  ČSN EN ISO 

5199 Technické poţadavky pro odstředivá čerpadla – Třída II, resp. ČSN ISO 9908 

Technické poţadavky pro odstředivá čerpadla – Třída III :  norma ISO 9905 např. uvádí ( 

4.12 Loţiska, loţisková tělesa a mazání)…..základní výpočtová trvanlivost (L10) musí být 

nejméně 3 roky (25 000 hod.) pro trvalý provoz při předepsaných pracovních podmínkách, ale 

ne méně neţ 16 000 hod. při maximálním axiálním a radiálním zatíţení a předepsaných 

otáčkách v rámci dovoleného pracovního rozsahu.   

- ČSN EN ISO 20361 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro 

hluk – Třída přesnosti 2 a 3: měření se provádí za podmínek (viz 8. Pracovní podmínky 

v průběhu měření hluku),……….je provozováno s čerpanou kapalinou dle ISO 9906 v bodě 

leţícím uvnitř předepsaného  pracovní rozsahu určeného v návodu k pouţití. 

Nemusí však vţdy platit např. ČSN EN 60034-30 Točivé elektrické stroje – Část 30: Třídy 

účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód) : 

v některých zemích jsou do předpisu zahrnuty i 8 – pólové motory (ale norma uvádí platnost 

pro motory, které mají  2, 4 nebo  6 pólů) a neplatí  pro motory kompletně vestavěné do stroje  

(např. motory čerpadel, ventilátorů a kompresorů), které nemohou být zkoušeny odděleně od 

stroje.    

Rovněţ tak ČSN ISO 10816-7 Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na 

nerotujících částech – Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová pouţití včetně měření na 

rotujících hřídelích (protoţe jsou vyloučena čerpadla na tuhé látky, kaly a ponorná čerpadla).  

Sledování celkových vibrací čerpadla můţe odhalit zbytečné plýtvání energií. Vibrace rostou, 

kdyţ (Frenning, 2001): 

- oběţné kolo bylo poškozeno nárazem pevného předmětu; to výrazně sníţí účinnost 

čerpadla 

-  čerpadlo se ucpe; výsledkem jsou vibrace vyvolané mechanickou nebo hydraulickou 

nerovnováhou; pokles účinnosti je zřetelný 
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- je zablokované potrubí nebo klapky;  za těchto okolností účinnost zřetelně klesne. 

Některé typy čerpadel (např. vírová čerpadla) moţná v daném případě nebudou 

vibrovat, energií se nicméně bude plýtvat 

- čerpadlo bude pracovat mimo doporučenou oblast činnosti (viz. stále ―opomíjená― 

norma ČSN ISO 10816-7 Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na 

nerotujících částech – Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová pouţití včetně 

měření na rotujících hřídelích). 

- podmínky sání jsou nepřiměřené 

 

HLUK A VIBRACE 

Právě hluk a vibrace jsou často prvním příznakem provozních problémů při dopravě tekutin. 

Značná část akustické energie je však čerpadlem, resp. dmychadlem vyzařována do potrubí. 

Vyzařování hluku tímto směrem má větší akustickou účinnost, coţ má za následek obvykle 

sekundární vyzařování hluku z potrubního systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Nomogram pro určení přírůstku Δ L 

      

Za připomenutí stojí např. zvláštní 

případy stanovení výsledné hladiny 

akustického tlaku od dvou zdrojů (Nový, 

2009) – viz nomogram (pro rozdíl větší 

neţ 5.87 dB je výsledný přírůstek Δ L 

vţdy niţší neţ 1 dB, resp. při rozdílu nad 

10 dB je přírůstek  Δ L ―zanedbatelných― 

0.4 dB; v případě stejných hladin pak 

max. hodnota 3 dB). 

 

Na následujícím obr. je znázorněna změna pracovního bodu čerpadla: 

- vlevo: ―vypočtený― pracovní bod není shodný s optimálním (bod s nejvyšší účinností), 

je však v dovoleném, resp. doporučeném (dle ČSN ISO 10816-7: 70% - 120 % od bodu 

s nejlepší účinností) pracovním rozsahu. Vlivem např. zvětšující se mezery mezi oběţným 

kolem a hydraulickou skříní, resp. ucpáním čerpadla se sniţuje účinnost a pracovní bod, 

částečně i vlivem postupného ―zarůstání― výtlaku (i vlivem sníţené rychlosti, vyvolané  

postupným sníţením průtoku Q) se ―blíţí― k hranici dovoleného pracovního rozsahu (vibrací). 

Zvýšené vibrace pak budou znamenat další zhoršení provozních podmínek, další zvětšování 

p
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vibrací  => sniţování účinnosti, průtoku (rychlosti), zvyšování vibrací,…..(ale vlivem změny 

účinnosti např. i teploty). 

- vpravo změna vyvolaná čerpáním kalu o větší koncentraci (2, 4 a 6%): obr. je ve 

stejném měřítku, podstatná je změna průběhu systémové křivky potrubí, resp. vlastní pracovní 

charakteristiky (reologie se zabývá studiem vnitřní reakce látek, pevných i tekutých, na 

působení vnějších sil resp. jejich deformovatelností a tokovými vlastnostmi a formuluje 

zákonitosti viskózního toku; průběh bude jiný pro newtonské, resp. nenewtonské kapaliny).  

 

Obrázek 5. Změna pracovního bodu vlivem změny provozních podmínek 

 

Zvuk je mechanické vlnění, projevující se kmitáním částic prostředí, které se šíří od zdroje. 

V případě šíření zvuku pevnými materiály se nazývá toto kmitání chvěním (od obecnějších 

pojmů vibrace nebo otřesy se liší svým frekvenčním rozsahem, který je dán pásmem 

slyšitelných kmitočtů (Nový, 2009). 

 

Obrázek 6.  Kotvení potrubí 

 

Pro výpočet kritické délky potrubí L lze pouţít uvedený vzorec, případně graf (závisí na 

vnějším průměru potrubí Dy a rovněţ  na vnitřním průměru Di; projeví se tak i vliv 

tenkostěnného nerezové  potrubí, kromě modulu pruţnosti v tahu, Youngův modul  E) : 

 

Kromě kotvení vlastního čerpadlo  by 

měla být ale věnována pozornost rovněţ 

potrubí. Vzdálenost podpěr  by měla být 

0.7 L, resp. 1.3 L (1 &  2a, resp. 2b; 

hodnota 1.3 L je pro kotvení u čerpadla, 

hodnota 0.7 L platí pro volné potrubí). 

Kotveny by měly být rovněţ všechny 

armatury (3 & 5). 
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Obrázek 7.  Určení kritické délky L 

 

ZÁVĚR 

Kaţdá technická norma uvádí navíc citované normativní dokumenty a související normy ČSN 

a všechny ―poţadavky― mohou mít nějaká další omezení v platnosti. Většinu současných 

poţadavků by měl zohlednit projektant, který svým návrhem především určuje provozní 

podmínky vybraného technologického zařízení. V průběhu realizace jsou však často, vlivem 

snahy o sníţení konečné ceny, upravovány parametry, ale i typ dodaného technologického 

zařízení.  

Důleţitou roli však hraje i provozovatel, který by měl dodrţet výrobcem stanovené provozní 

podmínky, včetně doporučených servisních prohlídek. Při stanovení optimálního intervalu 

prohlídek  by se mělo vycházet z provozních měření (v rámci měření a regulace je prováděna 

řada měření, která jsou však většinou pouţívána pouze pro řízení vlastního technologického 

procesu; získaná data však nejsou vyuţívána pro vyhodnocení provozních podmínek vlastního 

technologického zařízení).    

Rovněţ výrobci řídících systémů se orientují na produkci doplňujících standardní škálu 

řídících PLC systémů, které lze v současnosti doplňovat tzv.. safety řadou jednotek resp. 

realizovat tzv. Condition monitoring. Těmito zařízeními se zabezpečuje automatická reakce 

systémů řízení na mimořádné technické situace a zvyšuje se bezpečnost provozu ve smyslu 

výše uvedených norem. I ČOV by ve smyslu těchto norem měla být bezpečným a bezpečně 

provozovaným zařízením. Zatím se tato zařízení ve vodohospodářských provozech 

neuplatňují, tyto technologie se nepovaţují za tak kritické jako např. energetika, chemický 

průmysl apod. V souvislosti se stále sniţujícími cenami hardwaru potřebného pro doplnění 

stávajících řešení se však otevírá prostor pro ekonomické zhodnocení takové investice 

v porovnání se ztrátami, kterým se aplikací safety nebo condition systémů provozovatel 

vyhne. 

Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství CzWA se proto snaţí 

průběţně změny v technických normách a současně sledovat případná omezení v platnosti 

jednotlivých technických norem, ale především ―řešit hluchá místa―. Ve spolupráci 
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s příslušnými vědecko – výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí (např. spolupráce 

s Energie und Umwelt Institut Lipsko) se podílí na řešení některých dílčích úkolů spojených 

s energetickou náročností (a ochranou ţivotního prostředí), s prodlouţením ţivotnosti a 

spolehlivosti a v neposlední řadě i se sniţováním míry rizika.     
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SOUČASNOST VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Ţabková I. 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

E-mail: iveta.zabkova@scvk.cz 

 

ÚVOD 

V současné době je trend maximálně chránit i malé zdroje podzemní vody. Ty zdroje 

podzemní vody, které bylo moţné vyuţívat bez jakékoliv úpravy pouze s hygienickým 

zabezpečením dávkováním chlornanu sodného, jsou nyní znečištěny zejména pesticidními 

látkami a vyţadují doplnění technologie o automatické filtry s náplní aktivního uhlí. Mezi 

další nevyhovující ukazatele obvykle dále patří pH, Al, Mn a Fe. 

Tím jak se stává stále sloţitější úprava podzemních vod na vodu pitnou, znamená na druhou 

stranu řešit i likvidaci kalových pracích vod. Ve většině případů se setkáváme se situací, ţe 

zdroje vody jsou mimo veřejnou kanalizační síť a jsou špatně přístupné. Podle mnoţství 

kalových pracích vod je nutné rozhodnout, zda budou likvidovány na kalových polích, 

kalových lagunách nebo budou zahušťovány v jímce a odváţeny fekálním vozem k dalšímu 

zpracování na ČOV. 

 

DUBÁ, NEDAMOV – ÚPRAVA ZDROJE 

Původně byla surová voda z jímacího zářezu svedena do sběrné jímky, ze které byla odváděna 

gravitačně do čerpací jímky z roku 1913. Čerpadlo čerpalo vodu přes stávající vodovodní síť 

do vodojemu uţitného objemu 25 m3. Voda nebyla nijak upravovaná, pouze se hygienicky 

zabezpečovala dávkováním chlornanu sodného. Současná kapacita zdroje je max. 5 l/s, ale 

kapacita ČS je 0,7 l/s. Na zdroj byla výjimka s platností do 31.3.2011 na stanovení mírnějšího 

limitu. Kvalita surové vody ve většině případů splňovala vyhlášku č. 428/2001 Sb. a 252/2004 

Sb. v aktuálním znění kromě ukazatele pesticidní látky respektive atrazin a desethylatrazin. 

Ostatní zástupci pesticidů se vyskytovaly pouze ve stopových koncentracích a nebylo třeba se 

s nimi zabývat. 

Navrţené řešení zachovává stávající gravitační nátok ze zdroje do objektu, kde byla osazena 

nádrţ surové vody. Z nádrţe surové vody se voda čerpá na mechanický filtr 50 µm a dále na 

plastový automatický tlakový filtr AC30 s náplní aktivního uhlí. Odstranění znečištění na 

aktivním uhlí probíhá na principu sorpce na náplni. Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík 

s mimořádně velkým vnitřním povrchem. Na mikrofórech se odehrává adsorpce převáţně 

organických látek, jako jsou například pesticidy, ale i pachy, apod. Aktivní uhlí se dodává ve 

formě prášku nebo granulí s různou zrnitostí. Pro odstranění pesticidů je vhodné uhlí 
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granulované. V našem případě bylo navrţeno granulované uhlí CULLAR F. Důleţitým 

parametrem pro odstranění konkrétního znečištění je doba zdrţení vody v náplni aktivního 

uhlí. Pro průtok 0,6 l/s byl navrţen jeden tlakový filtr o průměru 30― = 0,75 m. Filtr je 

s automatickým ovládáním. Praní filtru je pouze surovou vodou ze zdroje. Potřebný objem 

pro vyprání filtru je drţen v akumulaci surové vody. Upravená voda z filtru tlakově odtéká do 

plastové nádrţe na upravenou vodu. 

 

Tabulka 1. Vyhodnocení z roku 2009 

Ukazatel Jednotka 

Poţadavek 

hodnotící 

normy 

Počet 
Počet 

nevyh. 

% 

Zabezpečenosti 
Průměr Minimun Maximum 

atrazin µg/l 
NMH 

max. 0,1 
6 1 83,3 0,0735 0,0332 0,1380 

 

Desethylatrazin 

 

 

µg/l 

 

NMH 

max. 0,1 

 

6 

 

5 

 

16,7 

 

0,1277 

 

0,0571 

 

0,1825 

Pesticidní látky 

celkem 
µg/l 

NMH 

max. 0,5 
6 0 100 0,2012 0,0903 0,2872 

 

Hlavní návrhové parametry: 

- návrhový průtok:  0,6 l/s, 2,16 m
3
/h 

- objem filtrační vrstvy: 0,25 m
3
 (průměr filtru 0,75 m, výška náplně 0,566 m) 

- filtrační rychlost:                4,8 m/hod  

- doba zdrţení ve filtrační vrstvě aktivního uhlí:      cca 7 min 

Navrhovaná kapacita nového technologického zařízení   je 0,6 l/s tj. 2,16 m
3
/hod, při 

současném splnění poţadavků na zvýšenou kvalitu upravené vody to znamená, ţe obsah sumy 

pesticidů bude pod nepřekročitelnou mezní hodnotu 0,500 μg/l a pro jednotlivé pesticidy 

z rodiny trazinů pod 0,100 μg/l. Při provozu 23 hod denně vyrobí úpravna vody 50 m
3
, coţ je 

spolehlivé zajištění i pro zvýšené denní potřeby pro měsíce s velkou spotřebou vody. Výše 

uvedené mnoţství pitné vody je garantováno pro níţe uvedenou kvalitu surové vody: 

- atrazin      ≤ 0,200 μg/l 

- desethylatrazin ≤ 0,200 μg/l 

- suma pesticidů ≤ 0,400 μg/l 

Hmotnost náplně aktivního uhlí: 125 kg 
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Tabulka 2. Navrhované zachycené mnoţství pesticidů 

 Atrazin Desethykatrazin Celkem pesticidy 

Předpokládaná vstupní 

koncentrace 
0,138 μg/l 0,183 μg/l 0,321 μg/l 

Předpokládaná výstupní 

koncentrace 
0,050 μg/l 0,050 μg/l 0,100 μg/l 

Zachycené mnoţství 0,088 μg/l 0,133 μg/l 0,221 μg/l 

Zachycené mnoţství za 1den 4,37 mg/den 6,61 mg/den 10,98 mg/den 

Zachycené mnoţství za 1den 

na 1kg náplně aktivního uhlí 

0,035 

mg/den.kg 
0,053 mg/den.kg 0,088 mg/den.kg 

Vyčerpání náplně 
1476 dnů 

4 roky 

2634 dnů 

7 roků 

2204 dnů 

6 roků 

Proteklý objem 72 334 m3 126 932 m3 108 799 m3 

 

V současné době je zařízení ve zkušebním provozu a kvalita vody odpovídá návrhovým 

parametrům dle současně platné legislativy. 

 

VŠELIBICE, VRTKY – ÚPRAVNA VODY 

Pramenní jímka byla vybudována v místě starší studny v roce 1921 v kvartérním náplavu, 

který vznikl rozrušením svého křídového podkladu a částečně i v slinitých pískovcích 

turonského stáří. Vlastní pramen, který vytéká ze skály, je zachycen jímkou průměru 1,50 m 

zasazenou na skalní podklad. Odtud je voda gravitačně svedena krátkým potrubím DN 200 do 

akumulačního prostoru jímky. Původní akumulační prostor jímky činil 1,5 m3, coţ zřejmě 

nestačilo, a proto byla v roce 1934 přistavěna podzemní akumulační nádrţ o obsahu 13,8 m3. 

Pro posílení prameniště byla v roce 1962 provedena vrtaná studna. Vrtaná studna je 

vybudována v jemnozrnných kaolinických pískovcích. Tento obzor podzemní vody je na bázi 

kvarteru oddělen nepropustnou vrstvou. Vrtaná studna je 60 m hluboká, vystrojená ocelovou 

zárubnicí 325 mm. Nad vrtem byla provedena armaturní šachta z oválných betonových skruţí 

130x80 cm. Voda z vrtané studny je čerpána ponorným čerpadlem do akumulace pramenní 

jímky. Z akumulace pramenní jímky je voda přiváděna potrubím DN 90 do čerpací stanice 

Vrtky. Voda je přímo z potrubí čerpána dvěmi čerpadly HYDROVAR (Q = 2,2 l/s, H = 58 m) 

do spotřebiště. Kvalita surové vody nevyhovuje v ukazateli pesticidní látky. V současné době 

běţí jiţ druhá výjimka na stanovení mírnějšího limitu s platností do 31.12.2011. Voda není 

nijak upravována. Voda je pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným, který je 

dávkován do akumulace pramenní jímky. Kvalita surové vody ve většině případů splňuje 

vyhlášku č. 428/2001 Sb. a vyhlášku č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění. Upravená voda 

nesplňuje pouze v ukazateli pesticidní látky respektive atrazin a desethylatrazin. Ostatní 

pesticidy se vyskytují pouze ve stopových koncentracích a není potřeba se s nimi zabývat. 
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Tabulka 3. Vyhodnocení z roku 2009 

Ukazatel Jednotka 

Poţadavek 

hodnotící 

normy 

Počet 

vzorků 

Počet 

nevyh. 

% 

Zabezpečenosti 
Průměr Minimun Maximum 

 

desethylatrazin 

 

 

µg/l 

 

NMH 

max. 0,1 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0,1298 

 

0,1037 

 

0,2006 

pesticidní 

látky celkem 
µg/l 

NMH 

max. 0,5 
5 0 100 0,1747 0,1644 0,2006 

 

Navrţené řešení vyuţívá stávající gravitační potrubí DN 90 ze zdroje do objektu ČS. Potrubí 

bude vyuţito pro tlakové převedení surové vody ze stávající akumulace pomocí čerpadel 

osazených do podzemní čerpací stanice situované ke stávajícímu potrubí do těsné blízkosti 

stávající akumulace pramenní jímky. Potrubí bude v objektu ÚV napojeno přímo na nově 

osazené tlakové filtry. Ze stávající akumulace surové vody bude tedy voda čerpána na dva 

paralelně osazené plastové automatické tlakové filtry AC 30 s náplní aktivního uhlí CULLAR 

F. Pro průtok 1,4 l/s jsou navrţeny dva tlakové filtry o průměru 30― = 0,75 m. Filtry jsou s 

automatickým ovládáním. Praní filtrů bude pouze surovou vodou ze zdroje. Potřebný objem 

pro vyprání filtru bude drţen v akumulaci surové vody. Prací vody budou u ČS tlakově 

napojeny do stávajícího odkalení výtlačného potrubí do spotřebiště potrubí DN 150, na které 

bude doplněn uzávěr. Průtok pro praní jednoho filtru je cca 2 l/s a kapacita stávajícího 

odkalení je tedy dostatečná.  Upravená voda z filtru bude tlakově odtékat do nově 

vybudované akumulace v čerpací stanici s uţitným objemem cca 8,6 m3. Z akumulace bude 

pitná, hygienicky zajištěná voda, čerpána stávajícími čerpadly HYDROVAR do spotřebiště.  

 

Hlavní návrhové parametry: 

- návrhový průtok: 1,4 l/s, 5,04 m3/h 

- objem filtrační vrstvy 1filtr: 0,25 m3 (průměr filtru 0,75 m, výška náplně 0,566 m) 

- objem filtrační vrstvy 2filtry: 0,5 m3  

- filtrační rychlost:                     4,8 m/hod  

- doba zdrţení ve filtrační vrstvě aktivního uhlí:     cca 6 min 

 

Při současném splnění poţadavků na zvýšenou kvalitu upravené vody to znamená, ţe obsah 

sumy pesticidů bude pod nepřekročitelnou mezní hodnotou 0,500 μg/l a pro jednotlivé 

pesticidy z rodiny triazinů pod 0,100 μg/l. Při provozu 24 hod denně vyrobí úpravna vody 120 

m3 coţ je spolehlivé zajištění i pro zvýšené denní potřeby pro  měsíce s velkou spotřebou 

vody. Špičkové průtoky (provozovatelem uváděno max. 2,3 l/s) budou vykryty novou 

akumulací upravené vody s uţitným objemem cca 8,6 m3. Výše uvedené mnoţství pitné vody 

je garantováno pro níţe uvedenou kvalitu surové vody: 
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- atrazin      ≤ 0,200 μg/l 

- desethylatrazin ≤ 0,200 μg/l 

- suma pesticidů ≤ 0,600 μg/l 

 

Při zvýšeném znečištění případně zvýšené výrobě pitné vody budou zvýšeny nároky na 

četnost praní a sorpční kapacita aktivního uhlí bude dříve vyčerpána. 

Hmotnost náplně aktivního uhlí: 250 kg 

 

Tabulka 4. Navrhované zachycené mnoţství pesticidů 

    

  
Atrazin Desethykatrazin Celkem pesticidy 

Předpokládaná vstupní 

koncentrace 
0,114 μg/l 0,201 μg/l 0,315 μg/l 

Předpokládaná výstupní 

koncentrace 
0,050 μg/l 0,050 μg/l 0,100 μg/l 

Zachycené mnoţství 0,064 μg/l 0,151 μg/l 0,215 μg/l 

Zachycené mnoţství za 1den 3,89 mg/den 9,108 mg/den 13,003 mg/den 

Zachycené mnoţství za 1den na 

1kg náplně aktivního uhlí 
0,031 mg/den.kg 0,073 mg/den.kg 0,104 mg/den.kg 

Vyčerpání náplně 
1657 dnů 

4,5 roku 

1919 dnů 

5,3 roku 

1861 dnů 

5,1 roku 

Proteklý objem 200 431 m3 232122 m3 225107 m3 

 

Rekonstrukce dosud nebyla zrealizována, ale nová technologie musí být v provozu do konce 

roku 2011. 

 

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE ÚV 

V současné době se připravuje obdobná rekonstrukce ještě u dalších zdrojů, jako např. „Tisá, 

ÚV Rájec - úprava technologie― s kapacitou 4,5 - 5 l/s. Zdroj nevyhovuje v ukazatelích pH, 

Al, Mn, Fe a v pesticidních látkách (hexazinon). Výjimka na mírnější limit hexazinonu platí 

do 31.12.2011, tudíţ je potřeba urychlená realizace nové technologie. 

Dále byla zatím zpracována dokumentace pro územní řízení akce „Benecko – rekonstrukce 

vodojemu Pláňka, vybudování nadzemního objektu a osazení technologie ÚV―. Kapacita 

úpravny vody činí cca 3 – 4 l/s. Stávající zemní vodojem Pláňka (cca 20 m3) v obci Benecko 

je plněn vodou z blízkých sběrných jímek. Surová voda jímaná z mělkého podzemního zdroje 

(štoly) je vyhovující kvality pro pouţití jako voda pitná, pouze v ukazateli pesticidních látek, 
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konkrétně hexazinon, takřka trvale překračuje poţadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb. Občas se 

vyskytuje nadlimitní obsah radonu a hodnota pH surové vody kolísá mezi hodnotami 6,1-6,5. 

Biologická a mikrobiologická kvalita surové vody je dobrá. 

 

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY A ČSOV 

Na jednu stranu potřebujeme k ţivotu pitnou vodu, ale na druhou stranu produkujeme odpadní 

vody, které jsou odváděny kanalizačním systémem do čistírny odpadních vod. V současné 

době se preferuje realizace zejména oddílných kanalizačních systémů a separátní odvádění 

sráţkových vod. Jednotné kanalizační systémy tvoří páteř celého kanalizačního systému 

větších měst a v okrajových částech se zase preferují oddílné splaškové kanalizace. U 

kanalizačních systémů s oddílnou splaškovou kanalizací je potřeba klást důraz na dostatečné 

spády potrubí, aby nedocházelo k hromadění odpadních vod v kanalizačním potrubí a zároveň 

nedocházelo k jejich rozkladu, který následně způsobuje nerovnoměrné zatíţení čistírny 

odpadních vod a problémy se stabilní kvalitou odtoku v současné době poţadovanou převáţně 

pro BAT technologie. 

Provozovatel by měl dodrţovat kanalizační řády, kde se hovoří o pravidelném čištění a 

proplachu kanalizační sítě. Na některých stavbách nových oddílných kanalizačních systémů 

se setkáváme i s přístupem, ţe je dobré mít napojené sráţkové vody ze střech do splaškové 

kanalizace, neboť zajišťují proplach kanalizace. Musíme si ale uvědomit, ţe tento proplach 

není prováděn v době nízkých průtoků, kdy je potřeba a hlavně můţe způsobovat při 

nedostatečné kapacitě systému zatápění sklepů a problémy na ČOV. 

Vlastníci mají obvykle vydané „Technické standardy―, podle kterých je potřeba se řídit a je to 

jeden ze základních podkladů pro projektanty. Technické standardy se tvoří a odsouhlasují ve 

spolupráci s provozovatelem. Poţadavkem provozu je navrhovat čerpací stanice odpadních 

vod s mokrou a suchou jímkou, přičemţ čerpadla a armatury jsou osazeny v suché jímce, aby 

byl snadnější a bezpečnější přístup pro pracovníky obsluhy. Preferují se separační čerpací 

stanice a zařízení, která vyţadují minimální zásah obsluhy. Ano, proč ne, ale tyto čerpací 

stanice se nehodí univerzálně do všech realizací a je potřeba sloţitě řešit výjimky. Proč nejsou 

Technické standardy univerzálnější? Na to si musí odpovědět kaţdý sám. 

Na stavbách bývá často problém s kanalizačními přípojkami, které jsou dle zákona o 

vodovodech a kanalizacích ve vlastnictví majitele nemovitosti. Pokud se jedná o rekonstrukci 

kanalizace, tak se přípojky pouze přepojují, ale pokud jsou v havarijním stavu, tak se 

vyměňují na veřejných prostranstvích provozovatelem v rámci oprav. Proč si to neřeší 

vlastník nemovitosti? A největší oříšek nakonec, konečná úprava povrchů komunikací. 

Vlastník komunikace většinou poţaduje konečnou úpravu povrchu komunikace v jednom 

jízdním pruhu, někdy ve dvou jízdních pruzích a minimálně nad rýhou s přesahem. 

V několika případech se podařilo sdruţit prostředky města a jiných investorů 

zainteresovaných na výměně sítí, ale v mnoha případech nové povrchy jdou za vlastníkem 

kanalizace, který stavbu provádí. Tím se podstatně zvyšují investiční náklady na 1 m 

kanalizace a je zde neochota potom vůbec rekonstrukci provádět. 
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Asi výše uvedená témata nevyřešíme, ale je potřeba je legislativně postupně dořešit ke 

spokojenosti všech stran. 

 

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  

V posledních letech se začínáme více zajímat o čistírny odpadních vod pro menší sídla 

s kapacitou max. do 3000 ekvivalentních obyvatel. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. stanovilo 

poţadavek na chemickou eliminaci fosforu u ČOV nad 2000 ekvivalentních obyvatel. 

Osazení dvouplášťového zásobníku síranu ţelezitého a dávkovací komplet u těchto malých 

ČOV nepředstavuje vysokou vstupní investici, ale představuje zvýšené provozní náklady na 

spotřebu chemikálií. Poţadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod jsou stále přísnější, coţ 

vyţaduje neustálé zdokonalování technologie čištění a zvýšené provozní náklady na spotřebu 

elektrické energie. Na jedné straně se poţadují navrhovat technická řešení, která přinášejí 

úspory investičních a provozních nákladů, na druhé straně přicházejí výrobci se stále 

sloţitějšími typovými řešeními malých čistíren odpadních vod, i kdyţ to legislativa 

nepoţaduje. 

Tím, ţe se věnovala do této doby větší pozornost velkým a středním ČOV, podařilo se 

zrealizovat v posledních letech některé malé ČOV, které vykazují velmi malou nebo téměř 

ţádnou účinnost čištění. Jedná se např. o ČOV s usazovací nádrţí, třemi biokontaktory 

v mělkých vanách a vertikální dosazovací nádrţí. Dalším typem ČOV je kruhová aktivační 

nádrţ provzdušňovaná povrchovým aerátorem PAMP a ve vnějším mezikruţí zaoblená 

podélná dosazovací nádrţ a kalojemy. A jsou to i ČOV s různými vestavbami a přepáţkami, 

kde není jasná hydraulika v nádrţích. Největším nedostatkem je, kdyţ přítok oddílné 

splaškové kanalizace na ČOV je potrubím DN 500 a odtok vyčištěné vody je potrubím DN 

300, kdyţ na ČOV chybí moţnost obtoku celé ČOV. 

 

ČOV KADAŇ - KRÁLOVSKÝ VRCH  

Kapacita ČOV je 499 ekvivalentních obyvatel a maximální průtok ČOV činí v 1. etapě 3,5 l/s. 

V roce 2009 byla převzata do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. ČOV 

Královský vrch, která slouţí pro čištění splaškových odpadních vod z průmyslové zóny, která 

se postupně rozrůstá. Čistírna byla postavena jako mechanicko-biologická pro kapacitu 4 526 

EO. Při současném průměrném nátoku 48,2 m3/d je ČOV značně předimenzovaná a 

vzhledem k technickému stavu hrubého předčištění a provzdušňování jsou čistící účinky 

minimální. Hrubé předčištění je osazeno nestandardními technicky zaostalými mechanickými 

česlemi, jimiţ procházejí hrubé nečistoty do aktivační zóny a způsobují komplikace v 

systému. Provzdušňovací systém s povrchovými aerátory PAMP je značně poruchový a svojí 

konstrukcí a výkonem naprosto nevyhovuje. K řízení ČOV chybí kyslíková sonda. 

Dosazovací nádrţe svou konstrukcí neumoţňují zajištění stabilního odtoku z ČOV. Stávající 

Parshallův ţlab je kapacitně nevyhovující, neboť neumoţňuje měření minimálních průtoků. 
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Obrázek 1. Pohled na aktivační a dosazovací nádrţ 

 

Vlastník ČOV poţadoval rychlé řešení problému bez dostaveb a s minimálními investičními 

náklady vloţenými do technologie. Rekonstrukce ČOV je řešena jako mechanicko-biologická 

v jednolinkovém provedení s SBR reaktorem ve střední kruhové části a vyrovnáním přítoku a 

odtoku tak, aby byl kontinuální odtok do recipientu. Aerobně stabilizovaný kal bude 

zahušťován odtahem kalové vody a odváţen k dalšímu zpracování na centrální ČOV. 

Výhledová kapacita ČOV po rekonstrukci i druhé linky biologického stupně je uvaţovaná 7 

l/s. V provozním objektu bude provedena pouze výměna strojně stíraných česlí včetně nového 

lisu na shrabky. Na biologické části bude provedena rekonstrukce levé linky za provozu pravé 

linky. Ve stávající levé lince budou vyuţity stávající objemy pro retenční nádrţ surové vody, 

SBR reaktor, retenční nádrţ vyčištěné vody a kalojemy. Stávající přítokové potrubí do 

středové nádrţe bude zaslepeno a nově zaústěno do retenční nádrţe surové vody v mezikruţí 

nádrţí. V retenční nádrţi surové vody bude voda promíchávána a z nádrţe nárazově čerpána 

na SBR reaktor umístěný ve středu nádrţí. Jednokomorový SBR reaktor bude vybaven 

provzdušňovacím jemnobublinným aeračním systémem a míchadlem. Vyčištěná voda bude 

gravitačně odpouštěna ponořeným potrubím do retenční nádrţe vyčištěné vody do mezikruţí 

nádrţí, odkud bude následně průběţně čerpána do stávajícího odtokového ţlabu. 

Technologický výpočet SBR reaktoru zpracovala firma AQUA-CONTACT Praha v.o.s. 

Proces čištění odpadních vod v tzv. SBR systému (Sequencing Batch Reactor) je zaloţen na 

principu čištění biomasou mikroorganismů kultivovaných v suspenzi, tj. aktivovaným kalem. 

Oproti klasickým kontinuálním aktivačním systémům vyuţívá SBR proces ke kultivaci 

aktivovaného kalu a jeho separaci od vyčištěné vody pouze jediného reaktoru. V našem 

případě je 8-hodinový cyklus rozdělen na fáze: 6 hodin plnění, 1 hod sedimentace, 1 hod 

vypouštění vyčištěné vody.  SBR reaktor bude pracovat ve třech osmihodinových cyklech 

během dne. Odpadní voda bude řízeně čerpána do SBR reaktoru retenční nádrţe surové vody. 

Zatěţovací parametry ČOV jsou kalkulovány pro předpokládanou produkci odpadních vod 

82,4 m
3
•d

–1
, přičemţ v jednom cyklu lze zpracovat maximálně 45,3 m

3
 za 8 hod. Teoretická 

maximální kapacita ČOV je tedy na úrovni 135,9 m
3
/d. 
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V rámci projektové přípravy byla rekonstrukce biologické jednotky variantně řešena 

s vestavbou ţb. kruhové dosazovací nádrţe s horizontálním průtokem s pevnou lávkou a 

shrabovacím mostem. Ve vnějším mezikruţí byla navrţena oběhová aktivační nádrţ 

s přerušovaným provozem denitrifikace a nitrifikace. Bohuţel toto řešení bylo finančně 

náročnější neţ varianta s SBR reaktorem. 

 

ČOV HORNÍ BEŘKOVICE  

ČOV Horní Beřkovice je mechanicko – biologická ČOV, která byla uvedena do zkušebního 

provozu v roce 1993. Odpadní voda z obce přitéká na ČOV přes ruční hrubé česle a česlicový 

koš do čerpací stanice - ČSI. Z ČS je OV čerpána na rotační bubnové síto umístěné v 

místnosti odvodnění kalu. Ze síta přepadá OV do čerpací stanice - ČSII, odkud je čerpána na 

biologický stupeň. V biologickém stupni je vnořený kruhový lapák písku. 

Biologická linka je řešena jako ŢB kompaktní kruhová nádrţ typu CITYCLAR. V nádrţi jsou 

dělící stěny, které ji rozdělují na nitrifikační, denitrifikační a dosazovací prostory. Do 

denitrifikační zóny vtéká odpadní voda z lapáku písku a odtud dělící stěnou natéká do 

nitrifikační zóny. V té potom voda proudí kolem obvodu nádrţe aţ do středu mezi dosazovací 

části. Z tohoto prostoru je potom nátok na dosazovací části a zároveň i recirkulace na začátek 

denitrifikace. Dosazovací část je tvořena dvěma prostory symetricky vytvořenými od středu 

nádrţe vestavbami. Vyčištěná odpadní voda odtéká přes odtokové ţlaby, rozdělovací nádrţku 

a měrný objekt do recipientu, který tvoří meliorační strouha a soustava tří biologických 

rybníků, z nichţ poslední je bezodtokový. 

Dle původní projektové dokumentace byla ČOV navrţena na 4300 EO, coţ odpovídá 3866 

EO (pro 60 g BSK5/EO). Stávající ČOV má dle dosaţených výsledků max. kapacitu 2500 

EO. 

 

Obrázek 2. Pohled na vnořenou dosazovací nádrţ 
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ČOV VÝSLUNÍ 

V současné době se řeší studie rekonstrukce ČOV Výsluní pro 200 EO. Kanalizační sítí 

přitéká na ČOV velké mnoţství vod, na které nebyla ČOV navrhovaná. Jedná se o 

mechanicko–biologickou ČOV, která byla postavena v roce 1994. Mechanickou část ČOV 

tvoří pouze usazovací nádrţ a anaerobní filtr, zcela chybí česle a lapák písku. Biologická část 

ČOV je tvořena biokontaktory s flexibilními hadicemi a mělká dosazovací nádrţ. 

Biologická i stavební část ČOV Výsluní jsou v havarijním stavu. Stavba je umístěna na 

naváţce, vzhledem k nekorektnímu zaloţení jsou v obvodovém zdivu trhliny. Dochází k 

sedání stavby, rozpadu klecí biokontaktorů s flexibilními hadicemi a vypadávání jejich 

obsahu do prostoru pod ně na dno aktivační nádrţe. Dosazovací nádrţ bylo uţ třeba 

několikrát přetěsňovat. Anaerobní filtr je zanesen bez moţnosti jeho regenerace. ČOV nemá 

havarijní přepad. Dosazovací nádrţ má nevyhovující kapacitu. 

 

Obrázek 3. Pohled na usazovací, aktivační a dosazovací nádrţ 

 

 

ZÁVĚR 

Cílem přednášky bylo ukázat současné trendy ve vodním hospodářství. Snaţíme se zabezpečit 

dostatečnou kvalitu pitné vody i u malých zdrojů a řešíme rekonstrukce malých čistíren 

odpadních vod, které mají problémy jak s provozem, tak s nedostatečnou účinností čištění. 

Bylo jednoduché projektovat a stavět úpravny vod a čistírny odpadních vod tzv. „na zelené 

louce―. V současné době se musíme inteligentně vypořádat s nedostatky z minulých dob za 

rozumné investiční a provozní náklady, coţ je velmi těţký úkol. 
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ABSTRACT 

The rainfall intensity can be estimated using the attenuation data from commercial 

telecommunication microwave links. The power law model based on parameters suggested by 

International Telecommunication Union can provide estimates comparable to the models 

based on rainfall-attenuation fitting. The disdrometer used in the study as a ground truth 

cannot provide data about spatial variability of the rainfall along the link. Therefore, the 

reliability of ground truth measurement is the major source of uncertainty in the all processed 

analyses. This fact was demonstrated also by the analysis using the virtual rainfall fields. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Disdrometer; mikrovlnné spoje; odhad sráţkových intenzit; prostorové rozloţení deště; wet 

antenna effect 

 

ÚVOD 

Monitoring sráţek v městských aglomeracích je velmi specifický především s ohledem na 

vysoké nároky na prostorové a časové rozlišení (Stránský, 2007). Přímé měření sráţek 

klasickými sráţkoměry v optimálním rozlišení je ovšem finančně velice nákladné. 

Meteorologické radary provozované meteorologickými ústavy nejsou schopny poskytnout 

data v poţadovaném časovém a prostorovém rozlišení a navíc jsou především u vysokých 

sráţkových intenzit zatíţeny velkými chybami. 

Mikrovlnné spoje telekomunikační sítě mobilních operátorů (MV spoje) operují ve vlnovém 

pásmu, kde jsou dominantním zdrojem tlumení signálu dešťové kapky (Brussard, 1995). Díky 

tomu lze data o síle vysílaného a přijímaného signálu vyuţít k odhadu sráţkových intenzit. 

V městských povodích je síť MV spojů velmi hustá a operují nízko nad terénem (na rozdíl od 
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meteorologických radarů). Časové rozlišení dat MV spojů navíc můţe být zaznamenáváno 

v řádech vteřin. S vyuţitím MV spojů k monitoringu dešťových sráţek tak lze získat sráţková 

data, která svým časoprostorovým rozlišením řádově převyšují jak rozlišení meteorologických 

radarů, tak rozlišení stávajících sráţkoměrných sítí v urbanizovaných územích. 

 

TEORIE 

Základním prvkem mobilní telekomunikační sítě jsou základové stanice komunikující přímo 

s mobilním telefonem. Tyto stanice jsou mezi sebou propojeny nejčastěji pomocí MV spojů 

operujících na frekvencích mezi 20 a 60 GHz. MV spoj je tvořen vysílačem a přijímačem. 

Nejsilnější signál leţí v tzv. Fresnelově zóně, která můţe být popsána jako koncentrický 

elipsoid s vysílačem a přijímačem v ohniscích. Veškeré mechanické překáţky vyskytující se v 

této zóně proto zásadně ovlivňují propagaci radiového signálu, potaţmo jeho útlum (Kramer, 

2008). 

Útlum signálu je obvykle definován jako poměr mezi přijatým výkonem signálu (RSL) 

a referenčním výkonem a lze ho vyjádřit v decibelech [dB] (Richards, 2008). 

 

)/(log*10 10 recref PPA   (1) 

 

Propagace signálu je nejvíce ovlivněna: 

 absorpcí signálu sněhovými vločkami a prachovými částicemi 

 absorpcí a rozptylem signálu vodní parou a atmosférickými plyny 

 absorpcí a rozptylem signálu dešťovými kapkami 

 

Právě dešťové kapky představují dominantní vliv rušení signálu v milimetrovém vlnovém 

pásmu (Brussard, 1995). Kaţdá dešťová kapka ve Fresnelově zóně částečně signál pohlcuje a 

částečně odráţí. Tento efekt lze pro kaţdou kapku vyjádřit útlumovým koeficientem σ, tzv. 

extinction cross-section (Obr. 1). σ je funkcí velikosti dešťové kapky, jejího tvaru, vlnové 

délky elektromagnetického signálu a dalších faktorů jako je např. teplota či atmosférický tlak.  

 

Obrázek 1. Útlum signálu dešťovou kapkou (Krämer, 2008) 
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Celkový útlum signálu v důsledku deště pak můţeme vyjádřit jako sumu útlumů signálu 

způsobených kaţdou jednotlivou dešťovou kapkou podél celé délky MV spoje (Zinevich, 

2008): 

 
D

x

dDdxDnDA
0

**)(*),(*
10ln

1
  (2), 

 

kde A [dB] reprezentuje celkový útlum, σ(D, λ) [cm
2
] útlumový koeficient dle velikosti 

dešťové kapky, n(D) počet kapek příslušné velikosti a dx [m] diferenciál délky podél spoje. 

Logaritmická konstanta před integrály pak zajišťuje převod jednotek z Wattů na decibely. 

Pro účely odhadu dešťových intenzit pomocí MV spojů je výhodné pracovat se specifickým 

útlumem signálu k [dB/km], tj. útlumem relativním k délce MV spoje: 

 


D

dDDNDk *)(*),(*
10ln

1
  (3),  

 

kde N(D) představuje hustotu kapek o velikosti D v jednotce objemu. Informaci o N(D) 

můţeme získat dosazením dat z disdrometeru do rovnice (4): 

 

DtVA

Dn
DN

d 


***

)(
)(  (4), 

 

kde n(D) představuje počet kapek určitého objemu dopadlých na senzor o ploše A [m
2
] během 

času t [s]. Vd(D) [m/s] je potom rychlost dopadu kapek příslušné velikosti a ΔD [mm] je 

rozsah příslušné třídy, do které je dle velikosti ta která kapka zařazena. 

Vztah mezi σ(D,λ) a D, stejně tak jako vztah mezi Vd(D) a D můţe být aproximován 

mocninnou funkcí (Zinevich, 2010). Díky tomu je moţné vyjádřit dešťovou intenzitou 

R [mm/h] jako mocninnou funkci, kde je jedinou nezávislou proměnou specifický útlum 

signálu k [dB/km]: 

 
 kR *  (5). 

 

Platnost tohoto vztahu je pak omezena tvarem distribuční křivky reflektující četnost kapek 

určitých velkostí. V praxi to znamená, ţe se mohou koeficienty α a β pro odhad jednotlivých 

dešťových událostí lišit (Berne, 2007). 

 

METODIKA 

V rámci studie byly srovnávány čtyři modely zaloţené na mocninném vztahu mezi dešťovou 

intenzitou a specifickým útlumem (5): 
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 ITU model – s parametry α a β z tabulek International Telecommunication Union 

(ITU)  

 DSD model – s parametry odvozenými s disdrometerových měření na základě rovnice 

(3) 

 PL model – s parametry určenými z referenčních dat MV spoje a sráţkoměru pomocí 

interpolace mocninnou funkcí  

 WAC model – vylepšující PL model o redukci útlumu signálu v důsledku vlhnutí 

antén (tzv. wet antenna effect) 

 

Pro srovnání modelů byla vyuţita data z Curychu sebraná v rámci projektu CoMMon 

(Lüscher, 2009). Konkrétně data z jednoho MV spoje a disdrometeru umístěného v blízkosti 

spoje.  Srovnání modelů je vyhodnoceno na základě relativní chyby v odhadu objemů 

sledovaných sráţkových událostí, tj. rozdílem mezi naměřenými a odhadnutými sráţkovými 

úhrny vyjádřeným v procentech. 

 

Preprocessing dat z MV spojů 

MV spoje zaznamenávají data o síle přijímaného signálu (RSL data). RSL ovšem není ani 

během bezdeštných období konstantní. Pro určení pozaďové hodnoty signálu byla vyuţita 

metoda faktorové analýzy navrţená Rellerem (2011). Tato metoda reflektuje periodicitu v 

denních fluktuacích RSL. Minimalizují se tak chyby způsobené změnami vlhkosti a teploty 

vzduchu v průběhu dne. 

 

Wet antenna effect 

Při navlhnutí povrchu antény vysílače a přijímače dochází k útlumu signálu. Kharadlyho 

model (Kharadly, 2001) vyuţívaný WAC modelem předpokládá, ţe mezi útlumem signálu 

způsobeným navlhnutím antény Aa [dB] a celkovým útlumem signálu Am [dB] existuje jasně 

definovatelná úměrnost: 

 

)]*exp(1[* ma AdCA   (6), 

 

kde C [dB] představuje maximální moţný útlum způsobený wet antenna efektem a d [dB
-1

] 

empirický parametr (Kharadly, 2001). 

 

Analýza prostorové variability deště 

Pro analýzu vlivu prostorové variability deště na kalibraci a validaci modelů byla vyuţita 

virtuální dešťová pole generovaná stochastickým simulátorem (Schleiss, 2009). Mezi 
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variabilitou rozloţení velikosti dešťových kapek v čase a variabilitou rozloţení velikosti 

dešťových kapek v prostoru existuje vztah závislý na rychlosti a směru advekce dešťových 

mraků a dalších mikrofyzikálních procesech (Schleiss, 2009). Stochastický simulátor 

dešťových polí generuje na základě disdrometerových měření a radarových snímků realistická 

dešťová pole o rozloze 20 x 20 km, prostorovém rozlišení 100 x 100 m a časovém rozlišení 

1 min. 

 

VÝSLEDKY 

Srovnání modelů 

ITU model podhodnocuje sráţkové úhrny v průměru o 3,1 %, naopak DSD model úhrny 

nadhodnocuje o celých 25 %. Odhady úhrnů jednotlivých sráţek mají ovšem značný rozptyl. 

U ITU modelu se pohybují mezi -37.5 % a +46.4 %, u DSD modelu pak mezi -20.6 % a 

+87.7 %. 

U PL a WAC modelu jsou do výsledku zahrnuty i nejistoty plynoucí z omezené 

reprezentativnosti dat vyuţitých pro kalibraci modelů (sráţkové úhrny a údaje o síle 

přijímaného signálu). V průměru tak sice odhad není zatíţen velkou systematickou chybou (u 

PL modelu +6.5 % a u WAC modelu +7.9 %), avšak odhady obou modelů vykazují značný 

rozptyl. Tyto chyby mají u obou modelů velmi podobnou distribuci a pohybují se mezi -

48.5 % a +71.6 %. Distribuce relativních objemových chyb u jednotlivých modelů je 

přehledně vidět v tabulce 1. 

 

Obrázek 2. Srovnání modelů 

 

Tabulka 1. Distribuce relativní objemové odchylky vyjádřená pomocí kvantilů 

Kvantil 2.50 % 12.50 % 50.00 % 87.50 % 97.50 % 

ITU model -37.5 -17.2 -3.1 31.8 46.4 

DSD model -20.6  6.3 24.7 65.2 87.7 

PL model -48.5 -14.5 6.5 49.1 70.2 

WAC model -48.1 -14.6 7.9 49.3 71.6 
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Typické sráţkové události z výběru 

Vzhledem k omezené reprezentativnosti referenčního měření v důsledku prostorové 

variability deště je podstatné přistupovat k výstupům modelů individuálně a posuzovat je i 

kvalitativně. K širokému rozptylu výsledků přispívá nejvíce dešťová událost č. 8, jejíţ 

celkový úhrn je všemi modely vysoce nadhodnocen, a událost č. 11, jejíţ celkový úhrn je 

naopak podhodnocen (Obr. 3, vlevo nahoře). V obou případech jde o dešťové události o 

vysoké intenzitě s velmi lokálním charakterem. 

 

Obrázek 3. Srovnání odhadů všech čtyř modelů s referenčním měřením: Rozsah relativních 

chyb v odhadu celkových úhrnů jednotlivých sráţkových událostí (vlevo nahoře). Srovnání 

odhadnutých a naměřených sráţkových intenzit u události č. 5 (vpravo nahoře), č. 8 (vlevo 

dole) a č. 11 (vpravo dole). 

 

U události č. 8 z počátku výstupy modelů odpovídají velmi dobře referenčnímu měření 

(Obr. 3, vlevo dole), chyba v objemu tak vzniká aţ po 4:00 UTC, kdy intenzita naměřená 

mikrovlnným spojem sice nedosahuje takových hodnot jako intenzita naměřená 

disdrometerem, ovšem vysoké intenzity je dosaţeno po podstatně delší dobu. V druhém 

případě (Obr. 3, vpravo dole) se sice z počátku peaky naměřené disdrometerem a peaky 

naměřené MV spoji časově shodují, ovšem maximální intenzity se, především u druhého 

peaku, značně liší. 

Naopak např. u dešťové události č. 5 (Obr. 3, vpravo nahoře), kde intenzita nedosahuje tak 

vysokých hodnot a můţeme tudíţ předpokládat menší prostorovou variabilitu deště, kopírují 

výstupy z modelu velmi dobře naměřené hodnoty. 
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Virtuální analýza prostorové variability deště 

Vliv prostorové variability deště na výstupy PL modelu byl v rámci studie testován s vyuţitím 

simulátoru virtuálních dešťových polí. Analýza byla provedena pro hodinovou dešťovou 

událost s maximální bodovou intenzitou v blízkosti spoje 4 mm/h a časovým  rozlišením 1 

min. 

 

Obrázek 4. Srovnání odhadnutých a naměřených intenzit při vyuţití bodového referenčního 

měření a referenčního měření reflektujícího skutečnou průměrnou intenzitu podél MV spoje: 

Kalibrace bodovým měřením, validace taktéţ (vlevo). Kalibrace bodovým měřením, validace 

skutečnou intenzitou (uprostřed). Kalibrace skutečnou intenzitou, validace taktéţ (vpravo). 

 

Model kalibrovaný i validovaný pomocí jednoho bodového měření vykazuje značný rozptyl 

mezi odhadnutými a naměřenými intenzitami (Obr. 4, vlevo). Srovnáme-li ovšem výstupy 

modelu s průměrnou intenzitou podél celé délky spoje (tedy skutečnou referenční intenzitou), 

dochází ke značné redukci rozptylu. Výstupy modelu jsou ovšem o necelých 10 % 

systematicky podhodnoceny (Obr. 4, uprostřed). Model kalibrovaný na referenčních datech 

nezatíţených chybami potom vykazuje systematickou relativní odchylku menší neţ 4 % (Obr. 

4, vpravo). Rozptyl výsledků se ovšem nesniţuje. 

 

DISKUZE 

Při srovnání modelů na základě relativní chyby v odhadu úhrnů jednotlivých dešťových 

událostí vychází překvapivě nejlépe ITU model, a to i přesto, ţe na rozdíl od PL a WAC 

modelu v podstatě ignoruje lokální specifika dešťů i antén – není kalibrován na základě 

sebraných dat. Výstupy WAC modelu a PL modelu jsou velmi podobné. Zdá se, ţe při 

optimalizaci parametrů PL modelu dochází k částečnému odfiltrování wet antenna efektu. 

Relativní selhání PL a WAC modelu oproti ITU modelu můţe být částečně způsobeno 

nedostatečně dlouhou datovou řadou pro kalibraci a validaci modelu (pouhých 16 dešťových 

událostí). Pro kalibraci byly navíc vţdy metodou cross-validace vybírány jiné dešťové 

události neţ pro validaci. Odhady obou modelů jsou tak záměrně zatíţeny nejistotami. 

Poměrně špatné výsledky DSD modelu mohou odkazovat na chybně kalibrovaný disdrometer. 
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Fakt, ţe odhady všech modelů jsou v krajních případech zatíţeny chybou o velikosti 50 % a 

více, nemusí nutně odkazovat na jejich nedostatečnou přesnost. Zásadní význam zde totiţ 

pravděpodobně hraje nedostatečná reprezentativnost disdrometeru jakoţto referenčního 

měření. S ohledem na prostorovou variabilitu dešťů se totiţ bodově naměřené sráţkové 

intenzity mohou značně lišit od intenzit zprůměrovaných podél celé délky spoje. U sráţkové 

události č. 8 (Obr. 3, vlevo dole) dochází u všech čtyř modelů k nadhodnocení sráţkového 

úhrnu při vyhodnocování posledního maxima. S největší pravděpodobností je ovšem tato 

chyba způsobena právě prostorovou variabilitou deště. Intenzita zprůměrovaná po délce spoje 

nedosahuje takových hodnot, jaké zachytil disdrometer, ovšem déšť o vysoké intenzitě 

ovlivňuje MV spoj déle – dešťový mrak se pravděpodobně pohybuje ve směru spoje. U 

události č. 11 (Obr. 3, vpravo dole), kde naopak došlo ke značnému podhodnocení celkových 

úhrnů, disdrometer zachytil reálnou maximální intenzitu extrémního deště, ovšem vzhledem 

lokálnosti tohoto maxima byla intenzita zprůměrovaná po celé délce spoje vyhodnocena jako 

řádově niţší. 

Zásadní význam prostorové variability deště na hodnocení relevantnosti modelů prokázala 

i analýza vyuţívající virtuálních dešťových polí. Analýza byla provedena pro dešťovou 

událost o nízké intenzitě. Rozdíl mezi bodově naměřenou intenzitou a intenzitou 

zprůměrovanou po délce spoje by byl ještě výraznější, kdyby se jednalo o silnou konvektivní 

(lokální) sráţku. Analýza ovšem také ukazuje, ţe vyuţití bodového měření jako reference ke 

kalibraci modelu nemusí nutně vést ke špatným výsledkům. To platí především pro spoje 

operující na frekvencích blízkých 30 GHz. Exponent beta mocninné funkce se totiţ u těchto 

frekvencí pohybuje kolem hodnoty 1.0, a tak se vztah mezi rušením signálu a dešťovou 

intenzitou stává víceméně lineárním. Omezená reprezentativnost referenčního měření tak při 

kalibraci nezvyšuje rozptyl výsledků modelu, ale pouze velikost systematické chyby.  

Nereprezentativnost bodové měření tak způsobuje největší problémy při validaci modelů, 

naopak při kalibraci modelů nemusí vést vyuţívání bodového měření k větším chybám, a to 

především u MV spojů operujících na frekvencích kolem 30 GHz. 

 

ZÁVĚR 

Studie ukázala, ţe vyuţití tabulkových parametrů při odhadu deště pomocí mikrovlnných 

spojů vede k výsledkům srovnatelným s modely kalibrovanými na základě bodového 

referenčního měření. Není-li tedy k dispozici dostatečně dlouhá a kvalitní datová řada (ideálně 

dva hydrologické roky), je na místě pouţít ITU model. 

Obecně platí, ţe se sráţkové intenzity měřené bodově (klasickým sráţoměrem či 

disdrometerem) mohou především u silných konvektivních dešťů několika násobně lišit od 

intenzit zprůměrovaných po délce MV spoje. Na jednu stranu to vede k nesnázím při kalibraci 

a především validaci modelů, na druhou stranu právě reflexe prostorové variability deště 

představuje zásadní výhodu této koncepce oproti klasickým sráţkoměrům. 

 



     

~ 95 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

Pro širší aplikaci metody v oblasti městského odvodnění je nyní třeba provést pilotní projekt 

na uzavřeném povodí s několika desítkami mikrovlnných spojů, kde se kromě bodového 

sráţkoměrného měření bude zkoumat i odezva sráţkových událostí v kanalizačním systému. 

Ukáţe se tak mimo jiné, zda vyuţití MV spojů k monitoringu dešťových sráţek dokáţe 

výrazně zlepšit naši schopnost správně predikovat hydraulické poměry v odvodňovacích 

systémech a předcházet tak krizovým událostem. 
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Čištění odpadních vod v rurálních, horských a rekreačních 

oblastech. Hledání kompromisů mezi hi-tech a low-tech 

přístupy. Legislativní problémy 
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STAV, TRENDY A VIZE V OBLASTI DECENTRÁLNÍCH 

ŘEŠENÍ V ČR A V OKOLNÍ EVROPĚ 

 

Plotěný K. a Pírek O. 

 

ASIO, spol. s r.o., Tuřanka 1, 627 00 Brno Slatina 

E-mail: ploteny@asio.cz, pirek@asio.cz 

 

ABSTRAKT 

Decentrální řešení odvádění odpadních vod (decentrál) nabývá s postupujícím podílem 

čištěných vod na významu v celé Evropě, a to zejména na územích, kde je ekonomicky tou 

nejvýhodnější variantou. Ekonomické hledisko je významné logicky zejména v oblastech 

s řidší vesnickou zástavbou (rurální oblasti). Často jedinou variantou je pak decentrál 

v horských oblastech. V horských oblastech, a zejména chráněných územích, jsou pak na 

ČOV kladeny i další poţadavky. 

Zvýšené potřebě decentrálních ČOV odpovídá nově vytvořený specifický přístup k 

povolování, zvýšená legislativní činnost a pozornost vyjádřená institucemi jako je 

prohlašování shody, výrobkový přístup, zařazování do tříd a kontrola povolených čistíren. 

S debatou o zajištění spolehlivosti provozu pak souvisí rozvoj telemetrie a dálkového přenosu 

dat provozovaných ČOV. 

Co se týká technologického rozvoje. Vzhledem k problémům s trofizací povrchových vod se 

předpokládá zvýšení důrazu na odstraňování fosforu i u skupiny malých ČOV, s uplatněním 

nových postupů zaloţených na dělení vod (DESAR) a s větším podílem recyklace odpadních 

vod např. pomocí membránových bioreaktorů (MBR). Na významu mohou také nabýt 

extenzivní způsoby jako vegetační ČOV a biologické rybníky nebo bezodtoká řešení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

CE, ES prohlášení o shodě, decentrální systémy (decentrál), dělení vod, domovní ČOV, 

Evropa, legislativa, membrány, MBR, prohlašování shody.  

 

ÚVOD - DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY PRO ŘEŠENÍ ODPANÍCH VOD   

Pohled na decentrální řešení prodělal v průběhu posledních desetiletí značný vývoj, od 

odmítnutí decentrálních řešení aţ po jejich neracionální prosazování. Racionální přístup 

naopak uznává obě cesty, kaţdá má své opodstatnění v určitých podmínkách, proto je nutno 

zváţit všechna pro a proti jednotlivým alternativám a ideální by bylo mít tuto otázku 

vyřešenou jiţ v územním plánu.  
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Změně pohledu a uznání opodstatnění decentrálních systémů odpovídá i změna legislativy, 

která zrcadlí uvědomění si, ţe klasickým povolovacím způsobem se stovky malých čistíren 

řešit nedají.  

Na námitky o problematickém provozování a diskutabilní účinnosti domovních čistíren 

zareagoval tento segment vývojem nových systémových opatření, jako jsou telemetrické 

metody sledování provozu nebo recyklace pouţitých vod nebo dalším technickým rozvojem.  

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – VÝVOJ MYŠLENÍ 

To, ţe se decentralizované systémy prosadí do praxe, je jiţ zřejmé. Stačí se podívat např. do 

Německa a na vývoj myšlení v podmínkách podobným našim. Velkolepé předválečné plány o 

tom, ţe všechny komunální vody budou čištěny centrálně, byly nahrazeny střízlivými 

pragmatickými řešeními vycházejícími z ekonomických kalkulací pro jednotlivé lokality. 

Z těchto kalkulací vychází, ţe minimálně asi 10 % odpadních vod bude v Německu řešeno 

decentrálně (Keysers 2008). Obdobná situace se dá předpokládat i v dalších zemích v Evropě 

(v USA je dokonce aplikováno pro ca. 25% domácností viz EPA Guidelines, 2003) – 

tendence v Evropě je taková, ţe v méně bohatých zemích (s výjimkou ČR, kde je silná lobby 

pro centrální systémy) bude podíl decentrálu  vyšší neţ 10 % – např. v Polsku jsou jiţ pomocí 

domovních čistíren řešeny i celé vesnice a dodávka 500 ks DČOV pro jednu obec není 

výjimkou. V ČR se spíše dá předpokládat obdobný vývoj jako v Německu a to i přesto, ţe 

doposud byl rozvoj decentrálních systému brzděn např. tak, ţe byly pouţívány ve 

srovnávacích studiích zkreslené údaje, co se týká nákladů na čištění vod v centrálních 

systémech. Vycházelo se z prodejní ceny vody, která neodpovídá skutečným nákladům, 

protoţe v ní nejsou zahrnuty v celém rozsahu investiční náklady. Na druhou stranu neřízený 

rozvoj decentrálních systémů by také nebyl optimálním řešením, a tak je nakonec z hlediska 

přírody asi dobře, ţe decentrální systémy se uplatní jen u menších lokalit a to ještě formou 

kombinace skupinových a domovních čistíren. Nezbývá, neţ jen pořád zdůrazňovat, ţe 

podkladem pro racionální rozhodnutí by měl být odpovědně zpracovaný PRVK s co 

nejmenším ovlivněním lobbystickými skupinami a s co největším zohledněním všech 

místních pro a proti. 

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – ARGUMENTY PRO A PROTI      

Díky diskuzi, která jiţ několik roků probíhá, jsou argumenty všeobecně známé. Některé jsou 

objektivní a některé subjektivní. Kaţdý z argumentů má na konkrétní lokalitě jinou váhu – 

někde mohou převládnout čistě ekonomické pohledy a někde musí být tím nejdůleţitějším 

např. ekologické nebo zdravotní hledisko. V Německu, kde je dokonce na rozhodování 

zpracována směrnice, dospěli k názoru, ţe poslední slovo ve výběru vhodné varianty by měli 

mít informovaní obyvatelé obývané lokality – pokud tím neohrozí veřejné zájmy, protoţe jsou 

nakonec ti, kteří to všechno zaplatí a kteří tam ţijí. 
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Z hlediska ekonomického logicky vyjde decentrální řešení výhodnější tam, kde by byl vysoký 

podíl kanalizačního potrubí vztaţený na jednoho ekvivalentního obyvatele. Tj. např. u 

menších obcí s roztroušenou zástavbou. Paradoxně u těchto lokalit zvítězí často decentrál i 

z hlediska ekologického (nejmenší ovlivnění okolí). Nejčastěji uváděným argumentem proti 

decentrálu je pak nemoţnost zajistit bezproblémový provoz velkého mnoţství menších 

čistíren a účinnost srovnatelnou s velkými čistírnami. Ale ani to není vţdy pravda.  

Z uvedených nedostatků logicky vyplývají směry vývoje – hledání systémových opatření na 

kontrolu provozu, systémových opatření na sníţení znečištění a nových technologií na číštění 

vod. A samozřejmě legislativních postupů schopných na tento vývoj reagovat. 

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – LEGISLATIVA 

Rozvoji decentrálu zabránit nelze, a tak je nutné hledat postupy, které budou co 

nejefektivnější – tj. za co nejméně peněz zajistí poţadovanou úroveň vlivu na okolí. Proto 

vznikl v rámci EU i tzv. výrobkový přístup. Úvaha o jeho zřízení vycházela z toho, ţe ţádná 

země nemá prostředky na to, aby účinně povolovala a kontrolovala tak velké očekávané 

mnoţství individuálně povolovaných čistíren. Zjednodušením tedy je postup, který umoţní 

dodávat jen prověřené výrobky a kontrolu bude zabezpečovat na objednávku investora 

nezávislá třetí osoba (obdoba revize komínů nebo technických prohlídek u aut).  V České 

republice se podařilo zavést tento systém jako v jedné z prvních zemí před nedávnem, a tak se 

ještě potýká s řadou dětských nemocí, ale vypadá to, ţe se po drobných úpravách v praxi 

prosadí. Navíc se zjednodušilo i povolování tak, ţe je moţné domovní ČOV realizovat 

dokonce na ohlášení. Jde jen o to, jak se s moţnostmi danými zákony naučí zacházet úředníci 

a jak rychle se přizpůsobí i navazující legislativa. Tj. jak se podaří propojit tento systém 

s územním plánem – ideální by bylo, aby v územním plánu byla vymezena území a jim 

odpovídající poţadavky na třídu domovních čistíren, jak se podaří nastavit systém kontrol – 

ideální by byl systém nezávislých inspektorů, jednoduchá kontrola a automatizovaný sběr dat 

přes centrální informační systém s výhledem na zavedení telemetrické kontroly. Za zdařilé lze 

povaţovat současné schéma povolování s moţností úřadů volit podle významu lokality 

systém povolení na ohlášení nebo klasické vodoprávní řízení.  
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Obrázek 1. Schéma postupu povolování domovních ČOV 

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – VLIV NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Pokud se budeme chtít vypořádat s trofizací toků, tak se zdá, ţe cesta vede přes sníţení emisí 

fosforu a to na hodnoty cca 10x niţší, neţ jsou poţadavky současné legislativy. To stejné 

platí, pokud budeme plnit naše závazky vůči EU, coţ znamená, ţe i u decentrálních způsobů 

bude hrát významnou roli odstraňování fosforu. Při vypouštění do vod podzemních pak i 

odstranění dusíku. Cesta k vytčenému cíli vede přes kombinaci systémových opatření a 

vývojem techniky čištění. 

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – NOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY 

Dělení vod (DESAR atd.) 

Podle toho, jak vody vznikají a co obsahují, se dělí – názvy vyjadřují charakter vod. Základní 

členění je na hnědé, ţluté a šedé vody.  

Hnědé vody jsou tvořeny odpadními vodami z toalet (fekálie). Procentuální zastoupení 

nutrientů v hnědé vodě je přibliţně 16% dusíku, 36% fosforu a 17% draslíku. 

Ţluté jsou směs moči a vody. Jeden člověk vyprodukuje ročně kolem 500 litrů moči (tzv. 

ţlutá voda – yellow water). V těchto vodách je převáţná část  jak P, tak i N.  

Šedé vody jsou pak tvořeny odpadními vodami z koupelen, sprch, umyvadel, praček, myček, 

prádelen a kuchyňských umyvadel (vyjímaje vody z toalet). Obsah ţivin je zpravidla 

minimální.  

Systémově se vychází z toho, ţe převáţná část nutrientů (aţ 70 %)  se vyskytuje v moči. Jejím 

odloučením hned u zdroje by se tak podstatně sníţily jak náklady na čištění, tak i odtokové 

hodnoty dusíku a zejména fosforu. Pokud technicky dokáţeme oddělit moč (k dispozici jiţ 

jsou zařizovací předměty) a u vod z praní a myček pouţívat bezfosfátové přípravky, pak po 
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biologickém čištění jsou obvykle dosahovatelné hodnoty Pcelk pod 3 mg/l (ve většině případů 

dokonce pod 1 mg/l).  Také obsah přiváděného N je méně neţ poloviční, jak prověřilo několik 

výzkumných projektů (Plotěný K, 2008). 

Dále se často vyuţívá toho, ţe šedé vody se dají snadno recyklovat a pouţít např. na 

splachování WC a tím sníţit objem vypouštěných odpadních vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Barevné vody – schéma 

 

Recyklace vod 

Pokud vyjdeme z toho, ţe nedeformovaná cena (tj. bez dotací, zahrnující veškeré náklady) za 

čištění vod bude u centrálních systémů někde kolem 100 Kč/m
3
, pak cena vody získané 

recyklací např. s vyuţitím membránových technologií bude více neţ konkurenční a dá se 

předpokládat rozmach těchto technologií a tohoto způsobu zacházení s odpadní vodou. Navíc 

tomuto způsobu hospodaření nahrává i to, ţe se mění i pohled na hospodaření s dešťovými 

vodami a ţe lze s výhodou recyklaci a vyuţití dešťových vod řešit jako jeden problém. 

Nejlepší řešení z hlediska zatíţení toků nutrienty je nevypouštět ani vyčištěné odpadní vody. 

 

Obrázek 3. Příklad společného pouţití vyčištěných odpadních a sráţkových vod  

Obrázek 4. Biologický reaktor s vloţeným membránovým modulem 
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Telemetrie 

Centralizované řízení systémů decentralizovaného čištění odpadních vod pomocí telemetrie 

představuje především pro malé obce excelentní řešení problémů s čištěním odpadních vod, 

dodrţováním předepsaných odtokových parametrů u čistíren a sofistikovanou a cílenou 

údrţbou těchto systémů. Navrţený koncept představuje pohodlné a komfortní řešení jak pro 

provozovatele systému, tak pro zákazníka a umoţňuje předcházet potenciálním problémům. 

Struktura systému navíc umoţňuje úspěšnou aplikaci jak pro velké mnoţství připojených 

zákazníků, tak pro větší obce. Do výhledu by byl moţný přístup k údajům i ze strany 

vodoprávních úřadů (fitrované údaje). Povinné by mohly být tyto systémy např. v CHKO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Příklad schématu systému (Uličník, 2011) 

 

DECENTRÁLNÍ  SYSTÉMY – NOVÉ TECHNOLOGIE 

Na příkladech řešení horských objektů se dá dokumentovat posun v technologiích u 

decentrálních řešení. Zatímco u masově pouţívaných čistíren s vypouštěním do povrchových 

vod se nejčastěji pouţívají malé aerobní aktivační ČOV (výhodná cena a dostatečně účinný 

proces), high tech se posunulo od klasických řešení reprezentovaných např. SBR reaktory 

k membránovým procesům umoţňujícím vypořádat se lépe s nerovnoměrností, poţadavky na 

kvalitu vod (niţší obsah NL) a zároveň i s poţadavky na hygienické zabezpečení. Vývoj je 

moţné dokumentovat např. na změně technologie pro čištění vod z objektu hotelu Simona 

Hüte. 

SBR – dříve doporučované řešení pro větší objekty 

Princip – mechanické odloučení na sítu a pak SBR s případným dočištěním na pískovém 

filtru. Účinnost na BSK aţ 96 %. SBR řízené počítačem podle mnoţství vod. el. energie buď 

z fotovoltaiky nebo generátoru. Pro větší objekty s nerovnoměrným nátokem pak byla 

doporučována kombinace biofiltrů a SBR – viz řešení Simony Hüte (Becker 1994) obr. 6.  
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Obrázek 6. Technologické schéma pro Simony Hütte – původní řešení (stav techniky 1990) 

 

Simony Hütte je i klasickým příkladem toho, jak jde vývoj kupředu a jak technologie 

doporučovaná před 20 lety je dnes nahrazována modernějšími technologiemi – v loňském 

roce byla technologie této ČOV přeměněna v duchu soudobých trendů a nároků na MBR, 

schéma řešení viz obr. 7 (Gál R., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7. Technologické schéma pro Simony Hütte – nové řešení (stav techniky 2010) 

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – PŘÍRODNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ 

Vypadá to, ţe budoucnost čištění se bude ubírat buď cestou intenzifikace systémů čištění tj. 

high tech budou ještě více high tech – membrány, telemetrie, elektrochemie, fotokatalytická 

oxidace, nanotechnologie, rozklad při vysokých teplotách, biopreparáty… nebo půjde cestou 

přirozených přírodních procesů – vegetačních čistíren a biologických rybníků. 

Je sice pravdou, ţe tyto přírodní procesy vyţadují většinou velkou plochu, ale ta na některých 

lokalitách k dispozici je. Je pravda, ţe v některých případech vegetačních čistíren došlo 
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k jejich kolmataci, ale i tady vývoj postupuje dál a konstrukce se zdokonalují a zkušenosti 

hromadí. Jejich výhodou naopak je, ţe minimální je spotřeba elektrické energie a ţe 

v některých případech dokáţí pracovat dokonce jako bezodtoké – voda se nejen vyčistí, ale i 

odpaří buď z otevřené hladiny, nebo pomocí evapotranspirace.  

Další jejich velkou výhodou je minimální spotřeba energie a schopnost zvládnout i velké 

sezónní nerovnoměrnosti. 

 

 

Obrázek 8. Příklad uspořádání vegetační ČOV  (Šálek 2011) 

 

DECENTRÁLNÍ SYSTÉMY – VYPOUŠTĚNÍ DO VOD PODZEMNÍCH 

V Evropě jsou země, jako Francie, kde je zasakování do vod podzemních dokonce 

upřednostňováno. V ČR v současnosti došlo k uvolnění moţnosti zasakování a zasakování se 

navrhuje i tam, kde je to nevhodné – mělo by se dodrţovat v zákoně stanovené ‚zasakovat je 

moţné jen výjimečně. Myslím, ţe vzorem nám můţe opět být Německo a jeho rozdělení 

lokalit na běţné a citlivé a tomu odpovídající poţadavky na kvalitu vod a jejich moţnost 

zasakování. V rámci diskuzí k nové legislativě se díky argumentaci zúčastněných vytříbilo 

pár zásad, které by měly být zdůrazněny i ustanoveními v legislativě. Doporučuje se 

zasakovat minimálně a jen na místech k tomu vhodných – trend všechno zasáknout povede 

k znehodnocení podzemních vod, zasakovat jen vodu s minimálním mnoţstvím 

nerozpuštěných látek - zakolmatování území můţe vést k zamokření a znehodnocení území a 

z hlediska znečištění věnovat pozornost především dusíku – dusičnany se v půdě neváţou a 

skončí v pitných vodách. 

 

ZÁVĚR 

Ze zkušeností v zahraničí, z ekonomických studií a z vývoje v ČR lze předpokládat, ţe v ČR 

bude na decentrál napojeno asi 10 % obyvatel, v některých zemích jako je Polsko, Maďarsko, 

Bulharsko, Řecko, Španělsko atd. lze počítat s ještě větším procentem. Takové mnoţství 
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čistíren i vod logicky ovlivní kvalitu povrchových a podzemních vod a má tedy smysl se jimi 

zabývat a to jak po stránce legislativní (povolování a kontrola provozu), tak i po stránce 

ekonomické (peněz není nikdy nazbyt) a technické (další vývoj nových high tech technologií i 

přírodních způsobů). 

Co se týká legislativy v ČR tak zbývá dopracovat část dozoru domovních čistíren tak, aby 

systém byl co nejefektivnější a do výhledu umoţňoval i vyuţití dálkového přenosu – 

telemetrie. A to jak pro provozovatele, tak i vnější kontrolu (vodohospodářské orgány nebo 

orgány např. CHKO)  

Co se týká nových technologií – prosadit by se mělo dělení vod, a to zejména u horských 

objektů, aby se minimalizovalo vypouštění nutrietů, případně vody recyklovat, to aby se 

sníţilo mnoţství vypouštěných vod. Ve vývoji jsou jiţ i nové nadějné technologie…. 

Co se týká vývoje, bylo by dobré, vzhledem k tomu, ţe se začalo více vypouštět do 

podzemních vod, oprášit starší výzkumy, vyhodnotit zkušenosti a šířit know how týkající se 

zásaku. Neboť tím, ţe se oficiálně zasakovalo minimálně, tak technické návody chybí. 

Důleţité při tom všem je, aby neznalosti a lhostejnosti některých úředníků nebylo zneuţito 

k realizaci neracionálních projektů a tak k diskreditaci decentrálních řešení – příkladů, kdy 

myšlenka byla dobrá, ale dravci, korupce a neschopnost státu prosadit jasná pravidla a 

korektní podmínky ji znemoţnily, je z poslední doby dost. Proč, kdyţ to jde např. v Německu, 

proč to nemůţe jít i u nás. 
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ABSTRAKT 

Cílem tohoto příspěvku je představit návrh metodiky provádění dozoru domovních čistíren 

tak, jak si jej představujeme jako autoři a členové odborné skupiny Malé čistírny a 

odlučovače při CzWA. Tento koncept je otevřen široké diskuzi, a proto přivítáme jakýkoliv 

komentář nebo připomínku k této problematice. Věříme, ţe diskuze pak konečnou podobu 

metodiky ovlivní. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

DČOV, dozor, kontrola provozu, metodika, osoba pověřená, provozování, revize 

 

OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ 

Ze zákona (§ 59 Vodního zákona) musí mít osoba odborně způsobilá mít pověření vydané 

Ministerstvem ţivotního prostředí. Toto pověření se má vydávat po splnění předpokladů pro 

kvalifikované provádění revizí, které však nejsou zatím specifikovány. 

Kvalifikační předpoklady 

- minimálně středoškolské vzdělání 

- odborná praxe v provozování ČOV, min. dva roky 

- ověření základních znalostí o domovních ČOV, nejlépe testem 

Jednoznačně vymezené povinnosti a odpovědnosti 

- povinnost vykonávat činnost osobně 

- vymezit moţný střet zájmů, např. zákaz provádění revize pracovníkem dodavatelské firmy 

- stanovit kontrolní mechanismy – kdo bude kontrolovat (MŢP nebo VÚ) a provádět efektivní 

kontrolu 

- povinnost oznámit datum kontroly úřadům (MŢP nebo VÚ), aby mohla být provedena 

namátková kontrola provedené revize – hlášení předem nebo max. do 24 hodin po provedení 

revize 

- stanovit sankce a postihy, včetně odebrání pověření nebo trestněprávní odpovědnosti 
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PROVÁDĚNÍ KONTROLY PROVOZU DČOV 

Filosofie 

- jednoduchost a efektivnost 

- finanční nenáročnost pro majitele domovních ČOV 

- není cílem provádět náročnou půldenní kontrolu a odebírat 24-hodinové vzorky 

 

Četnost kontrol 

- první kontrola 6 měsíců od zprovoznění – z důvodu zamezení podvodů s CE 

- další kontroly kaţdé dva roky 

 

Náplň kontroly 

1) kontrola dokumentace s reálně dodaným výrobkem (typ, vydané CE, provozní řád, apod.) 

- při první revizi bude probíhat v rozšířeném rozsahu 

- kontrola odstranění závad z předchozích revizí 

2) technický stav zařízení 

- statické závady 

- bezpečnost přístupu 

- poškození vnitřních vestaveb 

3) technologický stav zařízení 

- vedení provozního deníku 

- doklady o likvidaci přebytečného kalu 

- stav mechanické části (dmychadlo, aerační systém, čerpání, usazování, filtrace – funkčnost) 

- vizuální kontrola biologické části – aktivovaný kal, nárosty biofilmu 

- kvalita odtoku – vizuální posouzení 

- odebrání vzorku odtoku – tento bod je podrobněji diskutován v další části článku 

4) ověření, zda čistírna byla v chodu po celou dobu od poslední kontroly 

5) fotodokumentace 

- 2 aţ 3 fotky 

- celkový pohled na čistírnu 

- detail aktivační n ádrţe 

- dosazovací nádrţ / odtok 

 

Celkové hodnocení 

- u všech hodnocených prvků bude zavedeno hodnocení 1-5 

- podrobná specifikace bodového hodnocení bude stanovena 

- pokud bude jakýkoliv ukazatel hodnocen 4 nebo 5, pak je automaticky celkové hodnocení 

nevyhověla 
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Zjištěné závady 

1) Celkové hodnocení vyhověla 

- majitel DČOV je povinen odstranit zjištěné závady do 60 dnů od provedení revize (§ 59 

Vodního zákona) 

- kontrolu plnění bude provádět MŢP nebo VÚ, v případě zjištění problémů nařídit novou 

revizní kontrolu do 6 měsíců, v případě opakovaných problémů sankce majiteli DČOV 

2) Celkové hodnocení nevyhověla 

- majitel DČOV je povinen odstranit zjištěné závady do 60 dnů od provedení revize (§ 59 

Vodního zákona) 

- provést novou revizní kontrolu do 3 měsíců 

- pochybnosti o vydaném CE – vyţádání zprávy o zkoušce typu od dodavatele (majitel nebo 

vodoprávní úřad), hlášení na ČOI 

- závaţný nesoulad dokumentace a výrobku – povinnost majitele sjednat nápravu, 

pravděpodobně reklamace u dodavatele 

- nefunkčnost, neprovozování, havarijní stav – povinnost majitele sjednat nápravu, v případě 

opakovaných problémů stanovení sankcí a hlášení vodoprávnímu úřadu 

 

Evidence kontrol 

- elektronicky, např. s vyuţitím systému ISPOP, včetně vkládání fotodokumentace 

- kvantifikovaně – díky bodovému hodnocení jednotný výstup a hodnotitelnost 

Ve vodním zákoně (§ 59 Vodního zákona) je uvedena povinnost předávat zprávu o provedené 

revizi majiteli, který ji musí do konce roku zaslat na příslušný vodoprávní úřad. Pokud bude 

zavedena navrhovaná elektronická evidence, bude mít vodoprávní úřad přístup k výsledkům 

revize prakticky okamţitě. 

V případě, ţe výsledkem revize bude hodnocení nevyhověla, navrhujeme automatickou 

povinnost odesílat kopii revizní zprávy na místní vodoprávní úřad. 

 

PODROBNÝ POPIS PROVÁDĚNÍ KONTROLY 

V následujícím textu jsou některé body z uvedeného souhrnu rozepsány podrobnějí. Uvedený 

rozsah je nutno brát jako maximální uvaţovaný rozsah, co je moţné prakticky hodnotit. Na 

základě očekávané diskuze dojde ve finálním návrhu metodiky k zjednodušení. 

 

Je kontrola jedenkrát za dva roky dostatečná? 

Jedním z argumentů odpůrců nově zaváděného systému ohlašování DČOV je, ţe zvolený 

interval povinných revizí jedenkrát za dva roky je nedostatečný a v kombinaci se zrušením 

povinnosti odběrů vzorků bude docházet ke zhoršení stavu kontrol provozu domovních 

čistíren. 

Vodoprávní úřady v současnosti ale nemají technickou ani ekonomickou kapacitu na 

provádění efektivní kontroly. Z naší vlastní zkušenosti výrobců domovních čistíren 
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zaznamenáváme případy, kdy majitel více neţ rok neotevíral poklop čistícího zařízení nebo 

z úsporných důvodů čistírnu vypínal od el. proudu, nebo vodoprávnímu úřadu nezasílá vzorky 

odtoku a tento stav mu dlouhodobě prochází právě z důvodu nedostatečné kontroly ze strany 

úřadů. 

Tedy současný stav není ideální a přesun kontroly na třetí osobu vnímáme jako krok 

správným směrem a zlepšení. Navíc předpokládáme, ţe vodoprávním úřadům zůstane 

moţnost kontroly, zda jsou revize prováděny včetně kontroly kvality prováděných revizí. 

Také by měl mít vodoprávní úřad moţnost nařídit mimořádnou revizi, např. po zjištění velmi 

závaţných nedostatků při předchozí kontrole a stanovit sankce majiteli čistírny při 

opakovaném porušování zadaných nápravných opatření (např. nedostatečné provozování). 

 

Metodika provádění revizí 

Metodiku provádění revizí je nutné vypracovat v takovém rozsahu, aby kontrola byla 

jednoduchá a efektivní. Při revizi by se měl kontrolovat zejména soulad s dokumentací, 

technický a technologický stav čistírny a kontrola chodu čistírny v období od minulé revize. 

 

Kontrola dokumentace DČOV 

Tato kontrola by měla probíhat v rozšířeném rozsahu při první revizní kontrole, kdy bude 

kontrolován soulad realizované čistírny s projektovou dokumentací.  

- soulad s CE – v případě podezření na nesoulad vydaného CE se skutečně dodanou čistírnou 

bude majiteli stanovena povinnost si od výrobce čistírny vyţádat protokol o zkoušce typu a 

předloţit ho vodoprávnímu úřadu ke kontrole 

- fyzický soulad dodané čistírny s dokumentací, typ čistírny, rozměry a technologické 

vybavení – v případě závaţných nedostatků uloţit majiteli opatření k nápravě, který toto bude 

řešit formou reklamace u dodavatele čistírny 

- kompletnost předané dokumentace, provozní řád, návody k pouţívání pro čistírnu, 

dmychadlo, el. hodiny, čerpadlo případně další dodaná zařízení 

- kontrola odstranění závad z předchozích revizí 

 

Technický stav zařízení 

- kontrola přístupu k čistírně 

- poškození nebo netěsnost nátokového a odtokového potrubí 

- poškození nebo deformace tělesa čistírny 

- poškození nebo neţádoucí úpravy vnitřních vestaveb čistírny 

- vnější vlivy, které by mohly ovlivnit statiku nádrţe (např. blízkost pojezdové plochy, kořeny 

stromů, propady půdy v okolí čistírny) 

 

Technologický stav zařízení 

- vedení záznamů v provozním deníku 
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- kontrola četnosti a způsobu likvidace přebytečného kalu, vč. dokladů o vyváţení 

Stav mechanické části čistírny 

- kontrola stavu řídící jednotky 

- kontrola stavu spínacích hodin 

- kontrola stavu GSM hlášení poruch 

- kontrola stavu a provozu dmychadla 

- kontrola stavu a funkce rozvodu vzduchu k jednotlivým spotřebičům, včetně případné 

regulace 

- kontrola funkce aeračního systému 

- kontrola stavu a funkce čerpadel vč. mamutkových čerpadel 

- kontrola plovákových spínačů 

- stav primární nádrţe (kalojemu), mnoţství primárního a přebytečného kalu 

- další případná zařízení dle konkrétního typu čistírny 

 

Kontrola biologické části 

- mnoţství a stav aktivovaného kalu, orientační měření dle Imhoffa, tvar vloček, stav 

supernatantu, barva, zápach 

- stav bionosiče v aktivační nádrţi, velikost nárostu biofilmu 

- měření koncentrace kyslíku v aktivační nádrţi 

- měření teploty v aktivační nádrţi 

- měření hodnoty pH v aktivační nádrţi 

 

Kvalita odtoku (liší se podle typu čistírny) 

- vizuální kvalita odtoku (v případě čistíren typu SBR velmi problematické, odtoková fáze 

obvykle u tohoto typu čistíren nastává v nočních hodinách, v době minimálního nátoku) 

- stav dosazovací nádrţe 

- provoz a stav MBR filtračního modulu, interval od posledního servisu 

- stav čerpacího systému vyčištěné vody (SBR) 

- stav systému dočištění (pískový filtr, odtokový filtr a další) 

 

Odebrání vzorku odtoku - ano nebo ne? 

Vzhledem k tomu, ţe čistírny na ohlášení nemají stanoveny odtokové limity vyčištěné vody, 

není jasné, zda stanovovat odtokové parametry a s jakými limity je srovnávat. 

Obecně by se měly porovnávat v závislosti s pouţitou třídou čistírny (tři třídy pro povrchové 

vody a jedna třída pro vody podzemní). Problémem však je, ţe tyto třídy jsou určeny pouze 

jako procentní účinnosti a tato účinnost je vztaţena na zkoušku typu při posuzování CE. 
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V reálných podmínkách provozu lze předpokládat zhoršení účinnosti vzhledem ke konkrétním 

podmínkám provozu, které nejdou zcela nasimulovat při zkoušce typu (nárazový nátok 

šedých vod, vody s obsahem čisticích prostředků, v některých případech nedostatek 

splaškových vod). 

Druhým problémem je obtíţnost stanovení účinnosti u reálné čistírny. V reálném provozu je 

takřka nemoţné odebrat reprezentativní vzorek nátoku pro výpočet účinnosti. Bodový vzorek 

je silně závislý na konkrétním typu právě vypouštěné odpadní vody a bylo by nutné odebírat 

minimálně 24hodinový vzorek. Stanovení 24 hodinového profilu vypouštění odpadních vod je 

v rámci provádění těchto revizí časově i ekonomicky nereálný. 

Proto povaţujeme za nutné stanovit pro všechny třídy odpovídající emisní limity. Ttato 

legislativní změna předmětných Nařízení vlády se právě připravuje. I tak je jejich pouţití při 

porovnávání s reálnými vzorky diskutabilní.  

Alternativně lze kvalitu vyčištěné odpadní vody stanovovat orientačním měřením koncentrace 

amoniakálního dusíku přímo na lokalitě. Toto stanovení je levné a rychlé. Nízká koncentrace 

amoniakálního dusíku (méně neţ 10 mg/l) v kombinaci s čirým odtokem indikuje dobrou 

funkci biologického stupně. Pouze v případě negativního výsledku (více neţ 10 mg/l) by byl 

odebírán vzorek odtoku ke kompletní analýze. 

 

Ověření, zda čistírna byla v chodu po celou dobu od poslední kontroly 

Vzhledem k dvouletému cyklu revizí je důleţitá zpětná kontrola, ţe čistírna byla celou dobu 

v chodu. Toto vnímáme jako jeden z důleţitých bodů prováděných revizí. 

Uţivatelé často domovní čistírny vypínají z důvodu úspory proudu a pokud si čistírnu před 

objednáním revize zprovozní, je toto počínání velmi těţce prokazatelné. 

Jedna z moţností je instalace podruţného elektroměru pro měření spotřeby el. proudu 

z čistírny, nebo čítač motohodin provozu dmychadla. Bez zavedení povinnosti 

dodavatelských firem domovních čistíren dodávat takové zařízení není toto řešení 

systematicky proveditelné. 

Prokazování, zda čistírna nebyla dlouhodobě v chodu tak bude pouze nepřímé. Např. podle 

zápisů v provozním deníku, chybějícím dokladům o likvidaci přebytečného kalu, stavu 

samotné čistírny a jejího okolí a bude záviset na zkušenosti konkrétního kontrolora. 

 

ZÁVĚR 

Tento návrh metodiky provádění revizí DČOV bude dále rozpracován. Následovat bude 

vytvoření prvního návrhu formuláře pro provádění revizí vč. návrhu bodového hodnocení. 

Současně byla navázána spolupráce s Odborem ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí. 

Chceme, aby metodika provádění revizí domovních čistíren vyhovovala všem dotčeným 

subjektům a plnila správnou kontrolní funkci provozu domovních čistíren. Přivítáme 

jakoukoliv konstruktivní připomínku a diskuzi k této problematice. 
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ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 
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ABSTRAKT 

Problematika vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních je v současné 

právní úpravě zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. Vzhledem ke 

stále se zvyšujícím poţadavkům na ochranu ţivotního prostředí resp. vodního prostředí se 

rozsah zákonných podmínek v čase mění a zpřísňuje. Poslední významnou změnou byla 

v tomto ohledu novela vodního zákona v roce 2010, vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 

150/2010 Sb. Změny v zákoně vedly logicky ke změnám či vzniku nových podzákonných 

právních předpisů. Těmito předpisy se v oblasti vypouštění odpadních vod rozumí Nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. a Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. Právní předpis by ve své podstatě měl 

být dokumentem stanovujícím základní právní rámec, avšak jeho smyslem není podrobný 

technický popis či postup. Za tímto účelem byly v průběhu roku 2011 zpracovány metodické 

pokyny odboru ochrany vod MŢP, jejichţ základní teze a myšlenky jsou předmětem tohoto 

příspěvku. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

kombinovaný přístup, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., nařízení vlády č. 416/2010Sb., nejlepší 

dostupné techniky, odpadní vody, podzemní vody, povrchové vody, vodní zákon, vypouštění 

 

ÚVOD 

Podle §8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen „vodní 

zákon―) musí kaţdý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních 

vlastnit povolení k nakládání s těmito vodami. 

Právní rámec pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových je v ČR zakotven jiţ 

historicky ve vodním zákoně. Další podrobnosti jsou uvedeny v jeho podzákonném právním 

předpise, kterým je Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jehoţ poslední novela byla přijata v roce 

2011 pod číslem 23/2011 Sb.  Tato novela sebou přinesla řad změn, vycházejících jak 

z poţadavků na úrovni EU, tak poţadavků národních. Mezi tyto změny patří především 

zavedení tzv. kombinovaného přístupu, hodnot vyjadřujících dobrý stav povrchových vod, 
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seznam prioritních látek a nejlepších dostupných technik. Změny v nařízení vyvolali potřebu 

podrobněji se jimi zabývat, vysvětlit a zavést jejich správnou aplikaci v praxi. Za tímto 

účelem byl v roce 2011 přepracován původní metodický pokyn Odboru ochrany vod MŢP.   

Zákonné podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních jsou také jiţ historicky 

dány vodním zákonem, nicméně v roce 2003 byla tato moţnost zneškodňování odpadních vod 

velice silně omezena a to pouze na stavby pro bydlení a individuální rekreaci. Toto 

restriktivní opatření však vedlo k mnohdy neřešitelným situacím, a to zejména v oblastech, 

kde jiná moţnost zneškodňování odpadních vod neţ jejich vypouštění do vod podzemních 

neexistuje. Novela vodního zákona v roce 2010 tento problém vyřešila rozšířením moţnosti 

vypouštět odpadní vody do vod podzemních také z jednotlivých staveb poskytujících sluţby. 

Toto uvolnění však zesílilo potřebu vytvořit detailnější právní rámec, kterým se 1. ledna 2011 

stalo nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění a 

náleţitostech vypouštění odpadních vod do vod podzemních.  Stejně jako u vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových však právní úprava neřeší detailní technický popis 

postupu jak vodoprávních úřadů, tak samotných ţadatelů, a proto byl v roce 2011 připraven 

nový metodický pokyn Odboru ochrany vod MŢP k tomuto nařízení. 

Tento příspěvek si klade za cíl přiblíţit některé části obou, výše citovaných metodických 

pokynů a přiblíţit tak postoj Ministerstva ţivotního prostředí jako tvůrce souvisejících 

právních předpisů problematiku vypouštění odpadních vod do vod podzemních, která je 

předmět výše uvedeného nařízení vlády č. 416/2010Sb. ale také diskutovat nad hlavními 

problémy, které i nadále zůstávají a které bude nutno v nejbliţší době řešit.  

 

1. Metodický pokyn k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

V této části příspěvku se zaměříme na jednu ze zásadních změn nařízení vlády č. 1/2003 resp. 

aplikaci tohoto poţadavku v praxi. Tímto poţadavkem je uţívání kombinovaného způsobu při 

udělování povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

 

Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů  

Rámcová směrnice 2000/60/ES v čl. 10(1) poţaduje, aby všechna vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových byla regulována podle tzv. kombinovaného (sdruţeného) 

přístupu. Kombinovaný přístup ke zdrojům znečištění znamená podle čl. 10(2) uvedené 

směrnice aplikaci: 

 poţadavků všech směrnic upravujících poţadavky na jakost povrchových vod,  

 poţadavků všech směrnic upravujících poţadavky na vypouštění odpadních vod,  

 směrnic vymezujících útvary povrchových vod nebo jejich části jako oblasti se 

zvláštními poţadavky na jakost vod,  
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 nejlepší dostupné technologie nebo odpovídající hodnoty emisních limitů pro bodové 

zdroje znečištění,  

 regulování difúzních zdrojů znečištění, zahrnující nejlepší environmentální postupy.  

Ukazatele a hodnoty emisních standardů a norem environmentální kvality (dále jen―NEK―), 

obecných poţadavků (pro všeobecné ukazatele) nebo poţadavků na uţívání povrchových vod 

poţadované směrnicemi ES a relevantní pro ČR byly transponovány do nařízení (viz příloha 

č. 1 a příloha č. 3 k nařízení). 

 

Podklady pro aplikaci kombinovaného přístupu při stanovování emisních limitů 

Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů je od 1. 1. 2010 jediným způsobem, 

kterým můţe vodoprávní úřad stanovovat emisní limity. Při stanovování emisních limitů 

kombinovaným přístupem bere v úvahu následující skutečnosti:  

1. Stav vody ve vodním toku, a to nejen ve vodním útvaru, do kterého k vypouštění dochází, 

ale i k vodním útvarům následujícím dále v povodí včetně poţadavků na uţívání vod 

(lososové a kaprové vody, povrchové vody určené ke koupání osob, zdroje povrchových vod, 

které jsou vyuţívány nebo u kterých se předpokládá jejich vyuţití jako zdroje pitné vody). 

Z pohledu jakosti vodního toku je vhodné pro stanovení emisních limitů pouţít softwarovou 

pomůcku dostupnou na stránkách heis.vuv.cz (záloţka Databáze, podzáloţka Projekty VÚV) 

nebo lze orientačně pouţít kaţdoročně obnovovanou mapu s bilančním vyhodnocením 

látkových odnosů v povodích celé ČR dostupnou na téţe adrese. Tato mapa podává informaci 

o tom, do kterých vodních toků je moţné vypouštět, a které vodní toky jsou jiţ kapacitně 

zcela vytíţené a je nutné tuto skutečnost při povolování nových zdrojů znečištění zohlednit. 

Nařízení pracuje s pojmem dobrý stav vody ve vodním toku. Tento pojem vyjímá z obecného 

stavu útvarů povrchových vod popsaných ve vyhlášce č. 98/2011 Sb. ty sloţky hodnocení 

jakosti vod, které jsou rozhodující pro aplikaci kombinovaného přístupu. Celkově lze 

konstatovat, ţe oba pojmy, jak dobrý stav vody ve vodním toku, tak dobrý stav vodního 

útvaru jsou charakterizovány stejnými limitními hodnotami. 

 

2. Vodohospodářská bilance současného a výhledového stavu sestavovaná správci povodí 

v souladu s vyhláškou č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení 

a o údajích pro vodní bilanci. Informace v ní uvedené slouţí k orientaci v daném povodí jako 

celku a mohou poskytnout údaje o tom, zda-li je konkrétní vypouštění odpadních vod moţné 

v daném dílčím povodí povolit. 

 

3. Listy hodnocení stavu vodních útvarů obsažené v plánech dílčích povodí. Tyto listy 

identifikují základní problémy vodního útvaru a způsob, jakým k jejich řešení přistupovat. 

Případně mohou poskytnout informaci o tom, zda je moţné uvaţovat o aplikaci výjimky 

z plnění dobrého stavu vod (§ 23a vodního zákona). 
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4. Stanovisko správce povodí, které odborně shrnuje údaje, poţadavky a připomínky 

k danému záměru.  Je nezbytným podkladem pro rozhodování vodoprávního úřadu a obvykle 

vyhodnocuje údaje, které jsou uvedeny v bodech 1. aţ 3 této kapitoly. 

 

5. Nejlepší dostupná technika (BAT) ve výrobě a nejlepší dostupná technologie v oblasti 

zneškodňování odpadních vod představuje v kombinovaném přístupu v prvním cyklu plánů 

povodí, tj. do roku 2015, nejvyšší moţný poţadavek na jakost vypouštěných odpadních vod. 

V případě aplikace BAT pro průmyslové zdroje a nejlepší dostupné technologie pro 

komunální zdroje je nutné na ně pohlíţet jako na popis postupů a technologií, které jsou 

v daném čase povaţovány za nejlepší.  

Pro průmyslové vody vypouštěné ze zdrojů (zařízení), které podléhají zákonu č. 76/2002 Sb. 

a mají integrované povolení, platí v oblasti zneškodňování odpadních vod z těchto zdrojů 

(zařízení) nejlepší dostupné techniky, resp. dokumenty BREF v oblasti nakládání s odpadními 

vodami a odpadními plyny (podrobnosti viz. www.ippc.cz).  

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování komunálních odpadních vod jsou 

uvedeny v § 4 odst. 1 a v příloze č. 7 nařízení.  

Podle § 38 odst. 10 vodního zákona - nesmí vláda nařízením stanovit přísnější emisní 

standardy, neţ jsou hodnoty dosaţitelné pouţitím nejlepších dostupných technologií. Nařízení 

ustanovení vodního zákona dále doplňuje tím, ţe vodoprávní úřady nesmí stanovit emisní 

limity přísněji neţ jsou hodnoty dosaţitelné nejlepšími dostupnými technologiemi (§ 6 odst. 2 

nařízení).  

 

Aplikace kombinovaného přístupu v obvyklých situacích 

Obecně se lze při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových setkat s níţe 

uvedenými situacemi: 

1. Navržené vypouštění odpadních vod nezpůsobí zhoršení stavu dotčených útvarů 

povrchových vod. 

Vodoprávní úřad při aplikaci kombinovaného přístupu pro stanovování emisních limitů 

musí zohlednit všechny další zdroje znečištění na podkladě vodohospodářské bilance 

příslušného dílčího povodí, vodohospodářské evidence, PRKUKu, územně plánovací 

dokumentace atd. U ţádostí o změnu stávajícího rozhodnutí na vypouštění odpadních 

vod, kdy jakost vypouštěných odpadních vod je pod úrovní hodnot dosaţitelných 

nejlepšími dostupnými technologiemi dle přílohy č. 7, nemá vodoprávní úřad, z důvodu 

ochrany vod, důvod toto rozhodnutí měnit. Zvýšení emisních limitů by znamenalo 

porušení ustanovení § 23a vodního zákona, neboť by se slevilo ze stávajících cílů ochrany 

vod. 
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2. Navržené vypouštění způsobí zhoršení stavu dotčených útvarů povrchové vody.  

Vodoprávní úřad stanoví emisní limity na úrovni hodnot dosaţitelných nejlepšími dostupnými 

technologiemi dle přílohy č. 7 k nařízení. Pokud toto povolované vypouštění odpadních vod 

neumoţní dosaţení dobrého stavu vodního toku bude muset být adekvátním způsobem při 

vyhodnocování plnění cílů plánů povodí zdůvodněna aplikace výjimky v souladu s § 23a 

vodního zákona. Nové vypouštění odpadních vod bude muset vodoprávní úřad nepovolit či 

adekvátním způsobem zdůvodnit. 

 

Aplikace kombinovaného přístupu při změna doby platnosti povolení  

Při změně doby platnosti povolení (prodlouţení) k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových vznikají tři moţnosti. 

 

1. Stávající vodoprávní povolení umožňuje dosažení dobrého stavu povrchových vod. 

V tomto případě je moţné takové povolení prodlouţit.  

 

2. Stávající vodoprávní povolení neumožňuje dosažení dobrého stavu povrchových vod a 

nejsou aplikovány nejlepší dostupné technologie. 

V takovém případě vodoprávní úřad ţádost o změnu doby platnosti vodoprávního 

povolení nepovolí a na základě případné nové ţádosti o povolení k vypouštění odpadních 

vod stanoví kombinovaným přístupem emisní limity.  

Bude-li to nutné např. u vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu, stanoví 

emisní limity s časovým omezením do doby, neţ bude ţadatel o vypouštění odpadních vod 

schopen upravit technologii jejich zneškodňování tak, aby plnil cílové emisní limity 

stanovené kombinovaným přístupem, t.j. postup podle § 38 odst. 12 vodního zákona. 

Je důleţité zdůraznit, ţe neplnění poţadavků na dobry stav útvarů povrchových vod se bere 

vţdy ve vztahu k těm ukazatelům znečištění, které se z posuzovaného zdroje vypouští.  

 

3. Stávající vodoprávní povolení neumožňuje dosažení dobrého stavu povrchových vod, 

jsou aplikovány nejlepší dostupné technologie. 

V tomto případě je moţné takové povolení prodlouţit s tím, ţe vodoprávní úřad je povinen 

v tomto případě zohlednit všechny další zdroje znečištění na podkladě vodohospodářské 

bilance příslušného dílčího povodí, vodohospodářské evidence a PRKUKu atd. 
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2. Metodický pokyn k  Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních 

 

Metodický pokyn je obsáhlým dokumentem, který lze však podle témat, kterými se zabývá 

rozdělit do pomyslných 4 částí:  

 Pojmy a povinnosti vyplývající z vodního zákona 

 Povinnosti a postup aplikace nařízení vlády č. 416/2010 Sb.  

 Ohlášení vodních děl podle §15a vodního zákona 

 Obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

 

Pojmy a povinnosti vyplývající z vodního zákona 

Mezi nejproblematičtější pojmy vodního zákona z hlediska vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních patří: 

 Vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy  

 Výjimečnost vypouštění odpadních vod do vod podzemní 

 Individuální stavba 

 

Podle legislativy EU, ale také ČR je zakázáno vypouštět odpadní vody do vod podzemních 

přímo. Takové vypouštění si lze představit vcelku jednoduše a dá se předpokládat, či moţná 

spíše doufat, ţe se tak skutečně neděje. Nepřímé vypouštění je však moţné a ve vodním 

zákoně je skryto právě pod termínem: ―přes půdní vrstvy“.  Zde však často naráţíme na 

problém, kdy a zda-li se skutečně jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

Dříve byla rozhodující úvaha, zda se odpadní voda, vypouštěná do půdních vrstev do vod 

podzemních skutečně dostane, či nikoliv. Z hlediska faktické ochrany podzemních vod, ale 

také půdního prostředí však tato myšlenka nenaplňuje zásady tzv. principu předběţné 

opatrnosti. Často se tak stávalo, ţe byla odpadní voda vypouštěna do půdního prostředí na 

základě předpokladu, ţe se do vod podzemních nedostane. Tato myšlenka neměla reálného 

základu, ke znečištění podzemních vod skutečně došlo a náprava stavu byla velmi sloţitá 

nebo dokonce nereálná. 

Za vypouštění odpadních vod do vod podzemních tak musíme povaţovat jakýkoli způsob 

vypouštění při kterém se odpadní voda dostává do půdy nebo horninového prostředí. I 

v těchto případech je však třeba uvaţovat individualitu kaţdého případu. Zákon mj. říká, ţe 

odpadní vody jsou takové vody, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod. Absurdním se pak jeví případ, kdy je poţadováno po osobě, jeţ obývá starou chalupu 
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bez vnitřní kanalizace, povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních a instalace čistícího zařízení. 

Odpadní vody mohou být do vod podzemních vypouštěny pouze výjimečně, pokud nelze tyto 

vody vypouštět do vod povrchových, do veřejné kanalizace, popř. pokud není moţné jejich 

vypouštění do vod povrchových z důvodu zájmu ochrany podle jiných právních předpisů. 

Důvodem pro nemoţnost vypouštění je podle vodního zákona technická neproveditelnost. 

Často se jedná o vzdálenost, morfologii terénu apod. Ve skutečnosti je však hlavním řídícím 

elementem ekonomika řešení. I zde platí pravidlo, co projekt, to individuální přístup a řešení. 

Metodický pokyn v kapitole 1.3.2. uvádí příklady ekonomických nákladů jednotlivých variant 

zneškodňování, ale také vliv těchto řešení na ţivotní prostředí. Tab. 1 a 2 uvádí příklad 

srovnání jednotlivých variant z hlediska vlivu na ţivotní prostředí. V úvahu je také brána 

varianta zneškodňování odpadních vod v bezodtokých jímkách.  

Tabulka 1 Záměrem projektu je vybudování rodinného domu ve vzdálenosti 500m od 

nejbliţší moţnosti napojení se na veřejnou kanalizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 Záměrem projektu je vybudování několika rodinných domů ve vzdálenosti 500m 

od nejbliţší moţnosti napojení se na veřejnou kanalizaci.  
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Z výše popsaného také vyplývá další citovaný problém a to tzv. individualita stavby“. 

Tento aspekt je třeba brát v úvahu zejména u nové výstavby, kdy je velmi často známo, ţe 

v dané lokalitě nebude stát „jedna― ale hned „několik― staveb a pravděpodobně všechny 

budou zneškodňování odpadních vod v nejbliţší době řešit. Tyto informace jsou obecně a 

hlavně veřejně známy skrze územní plán obce. Vodoprávní úřad se k územnímu plánů můţe 

vyjadřovat jiţ ve fázi jejich přípravy. Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 

můţe být mj. důvodem ke stavební uzávěře aţ do doby vybudování této infrastruktury. U 

staré zástavby nezbývá, neţ zváţit moţnosti a postupovat individuálně. Ačkoli je nezbytné 

dodrţovat povinnosti vyplývající z vodního zákona, je třeba vţdy zohledňovat také zásady 

fungování státní správy mj. princip hospodárnosti. Jako absurdní případ pak můţeme  uvést 

např. situaci, kdy je po majiteli odlehlé usedlosti, ke které je přidruţena stavba poskytující 

ubytování a hospodářské stavení, to vše do velikosti 50 EO poţadováno vybudovat 3 

samostatná čistící zařízení. 

 

Povinnosti a postup aplikace nařízení vlády č. 416/2010 Sb.  

Mezi nejdůleţitější povinnosti, které nařízení zavádí patří seznam ukazatelů a hodnot, které 

nesmí být překročeny v odpadních vodách vypouštěných do vod podzemních. Tyto ukazatele 

jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce č. 1A a 1B nařízení.  Seznam těchto ukazatelů a hodnot se 

liší v závislosti na velikosti a charakteru činnosti zdroje znečištění. Bylo definováno 7 

ukazatelů, jejichţ sledování je poţadovaného a pro které byly stanoveny emisní standardy:  

 

Tabulka 3 Seznam emisních standardů pro jednotlivé stavby pro bydlení a individuální 

rekreaci 

Kategorie 

ČOV  

(EO) 

„m― „m― 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+
 NL Pcelk Escherichia 

coli 

Enterokoky 

< 10  150  40 20 40 10 - - 

10 – 50  150  40 20 40 10 50 000 40 000 

> 50  130 30 20 30 8 50 000 40 000 

 

Emisní standardy byly stanoveny na základě odborných konzultací a moţnostech čištění 

domovních čistíren odpadních vod. Vodoprávní úřad má moţnost v jakémkoli kroku stanovit 

přísnější poţadavky neţ stanoví toto nařízení. Důvodem můţe být např. stav vodního útvaru 

v daném území. Individuálně se musí přistupovat také v územích se speciální ochranou. 

Takovými územími mohou být např. ochranná pásma nebo CHOPAV, ale také území jako je 

např. NATURA2000.  
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Ohlášení vodních děl – ohlášení vypouštění odpadních vod do pod povrchových a 

podzemních. 

Novela vodního zákona nově zavádí v § 15a a odst. 5 § 38 moţnost zneškodňovat odpadní 

vody prostřednictvím ohlášeného vodního díla, jehoţ podstatnou součástí je výrobek CE.  

Stejně jako u vypouštění odpadních vod podle § 8 vodního zákona lze i tímto způsobem 

vypouštět odpadní vody do vod podzemních nebo do vod povrchových. Výčet a klasifikace 

výrobků označovaných CE, včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod je uveden 

v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a také v nařízení vlády č. 416/2010 Sb.  

Výrobek CE je výrobkem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů [a také podle § 104 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, viz výše].  

Obě nařízení vlády rozumí výrobkem CE podle §15a : Balenou a/nebo na místě 

montovanou domovní čistírnu odpadních vod, z které budou odpadní vody vypouštěny 

do vod povrchových nebo podzemních. Označení CE na výrobku vyjadřuje, ţe výrobek 

splňuje technické poţadavky evropské harmonizované normy ČSN EN 12566-3 +A1, a ţe byl 

při posouzení jeho shody dodrţen stanovený postup pro provádění počáteční zkoušky typu. 

Kapitola 4 metodického pokynu k nařízení vlády č. 416/2010 Sb. podrobně popisuje, jakým 

způsobem se prokazuje shoda výrobku s normou a dále prokazování vhodnosti výrobku 

s poţadavky vodního zákona, resp. nařízení vlády, tak aby mohlo být vodní dílo ohlášeno.  

 

Obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

Příloha č. 1 metodického pokynu, tvořící téměř polovinu jeho celkového rozsahu, se zabývá 

obsahem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které je poţadováno při podání ţádosti o 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních.  Osobou s odbornou způsobilostí se podle 

zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů rozumí 

odpovědný řešitel geologických prací (§ 3 odst. 1), který splnil podmínky odborné 

způsobilosti (§ 3 odst. 4) stanovené vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné 

způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, na základě čehoţ bylo 

tomuto řešiteli Ministerstvem ţivotního prostředí vydáno osvědčení o odborné způsobilosti 

odpovědného řešitele geologických prací (§ 3 odst. 3, dále jen „ hydrogeolog―).  

Kromě obecných popisných údajů, které jsou ve vyjádření poţadovány je za nejdůleţitější 

část povaţováno část, ve které osoba odborně způsobilá předloţený projekt doporučuje 

k přijetí či nikoliv. Metodický pokyn uvádí základní parametry vedoucí k závěrům vyjádření, 

kterými mohou být: souhlasné, podmíněně souhlasný a nesouhlasný,  

Velmi, ale opravdu velmi stručně lze konstatovat, ţe předpokladem pro vypouštění přes půdní 

vrstvy je existence takového geologického prostředí, které je propustné a schopné odvádět 

vypouštěnou vodu. Při posuzování lokality vypouštění odpadní vody do vody podzemní, 

v jejímţ dosahu se nacházejí zdroje podzemní vody vyuţívané pro pitné účely, je nutné 

zajistit, aby nebyly v důsledku takového vypouštění překročeny hygienické limity pro pitnou 
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vodu stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poţadavky na pitnou vodu a 

rozsah a četnost její kontroly. Pro zabezpečení bakteriologické nezávadnosti podzemní vody 

jímané pro pitné účely se doporučuje dodrţet minimálně 50-denní zdrţení vsakované vody, 

resp. vypouštěním ovlivněné podzemní vody ve zvodnělé vrstvě před jejím jímáním. Tento 

postup se někdy pouţívá i při stanovování ochranných pásem zdrojů podzemní vody.  

 

ZÁVĚR 

Závěrem lze konstatovat, ţe metodické pokyny se snaţí co nejpodrobněji popsat poţadavky 

předpisů ČR v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. 

Stejně tak je však třeba zdůraznit, ţe právní předpis, metodický pokyn ani jiný obdobný 

dokument nemůţe a není schopen postihnout variabilitu a sloţitost jednotlivých případů, a ţe 

je věcí kaţdého invidiuální případu nalézt takové řešení, které nezatíţí ţivotní prostředí a 

současně je kompromisním pro ţadatele i další zúčastněné subjekty.  
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ABSTRAKT 

Přirozené způsoby čištění odpadních vod, pomocí nichţ je moţno čistit odpadní, vodu mají 

v České republice mnoho zastánců, stejně jako odpůrců. Všichni zástupci obou skupin mají 

v mnoha věcech pravdu. Všichni se zároveň shodují, ţe není moţné pouţít přírodní způsoby 

čištění na vyčištění jakékoli vody, navíc je potřeba poučit se z technicky nezdařilých projektů 

a zároveň aplikovat u nově navrhovaných zařízení nejnovější poznatky z výzkumné činnosti 

v dané oblasti. Náplní referátu je stručný popis jednotlivých zařízení, zaměřený na přednosti 

vs. nevýhody, úskalí a moţnosti pouţití a základní předpoklady pro pouţití kořenových 

čistíren odpadních vod, zemních filtrů, biologických nádrţí a akvakultur. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Akvakultura, biologická nádrţ, kořenová čistírna odpadních vod, stabilizační nádrţ, zemní 

filtr 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají přirozené, běţně v přírodě se vyskytující 

samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním a mokřadním prostředí.  

 

Tabulka 1. Různé druhy a způsoby vyuţití přírodních způsobů čištění 

     Druh přírodního způsobu čištění Moţnosti vyuţití zařízení 

a) Půdní filtry 

   Vertikální filtry bez vegetace Čištění a dočištění sráţkových a splaškových vod 

   Vertikální filtry s vegetací Čištění a dočištění sráţkových a splaškových vod 
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b)Vegetační kořenové čistírny (půdní filtry s mokřadní vegetací) 

   Horizontální povrchové proudění Čištění OV a znečištěných povrchových vod 

   Horizontální podpovrchové proudění Čištění sráţkových, splaškových OV a dočištění 

   Vertikální s prouděním směrem dolů Čištění a dočištění splaškových OV – celoročně 

   Vertikální s prouděním vzhůru Čištění OV, převáţně v letním (bezmrazém) období 

c) Biologické nádrţe (součást stabilizačních nádrţí) 

    Aerobní nízko- a vysoko zatěţované Čištění  zneč. povrchových a komunálních OV 

    Aerobní průběţně provzdušované    Intenzívní čištění OV při celoročním provzdušování 

    Dočišťovací nádrţe a rybníčky Dočištění OV, třetí stupeň čištění OV 

d) Akvakultury a bioeliminátory 

     Nádrţní akvakultury Čištění a dočištění OV okřehky, řasami aj rostlinami 

     Bioeliminátory Čištění OV ve ţlabech s přepáţkami z nárostů 

e) Závlaha čištěnými odpadními vodami (druhý stupeň biologického čištění) 

      Závlaha splaškovými OV Vegetační závlahy, výjimečně celoroční provoz   

Pozn.: OV-odpadní vody,  

Vegetace se přímo podílí na čistícím procesu, zejména tvorbou příznivých podmínek pro 

rozvoj mikroorganismů a současným vyuţíváním uvolněných rostlinných ţivin, především 

dusíku, fosforu k tvorbě biomasy. Přehled moţností vyuţití přírodních způsobů čištění je 

uveden v tabulce 1. 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod jsou alternativním řešením, které mají své přednosti, 

ale i řadu omezení. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky jsme se zaměřili především na 

půdní filtry, vegetační kořenové čistírny, biologické nádrţe a moţnosti vyuţití akvakultur. 

 

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Kořenové filtry (KF) tvoří hlavní objekt čištění vegetačních kořenových čistíren (biologický 

stupeň čištění). Terminologie není ustálená, často se také tyto filtry nazývají „kořenová pole―, 

„filtrační kořenová pole―. Kořenový filtr je zařízení pro pomalou biologickou filtraci odpadní 

vody předčištěné v hrubém předčištění a v septiku, usazovací nebo štěrbinové nádrţi. Můţe 

téţ slouţit k dočišťování odtoku z klasické mechanicko-biologické čistírny. V podstatě se 

jedná o typ biofiltrů charakteru těsněné nádrţe vyplněné filtračním materiálem o 

definovaných vlastnostech a osázené vegetací emerzních makrofytních druhů rostlin (Šálek a 

Tlapák, 2006; Vymazal, 1995). Průtok odpadní vody filtračními kořenovými poli bývá 

kontinuální nebo diskontinuální, podpovrchový nebo povrchový, horizontální nebo vertikální.  

Čistící procesy probíhající ve filtračním prostředí kořenových polí jsou ovlivněny i vnějšími 

činiteli působícími na filtrační prostředí. Jejich rozdělení lze definovat takto: 
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 Meteorologické činitele - teplota vody; teplota vzduchu; vlhkost vzduchu a ostatní 

klimatické veličiny ovlivňují vývoj vegetace a mají vliv i na vodní bilanci KF. 

 Hydrologické a hydraulické podmínky - velikost průtoku; sráţky na plochu KF; 

transpirace vody z povrchu filtrační náplně a evapotranspirace vegetace; fyzikální, 

chemické a hydraulické vlastnosti filtrační náplně; provedení nátokové a odtokové 

zóny filtračního pole; způsob proudění vody. 

Tyto podmínky ovlivňují hydraulické a látkové zatíţení a také dobu zdrţení odpadní vody ve 

filtračním prostředí. Dobu zdrţení ovlivňuje také provedení nátokové a odtokové zóny 

filtračního pole, rovnoměrnost a způsob proudění vody ve filtračním prostředí. 

Vliv vegetace (makrofyt) na průběh čistících procesů, včetně odběru ţivin, závisí na druhu a 

zdravotním stavu porostu, jeho hustotě a zapojení (včetně kořenové zóny KF), charakteru 

rozvoje biomasy, růstové fázi – na aktuálním ročním období (Číţková, 1992; Květ a kol., 

2003). Zpočátku realizace KČOV byla tendence význam rostlin silně přeceňovat, zejména 

v moţnostech odběru ţivin, které se později ukázaly jako méně významné (Just a kol, 2004). 

Také v případě eliminace organického znečištění a mikrobiálního znečištění je podíl 

mokřadní vegetace na povrchu filtračních polí druhořadý, oproti aktivitě mikrobiálního 

společenstva vázaného na filtrační substrát (Mlejnská a kol., 2009; Rozkošný, Mlejnská, 

2010).  

Čisticí proces ovlivňují přídavné technologické prvky, např. impulsní plnění a prázdnění 

filtračního pole, zařízení pro přídavnou aeraci aj. (Šálek a Malý, 2001; Šálek a Tlapák, 2006; 

Rozkošný, 2008; Kadlec a Wallace, 2009). 

Průměrná návrhová plocha filtračních kořenových polí KČOV je v České republice 5,7 

m
2
/EO (Zavadil, 2000). Tato plocha má zaručit dostatečné a spolehlivé odstraňování 

nerozpuštěných látek a organických látek, jejichţ koncentrace a látkové mnoţství lze 

charakterizovat ukazateli BSK5 a CHSK. Terénní průzkumy však prokázaly, ţe skutečná 

hodnota je podstatně vyšší, neboť poměr skutečného a návrhového organického zatíţení se 

pohybuje většinou v rozmezí 0,3 - 0,6 (Rozkošný, Mlejnská, 2010). Z provedených terénních 

průzkumů vyplývá, ţe jednotková plocha KP u čistíren navrhovaných v České republice je v 

rozsahu od 0,8 do 10 m
2
/EO, přičemţ nejčastěji je navrhována plocha cca 5 m

2
 (Kočková a 

kol., 2000; Zavadil, 2000; Šálek, Rozkošný, Kriška, 2008; Mlejnská a kol., 2009). Také 

celková plocha jednotlivých KF leţí v širokém rozsahu od 20 m
2
 do 3900 m

2
. Skutečná 

specifická plocha, zjištěná na základně skutečného zatíţení je však podstatně větší (od 3 do 

108 m
2
/EO) s průměrem 30 m

2
/EO, coţ znamená, ţe přestoţe po stránce projektu je část 

kořenových filtrů KČOV poddimenzována, ve skutečnosti se jedná o předimenzovaná čisticí 

zařízení. Průzkum sloţení a mnoţství odpadních vod v dané lokalitě a vyuţití zjištěných 

hodnot při návrhu dimenzí KF můţe vést k významným úsporám prostoru a investičních 

prostředků při jejich realizaci. Na druhou stranu je pak třeba zajistit adekvátní mechanické 

předčištění odpadních vod a v případě poţadavku na odstraňování dusíku a fosforu přikročit 

ke změnám uspořádání či provozu KF. 
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Průměrné zatíţení na přítoku do filtračních polí zjištěné během průzkumu v období 1992 -

 2007 odpovídalo hodnotě 4,1 g BSK5/m
2
/d (údaje z 28 KČOV), coţ dává specifickou plochu 

15 m
2
/EO (Zavadil, 2000). Rozdíl mezi projektovaným a skutečným počtem EO je způsoben 

tím, ţe v současné době 1 EO v malých obcích většinou představuje 2 připojené obyvatele 

(Vymazal a kol., 2008). Kořenové čistírny, jejichţ biologický stupeň čištění představují právě 

kořenové filtry, tak jako jiné typy čistíren, musí být projektovány na výhledový počet 

obyvatel, který je dán plánem rozvoje dané lokality. Zajištění bezproblémového a 

dostatečného odstranění nerozpuštěných látek (aţ k hodnotám 90 %) je nutné věnovat 

pozornost správnému návrhu objektů mechanického předčištění odpadních vod, jejich 

provozu a údrţbě. V případě poţadavku na odstranění dusíku a fosforu je vhodnější volit 

úpravy technologie čištění (hybridní umělé mokřady s KF s vertikálním a horizontálním 

prouděním vody, systémy pulzního plnění a prázdnění polí, umělé provzdušování, volba 

filtračních materiálů s vysokou sorpční schopností). V současnosti probíhají výzkumy 

zaměřené na intenzifikaci čistícího účinku KF, zejména pro odstraňování dusíku, a to pomocí 

pulzního plnění a nebo prázdnění, vyuţitím přídavné aerace (Kadlec - Wallace, 2009; Kriška - 

Rozkošný - Šálek, 2011), případně i kompaktním návrhem kombinace části kořenového filtru 

s horizontálním kontinuálním prouděním a části s vertikálním prouděním s pulzním plněním 

(Kršňák - Douša, 2011). Řešení v oblasti efektivního odstranění fosforu během procesu 

čištění odpadních vod v horských oblastech přináší pro malé ČOV moţnost vyuţití vhodných 

filtračních materiálů, poutajících fosfor výraznější mírou, neţ běţně pouţívané přírodní 

materiály. Tyto postupy mohou vést k podstatnému zvýšení účinnosti při odstraňování dusíku 

a k pozitivní změně redox potenciálu a obsahu kyslíku ve vyčištění vodě na odtoku. To je 

významné z hlediska dopadu vypouštěných vod na vodní prostředí recipientů (Mlejnská a 

kol., 2009). 

 

ZEMNÍ FILTRY 

Zemní filtry (ZF) se dělí podle uspořádání na filtry s vertikálním, horizontálním a radiálním 

prouděním, s vegetací a bez vegetace. Přednosti ZF spočívají v ekologickém charakteru 

zařízení, moţnosti příznivého začlenění do ţivotního prostředí, jednoduchém technologickém 

provedení,  poměrně nízkých investičních a provozních nákladech, minimální potřebě energií, 

moţnostech nárazového přetíţení, dobrém čistícím účinku od počátku provozu, schopnosti 

krátkodobého i dlouhodobého přerušení provozu, čištění organicky nízkozatíţených 

odpadních vod, které není moţné čistit umělými způsoby. K nedostatkům ZF patří moţnost 

zakolmatování, niţší účinek při odstraňování amoniaku, poměrně velká plošná náročnost. 

S uvedeným vyuţitím souvisí mocnost filtrační vrstvy (Šálek - Tlapák, 2006): 

 čištění povrchových vod - mělké filtry o tloušťce 0,6 aţ 0,8 m; 

 čištění odpadních vod malých producentů - středně hluboké filtry o hloubce 0,8 aţ 1,6 

m, přičemţ hloubky 0,8 aţ 1,2 m lze vyuţít pouze jako druhý stupeň biologického 

čištění; 
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 první stupeň biologického čištění - vícevrstvé hluboké filtry s tloušťkou filtrační 

vrstvy minimálně 1,6 m (většinou do 2,4 m). 

 

Tabulka 2. Druhy ZF podle náplně, vyuţití, zatíţení a hrubě orientačního čistícího účinku  

Filtrační prostředí Vyuţití 

filtru 

Zatíţení  h [m] 

prům.            max. 

Čistící účinek  [] 

BSK5         NL 

Lehké hlinitopísčité půdy dočištění 0,005- 0,015      0,020 95             98 

Jemnozrnné písky (1-2 mm) čištění 0,020- 0,040      0,060 90             85 

Hrubozrnné písky (2-4 mm) čištění 0,060- 0,100      0,150 80             85 

Jemnozrnné písky (1-2 mm) dočištění 0,040- 0,080      0,125 80             75 

Hrubozrnné písky (2-4 mm) dočištění 0,100- 0,150      0,250 75             70 

 

ZF mohou být navrţeny bez vegetace, pouze s krycí vrstvou zajišťující potřebnou tepelnou 

izolaci, nebo s travními porosty nebo speciálně účelově vybranými rostlinami na povrchu. 

V případě přítomnosti mokřadních rostlin bývá navrhována moţnost ovládání výšky hladiny 

ve filtru. Pokud se jedná o přítomnost rychle rostoucích energeticky vyuţitelných dřevin, 

navrhuje se zakleslá hladina ve filtru.  

Při čištění se vyuţívá fyzikálních, chemických a biologických procesů, jeţ v půdě přirozeně 

probíhají (Šálek - Tlapák, 2006). ZF jsou nejčastěji zaloţeny v zemním loţi, izolovány 

vhodným způsobem (obdobně také filtry KČOV). Filtry s jemnější náplní se uplatňují jako 

dočišťovací zařízení za biologickými čistírnami. Běţněji se pouţívají jako hlavní zařízení k 

biologickému čištění (po mechanickém předčištění). V tomto případě vyţadují spolehlivé 

hrubé předčištění a mechanické čištění nejspíše nejlépe ve štěrbinové nádrţi. 

Půdní filtry pro čištění a dočištění odpadních vod je moţné podle způsobu proudění a 

základního hydraulického uspořádání rozdělit do čtyř základních skupin: 

 vertikální průtok v nenasyceném filtračním prostředí směrem dolů, rovnoměrné 

rozdělení přítoku po celé ploše filtru, odběr filtrované vody ze dna; 

 vertikální průtok v nasyceném filtračním prostředí směrem dolů, rovnoměrné 

rozdělení přítoku po celé ploše filtru, odběr filtrované vody z výškově nastavitelného 

přelivu; 

 vertikální průtok v částečně nenasyceném a převáţně nasyceném filtračním prostředí 

směrem dolů, rovnoměrné rozdělení přítoku po celé ploše filtru, pulzní prázdnění a 

postupné plnění horní části filtračního prostředí; 

 vertikální průtok směrem vzhůru v nasyceném filtračním prostředí; alternativně 

vertikální průtok směrem vzhůru v nasyceném filtračním prostředí, pulzní prázdnění 

horní části filtračního prostředí. 

Půdní filtry se navrhují dle vyuţití a způsobu zatíţení resp. provozování následovně: 

 pro celoroční, nebo vegetační (bezmrazný) provoz; 
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 k čištění mechanicky čištěných odpadních vod, nebo dočištění mechanicko-biologicky 

čištěných odpadních vod; 

 s vegetací (trávy, mokřadní vegetace) a bez vegetace; 

 jednostupňové a vícestupňové uspořádání; 

 s rovnoměrným napouštěním, pulzním napouštěním, rozstřikem po povrchu filtru 

 s různým filtračním materiálem - homogenním, heterogenním, uspořádání po 

vrstvách; 

 s různým způsobem regenerace filtračního prostředí (regenerace svrchní vtokové 

vrstvy, celé náplně, zpětným proplachováním, provzdušením, vyuţitím enzymů); 

 průběţný provoz, periodicky přerušovaný provoz (krátkodobě, dlouhodobě) se 

současným provzdušením; 

 alternativně vertikální průtok směrem vzhůru v nasyceném filtračním prostředí, pulzní 

prázdnění horní části filtračního prostředí; 

 s umělým provzdušňováním; 

 s vyrovnávací nádrţí umoţňující rovnoměrné zatíţení filtru. 

 

MOŢNOSTI VYUŢITÍ STABILIZAČNÍCH NÁDRŢÍ 

Dalším přírodním způsobem čištění znečištěných povrchových a odpadních vod jsou 

stabilizační nádrţe, zejména pak biologické nádrţe. Stabilizační nádrţe vyuţívají fyzikální 

procesy a samočisticí pochody (probíhající ve vodním prostředí) s vyuţitím vodní vegetace. 

Stabilizační nádrţe se dělí podle technologie úpravy resp. čištění odpadních vod na nádrţe 

upravující fyzikální vlastnosti a nádrţe měnící chemické a biologické vlastnosti. 

Prvou skupinu tvoří chladicí, ohřívací (oteplovací) a sedimentační nádrţe, určené k úpravě 

fyzikálních vlastností znečištěné vody. Úprava těchto vlastností spočívá nejčastěji ve změně 

teploty vody a sedimentaci usaditelných minerálních částic. Sedimentační nádrţe se pouţijí 

k zachycení suspendovaných látek a minerálních usaditelných částic z erozních smyvů. 

Navrhují se k ochraně jiných zařízení před zanášením. 

Druhou skupinu tvoří biologické nádrţe, nacházející uplatnění zejména při čištění 

splaškových odpadních vod jednotlivých domácností, skupin rodinných domků, hotelů, 

rekreačních, restauračních zařízení, letních táborů, škol v přírodě, odpadních vod menších 

obcí ze školních zařízení, zemědělských závodů, drobných provozů, dočištění znečištěných 

povrchových vod, čištění odpadních vod z průmyslových závodů potravinářského průmyslu, 

při dočištění čištěných průsakových vod ze skládek netoxických materiálů, čištění organicky 

nízkozatíţených zemědělských odpadních vod a povrchových vod znečištěných zejména 

smyvy ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků, komunikací aj. 

Výsledný čistící účinek biologických nádrţí závisí na mnoţství a sloţení přitékající odpadní 

vody, její teplotě, fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech vodního prostředí, 
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intenzitě samočisticích procesů, hydraulických podmínkách, délce filtrační dráhy, době 

zdrţení a klimatických podmínkách.  

Biologické nádrţe se dělí na aerobní biologické nádrţe s převládajícím kyslíkovým reţimem, 

s přechodným reţimem (fakultativní) a anaerobní, u nichţ rozkladné procesy probíhají v 

bezkyslíkatém prostředí. 

Anaerobní biologické nádrţe se dělí na průtočné, které se navrhují na dobu zdrţení 1 aţ 3 

dny, sedimentační nádrţe, vyuţívané k zachycení povrchových smyvů a akumulační 

biologické nádrţe úspěšně vyuţívané k čištění odpadních vod závodů potravinářského 

průmyslu, např. cukrovarů, škrobáren aj. 

Aerobní biologické nádrţe čištění odpadních vod malých producentů se převáţně pouţívají, 

které se navrhují půdorysně čtvercového, obdélníkového, lichoběţníkového tvaru.   

Nepravidelný členitý půdorysný tvar negativně ovlivňuje proudění, nerovnoměrnost proudění 

je příčinou vzniku mrtvých prostor a zkratových proudů, které ovlivňujících výsledný čistící 

účinek. Biologickým nádrţím se předřazuje: 

 Úplný mechanický stupeň čištění, který tvoří jemné česle, lapák písku a případně i lapák 

tuku a usazovací nádrţ. 

 Hrubé předčištění, které tvoří jemné česle, lapák písku a tuku, na něţ navazuje dvojice 

zemních anaerobních sedimentačních biologických nádrţí různého konstrukčního 

uspořádání.  

Aerobní biologické nádrţe se vybavují aerátory, které se vyuţívají při kyslíkovém deficitu 

jednak v zimním období a také v létě při přemnoţení bioplanktonu a jeho následném 

odumírání a rozkladu. Průběţně provzdušované biologické aerobní nádrţe jsou novějším 

řešením, které se uplatňuje v místech, kde je nedostatek vhodných a levných ploch pro 

zaloţení klasických biologických nádrţí. Princip provzdušovaných BN spočívá v návrhu 

vhodného půdorysného uspořádání, umoţňujícího oběh vody v nádrţi. Funkci aerobní 

biologické nádrţe můţeme výrazně zlepšit umístěním částečné usměrňovací přepáţky, které 

můţe tvořit stěna (plůtek) ze síťovin. Voda v aerobních biologických nádrţích protéká 

gravitačně z jedné nádrţe do druhé a proudí po celé šířce nádrţe. Kaţdá nádrţ musí být 

vybavena výpustným objektem, který umoţňuje přímý odtok vody aţ po případné vypuštění 

nádrţe a také bezpečnostním přelivem. Orientační návrhové parametry jsou uvedené v tab. 3. 

 

Tabulka 3 Orientační návrhové parametry aerobních biologických nádrţí  

Návrhové parametry Jednotka Aerobní biologické nádrţe 

Neprovzdušené Provzdušené Dočišťovací 

  Specifická plocha (1EO) m
2
 10  aţ15 2  aţ  3 15 

  Střední hloubka m 0,8 aţ1.2 1,5  aţ  2,5 1 aţ 3 

  Doba zdrţení dny 20 a více 5 a více 7 aţ 14 

  Oxygenační poměr   1,5 a více  
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Dočišťovací biologické nádrţe (dočišťovací rybníky) patří k nejrozšířenějšímu způsobu 

vyuţití malých vodních nádrţí při dočišťování čištěných znečištěných povrchových a 

odpadních vod.  K dočištění odpadní vody se pouţijí běţné nádrţe rybničního typu. Důleţité 

je, aby vypouštěná čištěná odpadní voda byla rovnoměrně promísená s přítokem vody do 

rybníka, toho se docílí např. vloţením mísícího objektu před vtok do dočišťovací nádrţe 

(rybníka) a zbytkovým znečištěním musí být rovnoměrně zatíţená celá plocha dočišťovací 

biologické nádrţe, coţ zajistí vhodně rozmístěné vtoky do nádrţe. Podrobnosti konstrukčního 

uspořádání a zásady návrhu uvádějí Šálek (1989,2001), Šálek a Tlapák (2006). Zkušenosti 

z výzkumu provozních zařízení podrobně zpracovali Effenberger, M., Duroň, R (1984), 

Mlejnská et al. (2009) aj. 

 

Přednosti vyuţití biologických nádrţí spočívají: 

 v malých provozních nákladech a úsporách energií, jednoduché obsluze; 

 ve srovnatelném čisticím účinku s ostatními způsoby čištění; 

 ve výborném účinku při odstraňování mikrobiálního znečištění; 

 v moţnosti vyuţití neplodných a zamokřených ploch; 

 poutání nutrientů biomasou; 

 moţnosti krátkodobého aţ dlouhodobého přerušení provozu; 

 krátkodobém zapracování a uvedení do provozu; 

 moţnosti krátkodobého přetíţení odpadními vodami; 

 moţnosti víceúčelového vyuţití, např. ke krátkodobé  akumulaci čištěné odpadní vody; 

 zachycení znečištění při zvýšeném sráţkovém odtoku v jednotné stokové síti; 

 moţnosti vyuţití na dočištěné odpadní vody; 

 k čištění znečištěných sráţkových vod. 

 

Omezené moţnosti vyuţití biologických nádrţí spočívají: 

 v poměrně velkých nárocích na plochu, kromě průběţně provzdušovaných aerobních 

biologických nádrţí; 

 v niţším čistícím účinku v zimním období; 

 náročném pravidelném odkalování, pro které nemáme u nás dostatek jednoduchých 

mobilních mechanizačních prostředků; 

 odstraňování přebujelé (nadbytečné) biomasy z nádrţe, rovněţ i zde chybí potřebná 

technika; 

 zvýšených nárocích na údrţbu nádrţí a okolních ploch; 

 v nutnosti vyuţití a limitovaných moţnostech vyuţívání sedimentů a biomasy;  

 

AKVAKULTURY – VOLNĚ PLOVOUCÍ ROSTLINY 

Hydroponické systémy, neboli volně plovoucí umělé mokřady (PUM z anglického floating 

treatment wetlands), se odlišují od klasických kořenových filtrů (popsaných výše) tím, ţe 

vyuţívají vyšší emerzní mokřadní rostliny rostoucí na plovoucí matraci společně s masou 
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nekonsolidovaně rostoucích individuálních plovoucích rostlin, např. okřehek menší [Headley, 

2006]. Díky tomuto rozdílu mohou systémy s volně plovoucími rostlinami poskytnout 

uţitečný náhled toho, jak plovoucí mokřady fungují. Volně plovoucí vodní rostliny jsou v 

zahraničí běţně pouţívány ke sníţení nerozpuštěných a organických látek ve splaškových a 

průmyslových odpadních vodách. Pomocí stínění a sníţení větrného a tepelného mísení 

mohou tyto systémy dosahovat efektivnějšího odstraňování nerozpuštěných látek a organické 

hmoty neţ běţně uţívané stabilizační nádrţe, protoţe zahraňují růstu řas. Rozsáhlý podvodní 

kořenový systém poskytuje velkou plochu pro růst přisedlých mikroorganismů. Vysoký růst a 

odběr masy volně plovoucích rostlin můţe také vést k odstranění podstatného mnoţství ţivin.  

I kdyţ se systémy s volně plovoucími vodními rostlinami ukazují velice slibně, je jejich 

vyuţití na územích v mírném klimatickém pásu limitováno skutečností, ţe rostliny mají 

vegetační období v rozmezí duben - říjen. Systémy s plovoucími okřehky nejsou aţ tak 

vhodné jelikoţ nevytvářejí rozsáhlý kořenový systém a je nutné zajistit systém přepáţek, aby 

se rostliny okřehku vlivem větru po hladině nepřemisťovali. 

K dnešnímu dni byly uměle vytvořené plovoucí mokřady v omezeném rozsahu aplikovány ke 

zlepšení kvality vody, obohacení biotopů a vylepšení estetického dojmu u okrasných jezírek. 

Předpokládá se, ţe kořeny rostlin hrají hlavní roli v čisticích procesech na základě 

skutečnosti, ţe voda projde přímo přes rozsáhlý kořenový systém pod plovoucí rohoţí na 

obrázku 5.1. Pravděpodobně tedy jedna z klíčových cest pro odstranění kontaminantů nastane 

přes sekvenční procesy uvolňování extracelulárních enzymů, rozvoj biofilmu a podporou 

flokulace suspendovaných látek na povrchu orgánů ponořených rostlin. Další procesy, které 

mohou být důleţité, zahrnují příjem ţivin a kovů rostlinami, zvýšení anaerobních podmínek 

(se souvisejícími biogeochemickými procesy) ve vodním sloupci pod plovoucí rohoţí a 

podporu usazování a vázání kontaminujících látek v sedimentu (Headley, 2006). 

Během posledních dvou desetiletí byly studovány plovoucí umělé mokřady (PUM) v různých 

částech světa pro celou řadu aplikací, jako je zlepšení kvality vody, vytvoření příznivého 

prostředí pro ţivočichy a vylepšení estetického dojmu. Systémy PUM vytvořené pro zlepšení 

kvality vody, byly pouţity pro k nakládání vodami: jednotná kanalizace, splaškové vody, 

důlní vody, odpadní vody z vepřína, drůbeţárny, vodárenské nádrţe, aj. (Headley, 2006). 

Plovoucí umělý mokřadů můţe být také vyuţit ke zvýšení estetické hodnoty biologických 

nádrţí. Další moţný klad aplikace PUM je poskytování prostředí pro volně ţijící ţivočichy, 

jako jsou ptáci nebo obratlovci. PUM můţe poskytnout ochranu ptactva proti některým 

predátorům. Nicméně můţe být také lákadlem pro volně ţijící ţivočichy, kteří mohou mít 

škodlivé dopady na kvalitu vody prostřednictvím zavedení fekálního materiálu a ţivin.  

 

ZÁVĚR 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod se navrhují v podmínkách, které jsou příznivé a 

ekonomicky výhodné. Mají řadu předností, které je předurčují jejich vyuţití, ale i určitých 

omezení, které znemoţňují jejich pouţití.  Předloţený referát velmi stručnou formou uvádí 

moţnosti a omezení, která je třeba pečlivě uváţit. V referátu se z důvodu vymezeného 

rozsahu neuvádí poznatky s vyuţitím závlah odpadními vodami, které jsou ve světě daleko 

nejrozšířenějším způsobem. 
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Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru MZP0002071101 a současně 

projektu ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410. 
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RIZIKA VYPOUŠTĚNÍ (INFILTRACE) ČIŠTĚNÝCH 

ODPADNÍCH VOD DO PODZEMNÍCH VOD 
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ABSTRAKT 

Novela zákona o vodách 273/2010 Sb. a nařízení vlády č.416/2010 Sb. uvádí moţnost 

vypouštění (infiltraci) čištěných odpadních vod, kterými jsou produkty lidského metabolizmu, 

neobsahující nebezpečné závadné látky z jednotlivých drobných staveb přes půdu do 

podzemních vod. Tento způsob nakládání s čištěnými odpadními vodami vychází ze znalosti 

čisticích procesů v půdním prostředí a vyloučení rizik, které by mohly vést ke kontaminaci 

podzemních vod. Zodpovědný návrh a provozování vsakování vyţaduje kvalifikovanou 

znalost fyzikálních, chemických, biologických a hydraulických vlastností půdního prostředí, 

hydrogeologických poměrů, mnoţství, sloţení čištěných odpadních vod určených k infiltraci. 

Pečlivě je třeba zvolit způsob uspořádání infiltračního zařízení, určení potřebné kapacity a 

stanovení prognózy vývoje infiltračního území.  Náplní referátu je poukázat na moţná rizika, 

která tato činnost přináší.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Fosfor, infiltrace, odpadní voda, riziko vypouštění 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jak 

vyplývá z pozdějších změn uvedených pod č.273/2010 Sb. uvádí moţnost vypouštění 

(infiltraci) čištěných odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky z jednotlivých 

staveb určených pro bydlení a individuální rekreaci nebo jednotlivých staveb poskytujících 

sluţby, vznikajících jako produkt lidského metabolizmu činností v domácnostech přes půdní 

vrstvy do vod podzemních. Vypouštění čištěných odpadních vod lze povolit jen výjimečně, na 

základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, se zřetelem na jejich vliv na jakost 

podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními 

předpisy moţné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou 

potřebu. Při povolování vypouštění stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich 

mnoţství a znečištění v souladu s Nařízením vlády č.416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách 
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přípustného znečištění odpadních vod a náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních. Znalost případných rizik při vypouštění odpadních vod do půdního 

prostředí je nezbytnou podmínkou. 

 

Moţná rizika vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

Moţnost infiltrace čištěných splaškových odpadních vod v přírodním půdním a případně i 

umělém filtračním prostředím vyţaduje podrobnou znalost: 

 průběhu čisticích procesů v půdním a horninovém prostředí při filtraci čištěných 

odpadních vod v posuzované lokalitě; 

 hydropedologických poměrů, zejména fyzikálních, fyzikálně chemických (zejména 

sorpčních vlastností), chemických a biologických vlastností půd; 

 hydraulických vlastností půd, zejména závislosti vsakovací rychlosti (intenzity 

filtrace) na čase, stanovení rizikových činitelů ovlivňujících hydraulickou vodivost;  

 hydrogeologických poměrů, zejména hloubky hladiny podzemních vod, disponibilní 

kapacity území určeného k infiltraci odpadních vod, směru proudění podzemních vod 

aj.; 

 mnoţství a sloţení odpadních vod (sloţení čištěných odpadních vod vyplývá z limitů 

uvedených v Nařízení vlády č.416/2010 Sb.;  

 vhodného způsobu infiltrace odpadních vod, při celoročním (přerušovaném, 

vegetačním aj.) provozu, který můţe ovlivnit dočišťovací procesy v půdním a 

horninovém prostředí; 

 dlouhodobého vývoje (prognóza vývoje) při zatěţování čištěnými odpadními vodami 

na vlastnosti filtračního prostředí (např. vývoj kolmatace) a sloţení podzemních vod. 

Případná rizika spojená s vypouštěním odpadních vod vyplývají v neznalosti, nerespektování 

výše uvedených poznatků z průzkumu a zásad při navrhování a provozu infiltračních zařízení. 

Při návrhu je nezbytné posoudit moţnost havarijního znečištění, navrhnout zařízení 

umoţňující kontrolu vývoje sloţení podzemních vod a jejich pravidelný monitoring (sondy na 

odběr vzorků) aj. 

 

Čisticí procesy v půdním prostředí a případná rizika kontaminace 

Čistící procesy v půdním prostředí vyuţívají samočisticí vlastnosti porézního filtračního 

půdního prostředí, jedná se o procesy fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické. 

K rozhodujícím fyzikálním procesům patří filtrace a sedimentace. Rychlost filtrace úzce 

souvisí se zrnitostním sloţením půdy, strukturou, texturou, efektivní pórovitostí, sloţením 

odpadních vod a zejména na obsahu nerozpuštěných látek (NL) a jejich vlastnostech. 

Podstatné mnoţství suspendovaných látek se zachytí ve svrchních vrstvách půdy, jemné 

jílnaté a koloidní organické částice pronikají hlouběji. Při dlouhodobém zatěţování se můţe 
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projevit negativní vliv kolmatace; tento jev, při malém mnoţství suspendovaných látek a 

dlouhodobém zatěţování vyţaduje další výzkumná šetření.  

K hlavním fyzikálně-chemickým procesům patří vazba řady sloţek na sorpční komplex půdy; 

jedná se především o amoniak, vápník, hořčík, sodík, draslík aj. Při přebytku sodíku 

v porovnání s obsahem vápníku a hořčíku, dochází k jeho vazbě na sorpční komplex půdy a 

vytěsňování vápníku a hořčíku, průvodním rizikovým jevem je kromě zasolení, také změna 

hydraulických vlastností v důsledku vazby sodíku na vnější obálku jílových minerálů; tento 

jev se výrazněji projevuje u středních a zejména těţších půd. Nařízení vlády č. 416/2010 

limitní hodnoty sodíku neuvádí. Důleţitá je vazba fosforu na sloučeniny ţeleza, manganu, 

hliníku, změna půdní reakce aj. 

Z  chemických procesů jedná se o komplex oxidačních a redukčních pochodů, závisejících na 

obsahu kyslíku v půdním prostředí. V půdách při filtraci odpadních vod dochází 

k rozkladným procesům, syntéze nových sloučenin aj. Chemické procesy v půdách probíhají 

v úzké součinnosti s procesy biologickými. 

Na mikrobiálních procesech ve filtračním prostředí se v maximálním rozsahu podílejí 

baktérie, aktinomycety a mikromycety. Látkovou a energetickou přeměnu (metabolismus 

mikrobů) tvoří syntéza látek a rozklad s uvolňováním energie. Většina mikrobů se ţiví 

odumřelými těly organismů; k nejdůleţitějším druhům výţivy patří uhlíková výţiva. Energii 

mikroorganismy získávají biologickou oxidací v aerobních, příp. anaerobních podmínkách. 

Biologické procesy ovlivňují a usměrňují sorpční schopnosti půd. 

Šálek a Malý (1980) stanovili orientační závislost minimální výšky nenarušeného půdního 

profilu, nezbytného pro ochranu podzemních vod před infiltraci bakterií fekálního znečištění 

na zrnitostním sloţení půdy – obrázek 1. Minimální výšky nenarušeného půdního profilu jsou 

postupně upřesňovány a doplňovány. 

 

Obrázek 1. Závislost minimální výšky nenarušeného půdního profilu, nezbytného pro 

ochranu podzemních vod před bakteriemi fekálního znečištění na zrnitostním sloţení půdy 

 

Čisticí účinek půdního prostředí závisí na řadě činitelů: 
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 sloţení odpadních vod, jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech, 

způsobu předčištění a čištění; 

 výšce půdního profilu, způsobu hospodaření s půdami, hydraulických vlastnostech 

půd; 

 půdním druhu, struktuře a textuře půdy, fyzikálních, chemických a biologických 

vlastnostech (sloţení) půd, sorpční kapacitě půd aj. 

 způsobu uspořádání vsakovacího zařízení a s tím spojeného vlivu odpadních vod na 

půdu; 

 meteorologických činitelích, zejména teplotě ovzduší a půdy, velikosti dešťových 

sráţek, intenzitě deště, atmosférickém tlaku aj.  

Přímé stanovení čisticího účinku půdy při filtraci odpadních vod v terénních podmínkách je 

nákladné a provozně náročné, proto se výzkum soustředil na vyuţití filtračních kolon (válců) 

průměru 80 aţ 300 mm, výšky 0,1 aţ 3,6m a terénní půdní lyzimetry o průměru 300 aţ 1 000 

mm, výšky 0,3 aţ 1,4 m, plněných narušenými a nenarušenými půdními druhy. Výzkumné 

práce byly realizované ve spolupráci mezi FAST a OHES Brno. Podrobný popis zařízení a 

mnoţství výsledků uvádějí Šálek (1970, 1984, 1996), Šálek a Malý (1980), Šálek a Starý 

(1990), Šálek a Kasprzak (1994), mnoţství dalších odkazů je uloţené v archivu autorů.  

Zkoumalo se stanovení vlivu zrnitostního sloţení a výšky půdního profilu na výsledný čisticí 

účinek. U písčitých půd činil čisticí účinek 0,8 m vysokého půdního profilu u amoniaku 78 % 

a fosforu 66,7 %, u písčitých a hlinitých půd se čisticí účinek u obou sledovaných ukazatelů 

pohyboval kolem 98 %.  

Při sledování vlivu výšky půdního profilu hlinitých půd na výsledný čisticí účinek bylo 

zjištěno, ţe rozhodující čisticí procesy probíhají v orniční vrstvě, ve které se poutá 90,5 % 

amoniakálního dusíku, 60,7 % draslíku, 91,7 % fosforečnanů, 96,8 % BSK5, 80,1 % CHSKCr 

a 99,9 % Escherichia coli. Půdní profil je ochuzován vyplavováním vápníku a hořčíku, které 

je nezbytné dotovat, tím se rovněţ eliminuje negativní dopad sníţení půdní reakce.  

Dále byl zkoumán čisticí účinek půdy při filtraci z podpovrchového perforovaného potrubí, 

uloţeného v hloubce 0,3 m. Při výzkumu byla zvýšena dávka odpadní vody na trojnásobek, 

neţ je nezbytná k nasycení půdního prostředí, aby se zjistil kritický průběh čištění odpadních 

vod v půdním prostředí písčitých, hlinitopísčitých a hlinitých půd. Filtrující voda se jímala 

v hloubce 0,6 m pod výtokovým zařízením. Čistící účinek půdy činil u CHSKCr  56,8 – 80,9 – 

85,2 %, u BSK5 64,4 – 87,7 – 93,7 %, u amoniaku 96,3 – 98,3 -  99,9 % u fosforečnanů přes 

98 %. Prvé hodnoty platí pro půdy písčité, druhé pro hlinitopísčité a třetí pro hlinité. 

Z výsledků šetření vyplývá, ţe i při přetíţení odpadní vodou a poměrně krátké filtrační dráze 

0,6 m, je čistící účinek hlinitopísčitých a hlinitých půd dobrý. K intenzivnímu vyplavování 

dochází u vápníku, hořčíku a dusičnanů, pokud dusičnany nejsou vyuţité rostlinami. 

 

Výsledný čistící účinek půdního prostředí je moţné shrnout do těchto bodů: 
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 maximum zachycených látek je ve svrchní části půdy - v ornici; největší poutání 

v půdě se dociluje u fosforečnanů, amoniaku, organické hmoty; 

 čistící účinek úzce souvisí s podílem jílnatých částic a obsahem humusu v půdě; 

 při přetěţování středních a těţších půd odpadní vodou vznikají redukční pochody a 

sniţuje se půdní reakce; 

 prakticky ve všech případech dochází k vyplavování vápníku a hořčíku z půdy, 

nedostatečně jsou v půdě poutány sírany a chloridy; 

 při filtraci odpadní vody půdním profilem dochází k intenzivnímu rozkladu 

organických látek, amonizačním a nitrifikačním pochodům. Dusičnany, pokud nejsou 

vyuţity rostlinami, jsou z půdy sráţkovou vodou vyplavovány do podzemních vod; 

 čistící účinek půdy je vyšší při malých dávkách a nízké intenzitě filtrace (zatěţování), 

nejlepší čistící účinek půdy se docílí při bodovém rozdělování odpadní vody; 

 

Prognóza nasycení půdního prostředí fosforečnany 

Jak vyplývá z předchozích stručných informací, fosforečnany jsou poměrně velmi dobře 

poutány, rizikovým faktorem je prognóza nasycení půdního prostředí, resp. sorpční kapacita 

filtračního materiálu. Při vsaku do podloţí lze počítat i se zapojením rostlin, rostoucích na 

povrchu pozemku, na kterém je vsak vyčištěné vody uvaţován. V otázce fosforu je však 

nutno však počítat s aktivním vyuţitím pro rostliny rozpuštěné formy orthofosforečnanového 

fosforu a zároveň s orthofosforečnany adsorbovanými na povrchu nerozpuštěných látek. 

Literatura (Pitter, 2009) uvádí zavedení dalšího termínu - biologicky dostupný (vyuţitelný) 

fosfor, který zahrnuje obě formy fosforu (rozpuštěné orthofosforečnany a orthofosforečnany 

vázané na nerozpuštěných látkách). Z celkového mnoţství fosforu jsou rostliny schopny 

vyuţít tedy jen část.  

Z pohledu zpřístupnění fosforu pro rostliny je důleţité zamezit chemisorpci, během které 

mohou vznikat málo rozpustné sraţeniny s fosforem pevně vázaným a těţce přístupným.  

Velmi významné jsou v půdě organické sloučeniny (tedy jiţ zmíněný obsah organických 

sloučenin v orniční vrstvě). Vazba organických sloučenin s fosfátem je velmi energeticky 

bohatá, málo stabilní a fosfor je z ní rostlinami dobře přijímán (Richter, 1994). 

Fosfor se v ţivotním prostředí vyskytuje nejčastěji v nejvyšším oxidačním stavu, tedy PO4
3-

. 

V alkalických a neutrálních půdách je fosfor vázán ve formě fosforečnanu. Se zvyšujícím se 

pH roste jeho sorpce na vápník, resp. obsah vápenatých fosfátů. V kyselých půdách dochází 

ke sráţení kyseliny orthofosforečné s oxidy nebo hydroxidy ţeleza a hliníku. Fosfor můţe být 

v půdě poután různě pevně v závislosti na druhu sorpce: chemisorpce vede ke vzniku méně 

rozpustných fosfátů, fyzikálně-chemická adsorpce poutá fosfátové ionty na povrch částic jílů 

a biologická sorpce imobilizuje látky v důsledku činnosti mikroorganismů (Richter, 1994).  

Člověk denně vyprodukuje přibliţně 1,5 g fosforu, který je obsaţen ve splaškových 

odpadních vodách. Vzhledem k pouţívání různých čisticích prostředků, pouţívaných 

v domácnostech ve formě pracích prášků a myčkové chemie, se zvyšuje specifická produkce 
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na jednoho obyvatele aţ na hodnotu 2 – 3 g celkového fosforu za jeden den (Pitter, 2009). 

Převáţná část fosforu vyskytujícího se ve vodním hospodářství je antropogenního původu. 

Fosforečnany – fosfáty (např. Na3PO4 v pracích prostředcích) mají za účel změkčit prací 

vodu. S vápenatými Ca
2+

 a hořečnatými Mg
2+

 ionty, obsaţenými v půdním prostředí, vytváří 

komplexy rozpustné ve vodě, a tím zabraňují vzniku usazenin.  

U malých producentů odpadních vod jde většinou o přímé vypouštění odpadních vod a 

přepadů ze septiků do recipientů. V agrárním sektoru se fosforečnany, díky hojně pouţívaným 

hnojivům, podílejí na znečištění povrchových odtoků vyšším obsahem celkového fosforu 

(řádově desítky µg.l
-1

) a zatěţují ţivotní prostředí sloučeninami, které nadměrně vyţivují 

fytoplankton, negativně působící na kvalitu povrchových vod. Vzhledem k tomu, ţe fosfor je 

velmi problematickým prvkem v povrchových vodách v celé České republice, je zlepšení 

stavu vod veřejným zájmem a kaţdé zlepšení na jednotlivých vodních tocích se stává 

prioritou. Současné metody odstraňování fosforu z odpadních vod jsou zaloţeny na jeho 

vyvázání v aktivaci nebo terciárním stupni čištění na čistírnách odpadních vod solemi Al, 

nebo Fe, které jsou buď odstraněny společně s aktivovaným kalem, nebo likvidovány jako 

odpad, protoţe fosfor se vyskytuje ve formě nedostupné pro rostliny. 

Zároveň je moţné jako terciální stupeň pouţít jednoduchou kořenovou čistírnu, popřípadě 

dočišťovací biologickou nádrţ. První rozbory na provozně testované kořenové čistírně 

v blízkosti Brna ukazují schopnost dočistit u biologicky vyčištěné odpadní vody vybrané 

parametry s téměř 99 % účinkem (z nátokových 20 mg/l na vsakovaných 0,015 mg/l PO4
3-

, 

dále např. amoniak z 30 mg/l na 0,4 mg/l NH4
+
). 

Několik autorů potvrdilo, ţe netradiční materiály, pouţívané pro účely např. terciálního 

čištění (kořenové čistírny a zemní filtry) dosahují v oblasti sorpce fosforu výrazných hodnot. 

Např. struska, která je vedlejší produkt průmyslové výroby, dosahuje adsorpční kapacity aţ 

44,2 g P kg
-1

 struskového materiálu - v závislosti na koncentraci ţelezitých iontů v pouţitém 

materiálu (Sakadevan - Bavor, 1998). Pro názornost, orniční vrstva půdy dosahuje běţně 

hodnot 4,2 – 5,2 g P na 1 kg
 
půdy. Sorpční kapacita je známá u filtračních materiálů pro 

zemní filtry. Např. běţně pouţívaná štěrková náplň dosahuje sorpční kapacity 0,93 – 1,15 g P 

na 1 kg štěrku. Pokud se týče zeolitů (clinopriolit), které jsou většinou pouţívány pro 

odstranění amonných iontů z odpadní vody, byly naměřeny hodnoty 2,15 g P na 1 kg zeolitu 

(Malá - Vybíralová, 2004).  

Maximální sorpční kapacitu filtračního materiálu lze určit pomocí Langmuirova izotermy 

(Vymazal - Kropfelová, 2008; Olsen - Watanabe, 1957). Mezi další modely běţně pouţívané 

v chemii půdy patří Freundlichova a Tempkinova izoterma (Reddy et al, 1999. Rhue - Harris, 

1999). Přestoţe adsorpční izotermy samy o sobě nenaznačují mechanismus, podílí se na 

zobrazení vztahu mezi mnoţstvím adsorbované a rozpuštěné látky za daných podmínek 

(Taylor - Ellis, 1978). V laboratorním měřítku (laboratoře ÚVHK, VUT v Brně) provedené 

pokusy, zaměřené na sorpci fosforu během infiltračního procesu různými druhy filtračních 

materiálů ukázaly, ţe nejpodstatnější vliv má na zadrţení celkového fosforu přítomnost 

ţeleza, obsaţeného ve filtračním materiálu. Výsledky, prováděné během krátkodobých 
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pokusů (Kriška, 2011) a poté zpracované pomocí matematického modelu a softwarového 

prostředku Hydrus 2D jsou více neţ názorné a prokazatelně ukazují, jakou mírou se podílí 

rozdílné sorpční charakteristiky strusky na zadrţení fosforu.  

 

Rizika vypouštění vod do podzemí 

Případná rizika kontaminace podzemních vod spočívají: 

 v infiltraci dusičnanů půdním a horninovým prostředím, vzhledem k tomu, ţe nejsou 

vázány v půdním prostředí, nebo jiným způsobem odstraňovány; 

 v bakteriální kontaminaci podzemních vod při filtraci čištěných, ale nedostatečně 

hygienizovaných odpadních vod lehkými písčitými půdami; 

 ve výměně sodíku v sorpčním komplexu půdy a následném vyplavování vápníku a 

hořčíku; 

 ve změně aerobního reţimu v půdním prostředí na anaerobní např. z důvodu 

přetěţování vysokými dávkami čištěné odpadní vody; 

 v nedostatečném poutání fosforečnanů po vyčerpání sorpčních moţností. 

 

Infiltrační a hydraulické vlastnosti půd 

Infiltrační (vsakovací) schopnost půd se vyjádří jako mnoţství vody vsáklé za časový interval 

nebo jako průběh vsakovací rychlosti na čase. Vsakovací schopnost se měří nejčastěji na 

povrchu půdy pomocí dvou souosých válců, zapuštěných do terénu. Vnější válec zabezpečuje 

infiltraci vertikální a stranovou, vnitřní válec vertikální filtraci v jádru sledování; výsledky z 

něj se pouţijí k vlastnímu vyhodnocení. Hydraulická vodivost charakterizuje vlastnost 

porézního prostředí převádět vodu, závisí na fyzikálních vlastnostech filtračního prostředí a 

vlastnostech vody, zejména na kinematické viskozitě; stanovuje se v nasycené a nenasyceném 

filtračním prostředí. V nasyceném prostředí voda spojitě vyplňuje všechny póry. Orientační 

hodnoty hydraulické vodivosti v nasyceném prostředí uvádí Kutílek (1978), Matula et al. 

(1989), Šálek-Tlapák (2006), Kasprzak a Šálek (1974,1998), Vališ a Šálek (1976), Velebný a 

Novák (1989) aj. K rizikovým vlastnostem filtračního prostředí patří: 

 extrémně nízká propustnost těţkých jílovitých půd a jílů a tím hromadění vody na 

povrchu půdy; 

 nepřesně stanovené infiltrační vlastnosti půd a chybné stanovení hydraul. vodivosti; 

 změny hydraulické vodivosti (sníţení) v důsledku kolmatace; 

 změny hydraulické vodivosti v důsledku iontové výměny sodíku za vápník a hořčík; 

 sníţení propustnosti půd v důsledku přetěţování půd vodou, mechan. zhutnění aj. 

 

Hydrogeologický průzkum a případná rizika 

Důleţitou součástí hydrogeologického průzkumu je získání podkladů pro stanovení kapacity 

infiltračního území (lokality), tj. mnoţství vody, které je moţné bez dalších negativních vlivů 
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infiltrovat do podzemních vod. Vychází se ze znalosti průběhu přítoku čištěných odpadních 

vod, sráţkových a cizích vod, hloubky hladiny podzemní vody a její kolísání během roku i 

delších období, průběhu odběru vody výparem a vegetací, odtokem aj. Důleţité je stanovení 

směru a průběhu odtoku vody z infiltračního území.  

 

Případná rizika spočívají: 

 v nepřesném stanovení kapacity infiltračního území a především prognózy jejího 

dlouhodobého vývoje; 

 v chybném stanovení průběhu podzemního odtoku vody z infiltračního území; 

 v zamokření aţ zatopení infiltrační plochy v důsledku nedostatečné kapacity 

infiltračního území (plochy); 

 v negativním ovlivnění zařízení přítokem cizích vod. 

 

Návrh zařízení musí být posouzen jak pro sráţkově průměrný rok, zejména pak pro sráţkově 

nadprůměrné (mokré) roky; stupeň zabezpečení nutno stanovit individuálně. Kvalitní 

hydrogeologický průzkum a zodpovědné stanovení maximálně přípustného mnoţství 

infiltrující vody je nezbytnou podmínkou pro kvalitní funkci infiltračního zařízení. 

Podrobnosti hydrogeologického průzkumu uvádí TNV 75 4112 Hydrogeologický průzkum 

pro meliorace a zemědělské vyuţívání krajiny. Hydrogeologii podzemních vod uvádí Kříţ 

(1983), metody hydrogeologického průzkumu Pelikán (1988). 

 

Způsoby technického řešení infiltrace a moţná rizika 

Nerušený průběh infiltrace čištěných odpadních vod zajistí kvalitně navrţené a zodpovědně 

vyuţívané infiltrační zařízení. Tato zařízení je moţné rozdělit do následujících skupin: 

 povrchová plošná infiltrační zařízení, které tvoří mělké zemní zdrţe v počtu min. 2 aţ 

3, s travním porostem, vyuţívajícím z vody nutrienty a část na evapotranspiraci; 

 různým způsobem tepelně izolované, kryté infiltrační plochy umoţňující nerušený 

střídavý provoz i v zimním období; 

 kombinace mělce uloţeného perforovaného potrubí, určeného pro letní provoz 

s hlouběji uloţeným perforovaným rozdělovacím potrubím, určeným pro provoz 

v zimním období;  

 soustavy infiltračních příkopů hloubky 0,6 m s okolní výsadbou rychlerostoucích 

dřevin s vysokou potřebou vody na evapotranspiraci, vyuţívající značnou část 

nutrientů; 

 infiltrační mokřady a vyššími mokřadními rostlinami (rákos, orobinec aj.), kde část 

vody infiltruje, část je vyuţitá na evapotranspiraci; 

 vsakovací studny doplněné vsakovacím perforovaným potrubím, určeným ke zvětšení 

kapacity zařízení; 
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 soustavy perforovaných vsakovacích podzemních potrubí, s koncovým provzdušením, 

rozdělených do samostatně ovladatelných sekcí; 

 zařízení umoţňující vypouštění čištěných odpadních vod do hlubokých vrtů aj. 

 

K hlavním rizikovým činitelům souvisejících s technickým řešením a uspořádáním patří: 

 moţnost zamrzání povrchových a mělce uloţených podpovrchových infiltračních 

zařízení v zimním období a problematická infiltrace za záporných teplot; 

 nedostatečná tepelná izolace infiltračních zařízení; 

 různé formy zanášení resp. ucpávání výtokových otvorů rozdělovacího potrubí 

umístěného na povrchu a pod povrchem; 

 fyzikální, chemická a biologická kolmatace půd, sniţující infiltračních vlastností půd; 

 přetíţení infiltračních zařízení a s tím spojený přechod na anaerobní reţim, nevhodné 

rozdělení do samostatných sekcí a jejich případná absence; 

 nedostatečné provzdušování půd a čištění rozdělovacích perforovaných potrubí; 

 nedostatečná úprava a kypření povrchu přístupných infiltračních ploch; 

 havárie technických zařízení. 

 

Metody a způsoby minimalizace negativního vlivu rizikových činitelů 

S nutností minimalizace negativních vlivů se nejčastěji setkáme při provozu infiltračních 

zařízení v zimním období a celoročně při odstraňování příčin souvisejících s ucpáváním 

perforovaných rozdělovacích potrubí a kolmatací filtračního prostředí apod. 

K nejjednodušším uspořádáním, umoţňujícím provoz v zimě patří vypouštění čištěné odpadní 

vody do 0,5-0,6m hlubokých vsakovacích brázd. Tento způsob je moţné spojit se závlahou 

rychlerostoucích dřevin ve vegetačním období; byl v minulých letech zkoušen i při mrazech 

aţ -16°C, čištěná odpadní voda měla teplotu 7°C, coţ u nejmenších zařízení se v zimě 

nedocílí.  Při nízkých teplotách se odpadní voda vypouští pod ledový kryt v hluboké brázdě a 

odtud infiltruje. Obdobně je moţné pouţívat malé infiltrační nádrţe. Dalším moţným řešení, 

poměrně propracovaným, patří kombinace podpovrchové závlahy travního porostu ve 

vegetačním období s níţe uloţeným infiltračním zařízením, které tvoří perforované potrubí 

zajišťující rozdělování a infiltraci vody v zimě; podrobnosti uvádí Šálek-Ţáková-Hrnčíř 

(2008). Malá domovní infiltrační zařízení je moţné zabezpečit povrchovým zateplením. Další 

moţností je pouţití rozdělovacího perforovaného potrubí uloţeného do nezámrzné hloubky. 

V tomto případě se ztrácí moţnost kontroly provozu a z  hlediska čisticího účinku není 

k dispozici svrchní orniční vrstva. 

Další způsoby minimalizace negativních vlivů spočívají v zamezení úniku suspendovaných 

částic, rovnoměrném rozdělování vody, nepřetěţování a provzdušování filtračního prostředí, v 

pravidelné údrţbě a čištění přívodního a zejména rozdělovacího potrubí, kypření povrchu a 

celkové údrţbě filtračních polí aj. 
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ZÁVĚR 

Infiltraci čištěných odpadních vod malých producentů umoţňuje současná legislativa za 

přesně vymezených okolností. Jedná se způsob spíše výjimečný, vyţadující značnou 

obezřetnost a minimalizaci případných rizik. V předloţeném referátu jsou stručným 

způsobem vyjmenována některá rizika, se kterými se můţe navrhovatel setkat při navrhování 

infiltračních zařízení. Úkolem autorů je nejen poukázat na případná rizika, ale částečně 

navrhnout i řešení. Problematika uspořádání infiltračních zařízení bude podrobněji 

propracována v samostatném referátu. 
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E-mail: ploteny@asio.cz, 

 

 

ABSTRAKT 

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20. 5. 2011 seminář  na téma 

„Čištění odpadních vod z horských objektů―.  Seminář se zabýval jak technickou, tak i 

legislativní stránkou věci a účastníci si konfrontovali názory jak mezi sebou navzájem, tak i 

s názory pracovníků CHKO a vodoprávních úřadů. Co se týká legislativy, vyplynula ze 

semináře i řada doporučení pro parametry pro vypouštění a osobu pověřenou kontrolou 

domovních ČOV. Co se týká technických řešení, byla prezentována jak high-tech, tak i tzv. 

přírodě blízká řešení. Ukazuje se, ţe obě krajní cesty mají své přednosti i svá omezení, která 

je nutno akceptovat pro dosaţení co nejlepších řešení. No, a aby ze semináře vznikl i nějaký 

praktický výstup, byl připraven modelový případ a vyhlášena soutěţ, takový workshop, 

s cílem najít co nejoptimálnější řešení a přitom tak ukázat, jaké jsou moţnosti řešení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

ČOV, CHKO KRNAP, horský hotel, odborná skupina ČAO, odpadní vody. 

 

Zadání modelového případu 

Zadání bylo: Navrhněte ČOV pro horskou chatu v CHKO s 30 lůţky a restaurací, umoţňující 

občerstvení turistům na frekventované turistické cestě. V blízkosti je rozsáhlá louka s mírným 

sklonem a horský tok s dostatečnou vodností pro zaústění vyčištěné vody a také dostatečný 

zdroj vody. Objekt je přístupný po část roku fekálním vozem a zásobován el. energií, i kdyţ 

ne úplně spolehlivé – občas i celý den bez proudu. V okolí chaty je vysoká hladina podzemní 

vody. 
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Obrázek 1. Typická horská chata V Krkonoších (foto - Plotěný 2011) 

 

Návrhy řešení 

Obecně  

Pokud mají být dosaţeny hodnoty dané legislativou a poţadavky CHKO, pak nejjednodušší 

nabízené řešení – klasická typová biologická aerobní ČOV nevyhoví co do hodnot a 

z hlediska provozních problémů. Důvodem pro toto tvrzení jsou zkušenosti z provozů, kde: 

 Je velice rozkolísaný přítok odpadní vody jak v průběhu týdne, tak v jednotlivých 

obdobích. Nejlépe se s touto situací vyrovnávají technologie SBR a MBR, které sice 

zvládají i několikanásobné rozdíly v denním nátoku, ale v tomto případě je 

nerovnoměrnost mezi zimním všedním dnem a např. letním víkendovým dnem 

enormní. 

 Se dá předpokládat vysoký podíl moči v odpadních vodách, a tedy vysoké koncentrace 

amoniaku. 

Návrhy na typovou ČOV bez dalších opatření nebyly tedy akceptovány. To stejné platí také 

pro případ, kdy byla navrţena jednoduchá sestava septik a zemní filtr.  

Systémově je třeba vypořádat se s amoniakem (vysoký podíl moči u venkovního občerstvení) 

a nerovnoměrností. Dalším důleţitým hlediskem při návrhu by měl být způsob provozování a 

náklady. Z tohoto pohledu je nejefektivnějším krokem společným pro všechny následující 

vybrané varianty dělení odpadních vod na ţluté, šedé a hnědé a oddělené zacházení s nimi. 

Výsledkem workshopu tak jsou v podstatě dvě navazující varianty – jedna vyuţívající 

kombinaci high tech a extenzivních způsobů, druhá pak zaloţená hlavně na přírodních 

způsobech. 
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Varianta I – kombinace high tech a extenzivních způsobů 

Řešení zdravotně technických instalací v budově chaty: 

 Oddělení moči jak na toaletách v pokojích, tak i veřejných toaletách a její uskladnění 

v nádrţi na moč s akumulací na celé zimní období, stabilizace moči, (případně její 

zahuštění) a odvoz na městskou ČOV.  

 Oddělení šedých vod a jejich oddělené zacházení s nimi, minimalizace těchto vod 

pouţitím ekonomických sprch,  

 Separátní odvedení hnědých vod a vod z praní prádla. 

 

Zacházení s rozdělenými odpadními vodami 

Princip – minimalizace vod vyţadujících biologické čištění, akumulace těchto vod za účelem 

zvládnutí nerovnoměrností a společné vypouštění s vodami, u kterých stačí mechanické 

předčištění. 

Ţluté vody – odvoz fekálním vozem v době moţného příjezdu na chatu. 

Vypouštění šedých vod - sestava - malý septik, mechanický filtr z PUR pěny, zemní filtr 

(pískový filtr) a odtok do toku (přes společný výpustný objekt), vzhledem k vysoké HPV a 

trvalému zavodnění bude funkce filtru spíše jen mechanická. 

Vypouštění hnědých vod a vod z praní prádla (minimalizované mnoţství) – řeší velký septik 

(rozdělený více přepáţkami – v podstatě anaerobní reaktor…) s moţností umístění sorpčního 

filtru v případě, ţe by navrţené řešení nebylo dostatečné. Dále na předčištění navazuje zemní 

filtr, nebo vegetační ČOV. Jako alternativní řešení – vzhledem k vysoké HPV – velký septik 

s více komorami a s havarijním přepadem do malého septiku a membránová ČOV (případně 

jen SBR), která by velký septik vyuţívala jako akumulační nádrţ na vyrovnání týdenních 

nerovnoměrností. Přebytečný kal z ČOV by se shromaţďoval v septiku a vyváţel spolu 

s močí a obsahem lapáku tuků, který by měl být nainstalován na větvi vedoucí z kuchyně. 

Provoz ČOV by byl monitorován a trvale pod dohledem pomocí dálkového přenosu – 

signalizováno by mělo být zanesení membrán a dobrá funkce ČOV a plnění jímek na moč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Membránová 

ČOV jako představitel high 

tech řešení pro hotel v Alpách 

 (Gál 2011) 
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Varianta II - přírodní způsoby čištění 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají přirozené, běţně v přírodě se vyskytující 

samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním a mokřadním prostředí. Vegetace se 

přímo podílí na čistícím procesu, zejména tvorbou příznivých podmínek pro rozvoj 

mikroorganismů a současným vyuţíváním uvolněných rostlinných ţivin, především dusíku, 

fosforu a draslíku k tvorbě biomasy.  

Varianta II tedy předpokládá řešení komplexního vodního hospodářství rekreačního objektu 

pro 30 EO, kde se předpokládá úprava a vyuţití sráţkových vod, čištění a vyuţití šedých vod 

z mytí, praní a koupání, čištění a vyuţití splaškových vod při současném řešení kalového a 

odpadového hospodářství. Řešení vychází z přirozených čistících procesů a počítá s přívodem 

odpadní vody z horské chaty buď stávajícím potrubím (většinou jednotná splašková síť), nebo 

při rekonstrukci chaty oddělované vody známým systémem na ţlutou-šedou-hnědou. 

K čištění splaškových vod se bude vyuţívat kombinace přírodních způsobů čištění, která bude 

navrţená podle konkrétních místních podmínek. Přírodním způsobům čištění musí v první 

řadě předcházet kvalitní mechanické předčištění, které zabezpečí poutní převáţné části 

suspendovaných látek. Předpokládáme, ţe předčištění by měl tvořit funkční biologický septik, 

vybavený jemnými česlemi resp. síty, zařízením na drcení hrubých nečistot, lapákem tuků a 

olejů, minimálně třemi komorami a dočišťovací nádrţí, která je vybavená zařízením na 

zachycení případných úniků kalu. Veškerá tato zařízení tvoří jednotný celek, biologický 

septik je vybaven malým retenčním prostorem, který zabezpečí rovnoměrné vyrovnání 

průtoků (zatíţení) v dalších stupních čištění (pozn.: předběţné návrhy zařízení jsou 

k dispozici). 

  

Pro konkrétní případ, a sice horskou chatu s 30 lůţky a restauraci, bychom navrhovali 

následující řešení pomocí přírodních způsobů: 

a) předčištění – vyrovnávací nádrţ – vegetační kořenová čistírna – akumulační nádrţ – 

vypouštění čištěných odpadních vod do vodního toku nebo na další vyuţití. Kalové a 

odpadové hospodářství by se řešilo samostatně. 

b) předčištění s malým retenčním prostorem na vyrovnání přítoku na čistírnu – vegetační 

kořenová čistírna - dočišťovací biologická nádrţ - vypouštění čištěných odpadních 

vod do vodního toku nebo další vyuţití. Kalové a odpadové hospodářství by se řešilo 

samostatně. 

c) předčištění s malým retenčním prostorem na vyrovnání přítoku na čistírnu - kaskáda 

půdních filtrů – dočišťovací aerobní biologická nádrţ – vyuţití čištěných odpadních 

vod k závlaze rychlerostoucích dřevin. Kalové a odpadové hospodářství by se řešilo 

samostatně. 

d) předčištění s malým retenčním prostorem na vyrovnání přítoku na čistírnu, kaskáda 

aerobních biologických nádrţí (poslední z nádrţí bude plnit funkci akumulační) – 
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závlaha rychlerostoucích dřevin. Samostatné řešení kalového a odpadového 

hospodářství. 

 

Pokud by rozbory stávající odpadní vody prokázaly vyšší koncentrace amoniaku (předpoklad 

vysokého podílu moči, popsaný výše), bylo by vhodné se jiţ v rámci projektu zaměřit na 

jednoduchá technická řešení: 

a) impulsní plnění a prázdnění filtračního pole ze septiku – nerovnoměrným (řízeným) 

přítokem a rozkolísáním hladiny ve filtračním prostředí dochází ke zvýšení dotace 

kyslíku, nezbytného pro plynulý průběh nitrifikace,  

b) kaskádovité uspořádání dvou aţ tří nádrţí (předpoklad sklonitého terénu, v případě 

málo sklonité louky nepřijatelné řešení) - jednotlivá filtrační pole propojena 

provzdušovacími kaskádami, zajišťujícími potřebné prokysličení čištěných odpadních 

vod; vyţaduje sklonitý terén; 

c) umělým provzdušením - přímo v porézním filtračním prostředí, nebo v provzdušovací 

šachtici, umístěné mezi dvěma filtračními poli; 

d) kombinace dvou propojených KČOV – první pole s horizontálním podpovrchovým 

prouděním a převaţujícím anaerobním reţimem, druhé s vertikálním prouděním a 

aerobním reţimem; 

e) kombinace tří sériově propojených KČOV, první s horizontálním podpovrchovým 

prouděním a převaţujícím anaerobním reţimem, druhé s aerobním reţimem, různě 

dotovaná kyslíkem a třetí horizontální, s anaerobním reţimem – denitrifikační stupeň; 

f) návrhem vhodných filtračních materiálů, poutajících fosfor (obecně platí pravidlo, čím 

vyšší obsah ţelezitých iontů ve filtračním materiálu, tím výraznější sorpční 

charakteristiky v oblasti poutání fosforu); 

 

Nejvhodnější pro tento konkrétní případ horské chaty se jeví vyuţití předností a kombinaci 

výše uvedených metod – např. zapojení tří polí, z nichţ je druhé intenzivně provzdušňované 

jemnobublinnou aerací, umístěnou na dně filtrační náplně. Popřípadě systém dvou filtračních 

polí, provzdušňující jemnobublinná aerace v samostatné šachtici, která je vloţená mezi dvě 

horizontálně protékaná filtrační pole.  

 

Konstrukční uspořádání Varianty II 

Pro konkrétní lokalitu v horském prostředí by mělo zároveň navrhované filtrační prostředí 

KČOV nebo ZF splňovat následující kritéria: 

 hloubka filtračního pole pro horské oblasti s nadmořskou výškou nad 600 m.n.m. 

aspoň 1,20 m, větší půdorysná plocha (více neţ 5,0 m
2
 na 1 EO) 
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 v horských oblastech, kde je nízká mocnost orniční vrstvy (půdy), se naskýtá moţnost 

vyuţít jako filtrační médium vytěţený materiál ze stavební jámy (pokud je zrnitostním 

sloţením 4 – 8 mm nebo hrubší; po provedení jednoduché zkoušky odolnosti vůči 

mrazu (moţný rozpad filtračního materiálu) podle ČSN EN 12371 nebo ČSN EN 72 

1176 

 při dostupnosti (slévárna aj. producent struskového materiálu) pouţít jako filtrační 

materiál vysokopecní strusku (předchází stanovení výluhu těţkých kovů a stanovení 

mrazuvzdornosti) 

 povrch filtračního pole musí být osázen místními druhy mokřadních rostlin 

 pomocí alternativního zdroje (malé fotovoltaické panely nebo domovní větrná 

elektrárna) napájet mikrobublinný provzdušňovač, umístěný na dně filtrační náplně - 

doporučujeme zapojení malého 12V vzduchového kompresoru (spotřeba řádově 

jednotky W), zajišťujícího doplňkové provzdušnění filtrační náplně 

 

Výrazným odlehčením filtračnímu prostředí se naskýtá varianta dělení odpadních vod. 

Zvláště separovaná ţlutá voda (moč) ovlivňuje celkovou bilanci a tedy i čistící účinek 

filtrační náplně KČOV nebo ZF.  

Zárukou dokonalého odstranění amoniakálního dusíku by mohlo pro daný příklad 

představovat zařazení terciárního stupně přirozeného čištění, představující umělý mokřad 

(biologická nádrţ), jehoţ široké břehy jsou osázeny místními mokřadními rostlinnými druhy. 

Odtok z horské chaty do blízkého toku musí být pod hladinou vody v nádrţi z důvodu 

zachycení plovoucích rostlin nebo jejich částí. Z důvodu prevence proti uvolňování ţivin 

z odumřelých částí rostlin se doporučuje časté čištění a odstraňování neţivých organických 

částí ze dna nádrţe. 

 

Kalové hospodářství  

Kalové hospodářství musí zabezpečit bezpečné a hygienicky nezávadné vyuţití 

stabilizovaných kalů z biologického septiku a příp. i sedimentů z aerobní biologické nádrţe. 

Problematika kalového hospodářství pro modelovou horskou chatu můţe být řešena těmito 

způsoby:  

a) odvozem kalu fekálními vozy z biologického septiku na čistírnu odpadních vod 

vybavenou kalovým hospodářstvím; 

b) vysoušením kalu na otevřených a krytých kalových polích a následným 

kompostováním; 

c) odvozem a přímou aplikací stabilizovaného kalu na zemědělských půdách v souladu 

s příslušnými předpisy; 

d) Odvodněním kalů na kalových polích za přispění pomocí mokřadní vegetace. 
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Poslední jmenovaný způsob vychází z mnohaletého výzkumu evapotranspirace mokřadních 

rostlin; bylo ověřeno, ţe mokřadní rostliny mohou ve specifických případech za vegetační 

sezónu spotřebovat aţ 1,20 m
3
 vody na 1,0m

2
 plochy, tzn. mokřadní rostliny mohou výraznou 

mírou přispět k redukci objemu odvodňovaného kalu.  

U modelové horské chaty lze uvaţovat také o vysoušení kalů ve fóliovém nebo skleníkovém 

objektu (nesmí narušit ráz horské krajiny), jeho následném slisování do briket a dalším vyuţití 

prostřednictvím spalování (v národních parcích kal nelze vyuţít na hnojení).  

 

Eliminace mnoţství vypouštěných vod přírodními způsoby 

V lokalitách s niţšími nadmořskými výškami lze běţně a snadno navrhovat pomocí 

přirozených čistících přístupů systém, který převádí veškerou odpadní vodu prostřednictvím 

evapotranspirace do atmosféry. Důleţitou roli v tomto případě hraje dokonalé mechanické 

předčištění (výše popsané). Při známých vstupních parametrech, jako je mnoţství připojených 

producentů (osob, EO), a zejména jejich denní produkce odpadní vody, mohou nastat dvě 

moţnosti vyuţití evapotranspirace: 

 Eliminace mnoţství vyčištěné odpadní vody – při pevně dané ploše malé KČOV (ať 

uţ jako hlavního nebo terciálního stupně čištění) lze snadno stanovit mnoţství vody, 

které se během vegetačního období prostřednictvím evapotranspirace vypaří.  

 Úplný bezodtokový systém čištění odpadních vod – systém musí být navrţen tak, aby 

dovedl vyuţít (evapotranspirací převést na plynné skupenství čištěnou odpadní vodu) 

veškerou přivedenou vodu. V horských oblastech, kde je výrazně vyšší roční úhrn 

sráţek, nelze počítat s bezodtokovým systémem, do celkové bilance odpadní vody 

však evapotranspirace zasahuje. 

 

Vzhledem ke klimatickým poměrům ČR, spočívajícím ve vyloučení transpirace mokřadních 

rostlin během nevegetačního období a zároveň výrazné sníţení evaporace během zimního 

období je potřeba v konkrétním případě celoročního provozování modelové horské chaty 

zařadit do systému akumulační nádrţ, slouţící k retenci vody během nevegetačního období 

(polovina měsíce října - konec měsíce dubna). Objem vody tak lze při známé produkci 

odpadní vody snadno stanovit. Na začátku vegetačního období potom nastává pro horskou 

chatu několik moţností: 

 akumulovanou vodu vyvézt (obdobně jako se vyváţí jímky na odpadní vodu) 

 vodu postupně přečerpávat na evapotranspirační pole (nutno brát ohled na vzrůst 

rostlin a niţší transpirační činnost před plným vzrůstem v kombinaci s přítokem 

odpadní vody od producentů 

 vyuţít akumulovanou vodu na závlahu 
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ZÁVĚR 

V podstatě se většina řešících shodla na tom, ţe pokud to jen trochu jde, je třeba jiţ u zdroje 

v budově a u WC u venkovního občerstvení oddělit alespoň moč (ţluté vody) a to kvůli 

zajištění odstranění dusíku a případně i fosforu – zvláště pokud existuje přístup fekálním 

vozem alespoň po část roku. Vyčistit z odpadních vod amoniak (zvláště pokud je předpoklad 

většího mnoţství moči) je u tak malého objektu a navíc nepravidelně obývaného, provozně 

problematické pro jakoukoliv technologii. 

Podle mne pak za zváţení stojí i separátní řešení šedých vod (sprchy), které jsou znečištěny 

minimálně. Tím se minimalizuje mnoţství vod k dalšímu čištění. 

No, a pak uţ se budou názory rozcházet, a bude tedy záleţet na rozhodnutí investora, jakou 

z alternativ si vybere po zhodnocení ekonomických hledisek (pořizovací a provozní náklady,  

nároky na zastavěnou plochu) a provozních hledisek (ochota a schopnosti, vytíţenost hotelu). 

K věci se ještě vyjádří vodoprávní úřad a správce CHKO – detailně posoudí dopad na okolí. 
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SEKCE 3 

 

Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách: toxicita, 

eutrofizace, moţnosti řešení nadměrného vnosu těchto 

sloučenin do povrchových i podzemních vod. Řízení 

jakosti vod v povrchových tocích a nádrţích. 
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Vodárenská nádrţ Švihov na řece Ţelivce je základním zdrojem pitné vody pro 

nejvýznamnější vodárenskou soustavu v Čechách, zásobující cca 1,5 milionu obyvatel (cca 74 

% poţadavku praţské aglomerace, dále části okresů Benešov, Beroun, Pelhřimov, Kladno, 

Mladá Boleslav a Kutná Hora). Nachází se asi 70 km od hlavního města a je provozována od 

roku 1972 (vznikla na základě usnesení vlády č. 816 ze dne 18. 9. 1963). Pro jakost vody jsou 

zejména rozhodující hodnoty dvou ukazatelů – dusičnanu a fosforu (nutrienty, které jsou 

kritickou sloţkou znečištění). Dusík v dusičnanové formě zhoršuje jakost vody přímo: není 

v nádrţi významněji transformován a nelze jej odstranit vodárenskou úpravou. Fosfor 

ovlivňuje jakost upravené vody nepřímo: v nádrţi podporuje rozvoj fytoplanktonu, který 

působí vlastní problémy s jakostí a úpravou vody. Nadměrný přísun fosforu a dusíku 

představuje v současnosti hlavní riziko pro jakost vody ve vodárenské nádrţi Švihov. 

Přebytek ţivin (zejména fosforu) způsobuje – v závislosti na ročním období – masový rozvoj 

fytoplanktonu (vodního květu sinic) téměř ve všech vodních nádrţích v povodí. 

Trofizační proces je stimulován vstupy fosforu a dusíku, které „hnojí― vodní útvary. Ţiviny 

pocházejí z různých zdrojů v celém povodí včetně komunálních bodových zdrojů 

nevybavených zařízením na odstraňování ţivin, nadměrně nebo nevyváţeně hnojených 

zemědělských pozemků, ale téţ z pozemků odvodněných drenáţemi. V zamokřených půdách 

se po odvodnění organický půdní dusík mění na rozpustné dusičnany, které podzemní voda 

rychle odnáší do příslušných povrchových vod – recipientů a jsou-li zde přítomny 

vodorozpustné formy fosforu, tak dochází k masivnímu rozvoji sinic [1].  

 

Realizace plošného monitoringu vybraných krajinných území v povodí VN Švihov 

Kvantifikace zdrojů ţivin a znalost funkčních závislostí popisujících transport ţivin v povodí 

a odnos do vodárenské nádrţe jsou potřebné pro řízení jakosti vody před její úpravou, např. 

pro předpovídání jakosti na odběrné etáţové věţi, hodnocení trofických poměrů v nádrţi, 
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vlivu poklesu hladiny na jakost vody a rozhodování o prioritách v povodí (výstavba a 

technologické vybavení čistíren odpadních vod, návrhy opatření v zemědělské výrobě). 

Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze je řešena expertní studie 

„Zhodnocení zátěţe povodí vodárenské nádrţe Švihov a model průniku nutrientů do 

vodárenské soustavy Ţelivka―. Od dubna 2008 je prováděn plošný monitoring na 51 měrných 

profilech umístěných na drobných vodních tocích v pramenné oblasti řeky Trnavy a Ţelivky 

(dílčí toky Hejlovky a Bělé). Vzorky vody jsou odebírány 1x měsíčně z jednotlivých měrných 

profilů a předávány k chemickému rozboru do laboratoří VŠCHT, Ústavu technologie vody a 

prostředí v Praze ke zjištění obsahu nutrientů. V odebraných vzorcích vody jsou měřeny 

hodnoty koncentrace N-NO3
-
 a P-PO4

3-
 metodou kolorimetrického stanovení pomocí 

přenosného kolorimetru DR 890. Výsledky monitoringu jsou vyuţívány v následném 

terénním šetření k identifikaci závaţných zdrojů a pravděpodobných příčin znečištění s cílem 

vymezit hydrologická povodí s nutností přednostního uplatnění nápravných opatření [2]. 

V současné době je expertní činnost zaměřována na zhodnocení zátěţe vodního prostředí 

vodorozpustným fosforem prostřednictvím monitoringu na drobných vodních tocích, odhady 

eutrofizačních potenciálů a omezování trofizačních procesů ve vybraných hydrologických 

povodích [3]. Projektový záměr zahrnuje vypracování úvodní bilanční studie zdrojů 

znečištění a stanovení míry únosné zátěţe pro vstup fosforu a sedimentů do vodního prostředí.  

 

Cílem je vytipování rizikových oblastí s nejvyšším znečištěním povrchových vod dusičnany a 

vodorozpustnými formami fosforu, který se hlavní měrou podílí na trofizaci vodních nádrží. 

 

Pravidelná terénní šetření jsou prováděna v období mimo zimní měsíce po kaţdém odběru 

vzorků vody zejména u měrných profilů s významně zvýšenými koncentracemi P-PO4
3- 

[4]. 

Znečištění komunálními odpadními vodami vykazuje v průběhu roku téměř setrvalý stav bez 

extrémních výkyvů a společně se znečištěním vodorozpustným fosforem ze zemědělství 

v období mimo sráţkových epizod se pohybuje na úrovni 10-15%  celkového přísunu fosforu 

[5]. Na základě vlastních terénních šetření byl prokázán i vliv nově postavených 

zemědělských bioplynových stanic na zvýšení zátěţe krajinných území drobných vodních 

toků, kde se projevuje eutrofizační potenciál vyváţeného digestátu.    

Rozvodnice nad uzávěrovým měrným profilem na Trnavě /silnice Křelovice-Červená Řečice/ 

a měrným profilem na Ţelivce /silnice Krasíkovice-Pobistrýce/ vymezuje krajinné území s 

počtem 51 hydrologických povodí 4. řádu o celkové výměře 624,7 km
2
, coţ v rámci celého 

povodí vodárenské nádrţe Švihov představuje 53,7 %. Terénní šetření zahrnuje krajinné 

území sedmi vodních útvarů, které byly deklarovány v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy 

/tabulka č. 1/ a pro něţ jsou v současné době navrhována programová opatření k dosaţení 

dobrého ekologického stavu v roce 2015. 
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Tabulka č. 1 – Vodní útvary pramenné oblasti Trnavy a Ţelivky (Hejlovka a Bělá) 

ID útvaru 

povrchových 

vod 

Název útvaru povrchových vod 

Plocha 

útvaru 

[km
2
] 

Procento 

povodí VN 

Švihov 

12663000 Trnava po soutok s tokem Kejtovský potok 152,85 13,0 

12668000 Kejtovský potok po ústí do toku Trnava 90,80 7,7 

12677000 Trnava po vzdutí nádrţe Ţeliv 75,03 6,4 

12616000 
Ţelivka (Hejlovka) po soutok s tokem Cerekvický 

potok 
49,44 4,2 

12619000 Cerekvický potok po ústí do toku Ţelivka (Hejlovka) 54,53 4,6 

12631000 Bělá po ústí do toku Ţelivka (Hejlovka) 130,58 11,1 

12646000 Ţelivka (Hejlovka) po soutok s tokem Trnava 71,47 6,1 

 

Lokalizace měrných profilů v pramenné části povodí vodárenské nádrţe Švihov je provedena 

s odbornou péčí tak, aby umoţňovala analyzovat maximum moţných vlivů na jakost 

povrchových vod z bodových a plošných /difuzních/ zdrojů znečištění. Je monitorováno 

především znečištění vod drobných povrchových toků, které byly ve sledování Zemědělské 

vodohospodářské správy, avšak jejím začleněním dnem 1. 1. 2011 do Povodí Vltavy, státní 

podnik, a státního podniku Lesy České republiky můţe být pravidelný dosavadní monitoring 

oslaben. Umístění měrných profilů v pramenné oblasti vodního toku Trnavy je zakresleno 

v následujícím mapovém výstupu (mapa č. 1). 

Pro jednotlivé měrné profily byly stanoveny roční průběhy koncentrací nutrientů a dostatečná 

časová řada měření umoţnila stanovit i charakteristickou hodnotu znečištění vodních toků 

dusičnany. Jako orientační ukazatel pro vyhodnocování zátěţe povrchových vod byly pouţity 

klasifikační třídy normy ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových vod. Odhady zátěţe 

jsou prováděny stanovením průměrných hodnot mediánů /míry centrální tendence/ v časových 

řadách 2007-2010 na Trnavě a 2008-2010 na vodním toku Hejlovky a Bělé. 

V dílčím povodí toku Trnavy jsou do III. klasifikační třídy zařazeny měrné profily MP 19 a 

MP 8 s rozptylem hodnot P-PO4
3- 

v rozsahu 0,263-0,323 mg/l. Na dlouhodobém znečištění se 

podílí především vypouštění nečištěných odpadních vod z obcí /Zhořec a Lesná/ a úniky 

statkových hnojiv z uloţiště v areálu Zhořec a po jejich aplikaci na zemědělskou půdu. Do II. 

klasifikační třídy jsou zařazeny čtyři měrné profily s rozptylem hodnot P-PO4
3- 

v rozsahu 

0,062-0,122 mg/l. Na dlouhodobém znečištění se opět podílí vypouštění nečištěných 

odpadních vod z místních obcí /Jetřichovec, Bratřice, Arneštovice a malé obce v povodí 

Kejtovského potoka/. Na řadě měrných profilů se uplatňuje i podíl tekutých statkových hnojiv 

po jejich aplikaci na zemědělskou půdu, coţ prokazují zvýšené hodnoty P-PO4
3- 

v případě 

sráţkových epizod. 

Lokalizace měrných profilů v pramenné oblasti Ţelivky (dílčí toky Hejlovka a Bělá) je 

zakreslena v mapě č. 2. 
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Mapa č. 1 - Umístění měrných profilů v pramenné oblasti Trnavy 
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Mapa č. 2 - Umístění měrných profilů v pramenné oblasti Ţelivky 

 

 

V dílčím povodí toku Ţelivky jsou do III. klasifikační třídy zařazeny čtyři měrné profily 

s rozptylem hodnot P-PO4
3- 

v rozsahu 0,192-0,255 mg/l. Na dlouhodobém znečištění se podílí 

především vypouštění nečištěných odpadních vod z obcí /viz tabulka č. 2/ a úniky statkových 

hnojiv z polních uloţišť a jejich aplikace na zemědělskou půdu. Do II. klasifikační třídy je 

zařazeno deset měrných profilů s rozptylem hodnot P-PO4
3- 

v rozsahu 0,052-0,136 mg/l. Na 

dlouhodobém znečištění se opět podílí vypouštění nečištěných odpadních vod z obcí a 

statková hnojiva po jejich aplikaci na zemědělskou půdu. 

 

Rozhodující zdroje přísunu fosforu /Pcelk./ 

Hlavními zdroji celkového fosforu z povodí vodárenské nádrţe jsou: 

- znečištěné odpadní vody, tj. sídla, kde buď zcela chybí čistírny odpadních vod, či není 

správně nastavena technologie čištění na potřebnou úroveň nebo nedisponují technologií na 

odstranění fosforu Na základě průměrných specifických produkcí znečištění, které byly 
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odvozeny VÚV TGM Praha [6] z tříletého měření odtoků z jedenácti vzorových obcí v 

povodí Ţelivky se odhadují specifické odtoky z obcí bez ČOV na 0,57 kg Pc/obyv/rok a 

8,8 kg Nc/obyv/rok. 

- hnojení statkovými a průmyslovými hnojivy na produkčních půdních blocích s nevhodnými 

agrotechnickými postupy umoţňujících přímé plošné splachy ţivin do vodních toků a 

vodních nádrţí, vyplavování vodorozpustného fosforu z meliorací; 

- odnosy fosforu vázaného na erodované částice zeminy splavované z intenzívně hnojených 

zemědělských pozemků při větších sráţkových epizodách; 

 

Tabulka č. 2 – Zdroje komunálního znečištění z  obcí v povodí vybraných měrných profilů 

Obce v ORP 

Pacov 

Obyvat

el  

trvale 

ţijících 

Počet 

rekreant

ů 

Napojenýc

h na 

veřejnou 

kanalizaci 

Produkce 

odpadníc

h vod 

v m
3
/den 

Nerozpuš

-těných 

látek  

v kg/den 

BSK5  

v 

kg/de

n 

Odtok  

celkového 

N  

v kg /rok 

Odtok  

celkového 

P  

v kg /rok 

Zhořec 134 10 0 20,6 7,6 8,2 1 223,2 79,3 

Lesná 69 39 67 12 4,4 4,8 778,8 50,4 

část Bratřice  

místní část 

Cetule 

164 

16 

50 

25 

90 VK 

bez VK 
31,5 11,6 12,6 1 914,0 124,0 

Arneštovice 79 20 cca 33 13,2 4,8 5,3 783,2 50,7 

Buřenice 

celkem 

Buřenice 

/obec/ 

Babice 

Kyjov  

Radějov 

223 

123 

54 

6 

40 

164 

90 

54 

2 

18 

90 

40 

30 

0 

20 

41,2 15,1 16,5 2 684,0 173,8 

Pošná celkem 

Pošná /obec/ 

Nesvačily  

Proseč 

Zahrádka 

221 

128 

9 

56 

28 

80 

50 

- 

10 

20 

148 

128 

0 

0 

20 

37,4 

 

13,7 15 2 296,8 148,8 

Důl 

Nová Ves 

35 

20 

39 

45 

32 

0 

12,2 4,5 4,9 853,6 

 

55,3 

 

Kámen 

celkem 

Kámen obec 

Nízká Lhota 

Nový Dvůr 

313 

274 

19 

20 

30 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

48,3 

 

 

17,7 19,3 2 886,4 187 

Pacov celkem 

Pacov město 

Bedřichov 

Jetřichovec 

5145 

4636 

59 

383 

330 

6 

4962 

4636 

50 

890,6 326,4 356,1 46 961,2 3 041,9 
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Roučkovice 

Velká Rovná 

Zhoř 

157 

180 

91 

22 

16 

18 

10 

3 

151 

18 

85 

22 

Obce v ORP 

Pelhřimov 
       

Libkova 

Voda 
188  188 28,7 10,5 11,5 1 654,4 107,2 

Kojčice 306 15 260 42,6 15,6 17 2 758,8 178,7 

Číţkov 120 20 0 19,8 7,2 7,9 1 144,0 74,1 

Boţejov 

celkem 

část Boţejov 

část Nová 

Ves 

652 

633 

19 

150 

100 

50 

 

630 

0 

112,7 41,3 45,1 6 397,6 414,4 

Bořetice 70  40 11,4 4,2 4,6 616,0 39,9 

Lidmaň 

celkem 

Lidmaň obec 

Lidmaňka 

Hojava 

Bohutín 

293 

251 

30 

4 

8 

250 

189 

25 

20 

16 

309 

251 

0 

0 

0 

53,1 

 

 

19,5 21, 2 3 678,4 238,3 

Olešná 

celkem  

Olešná 

Chválov 

Plevnice 

Řemenov 

546 

395 

31 

72 

48 

159 

39 

72 

36 

12 

467 

395 

0 

72 

0 

86,8 31,8 34,7 5 504,4 356,5 

Čelistná 105  105 15,6 5,7 6,2 924,0 60,0 

Vokov 68 22 60 11,3 4,1 4,5 695,2 45,1 

 

Bilanční odtoky Ncelk. a Pcelk. z obcí uvedené v tabulce č. 2 byly stanoveny na základě počtu 

trvale ţijících obyvatel a počtu rekreantů, tak jak jsou uvedeny v PRVKÚK Kraje Vysočina 

dostupného na webové stránce www.prvk.kr-vysocina.cz/prvk. Trvale ţijící obyvatelé se 

podílí na ročním specifickém odtoku nutrientů /údaj podle Justa, 1996/ v plné míře, 

přechodně bydlící byly započteny poloviční dobou pobytu.  

Provedené práce byly součástí expertní bilanční studie, která zahrnuje popis bodových zdrojů 

znečištění a znečišťovatelů s uvedením hodnot, kterými vodní recipienty dotují. Při výpisech 

z karet obcí PRVKÚK Vysočina byly současně zjišťovány údaje o způsobech nakládání 

s komunálními odpadními vodami a budoucích záměrech vodohospodářské infrastruktury. 

Podle podkladů PRVKÚK je v povodí vodárenské nádrţe Švihov 280 malých obcí a jejich 

částí s počtem 18.676 obyvatel tj. v průměru 67 obyvatel na obec, které čistírny odpadních 

vod nemají a jejich stokové sítě jsou volně zaústěné do vodních recipientů [7]. K nakládání s 
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vodou ve venkovském prostředí vodárenské nádrţe Švihov lze uvést, ţe rozptýlené malé obce 

v souhrnu představují typický případ difuzního znečištění. 

 

Zatímco emise do vodních toků z bodových zdrojů lze relativně snadno měřit nebo s 

přijatelnou spolehlivostí odhadovat, kvantifikace difuzních zdrojů je mnohem obtíţnější 

zejména z těchto důvodů: 

i. odnosy látek jsou časově silně nerovnoměrné,  

ii. zdroje jsou rozmístěny po celém povodí a transportované sloţky musí urazit různě 

dlouhé dráhy, neţ dospějí do toku, 

iii. během transportu do toku dochází ke změnám kvantitativním i kvalitativním. 

 

Difuzní znečištění vzniká při činnostech souvisejících s vyuţíváním venkovského i městského 

území, rozptyluje se napříč povodím a nevzniká jako proces vypouštění průmyslových, 

komunálních nebo faremních odpadních vod. Na rozdíl od sanace bodových zdrojů znečištění 

se opatření v případě difuzních zdrojů zaměřují přednostně na činnosti v území a nikoli na 

místa, kde znečištění vstupují do vodních recipientů a způsobují eutrofizační procesy.  

 

Difuzní znečištění je zřejmě také hlavní příčinou, proč vodní útvary v povodí vodárenské 

nádrže Švihov nevyhovují, a vzhledem k neznámému původu zdroje bylo navrženo odsunutí 

sanace difuzního znečištění do následujícího plánovacího cyklu po roce 2015. 
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ABSTRAKT 

V rámci informační podpory procesu plánování v oblasti vod byl sestaven simulační model 

oblasti povodí Horního a středního Labe, jehoţ prvotním cílem bylo vyhodnotit moţný efekt 

schváleného programu opatření v této oblasti povodí. Model je zaměřený na nejpouţívanější 

ukazatele jakosti povrchových vod a to BSK5, CHSK, N-NH4, N-NO3, celkový dusík a 

celkový fosfor. Kalibrace modelu proběhla na hydrologických a jakostních datech 

poskytnutých objednatelem za období 2000 – 2008. Do modelu byly zahrnuty všechny odběry 

a vypouštění uvedené ve vodohospodářské evidenci uţivatelů vody. Hodnocená opatření 

z plánu oblasti povodí byla omezena pouze na typy, jeţ mohou simulované koncentrace látek 

ovlivnit (opatření na bodových a plošných zdrojích znečištění). Model je implementován do 

nadřazeného informačního systému, se kterým běţný uţivatel pracuje skrze jednoduché 

webové rozhraní. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

bodové zdroje znečištění – efektivita navrţených opatření – modelování kvality vody – plán 

oblasti povodí - plošné zdroje znečištění – povrchové vody 

 

ÚVOD  

Přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 

ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Evropa zahájila náročný 

proces sjednocení přístupů v ochraně vod a vodních ekosystémů, při současné podpoře 

udrţitelného uţívání vod a zmírnění následků záplav a suchých období. Prvořadým cílem 

Rámcové směrnice je dosaţení „dobrého stavu― všech povrchových a podzemních vod. 

Tohoto cíle se v České republice dosáhne prostřednictvím programů opatření, jeţ jsou 

navrţeny a schváleny v jednotlivých plánech oblastí povodí. Nyní se nacházíme uprostřed 
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prvního plánovacího cyklu, ve kterém se opatření postupně realizují. Aby byly programy 

opatření co nejúčinnější, je třeba posuzovat jejich společný efekt v povodí směrem po proudu 

toku a ne pouze lokální dopad jednotlivých opatření. Za tímto účelem a s plánovaným 

vyuţitím zejména v navazujících dvou šestiletých cyklech byly v rámci informační podpory 

procesu plánování v oblasti vod v České republice vytvořeny simulační modely všech osmi 

oblastí povodí. Tento příspěvek pojednává o prvním z těchto modelů, a sice o simulačním 

modelu oblasti povodí Horního a středního Labe. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Název: Informační systém pro komplexní podporu procesu plánování v oblasti vod a 

sestavení simulačního modelu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec králové 

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Nábřeţní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 

Spolupráce: DHI a.s. 

Na vrších 1490/5, 100 00 Praha 10 

Na projektu jsme úzce spolupracovali se společností DHI a.s., která vyvíjela kompletně celý 

nadřazený informační systém, včetně podpůrných nástrojů a metodik nutných pro stavbu 

modelu. Simulační model byl vytvořen v programovém prostředí ArcGIS s integrovaným 

modulem Mike Basin. 

 

POPIS A VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Základním podkladem projektu je oblast povodí horního a středního Labe, ve které se 

pravidelně sledují data o mnoţství a kvalitě vody. Jedná se o zhruba 1/5 území ČR (14 976 

km
2
) s nejvyšší horou, páteřním tokem Labe a jeho závěrným profilem v Mělníku na soutoku 

s Vltavou. Do zájmového území také patří dvě menší území na severu, jeţ spadají do 

mezinárodní oblasti povodí Odry. Administrativně je povodí rozděleno do šesti územních 

samosprávních celků (krajů).  

 

POSTUP PRACÍ 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo v prvé řadě sestavit a nakalibrovat simulační model 

oblasti povodí Horního a středního Labe a následně vyhodnotit efekt schváleného programu 

opatření v plánu oblasti povodí formou změny koncentrace šesti sledovaných látek BSK5, 

CHSK, celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor v jednotlivých 
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vodních útvarech. Při zpracování projektu se postupovalo v jednotlivých krocích, jeţ lze 

shrnout do následujících bodů: 

1. Získání dat od objednatele a jejich předzpracování, 

2. Stavba struktury modelu, 

3. Příprava vstupních dat pro hydrologický model, 

4. Kalibrace hydrologie, 

5. Příprava vstupních dat pro jakost, 

6. Kalibrace jakosti, 

7. Zadání opatření do modelu, 

8. Simulace programu opatření modelem. 

 

ZJEDNODUŠUJÍCÍ PŘEDPOKLADY A PRINCIPY VÝPOČTŮ 

Pro takto rozsáhlý model bylo nutné stanovit zjednodušující předpoklady dané jednak 

dostupnými daty, pouţitým softwarem nebo časovým omezením. Zásadním rozhodnutím je 

způsob stanovení plošných zdrojů znečištění. Vzhledem k získání ucelených dat od 

objednatele, jeţ obsahuje pouze bodové zdroje znečištění, a k velké ploše řešeného území, 

byly plošné zdroje znečištění dopočítány jako neznámá společně se samočištěním. U obou 

těchto sloţek rovnice látkové bilance byla předpokládána závislost na průtoku, a sice ţe se 

zvyšujícím se průtokem se úměrně zvyšuje plošné znečištění a sniţuje samočištění. Dalšími 

předpoklady a principy byly: 

1. Pro zpracování modelu byla pouţita v minulosti naměřená data, nebyla prováděna 

ţádná cílená měrná kampaň. 

2. V místech nádrţí je model přerušen. 

3. Průměrná roční koncentrace u vypouštěných odpadních vod byla převzata jako 

charakteristická měsíční hodnota. 

4. Chybějící koncentrace látek u komunálních vypouštění byly doplněny dle existence 

čistírny odpadních vod a kategorie dle počtu ekvivalentních obyvatel. 

5. Chybějící koncentrace látek u průmyslových vypouštění byly doplněny dle spočtené 

průměrné hodnoty pro daný typ odvětví. 

6. Charakteristické koncentrace v jakostních profilech byly přepočteny z okamţitých 

koncentrací pomocí denních a charakteristických měsíčních průtoků metodou 

lineárního nebo logaritmického trendu. 

7. Plošné znečištění v sobě zahrnuje neevidované bodové zdroje a difúzní zdroje 

znečištění. 

8. Plošné znečištění je mezi dvěma kalibračními profily v celé ploše konstantní. 

9. Samočištění je zaloţené na principu kinematiky prvního řádu 

10. Model počítá s nitrifikací i denitrifikací 

11. Odhadnutý koeficient degradace pro kalibraci modelu byl uvaţován jako aritmetický 

průměr získaných měsíčních hodnot. 
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12. Doba zdrţení v úsecích byla vypočtena na základě odhadnuté rychlosti pro jednotlivé 

skupiny vodních toků rozdělených dle sklonu a velikosti. 

 

STAVBA MODELU 

Model byl sestaven na základě reálné struktury oblasti povodí (dílčí povodí, úseky toků, 

odběry, vypouštění, nádrţe, převody. Hydrologická a jakostní data byla vkládána do pracovní 

databáze, ze které byla postupně buď načítána do modelu nebo byl dle nich model kalibrován. 

 

Parametry simulačního modelu (počty prvků): 

Subpovodí 1233 (celková plocha 14710 km
2
) 

uţivatelé:  

Odběr    201 

Vypouštění   857 

Převody vody     32 

Nádrţe     16 

Počet úseků modelu celkem 4949 

Počet uzlů modelu 4938 

Profily s měřením průtoku vody   119 

Profily s měřením kvality vody     36 (nezapočteno 16 nádrţí) 

 

Software: Mike BASIN 2008, MB Preprocessor, ArcGIS 9.2, MS Access, MS Excell, VBA 

Časový krok – 1 měsíc, doba simulace – 1 rok (12 charakteristických hodnot) 

Doba výpočtu simulace - cca 4 hodiny 

Celkově model obsahuje asi 20 000 vstupních časových řad a při vlastní simulaci výpočtu se 

jich počítá dalších cca 70 000. 

 

KALIBRACE HYDROLOGIE A JAKOSTI 

Základními daty pro kalibraci hydrologie byly denní průtoky za období 2000-2007 převzaté z 

vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik. Dále byla pouţita data 

z vodoprávní evidence uţivatelů vody za stejné období (měsíční mnoţství). Kalibrace průtoků 

proběhla poloautomaticky za pomoci vytvořeného nástroje. Postup probíhal v těchto krocích 

1) Kontrola a doplnění denních hodnot 

2) Výpočet charakteristických průtoků (medián) 
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3) Výběr kalibračních profilů 

4) Příprava dat odběrů, vypouštění, odtoků z nádrţí 

5) Automatická kalibrace modelu - dopočet plošných odtoků 

 

V rámci jakosti byly v modelu sledovány následující látky: BSK5, CHSK, N-NH4, N-NO3, 

Ncelk, Pcelk. Základní hodnotou pro kalibraci jakosti byl látkový odnos z dílčích povodí 

modelu. Ten byl spočten na základě naměřených koncentrací jednotlivých látek a k nim 

dohledaných průtoků a za předpokladu lineární závislosti látkového toku na průtoku.  

Pro kalibraci jakosti bylo dále nutné dopočíst látkový vnos v jednotlivých mezipovodích a 

rozdělit ho mezi evidované bodové zdroje znečištění, ostatní zdroje znečištění (zjednodušeně 

plošné zdroje) a odhadnout míru samočištění (degradační koeficient k). Tento krok byl řešen 

formou aproximace látkového toku rovnicí, která je popsána v publikaci Nesměrák Ivan 

(2008) „Pokud známe sumu ze všech bodových zdrojů nad výpočetním profilem, můţeme ji od 

látkového toku odečíst a výsledek dát do rovnosti se součtem zatíţení z nebodových zdrojů 

znečištění a ztráty vzniklé samočistícími procesy v řece“. Rovnice předpokládá závislost 

plošného znečištění a samočištění na velikosti průtoku vody v řece. Do bodového znečištění 

je započten také látkový odnos z povodí nad řešeným územím. Dále byl podle rovnice 

rozpadu prvního řádu vypočten koeficient degradace K pro kaţdý měsíc a do modelu zadána 

průměrná hodnota. Posledním potřebným parametrem pro kalibraci a simulaci jakosti v 

modelu je doba zdrţení v kaţdém říčním úseku. Ta byla vypočtena pomocí délky úseků a 

měsíčních rychlostí stanovených zjednodušeně pomocí kategorizace toků do skupin s 

podobnou velikostí a podélným sklonem. 

Po zadání všech nutných dat do vstupní databáze byl model pomocí MB Preprocessoru 

nakalibrován dopočtením plošných látkových odtoků dílčích povodí a byla provedena 

simulace stávajícího stavu.  

 

Rovnice pro výpočet koeficientu degradace K: 

  

B - suma bodových zdrojů znečištění (g/s) 

LOchar - charakteristický látkový odtok (g/s) 

P char - vypočtené plošné znečištění (g/s) 

K - koeficient degradace (průměr) 

t - doba zdrţení v úseku toku (s) 

Rovnice pro výpočet látkového toku: 

 

 










 


char

char

LO

PB
tK ln.
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, kde 

 

Látkový odtok v profilu (g/s) vypočtený z charakteristického průtoku a 

koncetrace sledované látky 

 

Látkový vnos do mezipovodí - součet všech bodových zdrojů, včetně látkového 

odnosu z horního profilu (g/s) 

 

Vypočtené plošné znečištění (obsahuje navíc nesledované bodové a difúzní 

zdroje znečištění) (g/s) 

 

Celkový vnos znečištění do mezipovodí - součet bodových a ostatních 

(plošných) zdrojů znečištění (g/s) 

 
Vypočtené samočištění v mezipovodí (g/s) 

a, b, x, y, z Koeficienty 

Qchar Charakteristický průtok v profilu 

T Teplota vody (°C) 

 

SIMULACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Model počítá simulaci pro dvanáct měsíčních charakteristických hodnot. Výsledné měsíční 

hodnoty je nutné brát jako izolované a nikoliv jako reálnou časovou řadu dlouhou jeden rok.  

Ukázka výsledku simulace je patrná na následujícím obrázku. Jedná se o koncentrace BSK5 

v měsíci lednu. 

 
Obrázek 1. Ukázka výsledků 

simulace stávajícího stavu 
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ZADÁNÍ OPATŘENÍ DO MODELU 

Dále do projektu vstupuje plán oblasti povodí se schváleným programem opatření reagujícím 

na stav vodních útvarů. Z programu opatření byla pro posouzení efektivnosti vybrána pouze 

relevantní opatření, která mají vliv na sledované látky (rekonstrukce a výstavba kanalizací a 

ČOV, opatření vyplývající z nitrátové směrnice, protierozní opatření). Kaţdé opatření je s 

prvky modelu provázáno přes atributové tabulky a lze si ho jednoduše představit buď jako 

niţší koncentraci, změnu mnoţství nebo procentuální sníţení dané látky. Informační systém 

pak funguje tak, ţe pro danou sestavu posuzovaných opatření změní, podle jejich 

předpokládané účinnosti opatření, vstupní časové řady a spočítá novou simulaci a nové 

koncentrace následně porovná s původním stavem. 

Opatření na bodových zdrojích znečištění byly dvojího typu. Buď se jedná o změnu kvality a 

vypouštěného mnoţství, nebo o vznik nového vypouštění. Nová vypouštění mají ve 

stávajícím stavu hodnotu mnoţství i koncentrací rovnu nule, opatřením zrušená naopak ve 

výhledovém. 

 

Typy opatření a způsob jejich zadání do modelu: 

1) Rekonstrukce stávající ČOV 

Sníţení nebo zachování stávajících koncentrací, mnoţství stejné nebo vyšší 

2) Výstavba nové ČOV 

a. Na ČOV budou přepojeny okolní stávající vypouštění, ČOV na jiném místě 

koncentrace převzata z tabulky, mnoţství vypočteno dle počtu EO 

b. Jde o změnu stávajícího vypouštění – kanalizační výusť bez čištění 

Sníţení koncentrací na tabulkové hodnoty, vypouštěné mnoţství upraveno dle 

popisu opatření. 

c. Kombinace předešlých 

3) Rekonstrukce a výstavba kanalizace 

Dle popisu opatření zvýšení vypouštěného mnoţství na základě počtu nově 

připojených EO. Pro stav po realizaci opatření byly koncentrace vypouštěných látek 

převzaty buď ze stávajícího stavu, nebo z následující tabulky (vţdy niţší z hodnot).  

 

Tabulka 1. Průměrné koncentrace na odtoku z ČOV, pouţité pro efekt opatření v modelu 

POČET EO BSK5 CHSK Ncelk N-NH4 N-NO3 Pcelk 

< 500 18 70 35 15 16 4 

500 - 2 000 16 68 30 12 14 4 

2 001 – 10 000 14 66 20 10 10 3 

10 001 – 100 000 12 63 15 8 7 2 

> 100 000 10 60 10 4 6 1 
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Tabulkové hodnoty byly vytvořeny sníţením emisních standardů z nařízení vlády č.61/2003 

Sb. Sníţení bylo provedeno zejména pro BSK5 a CHSK neboť v reálných podmínkách dle 

průměrné koncentrace stávajících dobře fungujících čistíren jsou koncentrace výrazně niţší. 

Při plném převzetí hodnot z nařízení by pak docházelo ke zhoršení stavu, coţ není přípustné 

ani reálné. 

Redukce plošných zdrojů znečištění navrţeným opatřením byla provedena formou 

procentuálního sníţení plošných odtoků látek ve všech dílčích povodích příslušného vodního 

útvaru. V případě opatření na sníţení dusíku ze zemědělství * byla vzata v úvahu kombinace 

opatření a procentuálního zastoupení zranitelné oblasti v dílčím povodí. 

 

Tabulka 2. Procenta sníţení plošného látkového zatíţení dílčích povodí v modelu při aplikaci 

plošného opatření 

ID 

Opatření 
Název opatření 

Sníţení znečištění při aplikaci opatření v % 

CHSK BSK5 N-

NH4 

N-NO3 Ncelk Pcelk 

LA100197 
Drobní znečišťovatelé a menší obce 

do 2000 EO 
15 15 10 0 0 1 

LA100132 
Hospodaření v ochranných pásmech 

vodních zdrojů 
10 10 5 8 7 5 

LA100127

* 

Ochrana vod před znečištěním 

dusičnany ze zemědělských zdrojů 
2 2 3 12 11 3 

LA100128

* 

Opatření k eliminaci dusíku jako 

plošného zdroje znečištění vod 
2 2 5 8 8 4 

LA100130 
Sniţování znečištění z atmosférické 

depozice 
0 0 0 10 7 0 

LA100149 
Opatření k omezení eroze z pohledu 

transportu chemických látek 
2 2 2 1 2 10 

LA100198 Nevhodné uţívání území v nivě 4 4 2 1 2 8 

*Procento sníţení znečištění se počítalo dle procentuálního zastoupení zranitelné oblasti 

v ploše dílčího povodí 

 

Výpočet koeficientu efektu opatření a jeho aplikace na časové řady 

Koeficient efektu opatření, kterým se upravují jednotlivé časové řady prvků v simulačním 

modelu, se počítá odlišně pro opatření na bodových (uţivatel) a plošných zdrojích znečištění 

(dílčí povodí). 

 

1) Uţivatel (vypouštění) 

Pro kaţdého uţivatele (vypouštění) v modelu, na kterého se váţe opatření, a pro danou látku 

byl vypočten podíl sníţení koncentrace nebo zvýšení mnoţství 
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Koef = - cnávrh / csouč   , kde 

cnávrh – koncentrace vypouštěné látky v současnosti 

csouč – koncentrace vypouštěné látky po aplikaci opatření 

 

2) Dílčí povodí 

Pro kaţdé dílčí povodí v modelu, ve kterém je navrţeno jedno nebo více plošných opatření 

byl pro kaţdou látku spočten redukční koeficient dle vzorce 

Koef = -   kop / 100  , kde  

 

kop – procento sníţení látkového zatíţení v útvaru povrchových vod 

Časové řady příslušných prvků a látek v modelu jsou ve výsledku přenásobeny koeficientem 

K získaným přičtením jedné. 

K = Koef + 1 

 

VÝSLEDKY V RÁMCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Informační systém ovládá celý model zvenčí, mění časové řady, spouští simulace a přebírá 

jejich výsledky zpět. S uţivatelem systém komunikuje přes jednoduché a přehledné webové 

rozhraní, kde lze vybírat sestavy opatření, zadávat dotazy či filtrovat výsledky. Takto můţeme 

například na základě zadání jednoduchého dotazu získat všechny profily, kde se předpokládá 

po realizaci opatření sníţení koncentrace dusičnanového dusíku o 1 mg/l. V případě 

celkového efektu schváleného programu opatření v závěrném profilu v Mělníce se 

předpokládá sníţení koncentrace dusičnanového dusíku o přibliţně 0,9 mg/l. 

Informační systém můţe také odhadnout výhledový stav vodních útvarů, čehoţ bude vyuţito 

v příštím plánovacím cyklu, kdy se takto mohou zkoušet kombinace různě účinných opatření. 

Pomocí známého účinku a investičních nákladů pak lze najít nejefektivnější sestavu opatření 

pro daný vodní útvar. 

 

 

Obrázek 2. Hodnocení stavu před aplikací opatření 
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Obrázek 3. Hodnocení stavu po aplikaci opatření 

 

DALŠÍ MOŢNOSTI VYUŢITÍ SIMULAČNÍHO MODELU 

Simulační model je mocný nástroj a jeho hlavní vyuţití se předpokládá při příštích 

plánovacích cyklech, kdy bude nápomocný při výběru vhodných kombinací opatření 

vedoucích ke zlepšení stavu vodních útvarů. V současné době je informační systém naplněn 

daty prvního plánu oblasti povodí. 

Výhledově lze simulační model vyuţít i pro další aplikace. Jednou z nich je kombinovaný 

přístup, kdy jsme schopni z modelu zjistit odtékající látkové mnoţství a přepočtem přes 

známé Q355 můţeme po odečtení od imisního standardu získat moţné navýšení znečištění. 

Dalším vyuţitím můţe být hledání účinných opatření za účelem celkového sníţení 

koncentrace fosforu v závěrném profilu Labe v Hřensku poţadovaném v rámci mezinárodních 

cílů ochrany vod. 

 

ZÁVĚR 

Pro oblast povodí Horního a středního Labe byl v roce 2008 sestaven simulační model kvality 

vody pro látky BSK5, CHSK, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík a celkový 

fosfor. Model je zaloţen na datech z období 2000 – 2008 s měsíčním časovým krokem a 

dobou simulace 1 rok. Do modelu byla zavedena všechna relevantní opatření schválená 

v rámci plánu oblasti povodí. Model umí provedením simulace bez opatření a s nimi 

vyhodnotit jejich efekt formou změny koncentrace příslušné sledované látky. Model je 

implementován do robustního informačního systému zvaného PLANOP, jeţ obsahuje celý 

plán oblasti povodí a který je propojen s datovými zdroji Povodí Labe, státní podnik (ISYPO, 

GISYPO NET). 
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ABSTRAKT 

Hodnocení ekologického stavu vodních toků vyplývá z poţadavků Směrnice 2000/60/ES na 

dosaţení minimálně dobrého ekologického stavu, nebo potenciálu povrchových vod do roku 

2015. Příčinou narušení vodních toků můţe být i městské odvodnění, zejména přepady 

z dešťových oddělovačů (OK). V příspěvku je diskutováno, nakolik jsou metody předepsané 

v ČR pro hodnocení ekologického stavu vodních útvarů pouţitelné i pro postiţení vlivů 

městského odvodnění včetně hodnocení ekologického stavu urbanizovaných vodních toků. 

Pro oba účely je nejvhodnějším bioindikátorem makrozoobentos, avšak liší se vzorkovací 

období, dostupnost podpůrných informací pro interpretaci výsledků, hodnotící metriky a 

pracnost zjištění jen vlivů OK nebo i ekologického stavu. Zůstávají otevřené otázky postupů, 

jak zahrnout hodnocení vlivů OK do Plánů povodí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bioindikátory, dešťové oddělovače, ekologický stav, makrozoobentos, městské odvodnění 

 

ÚVOD 

Základním poţadavkem EU po členských státech je dosaţení minimálně dobrého 

ekologického stavu, nebo potenciálu povrchových vod do roku 2015 (Směrnice 2000/60/ES – 

Rámcová směrnice - RS). V případě, ţe vody poţadovaný stav nesplňují, je třeba přistoupit 

k nápravným opatřením. Narušení vodních toků můţe mít celou řadu příčin. Z hlediska 

antropogenní činnosti jsou toky ovlivněny narušením fyzikálně-chemických vlastností vod, a 

to prostřednictvím plošných a difúzních zdrojů znečištění (atmosférická depozice, 

zemědělství), bodových zdrojů znečištění (vypouštění odpadních vod, městské odvodnění), 

narušením hydromorfologických podmínek (napřímením, zpevňováním koryta), či narušením 

hydrologického reţimu (nádrţe, městské odvodnění). Všechna tato narušení mohou být 

příčinou nedosaţení dobrého stavu. 
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U vodních toků v urbanizovaných územích zaústěním přepadů z dešťových oddělovačů 

jednotné stokové sítě (nazývaných téţ oddělovací komory, OK) dochází ke značnému 

látkovému i hydraulickému narušení vodního toku, v jehoţ důsledku se mění struktura 

akvatického společenstva změnou počtu druhů i jedinců, vymizením citlivých druhů a naopak 

rozvojem druhů tolerantních s krátkým ţivotním cyklem, mění se i ekologický profil 

společenstva (preference potravní, habitatu, proudění apod.) (Gammeter, 1996; BWK-M3, 

2001). 

Postiţení vlivu jednotlivých OK, případně jejich skupiny, se provádí na základě výpočetního 

posouzení splnění hodnot imisních kritérií pro nejzávaţnější ukazatele narušení (hydraulické 

zatíţení, toxicita amoniaku, vliv nerozpuštěných látek), a jednoduchým průzkumem v terénu a 

zjištěním viditelných aspektů narušení (deficit kyslíku, atd.) (Kabelková a kol., 2010). 

Výpočetní posouzení je nastaveno na vysokou hladinu spolehlivosti, a tedy výstupem je spíše 

potenciální riziko. Potvrzení, či vyvrácení zjištěného rizika je nutno provést na základě 

podrobnějšího biologicko-ekologického průzkumu vodního toku. 

Nestačí však „pouhé― posouzení vlivu samotného zaústění, ale je nezbytné identifikovat, zda 

dochází ke zhoršení dobrého ekologického stavu ve smyslu poţadavků RS. V případě, ţe 

vlivem zaústění OK sice dojde k mírnému narušení struktury společenstva, ale ekol. stav 

zůstává nadále dobrý, není třeba aplikovat nápravná opatření, ale pouze danou lokalitu 

sledovat. V případě, ţe vlivem zaústění dojde k zhoršení ekol. stavu vodního toku na horší 

neţ dobrý, je třeba aplikovat nápravná opatření. Pokud však dobrý ekol. stav není dosaţen jiţ 

na lokalitě referenční, tedy na lokalitě leţící nad zaústěním OK, je třeba hledat příčiny a 

směřovat nápravná opatření nejen do městského odvodnění, ale i do horních částí povodí. 

Cílem příspěvku je diskutovat, nakolik jsou metody předepsané v ČR pro hodnocení 

ekologického stavu vodních útvarů pouţitelné i pro postiţení vlivů městského odvodnění 

včetně hodnocení ekologického stavu urbanizovaných vodních toků. 

 

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VODNÍCH TOKŮ V ČR 

Hodnocení ekologického stavu vodních toků (velmi dobrý, dobrý střední, poškozený a 

zničený) vyplývá z poţadavku RS ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodohospodářské politiky. Hodnocení ekol. stavu zahrnuje hodnocení biologických sloţek 

kvality (makrozoobentos, ryby, fytobentos, makrofyta a fytoplankton) a sloţek podpůrných 

(hydromorfologie a chemické a fyzikálně chemické ukazatele), které jsou pro vlastní 

biologické sloţky určující. Principem biologického hodnocení je zjištění odchýlení se od 

přirozeného stavu. RS klade na metodiky pouze obecné poţadavky a kaţdý členský stát pak 

na základě těchto poţadavků vyvíjí vlastní metodu hodnocení. Aby byla zajištěna 

srovnatelnost výsledků hodnocení jednotlivých států, vytvořené metody podstupují 

mezikalibrační porovnání, ve kterém jsou hranice tříd velmi dobrý/dobrý a dobrý/průměrný 

harmonizovány a případně je státům doporučena jejich úprava (WFD CIS No. 14, 2011). 
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V současné době jsou jednotlivé národní metodiky hodnocení v ČR v různých fázích 

rozpracování, některé jsou hotové (ryby, makrozoobentos, fytobentos), jiné jsou finalizovány 

(makrofyta, fytoplankton). 

Hodnocení ekologického stavu se provádí v jednotlivých monitorovacích místech, která 

charakterizují samostatné útvary povrchových vod (tzv. vodní útvary - VU). Tyto VU jsou  

RS definovány jako „samostatný a významný prvek povrchové vody, jako jsou např. jezero, 

nádrţ, tok, řeka, nebo kanál, část toku, řeky nebo kanálu, nebo úsek pobřeţních vod―. Dle 

Langhammer a kol. (2010) představuje VU administrativní jednotku umoţňující popis stavu 

vodního prostředí. Pro moţnost hodnocení musí být VU jasně charakterizován jedním typem. 

Typologie VU je zaloţena na kombinaci čtyř parametrů (úmoří, nadmořská výška, geologické 

podloţí a řád toku dle Strahlera. 

Účelem hodnocení ekologického stavu je identifikace VU, které poţadovaný stav nesplňují, a 

tudíţ v nich bude nezbytné aplikovat vhodná nápravná opatření. Vzhledem k náročnosti 

biologického monitoringu, v rámci kterého musí být kaţdá lokalita z poţadavku Evropské 

Unie zhodnocena za 6leté období dvakrát, se na jednotlivých sledovaných profilech hodnotí 

pouze ta biologická sloţka, u které je očekáváno významné narušení související s ovlivněním 

podpůrných sloţek. 

 

VLIVY MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ NA VODNÍ TOKY A VHODNÉ 

BIOINDIKÁTORY 

Přepady z OK působí značná látková i fyzikální narušení vodních toků, která ohroţují jejich 

ekologický stav. Z hlediska látkové narušení jsou nejvýznamnější lehce rozloţitelné 

organické látky, které ve svém důsledku způsobují akutní deficit rozpuštěného kyslíku, který 

ohroţuje především citlivé druhy ryb. Opakovaným vnosem organických látek dochází ke 

změně trofie ekosystému, kdy autotrofní organismy jsou významně nahrazeny druhy 

heterotrofními. Kromě organických látek dochází téţ k vnosu základních ţivin (P, N), které 

mohou přispívat k eutrofizaci ekosystému (pomalu proudících úseků či stojatých vod). 

Nejzávaţnější je zvýšená koncentrace amonných iontů (NH4
+
), které za vhodných podmínek 

(zvýšená teplota a pH) disociují na amoniak (NH3), toxický především pro juvenilní stádia 

ryb. Neméně významný je vnos nerozpuštěných látek (NL) do toku, které negativně ovlivňují 

vodní biotu (BWK-M3, 2003; Krejčí a kol., 2004). Jedním z projevů je zákal sniţující 

prostupnost světla do vody a tím ovlivnění rozvoje fytobentosu a makrofyt, omezení 

fyziologických funkcí makrozoobentosu a juvenilních stádií ryb. Následná sedimentace 

spojená s kolmatací dna se negativně projevuje na dalším úbytku kyslíku, omezení 

výměnných procesů mezi dnem a tekoucí vodou, adsorpci polutantů (těţké kovy, organické 

polutanty), které se mohou prostřednictvím potravního řetězce kumulovat v různých stupních 

vodní bioty. 

Z fyzikálních narušení je pro vodní společenstva nejvýznamnější změna hydraulických 

podmínek a teploty, které se výrazně projevují především u drobných vodních toků. 

V důsledku hydraulického stresu, způsobeného nepřirozeným zvýšením špičkových průtoků 
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často doprovázeným transportem sedimentů, dochází k odnosu vodních organismů, ale také 

jejich ţivotního prostoru (eroze).  Zvýšení teploty můţe vést ke sníţení rozpustnosti kyslíku, 

či zvýšené toxicitě některých látek (např. polyaromatické uhlovodíky a těţké kovy) (Krejčí a 

kol., 2004). Obecně náchylnější vůči narušením OK jsou drobné vodní toky, u kterých v době 

dešťových událostí je větší poměr zaústěné vody z OK k průtoku v samotném toku. 

Pro zachycení a identifikaci jednotlivých typů narušení je moţné pouţít různé biologické 

indikátory (tab. 1).  S ohledem na specifika drobných vodních toků v urbanizovaném území je 

však moţnost jejich vyuţití značně omezena. Pro postiţení toxicity a deficitu kyslíku jsou 

nejvhodnějším indikátorem juvenilní stádia ryb (zvláště pstruhových), které jsou nejcitlivější 

zejména vůči toxickému působení NH3 (Lammersen, 1997). V případě drobných 

urbanizovaných toků je však pouţití ryb jako bioindikátoru omezeno jejich nízkým výskytem 

a značným ovlivněním umělého vysazování nepůvodních druhů rybářskými spolky. Vhodnost 

ryb jako indikátoru pro postiţení vlivu OK sniţuje téţ jejich značná mobilita (Peter, 2002). 

Toxicitu a další látkové zatíţení je moţno také postihnout na základě změny struktury 

společenstva makrozoobentosu, u kterého dochází ke ztrátám druhů citlivých vůči znečištění. 

Oproti tomu se hojně objevují druhy vůči znečištění tolerantní, jako jsou třída Oligochaeta 

(máloštětinatci), druh  Asellus aquaticus a rod Gammarus, jepice čeledi Leptophlebiidae, 

nebo druh Serratella ignita (Gammeter, 1996), které jsou zastoupeny vysokým počtem 

jedinců. Z citlivých druhů mohou vymizet například chrostíci Rhyacophila fasciata a Silo 

pallipes (BWK-M3, 2001). 

Při značném zatíţení nerozpuštěnými látkami narůstá ve společenstvu podíl sběračů a 

filtrátorů a preference jemnozrnného habitatu, z tolerantních druhů se objevují někteří 

zástupci třídy Oligochaeta a čeledi Chironomidae, zatímco z citlivých druhů mizí například 

jepice Rhithrogena semicolorata a chrostík Sericostoma personatum (BWK-M3, 2001). 

Zvýšený vnos ţivin obecně nejlépe postihuje fytobentos. Vzhledem k tomu, ţe OK jsou však 

často zaústěny do toku, ve kterém je obsah ţivin jiţ značně vysoký, zaústění OK se na změně 

struktury společenstva fytobentosu nijak významně neprojeví (Elsdon a kol., 2011). 

Nepřímou indikaci zvýšeného podílu ţivin můţe poskytnout téţ společenstvo 

makrozoobentosu, a to na základě zvýšení procentuálního zastoupení potravní skupiny 

spásači/seškrabávači, tj. organismů ţivících se rostlinnými nárosty. 

Stejně tak hydraulický stres je moţno postihnout opět na základě změny struktury 

společenstva makrozoobentosu nebo fytobentosu. Hydraulický stres vede k poklesu 

celkového počtu jedinců i druhů, kdy častějšími druhy se stávají druhy s krátkým ţivotním 

cyklem, u makrozoobentosu např. zástupci čeledi Chironomidae, Simuliidae a třídy 

Oligochaeta, u fytobentusu se objevují pionýrské druh (Achnanthes minutissima), které 

začínají být ve společenstvu dominantní. V tocích s výrazným hydraulickým stresem se málo, 

či vůbec nevyskytují schránkatí Trichoptera (chrostíci), Gastropoda (plţi) a jepice čeledi 

Heptageniidae (Gammeter, 1996). Ubývají druhy, které preferují pomalé aţ střední proudění a 

naopak četnějšími se stávají druhy preferující proudění rychlé a jemu odpovídající hrubozrnné 

habitaty, přibývají také drtiči (BWK-M3, 2001). 
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Z uvedeného vyplývá, ţe nejvhodnějším bioindikátorem jednotlivých vlivů MO je 

společenstvo makrozoobentosu, které dokáţe postihnout přímo, či nepřímo jednotlivé vlivy 

OK. Pro odlišení vlivů nízké jakosti vody a degradované morfologie toku od vlivů dešťových 

oddělovačů na strukturu společenstva makrozoobentosu je nutno provést i posouzení jakosti 

vody a hydromorfologického stavu vodního toku. 

 

Tabulka 1. Vztah pozorovaných efektů pod OK a příčin narušení společenstva 

makrozoobentosu 

Narušení Narušení Bioindikátor Projev 

A
k

u
tn

í 
n

a
ru

še
n

í 

Hydraulické 

narušení 

makrozoobentos 

sníţení celkového počtu jedinců a taxonů, změna 

zastoupení organismů preferujících různé proudění 

(úbytek limno aţ rheophilních (LR) taxonů,  

přírůstek rheophilních (RP) a rheobiontních (RB) 

taxonů) a mikrohabitaty (přírůstek preference 

habitatů litál a akál), úbytek Oligochaeta a 

Chironomidae,  

fytobentos přítomnost pionýrských druhů rozsivek  

ryby změna druhového sloţení 

Toxicita 

(zvláště N-

NH4) 

ryby mortalita především juvenilních stádií 

makrozoobentos 

úbytek jedinců i taxonů, přírůstek nespecifických 

(tolerantních) taxonů, úbytek např. Silo pallipes, 

Rhyacophila fasciata  

fytobentos ztráta citlivých druhů 

Deficit O2 
makrozoobentos ztráta citlivých taxonů 

ryby ztráta citlivých druhů 

Působení 

nerozpuštěnýc

h látek -  zákal 

makrozoobentos, 
ovlivnění fyziologických funkcí, změna struktury 

společenstva 

ryby fyziologické změny 

C
h

ro
n

ic
k

á
 n

a
ru

še
n

í 

Zvýšené 

koncentrace 

ţivin (N, P) 

makrozoobentos nepřímo zvýšeným podílem spásačů 

fytobentos 
zvýšený rozvoj, ale v případě městských toků 

významně zatíţených ţivinami jiţ není patrné 

Působení 

nerozpuštěnýc

h látek -

sedimentace 

makrozoobentos,  

zvýšení počtu jedinců, sníţení počtu taxonů, změna 

struktury společenstva, přírůstek preference habitatu 

pelál a partikulárního organického materiálu (POM), 

filtrátoři, mizí drtiči, přírůstek sběračů, Oligochaeta a 

Chironomidae, úbytek Simuliidae 

fytobentos 
změna struktury společenstva, pouze specifické 

tolerantní druhy 

Morfologie makrozoobentos nárůst indiferentních taxonů vůči proudění  

Vysvětlivky: 

sběrači - % zastoupení jedinců ţivících se zbytky rostlin a ţivočichů na dně, hojně se vyskytují v oblastech s jemným 

sedimentem 

filtrátoři -% zast. jedinců vyskytujících se v oblastech se značnými sedimenty a zachytávají potravu rozptýlenou ve vodě 

spásači - % zastoupení jedinců seškrabávajích částice rostlinného původu z povrchů a zachycujících zbytky z proudu 

drtiči-kouskovači - % zastoupení jedinců ţivících se většími částicemi organického materiálu a drtí organickou hmotu 

limno- aţ rheophilní (LR) - % zastoupení jedinců objevujících se ve stojatých vodách a v pomalu tekoucích tocích 

rheophilní (RP) - % zastoupení jedinců nacházejících se v tocích v zónách se středními aţ vysokými rychlostmi proudění 

rheobiontní (RB) - % zastoupení jedinců nacházejících se v tocích v oblastech s vysokými rychlostmi proudění 

pelál - % zastoupení jedinců preferujících bláto o zrnitosti < 0,063 mm 
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POM -% zastoupení jedinců preferujících částice organického materiálu (např. kusy dřeva a odumřelé rostliny)  

litál - % zastoupení jedinců preferujících hrubý štěrk, kameny a valouny o zrnitosti > 2 cm 

akál  - % zastoupení jedinců preferujících jemný aţ střední štěrk o zrnitosti 0,2-2 cm 

 

ODBĚRY A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ MAKROZOOBENTOSU 

Odběr vzorku makrozoobentosu pro účely hodnocení ekologického stavu toku v souladu 

s poţadavky RS se u nás provádí podle metodiky Perla (ČSN 75 7701). Tato metodika je 

aplikovatelná pro broditelné toky, tzn. asi do hloubky 1 m (rychlost proudu do 1 m. s
-1

). Jedná 

se o multihabitatový odběr, při kterém jsou přítomné habitaty vzorkovány proporcionálně dle 

svého výskytu v úseku dlouhém max. 100 m. Odběr se provádí ruční bentosovou síťkou po 

standardní dobu 3 minuty. Odběr vzorku musí splňovat četná kritéria předepsaná RS pro 

hodnocení ekologického stavu vodních útvarů (např. nejsou vhodná místa v těsné blízkosti 

mostů, či výustí). Odběry provádí ve dvou ročních obdobích a to v jarním (březen – polovina 

května) a podzimním (konec září – polovina listopadu) za normálního, případně 

podnormálního stavu (Q270d a niţší). Vzorkovány jsou uzávěrné profily vodních útvarů. 

Odběr vzorku makrozoobentosu pro postiţení vlivu zaústění dešťových oddělovačů se 

provádí téţ dle metodiky Perla. Aby bylo moţno postihnout vliv jednotlivé OK, nebo jejích 

skupin, a zároveň určit vzdálenost, na kterou se vliv projeví, vzorky se neodebírají těsně pod 

výustí OK, ale ve vzdálenosti rovné třicetinásobku druhé odmocniny šířky vodního toku b 

(     ). Další vzorky se pro zachycení dosahu narušení odebírají ve vzdálenostech (   

  ), (      ), (      ), a (      ) a nad místem narušení jako reference (neovlivněný 

profil). Vzhledem k takto odstupňovaným vzdálenostem je moţné odběr provádět na úseku 

cca 30 m. Odběry se provádějí v letních a podzimních měsících několik dní po přepadu, tedy 

několik dní po dešťové události tak, aby byl postiţen dlouhodobý vliv OK. 

Zpracování vzorku v obou případech spočívá ve vybrání a determinaci jednotlivých 

organismů z minimálně ¼ vzorku. Organismy ve vzorku jsou determinovány do závazné 

determinační úrovně a u kaţdého jednotlivého taxonu jsou počítány abundance. Determinační 

úroveň se liší v případě čeledi Chironomidae a třídy Oligochaeta, které pro postiţení vlivu 

OK nejsou jiţ dále determinovány, zatímco v případě hodnocení ekologického stavu je jejich 

další determinace zásadní. 

 

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU TOKU A VLIVŮ OK 

Hodnocení ekologického stavu vodních toků/útvarů na základě sloţek biologické kvality 

vychází z porovnání a zjištění míry odlišnosti stávajícího společenstva sledované lokality 

oproti referenci, jejíţ společenstvo odpovídá nenarušenému stavu vodního toku, tj. toku, ve 

kterém jsou zachovány přirozené průtokové podmínky, morfologie, fyzikálně-chemická 

kvalita vody a nejsou přítomny nepůvodní druhy organismů. Ukazateli odlišnosti jsou 

taxonomická struktura společenstva, početnost, diverzita a podíl taxonů citlivých vůči 

narušení (Směrnice 2000/60/ES). 
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Na základě těchto ukazatelů byl pro makrozoobentos vyvinut multimetrický index (MMI), 

postihující organické zatíţení, průmyslové a komunální znečištění, aciditu, trofii, toxicitu, 

eutrofizaci, hydromorfologickou alteraci a všeobecnou degradaci. Vzhledem k tomu, ţe 

struktura bioty je dána i celou řadou abiotických faktorů, byl multimetrický index odvozen 

pro šest tzv. typů toků specifikovaných velikostí toku (řád toku 1. -3., 4.-6., 7.-9.) a 

nadmořskou výškou (0-200 m. n. m., 200-500 m. n. m., 500-800 m. n. m.)). Výsledný 

multimetrický index je pro kaţdý typ toku kombinací různě váţených sedmi aţ osmi indexů 

neboli metrik (Opatřilová a kol, 2011). Pro vyjádření ekologického stavu jsou jednotlivé 

metriky převedeny na jednotnou škálu od 0 (odpovídá nejhoršímu moţnému stavu, tj. zničený 

stav) do 1 (odpovídá referenčnímu stavu, tj. velmi dobrý), takţe i multimetrický index nabývá 

hodnot mezi 0 a 1. Klasifikace ekologického stavu podle MMI je v tab. 2. 

 

Tabulka 2. Zařazení do tříd ekologického stavu podle hodnoty multimetrického indexu 

(MMI) (Opatřilová a kol., 2011) 

MMI Ekologický stav Třída kvality 

0,8 < MMI velmi dobrý 1 

0.6 < MMI ≤ 0.8 dobrý 2 

0.4 < MMI ≤ 0.6 střední 3 

0.2 < MMI ≤ 0.4 poškozený 4 

0.6 < MMI ≤ 0.2 zničený 5 

 

Hodnocení vlivu zaústění dešťových oddělovačů se provádí na základě změny: 

 počtu nalezených taxonů vůči referenci, 

 celkové abundance, 

 funkčního sloţení společenstva, 

 přítomnosti specifických taxonů, 

 saprobního indexu. 

Za významné narušení ve srovnání s referenčním profilem je díky přirozené variabilitě 

prostředí a s ní spojené nerovnoměrné distribuci organizmů povaţován rozdíl v abundanci 

větší neţ 30% nebo rozdíl v počtu taxonů větší neţ 20% nebo případ, kde se nepřekrývá 3 a 

více taxonů s minimálně střední abundancí nebo jeden vysoce abundantní taxon, či je-li rozdíl 

v saprobním indexu ΔSi ≥ 0,3 v níţině a ΔSi ≥ 0,2 ve středohoří (BWK-Materialien 1, 2003). 

Ze vzorků odebíraných pro postiţení vlivů OK (z některých) se určuje i ekol. stav pro zjištění 

nutnosti opatření. 

 

ZÁVĚRY A DISKUSE 

Nejvhodnějším bioindikátorem pro směrování nápravných opatření ve vodních útvarech, u 

kterých jednou z příčin nedosaţení poţadovaného ekologického stavu můţe být i ovlivnění 
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městským odvodněním, je makrozoobentos. Makrozoobentos se vzorkuje ve všech závěrných 

profilech vodních útvarů pro klasifikaci ekol. stavu a zároveň nejlépe postihuje i vlivy OK. 

Metodika hodnocení ekologického stavu vodních útvarů a metody pouţívané pro posouzení 

vlivů OK se liší v několika bodech, které mohou přinášet problémy při porovnávání výstupů: 

1. Vzorkovací období. Problémem v porovnatelnosti ekologického stavu v uzávěrných 

profilech vodních útvarů a v urbanizovaném povodí a v interpretaci výsledků můţe být 

předepsané či doporučené období vzorkování makrozoobentosu. Národní metodika je 

nastavena pro hodnocení jarních a podzimních vzorků (tj. březen – polovina května a konec 

září – polovina listopadu). V případě posuzování vlivů OK je však nejvhodnější čas pro odběr 

vzorků cca konec srpna – konec září (maximálně polovina října), tj. po období, kdy díky 

zvýšenému výskytu přívalových sráţkových událostí byly OK v činnosti nejčastěji, a tak se 

jejich vliv projevil nejvýznamněji. Pro vyhodnocení ekologického stavu, jako součásti 

posouzení vlivu zaústění OK, je tedy značně omezena doba vzorkování na cca 2-3 týdny. 

Díky takovému omezení se zvyšuje riziko nemoţnosti posoudit vliv zaústění v případech 

nepříznivého počasí (dlouhotrvající sucho nebo povodně). 

2. Dostupnost podpůrných informací pro interpretaci výsledků. Významně rozdílné je také 

mnoţství dostupných podpůrných informací o vodním toku (fyzikálně-chemické a 

hydromorfologické parametry), nezbytných pro interpretaci výsledků hodnocení ekologického 

stavu na základě struktury společenstva. Jakost vody ve vodních útvarech je pravidelně 

monitorována (ČSN 75 7221) a dle poţadavků RS se provádí hodnocení chemických a 

fyzikálně-chemických parametrů jednou za 3 měsíce, hydromorfologické posouzení jednou za 

6 let a hodnocení biologického stavu jednou za 3 roky (Vyhláška č. 98/2011 Sb.). Pro většinu 

urbanizovaných vodních toků, coţ jsou především toky 1. aţ 3. řádu, tyto informace nejsou 

k dispozici (nebo ne v potřebném rozsahu ukazatelů či v posuzovaných lokalitách). Pro 

správnou identifikaci příčin nedosaţení dobrého ekologického stavu urbanizovaných vodních 

toků jsou však tyto informace také zapotřebí. Protoţe není realistické provádět stejný rozsah 

vzorkování chemických a fyzikálně-chemických parametrů ani aplikovat poměrně sloţitou 

národní metodiku hodnocení hydromorfologického stavu (Langhammer, 2008), bude nutné 

stanovit nezbytné minimum potřebných informací a metody jejich pořízení, aby hodnocení 

ekologického stavu v uzávěrných profilech a v mezilehlých profilech v urbanizovaném 

povodí bylo co nejkompatibilnější. 

3. Hodnotící metriky. Pro vyhodnocení ekologického stavu na základě makrozoobentosu je 

připraven systém ARROW. Tento systém není veřejný a zahrnuje výpočet pouze metrik 

poţadovaných metodikou. Pro posouzení vlivu OK je tedy nutno pouţít i další systémy 

(např.AQEM a Hobent). Zatímco systém ARROW byl zpracován přímo na podmínky České 

republiky, systém AQEM byl vytvořen obecně pro celou Evropu. Indikační hodnoty 

některých taxonů se proto v jednotlivých hodnotících systémech mírně liší, coţ můţe mít 

určitý vliv na hodnoty vypočtených metrik. V případě, ţe by se systém ARROW stal 

veřejným systémem, bude za potřebí do něj začlenit výpočet dalších metrik potřebných pro 

posouzení vlivu OK (potravní preference, preference proudění a habitatu). 
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4. Pracnost. Dále se výrazně liší pracnost (v případě, ţe hodnotíme ekol. stav, ne jen vlivy 

OK). Značný rozdíl je v poţadované determinační úrovni třídy Oligochaeta a čeledi 

Chironomidae. Zatímco v případě hodnocení ekologického stavu je jejich další determinace 

nutností, v případě posuzování vlivů OK (bez klasifikace ekol. stavu) jsou tyto taxonomické 

úrovně dostačující a není třeba je dále determinovat. Právě tyto taxonomické skupiny jsou 

obtíţně determinovatelné, tedy časově velmi náročné. Je proto nutné pro případ hodnocení 

ekologického stavu v rámci posouzení OK nalézt nějaká zjednodušení. Jistá zjednodušení 

mohou být: 

1) V počtu vzorků pro hodnocení ekologického stavu:  

a. Vzorky pro hodnocení ekologického stavu se odebírají jen pro ty OK, které na 

základě výpočetního posouzení nesplňují imisní kritéria.  

b. Ekol. stav se nehodnotí ve všech odstupňovaných vzdálenostech pod OK. Je tedy 

nutno definovat vzdálenost pod OK, ve které je třeba ekol. stav vyhodnotit. 

2) V zjednodušení metody hodnocení ekologického stavu. Vzhledem k náročnosti 

biologického hodnocení se standardní hodnocení ekologického stavu na základě 

struktury společenstva makrozoobentosu zdá být pro běţnou vodohospodářskou praxi 

neaplikovatelné. Z toho důvodu byly provedeny různé studie moţnosti zjednodušení 

biologického hodnocení (Lorenz a kol., 2004; Clarke a kol., 2006; Lorenz a Clarke, 

2006; Šťastná a kol, 2011; Vlek a kol., 2006), avšak závěry většiny z nich ukazovaly 

na příliš velké zvýšení nejistot zjednodušeného biomonitoringu vůči národním 

hodnocením. 

V problematice posuzování OK zůstávají stále otevřené otázky. Jednou z nich je, zda 

zahrnout hodnocení vlivu OK do Plánů povodí a jakým způsobem postupovat v případě, ţe: 

 Vodní útvar v uzávěrném profilu nesplňuje dobrý stav. Budou v programech 

opatření zahrnuty téţ poţadavky na tvorbu generelů odvodnění, které by postihly 

vliv zaústění prvků městského odvodnění a umoţnily tak identifikaci příčin 

narušení pro efektivní aplikaci nápravných opatření?  

 Vodní útvar v uzávěrném profilu splňuje dobrý stav. Bude přesto poţadována 

tvorba generelů odvodnění a posouzení vlivu zaústění dešťových oddělovačů na 

ekologii vodního toku? 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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VLIV VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 

V ANAEROBNÍCH PODMÍNKÁCH NA RECIPIENT 

 

Váňa M., Mlejnská E. a Havel L. 

 

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

Podbabská 30/2582, 160 00 Praha 6 

 

ABSTRAKT 

V České republice se kromě klasických mechanicko-biologických čistíren odpadních vod 

vyuţívají i extenzivní (přírodní) způsoby čištění těchto vod. Mezi extenzivní technologie se 

řadí kořenové čistírny, biologické nádrţe a zemní filtry. 

Tyto doplňkové způsoby čištění se pouţívají především pro čištění odpadních vod z malých 

sídel, která mají buď nepravidelný přítok odpadních vod, rozkolísané látkové zatíţení nebo 

velmi zředěné odpadní vody, případně nedostatek finančních prostředků na vybudování 

a provozování mechanicko-biologické čistírny. 

Vyčištěné odpadní vody z malých sídel jsou vypouštěny především do málo vodných toků 

nebo jsou vsakovány. 

Ve vypouštěných vyčištěných odpadních vodách z kořenových čistíren a přetěţovaných 

biologických nádrţí mohou převládnout aţ silně anaerobní podmínky, které společně se 

zbytkovými koncentracemi znečištění (především amoniakálního dusíku) významně ovlivňují 

jakost vody a ekosystém příslušného toku. 

Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu vlivu vypouštěných vyčištěných odpadních vod 

v anaerobních podmínkách (kořenové čistírny, přetíţené biologické nádrţe) na jakost vody 

a ekosystém příslušného toku. Součástí příspěvku jsou i moţnosti omezení dopadů vypouštění 

tohoto typu vod na málo vodné recipienty. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

odpadní vody, recipient, anaerobní podmínky, kořenové čistírny, biologické nádrţe 

 

ÚVOD 

Odpadní vody po vyčištění v čistírnách odpadních vod jsou ve většině případů vypouštěny do 

vodního toku. Zbytkové znečištění, které ještě obsahují, působí na vodní prostředí toku.  
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Vyčištěné odpadní vody z klasických mechanicko-biologických čistíren obsahují zpravidla, 

vedle zbytkového znečištění uhlíkem, dusíkem a fosforem také zbytkové mnoţství celé řady 

specifických látek, které se moderní společnost pouţívá a po spotřebě se dostávají do 

odpadních vod (léčiva, kosmetické přípravky, antikoncepce apod.) a jsou vypouštěny do 

dostatečně vodných toků. 

Pro menší bodové zdroje znečištění nebo pro dočištění vyčištěných odpadních vod 

z klasických mechanicko-biologických čistíren se dále vyuţívají i extenzivní (přírodní) 

způsoby čištění odpadní vody, mezi které řadíme biologické nádrţe, kořenové čistírny 

a zemní (půdní) filtry (Mlejnská 2009).  

V případě kořenových čistíren a přetíţených biologických nádrţí obsahuje vyčištěná odpadní 

voda ještě poměrně vysoké zbytkové koncentrace amoniakálního dusíku (10 – 70 mg/l N-

NH4
+
) a kromě toho se zpravidla vyskytuje v anoxických nebo anaerobních podmínkách. Je-li 

vypouštěna do málo vodného recipientu, dochází k zásadnímu ovlivňování ţivota v toku pod 

výtokem z čistírny nebo nádrţe.  

 

Metodika 

V rámci řešení problematiky zjištění míry ovlivnění toku byly sledovány odtoky z kořenové 

čistírny a z přetíţené biologické nádrţe (bez mechanického předčištění) a drobné vodní toky, 

do kterých tyto vyčištěné odpadní vody vytékaly. Na obou lokalitách bylo prováděno terénní 

měření fyzikálně-chemických parametrů (teplota vody, pH, konduktivita, koncentrace 

rozpuštěného kyslíku, ORP) a odebírány prosté vzorky nad výpustí, z výpusti a v určitém 

úseku pod výpustí na stanovení základních chemických parametrů (BSK5, CHSKCr, 

nerozpuštěné látky, formy dusíku a fosforu). Sledování bylo prováděno pravidelně po dobu 

několika let tak, aby pokrylo období celého kalendářního roku a za různých průtoků jak 

vypouštěné vyčištěné odpadní vody, tak i v toku. V letech 2010 a 2011 bylo sledování 

doplněno o hydrobiologický průzkum, při kterém byl zkoumán vliv vypouštěné odpadní vody 

na změnu společenstev fytobentosu a makrozoobentosu v podélném profilu úseku toku. 

Hydrobiologické vzorky byly odebírány a zpracovány dle ČSN 75 7701 a platných metodik 

(Marvan 2006, Kokeš 2006). 

 

Kořenová čistírna 

Kořenová čistírna s horizontálním průtokem se nachází ve středních Čechách, pod obcí s cca 

700 obyvateli. Technologickou linku čistírny tvoří ručně stírané česle, lapák písku, štěrbinová 

nádrţ, ze které natéká předčištěná odpadní voda paralelně na čtyři kořenová pole. 

Z jednotlivých polí odtéká sběrným potrubím do jednoho odtokového potrubí a je vypuštěna 

do potoka. Průměrný odtok z ČOV je 1,7 l/s, průměrný průtok v potoce 2,6 l/s, tzn., ţe odtok 

z ČOV tvoří cca 40 % celkového mnoţství vody pod výpustí. Průměrné odtokové koncentrace 

vybraných parametrů, jejich maxima a minima jsou uvedeny v tabulce 1, průměrné 

koncentrace v potoce nad výpustí, 5 m pod a 300 m pod, jsou shrnuty v tabulce 2. Potok nad 
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vyústěním z kořenové čistírny je obvyklého vzhledu, pod vyústěním je dno a vše pod 

hladinou vody potaţeno souvislým bílým povlakem elementární síry, voda má bílo šedé 

zbarvení a silně zapáchá. 

 

Tabulka 1 Průměrné, min. a max. koncentrace vybraných parametrů odtoku z ČOV (mg/l) 

 CHSKCr BSK5 NL105 N-NH4
+
 N-NO3

-
 N celk. Pcelk. 

Průměr 163 28 31,6 40,0 0,580 45,8 4,53 

Minimum 69 72 2,40 11,1 0,100 18,3 2,03 

Maximum 364 150 150 66,1 2,42 67,7 6,77 

 

Tabulka 2 Průměrné koncentrace v profilu nad vypustí, 5 a 300 m pod (mg/l) 

 CHSKCr BSK5 NL105 N-NH4
+
 N-NO3

-
 N celk. Pcelk. 

Nad výpustí 25 3,5 12,7 0,05 0,395 0,931 0,058 

5 m pod 84,4 35,9 22,5 20,1 3,2 26,3 2,33 

300 m pod 37,5 7,6 22,1 12,2 2,2 16,3 1,47 

 

Průměrná koncentrace rozpuštěného kyslíku, hodnoty oxidačně redukčního potenciálu (ORP) 

a konduktivity ve vypouštěné vyčištěné odpadní vodě, včetně minima a maxima naměřených 

hodnot jsou zachyceny v tabulce 3, průměrné hodnoty na měřené v potoce nad a pod výpustí 

v tabulce 4. 

 

Tabulka 3 Průměrné, min. a max. hodnoty vybraných parametrů odtoku z ČOV  

 Rozpuštěný kyslík 

(mg/l) 

ORP 

(mV) 

Konduktivita 

(µS/cm) 

Průměr 4,04 -245 1361 

Minimum 2,25 -279 856 

Maximum 8,90 -146 1928 

 

Tabulka 4 Průměrné koncentrace v profilu nad vyústí, 5 a 300 m pod 

 Rozpuštěný kyslík 

(mg/l) 

ORP 

(mV) 

Konduktivita 

(µS/cm) 

Nad vyústí 9,49 +36,6 780 

5 m pod 6,24 -216 1092 

300 m pod 6,30 +23,9 989 
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Průběh koncentrace rozpuštěného kyslíku, hodnot ORP a konduktivity ve sledovaném úseku 

potoka je zobrazen na obr. 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.: Průběh konduktivity v závislosti na vzdálenosti od výpusti z čistírny 

Hydrobiologický průzkum byl prováděn v profilu nad výpustí z ČOV (profil 1), cca 10 m 

(profil 2) a 300 m (profil 3) pod výpustí. 

Ve fytobentosu v profilu 1 dominovaly běţné rozsivky meso-eutrofních vod (především 

Navicula tripunctata; ostatní druhy Navicula gregaria, Synedra ulna, S. acus, Nitzschia 

sigmoidea, N. acicularis, Surirella minuta, Cymbella cistula, Stephanodiscus sp., 

Cymatopleura solea, Pinnularia viridis, Achnanthes lanceolata, Cocconeis placentula, 

Gyrosigma acuminatum, Gomphonema parvulum, Rhoicosphaenia abbreviata se vyskytovaly 

spíše ojediněle). Druhou dominantou fytobentosu byla vláknitá zelená řasa Cladophora 

glomerata. 

V profilu 2 (přímo ovlivněném přítokem vyčištěných odpadních vod) došlo k výrazné změně 

společenstva - dominovaly vláknité bakterie a sinice rodu Leptolyngbya, subdominantou pak 
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vláknitá zelená řasa Microthamnion strictissimum, naopak výrazně byl oproti profilu 1 

potlačen rozvoj bentických penátních rozsivek. Za zmínku stojí téţ poměrně hojný výskyt 

různých bezbarvých bičíkovců, coţ indikuje převahu degradačních procesů. V profilu 3 

zůstává charakter společenstva fytobentosu bez podstatných změn. Stále dominují vláknité 

bakterie a sinice rodu Leptolyngbya, hojněji se však začaly vyskytovat běţné penátní rozsivky 

přítomné na profilu 1 (Achnanthes lanceolata, Gomphonema parvulum, Nitzschia palea, N. 

acicularis, Navicula gregaria, N. tripunctata, Fragilaria ulna, Cymatopleura solea).  

Sloţení makrozoobentosu v profilu 1 odpovídá podmínkám mírně znečištěného malého toku: 

dominovali korýš Asellus aquaticus, pijavka Erpobdella octoculata a chrostík Hydropsyche 

angustipennis, hojné byly larvy jepic Baetis rhodani, schránkatí chrostíci čel. Limnephilidae 

(Stenophylax sp., Ironoquia dubia, Limnephilus sp.) a drobné larvy čel. Chironomidae. 

Ojediněle se vyskytovaly Gammarus sp., larvy pošvatek (Isoperla sp., Nemoura sp.) 

a muchniček (Prosimulium sp.). 

V profilu 2 došlo vlivem přítoku vyčištěné odpadní vody k negativní změně: kvalitativně 

i kvantitativně chudé společenstvo makrozoobentosu tvořily pouze ojediněle se vyskytujícími 

nítěnky Tubifex sp. a larvy Chironomus plumosus. K výraznému zlepšení nedošlo ani v úseku 

toku k profilu 3: makrozoobentos je i nadále kvalitativně chudý, s poněkud vyšší abundancí 

neţ v profilu 2. Běţně se vyskytovaly nítěnky Tubifex sp. a larvy Chironomus plumosus, 

ojediněle pijavky Erpobdella octoculata a chrostík Hydropsyche angustipennis. 

 

BIOLOGICKÁ NÁDRŢ 

Sledovaná biologická nádrţ se nachází v jiţních Čechách a je do ní přímo zaústěna obecní 

kanalizace bez mechanického předčištění. Hladinu rybníka asi z 95 % pokrývá okřehek menší 

(Lemna minor). V současné době převládají v nádrţi anoxické aţ anaerobní poměry 

Důsledkem těchto poměrů je i značný zápach a nevábný vzhled odtékající vody. Odtok 

z nádrţe není zaústěn do ţádného toku a v úseku několik kilometrů teče ve strouze. Vybrané 

charakteristiky biologické nádrţe jsou uvedeny v tabulce 5, v tabulce 6 a 7 jsou zachyceny 

průměrné hodnoty vybraných parametrů odtoku z nádrţe, minima a maxima naměřených 

hodnot a v tabulce 8 a 9 tytéţ parametry ve vzdálenosti 100, 500 a 750 m pod výpustí 

z nádrţe. 

 

Tabulka 5 Vybrané charakteristiky biologické nádrţe 

Parametr Mnoţství 

Počet obyvatel připojených na ČOV 168  

Počet EO připojených na ČOV 117 

celkové roční mnoţství čištěných OV [m
3
] 29.000* 

* z toho 9.000 m
3 
splaškových a 20.000 m

3 
ostatních (sráţkové, balastní) 
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Tabulka 6 Průměrné, min. a max. koncentrace vybraných parametrů odtoku z nádrţe (mg/l) 

 CHSKCr BSK5 NL105 N-NH4
+
 N-NO3

-
 N celk. Pcelk. 

Průměr 52,3 12,9 10,3 7,27 1,86 10,6 1,40 

Minimum 27 3,6 4 1,52 0,272 6,57 0,623 

Maximum 99 37 16 19,5 3,8 22 2,84 

 

Tabulka 7 Průměrné, min. a max. hodnoty vybraných parametrů odtoku z nádrţe.  

 Rozpuštěný kyslík 

(mg/l) 

ORP 

(mV) 

Konduktivita 

(µS/cm) 

Průměr 6,18 -104 365 

Minimum 3,63 -175 272 

Maximum 11,7 +88 553 

 

Tabulka 8 Průměrné koncentrace v profilu 100, 500 a 750 m pod výpustí (mg/l) 

 CHSKCr BSK5 NL105 N-NH4
+
 N-NO3

-
 N celk. Pcelk. 

100 m pod 34,4 5,8 8,1 5,01 1,78 8,73 0,970 

500 m pod 33,6 3,94 4,76 1,58 3,13 6,26 0,592 

750 m pod 28,6 3,57 9,23 1,11 3,74 5,84 0,506 

 

Tabulka 9 Průměrné hodnoty v profilu 100, 500 a 750 m pod výpustí 

 Rozpuštěný kyslík 

(mg/l) 

ORP 

(mV) 

Konduktivita 

(µS/cm) 

100 m pod 6,69 12 319 

500 m pod 8,16 113 255 

750 m pod 9,69 187 235 

 

Průběh koncentrace rozpuštěného kyslíku, hodnoty ORP a konduktivity v závislosti na 

vzdálenosti od výpustí z nádrţe jsou uvedeny na obrázku 4 – 6. 
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Obrázek 4.: Průběh hodnoty ORP 

v závislosti na vzdálenosti od výpusti 

z nádrţe 

Obrázek 5.: Průběh koncentrace rozp. 

kyslíku v závislosti na vzdálenosti od 

výpusti z nádrţe 

 

Obrázek 6.: Průběh konduktivity v závislosti na vzdálenosti od výpusti z nádrţe 

 

Hydrobiologický průzkum byl prováděn v profilu bezprostředně pod odtokem z nádrţe (profil 

1), cca 100 m (profil 2) a 500 m (profil 3) pod výpustí. 

Profil 1 přímo pod odtokem z biologické nádrţe vykazoval nízkou biomasu řas a sinic.  

Převaţovaly vláknité bakterie a vláknitá sinice Leptolyngbya sp.; běţné penátní rozsivky 

(Stauroneis anceps, Nitzschia palea, Gomphonema parvulum, Achnanthes lanceolata) se 

vyskytovaly pouze ojediněle. V profilu 2 (cca 100 m níţe) významně vzrostla relativní 

abundance bentických rozsivek (zejména Gomphonema parvulum, Achnanthes lanceolata, 

Nitzschia palea, vzácněji Stauroneis anceps, Navicula gregaria, atd.), vláknité sinice rodu 
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Leptolyngbya jsou stále přítomny, ovšem v niţší relativní a absolutní abundanci. Ojediněle se 

vyskytují jiţ i druhy typické pro čisté vody (ruducha Adouinella sp.). V profilu 3 (cca 500 m  

pod odtokem z nádrţe) jiţ tato ruducha v některých ročních obdobích dominovala; dále 

vzrostla relativní abundance i druhová pestrost bentických rozsivek (Gomphonema parvulum, 

Achnanthes lanceolata, Nitzschia palea, vzácněji Stauroneis anceps, Navicula gregaria, 

Meridion circulare, Navicula cryptocephala, Fragilaria ulna a další). V jarním období se 

vyskytuje Tribonema viride.  

Profil 1 byl charakterizován přítomností taxonů schopných tolerovat zvýšené znečištění 

a nízkou koncentraci kyslíku: dominovaly nítěnky Tubifex sp. a larvy Chironomus plumosus, 

ojediněle se vyskytovaly larvy Eristalis sp. 

V profilu 2 dochází k mírnému zvýšení doverzity společenstva makrozoobentosu – nítěnky jiţ 

nejsou dominantní sloţkou, vyskytují se i malé larvy dalších druhů čel. Chironomidae, 

chrostík Hydropsyche angustipennis a ojediněle Gammarus sp. 

Profil 3 vykazuje oproti profilu 2 poněkud niţší abundanci, ale vyšší diverzitu 

makrozoobentosu. Dominovali schránkatí chrostíci čel. Limnephilidae (Stenophylax sp., 

Ironoquia dubia, Limnephilus sp.) a drobné larvy čel. Chironomidae; méně hojně byly 

zastoupeny nítěnky Tubifex sp. a larvy Chironomus plumosus; ojediněle se vyskytovaly 

ploštěnky Dugesia lugubris a pijavka Erpobdella octoculata.  

 

DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Z kořenové čistírny i z biologické nádrţe odtéká vyčištěná odpadní voda v anaerobních 

podmínkách se zbytkovými koncentrace uhlíku a dusíku. Tyto vody v případě vypouštění do 

málo vodného toku (z kořenové čistírny je voda do toku vypouštěna, z biologické nádrţe voda 

odtéká několik kilometrů dlouhou strouhou) výrazným způsobem mění jeho kvalitu v úseku 

pod výpustí. Míra ovlivnění záleţí na průtoku vody v toku, průtoku vyčištěné odpadní vody, 

povětrnostních podmínkách apod. V závislosti na směšovacích poměrech můţe docházet ke 

zvratu aerobních podmínek v recipientu na podmínky anoxické, resp. anaerobní se všemi 

důsledky na ţivot v toku (Just, 2004; Mlejnská 2009; Váňa 2009). 

Ve vypouštěné vyčištěné odpadní vodě lze naměřit určité koncentrace rozpuštěného kyslíku 

i při hodnotách ORP hluboko pod -100 mV, to je ale důsledkem turbulence vody při odtoku 

z nádrţe nebo z čistírny. Koncentrace rozpuštěného kyslíku však velmi rychle klesá k nule 

a hodnota ORP se po směru toku postupně zvyšuje do doby, neţ dosáhne kladných hodnot 

(podmínky ve vodě se změní na anoxické resp. aerobní). Koncentrace rozpuštěného kyslíku a 

hodnota ORP v odtékající vodě kolísají v závislosti na lokálním provzdušňování v korytě, 

ředění vodou z okolních přítoků a samočistících procesech (odtékající voda má poměrně 

vysoké zbytkové znečištění organickými látkami, dusíkem a fosforem). Důsledky těchto 

procesů lze vizuálně pozorovat změnou vzhledu odtékající vody a zastoupení organismů. Pro 

návrat k obvyklým aerobním podmínkám ve vodě je dostatečná délka otevřeného koryta 

několik stovek metrů. 
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V případě odtoku z biologické nádrţe, kdy voda odtéká několik kilometrů dlouhou strohou, 

dochází k poklesu konduktivity (ve sledovaném úseku 750 m cca 30 %) způsobenému 

především odvodem vody z okolních pozemků, ale téţ např. sráţecími a sorpčními procesy. 

U výpusti z kořenové čistírny dochází k prudkému poklesu hodnoty ORP a koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v toku, postupně se pak hodnoty přibliţují hodnotám v běţném vodním 

toku.  

V sledovaných hydrobiologických ukazatelích (fytobentos, makrozoobentos) odráţejí změny 

odlišný charakter obou sledovaných drobných toků ovlivněných vypouštěním vyčištěných 

odpadních vod.  

V odtékající vodě z biologické nádrţe lze sledovat postupný samočisticí proces provázený 

zlepšováním charakteristik obou společenstev: zvyšování diverzity, postupná náhrada taxonů 

tolerujících vysoké organické zatíţení a nízkou (případně nulovou) koncentraci rozpuštěného 

kyslíku druhy náročnějšími na čistotu vody a obsah kyslíku. 

V potoce, do kterého odtéká vyčištěná odpadní vody z kořenové čistírny, je zřejmé, jak přítok 

vyčištěné odpadní vody do mírně znečištěného drobného toku vede k naprosté degradaci 

společenstev fytobentosu i makrozoobentosu a masivnímu rozvoji bakteriálních nárostů. 

Tento negativní antropogenní vliv potlačil samočisticí schopnost toku natolik, ţe ani 

v nejniţším sledovaném profilu (po cca 300m) nedošlo k regeneraci těchto společenstev.  

Moţností, jak zamezit negativnímu působení vypouštěných vyčištěných odpadních vod 

v anaerobních podmínkách z kořenových čistíren na recipient, se nabízí několik. Předně je to 

rekonstrukce samotné kořenové čistírny s horizontálním průtokem na typ s volnou hladinou 

(dochází ke zvýšené dodávce kyslíku do systému prostřednictvím fotosyntézy řas 

a atmosférickou difúzí (Nivala, 2007)) nebo jejich kombinace (hybridní systém) (Vymazal, 

2005), či zařadit za kořenovou čistírnu s horizontálním průtokem kořenovou čistírnu 

s vertikálním průtokem (zemní filtr). Dále je moţné pouţít některý z typů specifických 

kořenových čistíren – kořenová čistírna s přídavnou aerací (nelze pouţít v lokalitách bez 

moţnosti napojení na zdroj elektrické energie) – s pulsní výškou hladiny. Případně pouţít 

zařazení dalšího čistícího stupně například biologické nádrţe nebo, jak bylo ověřeno, 

vypouštět vodu do otevřeného koryta dlouhého několik stovek metrů, které by bylo součástí 

technologie čistírny, kde by docházelo jednak k změně podmínek z anaerobních na aerobní, 

a jednak k odstraňování zbytkového znečištění odpadní vody. 

 

ZÁVĚR 

Vypouštění vyčištěných odpadních vod v anaerobních podmínkách, v závislosti na poměru 

mísení, výrazně negativně ovlivňuje vodní tok, do které jsou tyto vody vypouštěny, a to 

především z hlediska kyslíkových poměrů a změny podmínek v toku (z aerobních na 

anoxické, případně anaerobní) s logickými důsledky na změnu společenstva organismů.  

Z tohoto důvodu je nezbytné s ohledem na danou lokalitu (především kvalitu surové odpadní 

vody) a ekonomické moţnosti zvaţovat takové technické zásahy, které by vedly k odstranění 
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negativního vlivu vypouštěných vod v anaerobních podmínkách na recipient, včetně změny 

systému čištění odpadních vod, případně rekonstrukce stávajícího zařízení. 
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ABSTRAKT 

V příspěvku jsou prezentovány změny bakteriálních společenstev na čistírně odpadních vod 

Zbytiny.  Na tuto čistírnu jsou kladeny daleko větší nároky na kvalitu vyčištěné odpadní vody, 

neboť se nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Pro studium bakteriálních společenstev 

byly odebírány vzorky přítoku na čistírnu, odtoku z biologického stupně, odtoku z filtru a 

vzorky přítoku a odtoku ze druhého stabilizačního rybníka. 

Ve vzorcích byly standardními kultivačními metodami sledovány indikátory fekálního 

znečištění (fekální koliformní bakterie, Escherichia coli a intestinální enterokoky), dále přímé 

počty bakterií metodou fluorescenční mikroskopie po obarvení DAPI a fylogenetické skupiny 

bakterií (doména Archaea, třídy Alfa-, Beta- a Gammaproteobacteria a skupina Cytophaga-

Flavobacterium) metodou fluorescenční in situ hybridiazace. Rovněţ byla prováděna detekce 

patogenních bakterií (termotolerantní Campylobacter, Salmonella a koaguláza-pozitivní 

Staphylococcus). 

Počty indikátorů fekálního znečištění se v surové odpadní vodě pohybovaly v řádech 10
3
-10

4
 

ktj·ml
-1

, v odtoku z biologického stupně v řádech 10
1
-10

2
 ktj·ml

-1
 a ve finálním odtoku po 

dočištění ve stabilizačních rybnících jich bylo méně neţ 1 ktj·ml
-1

. Počty patogenních 

mikroorganismů byly v odtoku velmi nízké, rovněţ menší neţ 1 ktj·ml
-1

. Salmonely byly 

detekovány v celkovém odtoku ve 25 % případů. Celkové počty bakterií se na čistírně 

pohybovaly v řádech 10
6
 aţ 10

7
 (přítok). Z fylogenetických skupin převaţovaly ve všech 

odběrových profilech třídy Betaproteobacteria a Gammaproteobacteria. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Campylobacter, E. coli, fluorescenční in situ hybridizace, indikátory fekálního znečištění, 

mikrobiální společenstva, odpadní voda, patogenní mikroorganismy, Salmonella 
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ÚVOD 

Cílem práce bylo studium změn počtů bakterií na ČOV Zbytiny. Byly sledovány změny  

indikátorů fekálního znečištění (fekální koliformní bakterie, E. coli a enterokoky), 

patogenních mikroorganismů (salmonely, termotolerantní Campylobacter a koaguláza-

pozitivní stafylokoky) a dále změny celkových počtů bakterií a bakterií tříd Alpha-, Beta-, and 

Gammaproteobacteria a bakterií skupiny Cytophaga-Flavobacterium a domény Archaea. 

V odpadních vodách bývají často detekovány standardními kultivačními metodami tzv. 

indikátory fekálního znečištění – koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, E. coli. a 

enterokoky. Jiný přístup detekce bakterií je zaloţen na detekci úseků 16S a 23S rRNA 

molekul. Tyto přístupy jsou nezávislé na kultivaci. Studiem fylogenetických skupin pomocí 

metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH) na českých ČOV se zabývaly např. 

Mlejnková and Sovová (2010). 

Mechanicko-biologické čistírny jsou schopné sníţit počty indikátorů fekálního znečištění o 2 

aţ 3 řády (více neţ 95 %, Fleischer et al., 2000; Koivunen et al., 2003). Terciární dočištění 

(např. biologické rybníky) můţe vylepšit redukci hygienicky významných bakterií aţ na 5 

řádů (Tagliareni and Ecker, 1997). Kistemann et al. (2008) se zabývali porovnáním účinnosti 

odstranění mikrobiálního znečištění na šesti různě velkých čistírnách odpadních vod 

s odlišným uspořádáním. Průměrná redukce sledovaných bakterií se pohybovala v rozmezí 

1,9 aţ 3,5 log10 v závislosti na kapacitě čistírny a typu čištění. Na čistírnách odpadních vod 

dochází rovněţ ke sníţení počtu patogenních mikroorganismů. Autoři Koivunen et al. (2003) 

prokázali redukci salmonel o 94-99,9 %, přičemţ počty těchto bakterií byly sníţeny pod 

detekční limit terciárním dočištěním (filtrace). Jiná studie (Stelzer et al., 1991) se zabývá 

bakteriemi rodu Campylobacter. V odpadní vodě se vyskytovaly v řádech 10
2
-10

5
 ktj/100 ml. 

(ktj = kolonie tvořící jednotky). 78 % těchto bakterií bylo odstraněno jiţ při primární 

sedimentaci. Campylobacter je významně redukován v aktivačním procesu, pravděpodobně 

kvůli citlivosti na kyslík.  

 

MATERIÁL A METODY 

Sledovaná čistírna odpadních vod 

Čistírna odpadních vod Zbytiny byla uvedena do provozu v listopadu 2008 a byla navrţena 

pro 450 EO a kapacitu Q24 = 67,5 m
3
·d

-1
. Mechanické předčištění se skládá z jemných česlí a 

lapáku písku. Biologická část zahrnuje dvě paralelní linky. Jednotlivé linky mají anoxickou a 

oxickou zónu oddělené bariérou. Anoxická část je provzdušňována dvěma hrubobublinnými 

aeračními elementy. Oxická část je provzdušňována patnácti jemnobublinnými aeračními 

elementy. Separace kalu je zabezpečena dvěmi vestavěnými dosazovacími nádrţemi v oxické 

zóně. Zbytky kalu jsou odstraněny mikrosítovým bubnovým filtrem umístěním za odtoky 

z dosazovacích nádrţí. Vyčištěná odpadní voda je dále vedena do dvou sériově zapojených 

stabilizačních rybníků umístěných za čistírnou. Stabilizační rybníky byly postaveny společně 

s čistírnou a jejich úkolem je vylepšit účinnost čištění. V případě technických obtíţí je moţné 
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vést přitékající odpadní vodu přímo do stabilizačních rybníků a zabránit tak přímému 

vypouštění nevyčištěné odpadní vody do recipientu (Blanice).  

Průměrné koncentrace chemických ukazatelů pro období 11/2008 aţ 12/2010 měřených 

v odtoku za filtrem byly následující: CHSK 41 mg·l
-1

, BSK5 4,9 mg·l
-1

, NL105 7 mg·l
-1

, 

N-NH4
+
 1,5 mg·l

-1
, N-NO2

-
 0,2 mg·l

-1
, N-NO3

-
 23 mg·l

-1
, Ncelk. 26 mg·l

-1
, a Pcelk. 3 mg·l

-1
. 

V odtoku ze druhého stabilizačního rybníka odtékajícího do recipientu byly naměřeny 

následující průměrné hodnoty: CHSK 29 mg·l
-1

, BSK5 4,8 mg·l
-1

, NL105 10 mg·l
-1

, N-NH4
+
 

0,2 mg·l
-1

, N-NO2
-
 0,2 mg·l

-1
, N-NO3

-
 15 mg·l

-1
,   Ncelk. 17 mg·l

-1
, a Pcelk. 0,4 mg·l

-1
. 

 

Vzorkování 

V roce 2009 byly odebírány jednou měsíčně vzorky přítoku na čistírnu, odtoku z biologického 

stupně, odtoku z filtru a vzorky přítoku a odtoku druhého stabilizačního rybníka. Vzorky pro 

mikrobiologickou analýzu byly zpracovány do 18 hodin po odběru. Vzorky pro 

mikroskopickou analýzu (barvení DAPI, FISH) byly na místě odběru fixovány sterilním 38% 

formaldehydem (konečná koncentrace formaldehydu byla 2 %) a uchovávány při 4°C do 

dalšího zpracování. 

 

Mikrobiologické metody 

Z indikátorů fekálního znečištění byly stanoveny fekální (termotolerantní) koliformní bakterie 

a Escherichia coli dle TNV 75 7835, intestinální enterokoky dle ČSN EN ISO 7899-2. 

Z patogenních bakterií byly stanoveny bakterie rodu Salmonella v 1 litru vzorku (postup 

zahrnoval neselektivní pomnoţení bakterií, dále selektivní pomnoţení v modifikovaném 

médiu Rappaporta a  Vassiliadise, kultivaci na XLD a BGA a biochemickou konfirmaci). 

Termotolerantní Campylobacter byl detekován membránovou filtrací na CCDA médiu 

(campylobacter blood-free selective agar) v mikroaerofilních podmínkách (24 h, 42°C). 

Izolované kmeny byly dále testovány na oxidázu a katalázu, fázovým kontrastem (typický 

pohyb) a metodou FISH. Bakterie rodu Staphylococcus byly detekovány kultivací na Baird- 

Parker médiu s teluritem a vaječným ţloutkem (24 h, 36°C). 

Třídy Alpha-, Beta-, and Gammaproteobacteria patřící do domény Bacteria, dále skupina 

Cytophaga-Flavobacterium a Archaea byly detekovány metodou FISH (Amann,1995; 

Poppert et al., 2008). Mikroskopická analýza byla provedena fluorescenčním mikroskopem 

Olympus BX41 vybaveného kamerou DP70 a filtry pro DAPI (358 nm excitace, 463 nm 

emise) a Cy3 (549 nm excitace, 562 nm emise). Sekvence genových sond byly převzaty 

z databáze ProbeBase (Loy et al., 2007). Sekvence pro genovou sondu Catherm specifickou 

pro termotolerantní Campylobacter byla převzata z Poppert et al. (2008). Pro detekci 

Alfaproteobacteria byla pouţita sonda ALF968 (Neef, 1997), pro Betaproteobacteria Bet42a 

(Manz et al., 1992), pro Gammaproteobacteria Gam42a (Manz et al., 1992), pro Cytophaga-

Flavobacterium CF319a (Manz et al., 1996) a pro Archaea v poměru 1:1 genové sondy 

Arc344 (Raskin et al., 1994) a Arc915 (Stahl and Amann, 1991). Genové sondy Bet42a a 
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Gam42a vyţadovaly pouţití kompetitorů. Celkové počty bakterií byly stanoveny barvením 

DAPI (1 g·ml
-1

). Vzorek na filtru po FISH proceduře byl barven 5 minut ve tmě při 

pokojové teplotě, poté propláchnut deionizovanou vodou a po uschnutí překryt Citifluorem 

AF1 (Citifluor Ltd., UK) pro ochranu fluorescence a pozorován pod mikroskopem. Vzorky 

pro FISH a DAPI analýzu byly filtrovány přes polykarbonátový filtr (0,2 m) a promyty 

deionizovanou vodou (Sekar et al., 2003). Filtrace byla provedena zařízením pro vakuovou 

filtrací s ručním vyvíjením vakua (pracovní tlak –17 kPa, průměr filtru 2,5 cm). Filtr byl 

nařezán na menší části. 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Indikátory fekálního znečištění 

Statistické vyhodnocení výsledků indikátorů fekálního znečištění za celé sledované období 

2009 je zaznamenáno v tabulce 1. V tabulce 2 jsou zaznamenány logaritmické hodnoty 

eliminace indikátorů fekálního znečištění jednotlivými stupni na ČOV v roce 2009. 

Z tabulky 2 je patrné, ţe účinnost odstranění bakterií je vysoká a systém ve spojení se 

stabilizačními rybníky můţe kompletně eliminovat fekální bakterie. Počty fekálních bakterií 

v celkovém odtoku jsou zakresleny na obrázku 1. 

 

Tabulka 1. Indikátory fekálního znečištění – statistická analýza za celé sledované období 

 Fekální koliformy E. coli Enterokoky 

Přítok     

Aritmetický průměr [ktj·ml
-1

] 116 667 85 667 40 833 

Medián [ktj·ml
-1

] 85 000 55 500 19 500 

Variační koeficient  [%] 88 100 150 

Odtok z biologické linky     

Aritmetický průměr [ktj·ml
-1

] 667  430  108  

Medián [ktj·ml
-1

] 195  155  42  

Variační koeficient  [%] 217 182 150 

Odtok z filtru     

Aritmetický průměr [ktj·ml
-1

] 501  364  88  

Medián [ktj·ml
-1

] 130  120  33  

Variační koeficient  [%] 213 186 143 

Odtok z R1     

Aritmetický průměr [ktj·ml
-1

] 2,37 1,67 0,98 

Medián [ktj·ml
-1

] 1,75 1,05 0,4 

Variační koeficient  [%] 114 142 149 

Odtok z R2 (celkový odtok)     

Aritmetický průměr [ktj·ml
-1

] 0,39 0,34 0,27 

Medián [ktj·ml
-1

] 0,15 0,15 0,1 

Variační koeficient  [%] 139 120 141 
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Pozn.: R1, R2 = stabilizační rybník 1 a 2 

 

Eliminace indikátorů fekálního znečištění biologickým čištěním na ČOV Zbytiny byla 

průměrně větší neţ 95 % (redukce 2,7 v logaritmické stupnici), coţ je srovnatelné s výsledky 

jiných autorů (Fleischer et al., 2000; Kistemann et al., 2008; Koivunen et al., 2003). Počty E. 

coli a enterokoků v odtoku z ČOV  (bez dočištění) jsou srovnatelné s výsledky Kistemanna et 

al. (2008) pro malé ČOV s odstraňováním dusíku a fosforu (průměrně 10
2
 ktj·ml

-1
). Variační 

koeficient (kolísání počtů během roku) je rovněţ podobný (96-157 % versus 50-210 %). 

Vysoká hodnota variačního koeficientu pro vzorky odtoků z biologické linky a z filtru byla 

pravděpodobně způsobena technologickými problémy v květnu 2009, kdy došlo k úniku kalu 

do odtoku, coţ potvrdil rovněţ nárůst průměrných počtů fekálních indikátorů.  

Dočištění ve stabilizačních rybnících vylepšilo redukci hygienicky významných bakterií na 

počty menší neţ 1 ktj·ml
-1

, coţ splňuje hodnoty pro koupací vody dané evropskou směrnicí 

2006/7/ES. Maximální eliminace fekálních bakterií celým systémem byla 5 řádů, coţ je 

v souladu s literaturou (Tagliareni and Ecker, 1997). Stabilizační rybníky prokázaly rovněţ 

svojí důleţitou úlohu i během zmíněných technologických problémů v květnu 2009, kdy 

nedošlo ke zhoršení mikrobiální kvality celkového odtoku ze systému. 

 

Tabulka 2. Eliminace fekálních bakterií v logaritmických hodnotách na ČOV Zbytiny 

v jednotlivých stupních za celé sledované období 

 Fekální koliformy E. coli Enterokoky 

Biologická linka     

Minimum 1,43  1,03 1,52 

Maximum 3,48 3,48 3,62 

Aritmetický průměr  2,58 2,57 2,79 

Biologická linka a filtr     

Minimum 1,57 1,10 1,58 

Maximum 3,79 3,67 4,18 

Aritmetický průměr  2,72 2,65 2,90 

Biologická linka, filtr a R1    

Minimum 3,87 4,09 3,63 

Maximum 6,17 6,48 6,26 

Aritmetický průměr  4,97 5,02 4,95 

Biologická linka, filtr, R1 a R2    

Minimum 4,70 4,70 4,18 

Maximum 6,70 6,48 6,88 

Aritmetický průměr  5,74 5,61 5,33 

Pozn.: R1, R2 = stabilizační rybník 1 a 2 
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Obrázek 1. Počty indikátorů fekálního znečištění v celkovém odtoku (odtok z R2), FC = 

fekální koliformy, ENT = enterokoky 

 

Patogenní bakterie 

Patogenní bakterie byly detekovány během podzimního období. Salmonely byly prokázány 

v odtocích z biologické linky, filtru a prvního stabilizačního rybníka v 50 % případů, 

v celkovém odtoku pak ve 25 % případů. Počty patogenů v odtoku z ČOV byly velmi nízké 

(méně neţ 1 ktj·ml
-1

). Termotolerantní Campylobacter a koaguláza-pozitivní stafylokoky 

nebyly ve 100 ml odtoku ze druhého stabilizačního rybníka prokázány. V odtocích 

z biologické linky, filtru a prvního stabilizačního rybníka byly zachyceny v průměrném počtu 

méně neţ 0,1 ktj·ml
-1

. Počty termotolerantních bakterií rodu Campylobacter se v surové 

odpadní vodě pohybovaly průměrně v jednotkách 10
2
 ktj·ml

-1
 a počty koaguláza-pozitivních 

stafylokoků průměrně v jednotkách 10
1
 ktj·ml

-1
. Podobných výsledků pro rod Campylobacter 

dosáhli rovněţ Stelzer et al. (1991).  

 

Celkové počty bakterií  

Celkové počty bakterií se na čistírně pohybovaly v řádech 10
6
 aţ 10

7
 (přítok). Logaritmické 

hodnoty celkových počtů bakterií v 1 ml (n·ml
-1

) pro odběry z roku 2009 jsou zakresleny na 

obrázku 2. Vysoké počty bakterií byly detekovány v přítoku na ČOV. Sníţení jejich počtů pak 

bylo pozorováno v odtoku z biologické linky a filtru. V prvním stabilizačním rybníku 

docházelo často ke zvýšení celkových počtů bakterií ve srovnání s odtoky z biologické linky a 

filtru (avšak počty bakterií v rybníku byly niţší neţ v přítoku), coţ mohlo být způsobeno 

nárůstem mikrobiální biomasy, která utilizovala rozkladné produkty znečišťujících sloţek 

Změny celkových počtů bakterií jsou niţší, něţ tomu bylo u fekálních indikátorů (průměrně 

sníţení či zvýšení o 1 log10). 
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Obrázek 2. Celkové počty bakterií v jednotlivých odběrových místech 

 

Výsledky FISH analýzy – fylogenetické skupiny 

Naše výsledky ukázaly dominanci jednotlivých skupin v následujícím pořadí: 

Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Cytophaga-

Flavobacterium a Archaea. Převaha bakterií třídy Betaproteobacteria a 

Gammaproteobacteria v odpadních vodách a biologicky čištěných vodách je v souladu 

s dalšími autory (Mlejnková and Sovová, 2010). Podobný trend byl rovněţ pozorován u 

aktivovaného kalu (Jiang et al., 2008). Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae (včetně E. coli) a 

Pseudomonadaceae jsou důleţitou sloţkou kultivovatelných bakterií třídy 

Gammaproteobacteria. V obou stabilizačních rybnících byly prokázány změny v mikrobiální 

komunitě. V prvním rybníce byla detekován významný podíl Cytophaga-Flavobacterium. 

 

ZÁVĚRY 

Eliminace indikátorů fekálního znečištění v biologickém stupni na ČOV Zbytiny byla 

v průměru vyšší neţ 95 %. Dočištění odpadní vody ve dvou stabilizačních rybnících vylepšilo 

redukci hygienicky významných bakterií na počty menší neţ 1 ktj·ml
-1

. Byla prokázána 

důleţitost stabilizačních rybníků během technologických problémů. Nedošlo ke zhoršení 

mikrobiální kvality konečného odtoku. Počty patogenních bakterií (termotolerantní 

Campylobacter a koaguláza-pozitivní stafylokoky) byly v odtoku velmi nízké (méně neţ 1 

ktj·ml
-1

). Salmonely byly detekovány ve 25 % případů celkového odtoku. Změny celkových 

počtů bakterií detekovaných DAPI metodou jsou niţší neţ u fekálních bakterií (sníţení či 

zvýšení průměrně o 1 log10 ). V odpadní vodě a biologicky vyčištěné odpadní vodě byla 

prokázána převaha zástupců tříd Betaproteobacteria a Gammaproteobacteria. V obou 
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stabilizačních rybnících byly prokázány změny v mikrobiální komunitě. V prvním rybníce byl 

detekován významný podíl Cytophaga-Flavobacterium. 

 

Příspěvek byl připraven v rámci výzkumného záměru MZP0002071101. 
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Nové poznatky z nitrifikace a denitrifikace 
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ABSTRAKT 

Práce se zabývá nitrifikačními organismy přítomnými v aktivovaných kalech pěti čistíren 

odpadních vod. Pro posouzení vlivu teploty na mnoţství a aktivitu přítomných bakterií byly 

vzorky odebrány v září a únoru. Bakterie oxidující amoniak a dusitany byly kvantifikovány 

obrazovou analýzou a vizuální kvantifikací v mikroskopu, zároveň byla měřena nitrifikační 

aktivita odebrané biomasy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

aktivovaný kal, čištění odpadních vod, fluorescenční in situ hybridizace, nitrifikace, 

nitrifikační bakterie 

 

ÚVOD 

Nitrifikace je biologická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany, jedná 

se o klíčový proces při odstraňování dusíku z odpadních vod. Oxidace probíhá dvoustupňově: 

v prvním kroku je amoniakální dusík oxidován na dusitany za účasti amoniak oxidujících 

bakterií (AOB) a amoniak oxidujících archaeí (AOA), v druhém kroku dochází k oxidaci 

dusitanů na dusičnany za přítomnosti bakterií oxidujících dusitany (NOB). Dosud nebyl 

popsán organismus, který by se účastnil oxidace amoniaku aţ na dusičnany (Daims et al., 

2009). Nitrifikanti jsou Gram-negativní, autotrofní mikroorganismy, vyuţívající jako zdroj 

uhlíku formy oxidu uhličitého. Mixotrofní růst byl pozorován pouze u bakterií rodu 

Nitrobacter (Rheinheimer et al., 1988) a u AOA (Herndl et al., 2005). 

 

AOB 

Počet AOB bakterií se pohybuje v rozmezí od 0,01 do 3 % z celkového počtu bakterií 

přítomných v aktivovaném kalu. Největší zastoupení má rod Nitrosomonas (zejména 

N. europaea, N. eutropha, N. mobilis a N. oligotropha), velmi často se v systému také 

vyskytují bakterie Nitrosococcus mobilis, které jsou s Nitrosomonas blízce příbuzné. Občas 
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bývají na čistírnách detekovány také bakterie rodu Nitrosospira, ale jejich výskyt 

v aktivovaném kalu bývá nízký. Významnější přítomnost zástupců Nitrosospira-like bakterií 

byla pozorována v biocenóze kořenových čistíren (Haleem et al., 2000). 

 

AOA 

Význam AOA na procesu nitrifikace v čistírenských aktivovaných kalech zatím není příliš 

prozkoumán, výsledky současných výzkumů však naznačují, ţe jejich mnoţství v těchto 

systémech není příliš velké. Moţné vysvětlení tohoto jevu je ve vyšší afinitě AOA 

k amoniakálnímu dusíku, neţ v případě AOB. V aktivačních systémech čistíren odpadních 

vod jsou dle této teorie na to, aby AOA dominovaly, příliš vysoké koncentrace amoniakálního 

dusíku. 

 

NOB 

Současné výzkumy potvrzují, ţe dřívější předpoklady dominance rodu Nitrobacter na takřka 

všech čistírnách odpadních vod byly způsobeny jeho snadnou kultivovatelností. S rozvojem 

molekulárně biologických metod se ukazuje, ţe na většině čistíren převaţují bakterie rodu 

Nitrospira, patřící do kmene Nitrospirae. V roce 2007 bylo publikováno objevení nové 

nitratační bakterie v permafrostu sibiřské arktické oblasti. Bakterie byla nazvána Nitrotoga 

arctica a zařazena mezi Betaproteobacteria. Na tento objev navázaly další studie a přítomnost 

Nitrotoga-like bakterií byla ve větší míře zaznamenána také na čistírnách v německém 

Hamburku (Alawi et al., 2009). Význam rodů mořských NOB bakterií Nitrococcus a 

Nitrospina nebyl na čistírnách odpadních vod prokázán. 

 

METODIKA 

V článku je srovnáno zastoupení nitrifikačních bakterií přítomných v aktivovaných kalech 

pěti biologických čistíren odpadních vod, jejichţ popis je uveden níţe. Pro porovnání vlivu 

teploty na mnoţství bakterií byly vzorky z aerovaných částí aktivačních nádrţí odebrány 

v létě a v zimě, následně byly zafixovány k fluorescenční in situ hybridizaci (FISH). U AOB 

bakterií byla hodnocena aktivita biomasy v obou sledovaných obdobích. 

 

Popis čistíren 

Všechny čistírny mají mechanicko-biologické uspořádání linky s předřazenou denitrifikací 

a regenerací vratného kalu ve formě R-D-N. V regeneračních nádrţích je aplikována 

bioaugmentace nitrifikace in situ, fosfor je odstraňován chemicky sráţením. Vybrané 

sledované parametry jednotlivých čistíren jsou uvedeny v Tab. 1. 
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Tab. 1. Naměřené a technologické parametry sledovaných čistíren. 

ČOV EO 
X [g.l

-1
] Xorg [g.l

-1
] T [°C] 

září únor září únor září únor 

A 100 

000 

3,8 4,8 2,5 3,4 18,0 9,8 

B 17 000 4,3 3,8 2,8 2,8 16,4 7,1 

C 33 000 6,3 4,9 3,4 3,1 17,9 9,6 

D 36 000 4,8 5,7 3,4 4,4 20,4 11,7 

E 40 000 5,1 4,4 3,5 3,5 17,7 10,2 

EO – počet ekvivalentních obyvatel, X – veškeré nerozpuštěné látky stanovené při 105 °C, 

Xorg – ztráta ţíháním nerozpuštěných látek při 550 °C, T – teplota aktivační směsi při odběru 

vzorku. 

 

Zpracování vzorků a hybridizace 

Vzorky aktivovaných kalů odebrané z aktivačních nádrţí sledovaných čistíren byly 

zafixovány 4% paraformaldehydem. Na sklíčko bylo vţdy naneseno 8 µl homogenizovaného 

vzorku, který byl po zaschnutí zhybridizován dle Amanna (Amann, 1995). 

 

Pouţité sondy 

Pro in situ detekci nitritačních a nitratačních bakterií byly pouţity komplementární sondy 

k 16S rRNA sekvencím zkoumaných mikroorganismů, jejich přehled a charakteristiky jsou 

uvedeny v Tab. 2. 

Pro zvýšení pozitivního signálu byly kombinovány sondy NSO1225 s NSO190 (NSO_mix) a 

sonda Ntspa662 se sondou Ntspa712 (Ntspa_mix). Při pouţití sond NEU, Cluster6a192, 

Ntspa662, Ntspa712 a NIT3 je vyţadována aplikace kompetitoru (fluorescenčně neznačený 

nukleotid, který zabraňuje nespecifickému vázání genové sondy tím, ţe se váţe přednostně 

na místo podobné sekvence jako cílové). Všechny sondy byly značené barvivem Cy3. 

Zároveň byly všechny vzorky pro srovnání poměru detekovaného signálu a celkové přítomné 

biomasy barveny pomocí DAPI. 

 

Tab. 2. Přehled pouţitých sond (Daims et al., 2009). 

Stanovená individua (skupina) Název sondy 

β-Proteobacteria nitritační, (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira) NSO_mix 

většina halofilních a halotolerantních Nitrosomonas NEU 

rodová linie Nitrosomonas oligotropha (Klastr 6a) Cluster6a192 
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Stanovená individua (skupina) Název sondy 

rod Nitrospirae Ntspa_mix 

rod Nitrobacter NIT3 

 

Mikroskopie 

Signál byl pozorován mikroskopem BX51-RFAA (Olympus Czech Group, s.r.o.) 

s vestavěnou CCD kamerou (Olympus MX10). Fotky byly snímány pomocí programu CELL
F 

společnosti Olympus při zvětšení 500x. Na vzorek byl nanesen roztok VECTASHIELD 

s barvivem DAPI (Vector Laboratories, inc., USA), který slouţí k potlačení blednutí 

fluorescenčních barviv a tím ochraně vzorku. VECTASHIELD se překryl krycím sklíčkem 

a vzorky byly pozorovány ve fluorescenčním paprsku vţdy při vlnové délce specifické 

pro sledované barvivo. Byl pouţit fluorescenční filtr Olympus U-MWB pro barvivo Cy3 

a filtr Olympus U-MWU pro barvivo DAPI. 

 

Obrazová analýza 

K obrazové analýze byl vyuţit program Daime (Daims et al., 2006) s cílem kvantifikace 

mnoţství sledovaných populací nitrifikačních bakterií. Výsledek je udáván jako „bioplocha―, 

coţ je procentuální zastoupení sledovaných bakterií v celkovém mnoţství přítomné biomasy. 

Hodnoceno bylo vţdy 50 náhodně vybraných fotografií jednoho vzorku, hodnoty jsou 

aritmetické průměry ze dvou obrazových analýz. Při zastoupení detekovaných bakterií pod 1 

% veškeré biomasy jiţ nebylo stanovení prováděno. 

 

Vizuální kvantifikace v mikroskopu 

Vzorek zhybridizovaný se sondou NSO_mix byl analyzován při zvětšení 1000x. Ke 

kvantifikaci byl pouţit okulár se zabudovanou mříţkou (10x10, značka 10 μm). Z padesáti 

náhodně vybraných zorných polí byl stanoven průměrný bioobjem, který zaujímají AOB 

bakterie v biomase. Bioobjem (BV) byl vypočten jako součet objemů všech klastrů za 

předpokladu, ţe mají kulovitý tvar, tato hodnota je vztaţena na plochu vloček pozorovanou 

v zorném poli mikroskopu (µm
3
.mmfloc

-2
). Pouţitý postup byl navrţen a vypracován 

ve Švýcarsku (Manser et al., 2005). Pro lepší porovnání sledovaných čistíren byly v tomto 

článku pouţity hodnoty bioobjemu vztaţeny na organickou sušinu aktivovaných kalů 

((µm
3
.l).(g.mmfloc

2
)

-1
). 

 

Kinetické nitrifikační testy 

Testy byly prováděny v aerovaných litrových kinetických celách temperovaných na 20 °C, 

při koncentraci aktivovaného kalu (nerozpuštěné látky) cca 3 g.l
-1

. Na začátku testu byl 

nadávkován zdroj fosforu (2 mg.l
-1

 P) a zdroj substrátu (25 mg.l
-1

 N-NH4
+
). Hodnota pH 
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během testu byla udrţována v rozmezí 7,0 – 7,5. Nitrifikace byla hodnocena ze specifické 

nitrifikační rychlosti vztaţené na organickou sušinu kalu (ztráta ţíháním nerozpuštěných 

látek), konkrétně úbytku amoniaku (AUR). V průběhu testů nedocházelo k výrazné akumulaci 

dusitanů. Sledované parametry (N-NH4
+
, N-NO3

-
 a N-NO2

-
) byly stanoveny modifikovanými 

spektrofotometrickými metodami ve zkumavkách (Horáková et al., 2003). 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Mnoţství AOB v aktivovaném kalu, vyjádřené jako bioplocha v procentech a detekované 

sondou NSO_mix, se v zimním období zvýšilo oproti létu u ČOV A a B, na ČOV D (Obr. 1.) 

bylo v obou sledovaných obdobích jejich mnoţství srovnatelné a na ČOV C a E (Obr. 2.) 

došlo ke sníţení počtu AOB. Naměřené hodnoty jsou spolu s ostatními výsledky obdrţenými 

obrazovou analýzou shrnuty v Tab. 3. 

 

Tab. 3. Zastoupení nitrifikačních mikroorganismů v aktivovaných kalech vybraných 

městských čistíren odpadních vod stanovené FISH analýzou, vyjádřené jako bioplocha v 

procentech. 

Čistírna 
NSO_mix NEU* Cluster6a192 Ntspa_mix NIT3** 

září únor září únor září únor září únor září únor 

A 7,8 10,3 <1,0 <1,0 2,7 3,2 6,6 5,9 - - 

B 6,6 8,6 <1,0 <1,0 2,0 7,3 4,9 5,7 - - 

C 14,1 12,2 <1,0 <1,0 2,6 5,7 7,0 12,1 - - 

D 16,7 16,6 <1,0 <1,0 2,5 5,9 2,8 3,2 - - 

E 17,9 9,7 <1,0 <1,0 2,4 5,8 5,2 6,1 - - 

* z důvodu nízké četnosti výskytu bakterií nebylo moţné provést kvantifikaci. 

** výskyt bakterií Nitrobacter detekovaných sondou NIT3 nebyl zaznamenán. 

   

Obr. 1. Klastry bakterií Nitrosomonas oligotropha detekované sondou Cluste6a192 (Cy3, 

vlevo) a celková DNA (DAPI, vpravo), vzorky z února, ČOV D. Ve vzorku byla stanovena 
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bioplocha AOB, 5,9 % z celkové biomasy. Výrazně svítící body na obrázku vpravo jsou 

anorganické částice přítomné v kalu. 

   

Obr. 2. Klastry bakterií rodu Nitrosomonas, Nitrosospira a Nitrosococcus detekované sondou 

NSO_mix (Cy3, vlevo) a celková DNA (DAPI, vpravo), vzorky ze září, ČOV E. Ve vzorku 

byla stanovena bioplocha AOB, 17,9 % z celkové biomasy. 

 

Chceme-li porovnat aktivitu biomasy vyjádřenou jako úbytek amoniaku na bioobjem bakterií 

(AUR/BV) dojdeme k závěru, ţe na čistírnách A, B a D došlo k výraznému poklesu aktivity 

bakterií v zimním období, zatímco AOB v kalech z čistíren C a E zůstaly aktivní (Obr. 3.). 

 

Obr. 3. Porovnání aktivity AOB bakterií v září a únoru. AUR – specifická rychlost úbytku 

amoniaku vztaţená na organickou sušinu, BV – bioobjem bakterií vztaţený na organickou 

sušinu kalu. 
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Na Obr. 4. a Obr. 5. jsou znázorněny naměřené hodnoty bioobjemu, který dané bakterie 

zaujímají a aktivity, kterou biomasa vykazovala. Z obrázků je patrné, ţe jediná čistírna na 

které došlo k poklesu mnoţství AOB (gen. sonda NSO_mix) v zimním období byla ČOV E. 

Tento výsledek potvrzuje také provedená obrazová analýza (Tab. 3.) 

 

Obr. 4. Porovnání mnoţství AOB stanovené jako bioobjem vztaţený na organickou sušinu 

aktivovaného kalu (BV) a jejich aktivity (AUR/BV). Graf znázorňuje hodnoty ze září.  

 

Obr. 5. Porovnání mnoţství AOB stanovené jako bioobjem vztaţený na organickou sušinu 

aktivovaného kalu (BV) a jejich aktivity (AUR/BV). Graf znázorňuje hodnoty z února. 

 

V zimním období byla ve všech sledovaných kalech zvýšená četnost bakterie Nitrosomonas 

oligotropha (gen. sonda Cluster6a192), coţ svědčí o lepší adaptaci tohoto druhu na niţší 
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teploty. Halofilní a halotolerantní druhy Nitrosomonas (gen. sonda NEU) nebyly významněji 

zastoupeny v ţádném vzorku. 

Z nejvýznamnějších NOB byla zaznamenána přítomnost rodu Nitrospirae. Kromě ČOV A, 

kde došlo v zimě k poklesu jejího mnoţství v aktivovaném kalu, se četnost této bakterie na 

všech čistírnách zvýšila. Největší mnoţství bylo přítomno na ČOV C a E, na kterých byla 

zároveň naměřena největší aktivita AOB bakterií. Přítomnost bakterií rodu Nitrobacter (sonda 

NIT3), nebyla v ţádném vzorku detekována. Dle nejnovějších výzkumů by v aktivovaných 

kalech mohla být ve větší míře přítomna ještě další NOB bakterie, Nitrotoga arctica, která má 

niţší teplotní optimum růstu (10 °C) (Alawi et al., 2007) neţ výše zmiňované rody 

(Nitrobacter 38 °C, (Grunditz and Dalhammar, 2001) a Nitrospira 28 °C, resp. 37 °C (v 

závislosti na druhu), (Spieck et al., 2006)). Zejména v zimním období by její přítomnost 

mohla významně ovlivňovat kinetiku oxidace dusitanů. Z důvodu nedostupnosti genové 

sondy na tuto bakterii práce neobsahuje údaje o zastoupení druhu Nitrotoga na sledovaných 

čistírnách, zároveň nebyla hodnocena aktivita přítomných NOB bakterií. 

 

ZÁVĚR 

 Z naměřených výsledků vyplývá, ţe mnoţství AOB bakterií v aktivovaných 

kalech (detekováno sondou NSO_mix a určeno jako plocha, kterou zaujímají v celkové 

biomase) se v zimním období zvýšilo ve dvou případech z pěti sledovaných ČOV. Na dvou 

ČOV došlo k poklesu mnoţství a na jedné ČOV byla četnost těchto bakterií srovnatelná. 

Přímá mikroskopická kvantifikace potvrdila pokles mnoţství AOB (stanovené jako bioobjem) 

v zimním období pouze v jednom případě z pěti. 

 V zimním období byla ve všech sledovaných kalech zvýšená četnost bakterie 

Nitrosomonas oligotropha (gen. sonda Cluster6a192), coţ svědčí o lepší adaptaci tohoto 

druhu na niţší teploty. 

 Halofilní a halotolerantní druhy Nitrosomonas (gen. sonda NEU) nebyly 

v ţádném vzorku významněji zastoupeny. 

 Aktivita AOB bakterií (hodnoceno jako rychlost úbytku amoniaku vztaţená 

na bioobjem, který bakterie zaujímají, detekce genovou sondou NSO_mix) byla ve třech 

případech v zimním období niţší, na jedné ČOV srovnatelná a na jedné ČOV mírně vyšší. 

Překvapivě byla aktivita zachována v kalech, kde došlo k poklesu mnoţství AOB bakterií 

(ČOV C a E). 

 Na těchto čistírnách (C a E) bylo zároveň v zimě stanoveno největší mnoţství 

NOB bakterií (sonda Ntspa_mix), coţ jen potvrzuje fakt, ţe tyto čistírny i při poklesu teploty 

aktivační směsi nitrifikovaly lépe ve srovnání s ostatními ČOV. 

 Přítomnost bakterií rodu Nitrobacter (sonda NIT3), nebyla v ţádném vzorku 

detekována. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumného záměru MSM 6046137308 

a spolufinancován z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT 

(Rozhodnutí č. 21/2011). 
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SÚHRN 

Biologická ČOV Duslo a.s. Šağa s dvojstupňovou, dvojkalovou aktiváciou čistí cca 300 

m
3
.h

-1
 odpadových vôd. Významnú časť (130 m

3
.h

-1
) čistených odpadových vôd tvoria 

oteplené priemyselné odpadové vody, z uvedeného dôvodu je teplota vody v ČOV 

v rozsahu 16 °C (v zime) aţ 28 °C (v lete). pH odpadovej vody je medzi 8 a 9. 

Koncentrácia NH4-N je v rozsahu 120 aţ 170 mg.l
-1

. Koncentrácia anorganických solí 

(hlavne NaCl a NaHCO3) je v oblasti 6 aţ 8 g.l
-1

, z toho 2 aţ 3 g.l
-1

 NaHCO3. V prvom 

stupni aktivácie sa odstraňuje NO3-N na NO2-N vysokou účinnosťou. V druhom stupni 

aktivácie sa tvorí výlučne len NO2-N. Tvorba NO3-N je úplne blokovaná. S vyuţitím 

uvedeného výhodného stavu sa uvaţuje aj v budúcnosti po komplexnej rekonštrukcii 

a inovácii BČOV Duslo a.s. Šağa. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

nitrifikácia, nitritácia, inhibícia 

 

ÚVOD 

Koncepcia čistenia odpadových vôd (OV) v Duslo n.p. Šağa bola vypracovaná na 

prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Na čistenie OV 

z výroby amoniaku a priemyselných hnojív bola postavená ionexová čistiareň OV 

(IČOV) pracujúca na princípe zachytávania NH3 a NH4
+
 na katexoch s následným 

navrátením zachytených iónov do technológie výroby priemyselných hnojív vo forme 

roztoku NH4NO3 [ 1 ]. Na čistenie OV z výroby produktov organickej chémie 

a splaškových OV bola postavená biologická čistiareň OV (BČOV), koncipovaná ako 

dvojstupňová (dvojkalová) aktivácia. V roku 1997 v prvom stupni aktivácie bola 

realizovaná predradená denitrifikácia [ 2 ]. Pred prvým stupňom BČOV v časovom 

úseku 08.04.2009 aţ 17.05.2011 t.j. 770 dní bola zaradená kaskáda nádrţí zapojených 

v sérii (označených ako A1), v ktorých bola realizovaná biologická denitrifikácia [ 3 ]. 
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Bloková schéma BČOV je znázornená na obrázku 1. Objem nádrţí a prietok odpadovej 

vody je uvedený v tabuğke 1. 

 

Obr. 1: Bloková schéma BČOV a.s. Duslo 

 

Tab. 1: Objemy nádrţí, prietok odpadovej vody a jej zdrţná doba  

 A1 A2 O1 O2 

Q      [m
3
.h

-1
] 140 300 300 300 

V      [m
3
] 875 2 650 2 650 2 650 

Θ    [h] 6,3 8,8 8,8 8,8 

 

Kaskáda nádrţí označených ako A2 a O1 sa nazýva I.° aktivácie. Dve paralelné nádrţe 

v bloku A2 sú udrţované v anoxickom stave. Prebieha v nich biologická denitrifikácia. 

Dve paralelné nádrţe v bloku O1 sú miešané a prevzdušnené povrchovými aerátormi. 

Kaskáda štyroch nádrţí označených ako O2 sa nazýva II.° aktivácie. Prvá a štvrtá nádrţ 

je miešaná a prevzdušnená povrchovými aerátormi. Je snaha v nich udrţať nitrifikáciu. 

Druhá a tretia nádrţ tohto bloku je len miešaná ponornými miešadlami. Neprebieha 

v nich ani nitrifikácia ani denitrifikácia. 

 

Popis technológie, ukazovateľov BČOV a ich vyhodnotenie 

Koncentrácia aktivovaného kalu v I. aktivácie je v oblasti 8 aţ 9 g.l
-1

 a kalový index 20 aţ 40 

ml.g
-1

. Tieto extrémne nízke hodnoty kalového indexu vyţadujú intenzívne miešanie. 

Z uvedeného dôvodu regulácia koncentrácie rozpusteného kyslíka zníţením otáčok 

povrchových aerátorov sa neujala. CHSK na vstupe je v rozsahu 1 000 aţ 2 000 mg.l
-1

. 

V prevaţnej miere je tvorená metanolom, acetónom, i-propanolom, toluénom, 

cyklohexanolom a anilínom. Pomer BSK5 : CHSK je v oblasti 0,40 aţ 0,45. Zaťaţenie 

kalu je v oblasti 0,2 a priemerný vek kalu v oblasti 8 aţ 12 dní. Koncentrácia aktivovaného 

kalu v II. aktivácie je v oblasti 5 g.l
-1

 a priemerný vek v oblasti 13 aţ 17 dní. 

OV z výroby produktov organickej chémie („organické odpadové vody― - OOV) sú 

významným zdrojom nielen organických látok ale aj anorganických solí (NaCl, NaHCO3). 

Koncentrácia rozpustených látok na vstupe do BČOV je v rozsahu 5 aţ 10 g.l
-1

, výnimočne 

aţ 13 g.l
-1

. Prítomnosť NaHCO3 v koncentrácii 3 aţ 5 g.l
-1

 má za dôsledok vysoké pH OV. 

Na vstupe kolíšu hodnoty medzi 7,5 aţ 9,5. Výnimky tvoria úseky, keď je výroba 

uvedených produktov prerušená s cieğom vykonania ročnej údrţby strojno-
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technologického zariadenia. V týchto časových úsekoch trvajúcich pribliţne 20 dní pH 

na vstupe určuje prúd OV z IČOV v mnoţstve 50 aţ 70 m
3
.h

-1
 s priemerným obsahom 

1 000 mg.l
-1

 voğnej HNO3. Pri nedostatočnej kyselinovej neutralizačnej kapacity 

zmesovej OV pH klesne aţ na 5,0. Po prechode OV nádrţami I.° aktivácie sa vplyvom 

egalizácie kvality vody a denitrifikácie krajné hodnoty pH zmenia na 7,3 a 9,3. V II.° 

aktivácie sa uţ krajné hodnoty pH nemenia. Časová závislosť pH na výstupe z I.° a z II.° 

aktivácie BČOV počas celého sledovaného obdobia (01.01.2003 aţ 15.08.2011 t.j. 3 149 

dní) je znázornená na obrázkoch 2 a 3. 

Stálou zloţkou odpadových vôd vstupujúcich do BČOV sú zlúčeniny dusíka (Norg, 

NH4-N, NO2-N, NO3-N). Koncentrácia NH4-N je v rozsahu 50 aţ 250 mg.l
-1

. V I.° 

aktivácie prebieha intenzívna denitrifikácia na úkor organických látok nachádzajúcich 

sa vo vstupujúcej odpadovej vode. Z organických látok obsahujúcich dusík sa uvoğňuje 

NH4-N. Priemerné hodnoty ukazovateğov sú uvedené v tabuğke 2. 

 

Obr. 2: Časová závislosť pH na výstupe z I.° aktivácie BČOV 

 

 

Obr. 3: Časová závislosť pH na výstupe z II.° aktivácie BČOV 
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Tab. 2: Priemerné hodnoty zvolených ukazovateğov v období 01.01.2003 aţ 07.04.2009 

ukazovateğ vstup výstup 1 vstup - výstup 1 

[mg.l
-1

] 

NH4-N 133,2 149,5 -16,3 

NO2-N 21,2 8,6 12,6 

NO3-N 40,9 5,7 35,2 

Σ NOx-N 62,1 14,3 47,8 

Σ N 195,3 163,8 31,5 

CHSK 1 440 340 1 100 

 

Časové závislosti zmien koncentrácií NO2-N a NH4-N po prechode nádrţami II.° 

aktivácie v celom sledovanom období sú znázornené na obrázkoch 4 a 5. Na všetkých 

obrázkoch je uvedený 5 dňový kĺzavý priemer hodnôt. 

V období od 10.06.2009 do 17.05.2011 (2 353. aţ 3 059. t.j. 707 dní) keď kaskáda 

nádrţí bola súčasťou technológie, ukazovatele procesu čistenia boli podrobnejšie 

sledované. Časová závislosť koncentrácie anorganických solí na vstupe do BČOV je 

znázornená na obrázku 6. 

 

 

Obr. 4: Časová závislosť prírastku koncentrácie NO2-N v II.° aktivácie BČOV 
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Obr. 5: Časová závislosť úbytku koncentrácie NH4-N v II.° aktivácie BČOV 

 

 

Obr. 6: Časová závislosť koncentrácie RL na vstupe do BČOV 

 

Priebehy pH na vstupe do BČOV, na výstupe z I.° aktivácie a na výstupe z II.° aktivácie 

sú znázornené na obrázkoch 7 aţ 9. 

 

 

Obr. 7: Časová závislosť pH na vstupe do BČOV 
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Obr. 8: Časová závislosť pH na výstupe z I.° aktivácie BČOV 

 

 

Obr. 9: Časová závislosť pH na výstupe z II.° aktivácie BČOV 

 

V tomto období bola pozorovaná nitritácia v I.° aktivácie. Časový priebeh úbytku 

koncentrácie NH4-N je znázornený na obrázku 10 a časový priebeh prírastku 

koncentrácie NO2-N na obrázku 11. Výskyt nitratácie v II.° aktivácie je dokumentovaný 

na obrázkoch 12 a 13.  

              

Obr. 10: Úbytok NH4-N v I.° aktivácie              Obr. 11: Prírastok NO2-N v I.° 
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Obr. 12: Prírastok NO3-N v II.° aktivácie         Obr. 13: Prírastok NO2-N v II.° aktivácie  

 

DISKUSIA 

Na BČOV Duslo a.s. Šağa priemyselné odpadové vody tvoria významnú časť čistených 

odpadových vôd, čo sa týka prietoku vody a sú absolútne určujúce, čo sa týka 

znečistenia odpadových vôd a to aj v anorganických a aj v organických zloţkách 

znečistenia. Pouţívané technológie výroby jednotlivých výrobkov určujú mnoţstvo a 

kvalitu dielčich prúdov odpadových vôd. V rámci únosných ekonomických nákladov 

producenti OV majú len obmedzené moţnosti na ovplyvnenie ich ukazovateğov.  

Oteplené priemyselné odpadové vody (varákové zvyšky a parné kondenzáty) tvoria významnú 

časť (130 m
3
.h

-1
) čistených odpadových vôd. Teplota čistenej odpadovej vody síce vykazuje 

sezónne kolísanie, ale na významne vyššej teplotnej úrovni ako na mestských ČOV. V II.° 

aktivácie sú súčasne dodrţané všetky tri najdôleţitejšie podmienky na blokáciu tvorby 

NO3-N: vysoká koncentrácia NH4-N - priemerne 150 mg.l
-1

 ;  vysoké pH - v rozsahu 7,8 

aţ 8,8 ; zvýšená teplota - v rozsahu 16 aţ 27 °C. 

Výskyt nitritácie v II.° aktivácie bol pozorovaný od konca apríla 2003. Dochádzalo 

k poklesu koncentrácie NH4-N a k rastu koncentrácie NO2-N. Je potrebné zdôrazniť, ţe 

k zmenám koncentrácií uvedených foriem dusíka dochádzalo v identických dielčich 

časových úsekoch. To znamená, ţe nárast koncentrácie NO2-N je dôsledkom 

biologickej oxidácie NH4-N a nie čiastočnej redukcie NO3-N. Na výstupe z II.° 

aktivácie oproti výstupu z I.° boli pozorované len minimálne zmeny v koncentrácii 

NO3-N.  

Nitritácia bola často prerušená na kratšie alebo dlhšie obdobie. Od začiatku októbra 

2006 aţ do konca októbra 2007 bola prerušená na viac ako jeden rok. Je však potrebné 

uviesť, ţe určité náznaky začatia tohto procesu boli často badateğné, ale boli 

eliminované nevhodnou kvalitou vstupujúcej odpadovej vody (hlavne z dôvodu 

prieniku anilínu a derivátov difenylamínu do II.° aktivácie). Skokové zvýšenie tvorby 

NO2-N (od 2 290. dňa) je dôsledkom zaradenia kaskády A1 do technológie BČOV.  

V období od 2 353. do 3 059. dňa sa vyskytlo štyrikrát zníţenie koncentrácie 

anorganických solí a zníţenia pH v jednotlivých odberových miestach (znázornené na 
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obrázkoch 6 aţ 9) zapríčinené prerušením produkcie organických výrobkov a OOV 

z ich výroby: 

- prvé bolo od 2 445. do 2 466. dňa, v trvaní 21 dní z dôvodu ročnej údrţby strojno-

technologického zariadenia, 

- druhé od 2 654. do 2 712 dňa, v trvaní 58 dní z dôvodu svetovej ekonomickej krízy, 

- tretie od 2 756. do 2 776 dňa, v trvaní 20 dní z dôvodu ročnej údrţby strojno-

technologického zariadenia, 

- štvrté od 2 877. do 2 891. dní, v trvaní 14 z dôvodu poruchy strojnotechnolo-

gického zariadenia. 

 

Prvé prerušenie produkcie OOV zapadalo do beţného ročného cyklu odstávok 

a nevyvolalo zmenu v oxidácii NH4-N v I.° aktivácie. Štvrté prerušenia produkcie OOV 

medzi 2 877. a 2 891. dňom tieţ nemalo významný vplyv ani na elimináciu NH4-N ani 

na tvorbu NO2-N. 

V priebehu druhého prerušenia v trvaní 58 dní boli pozorované výrazné odchýlky 

v koncentrácii jednotlivých anorganických foriem dusíka oproti všetkým 

predchádzajúcim prerušeniam výroby. pH na vstupe bolo v oblasti 6,5 aţ 6,9. Vplyvom 

denitrifikácie na výstupe z I.° aktivácie pH bolo 7,0 aţ 7,4. V 2 679. deň, v 25. deň 

druhého prerušenie produkcie OOV bol pozorovaný významný pokles koncentrácie 

NH4-N za súčasného rastu koncentrácie NO2-N na výstupe z I.° aktivácie. Priemerný 

pokles koncentrácie NH4-N bol 60 mg.l
-1

 oproti priemernému rastu o 15 mg.l
-1

 

v predchádzajúcom období. Produkcia predmetného prúdu odpadovej vody bola 

obnovená v 2 710. deň ale uvedený úbytok koncentrácie NH4-N bol pozorovaný 

celkovo 207 dní (do 2 886. dňa) a bol ukončený zvýšeným prienikom anilínu (silného 

nitrifikačného inhibítora) do BČOV. 

Maximálny prírastok koncentrácie NO2-N bol pozorovaný v 2 690. deň, v 36. deň 

druhého prerušenia. Obnovenie produkcie OOV v 2 712. deň, v 58. deň tohto prerušenia 

malo za následok stúpnutie koncentrácie anorganických solí na vstupe na 6 aţ 9 g.l
-1

, 

stúpnutie pH na vstupe na 8 aţ 9 a na výstupe z I.° aktivácie na 7,5 aţ 8,0. Uvedené 

zmeny nevyvolali prudký pokles prírastku koncentrácie NO2-N. Nesúlad medzi 

priebehmi poklesu úbytku koncentrácie NH4-N a nárastu koncentrácie NO2-N sa dá 

vysvetliť na základe zapojenia nádrţí I. aktivácie a dosadzovacej nádrţe. V nádrţi O1 sa 

nitritáciou spotrebúva NH4-N. Vytvorený NO2-N vratným kalom je prečerpávaný do 

nádrţe A2 kde dochádza k jeho denitritácii na N2. Tento mechanizmus zabezpečuje 

spotrebu NH4-N, pričom len časť spotrebovaného mnoţstva zostáva vo forme NO2-N. 

Obnovením produkcie OOV v 2 712. deň bol obnovený aj prísun vyššej koncentrácie 

organických látok vhodných ako denitrifikačný substrát, čo viedlo k poklesu prírastku 

koncentrácie NO2-N a k dosiahnutiu minima v v 2 730. deň, v 76. deň druhého 

prerušenia. K opätovnému významnému nárastu prírastku koncentrácie NO2-N 
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dochádzalo od 2 745. dňa t.j. počas produkcie OOV. Maximálny prírastok koncentrácie 

NO2-N bol pozorovaný v 2 764. deň a potom dochádzalo k pozvoğnému poklesu. 

K eliminácii nitritácie došlo v 2 814. deň. Ten istý deň bola pozorovaná aj eliminácia 

úbytku koncentrácie NH4-N. 

Po treťom prerušení produkcie OOV v 2 756. deň došlo k významnej redukcii prísunu 

NH4-N do BČOV. Vplyvom intenzívnej nitritácii v I.° aktivácie klesla jeho priemerná 

koncentrácia na výstupe z I.° aktivácie na 11 mg.l
-1

 a na výstupe z II.° aktivácie na 2,7 

mg.l
-1

 za súčasného poklesu pH do neutrálnej oblasti. Tieto poklesy viedli k strate ich 

inhibičného účinku na tvorbu NO3-N. Po dosiahnutí maximálnej koncentrácie NO2-N 

v I.° aktivácie v 2 764. deň bol pozorovaný prudký nárast koncentrácie NO3-N v II.° 

aktivácie. Koncentrácia anorganických solí v tom istom čase v II.° aktivácie bola pod 2 

g.l
-1

. Tvorba NO3-N sa uskutočnila na úkor poklesu koncentrácie NO2-N. Úbytok 

koncentrácie NO2-N nemohol byť saturovaný oxidáciou NH4-N. Po dosiahnutí 

obvyklých hodnôt kğúčových ukazovateğov (koncentrácia NH4-N, pH a koncentrácie 

anorganických solí) tvorba NO3-N v II.° aktivácie bola eliminovaná. 

 

ZHRNUTIE 

Zloţenie zmesových odpadových vôd vstupujúcich do BČOV Duslo a.s. Šağa z pohğadu 

koncentrácie NH4-N, pH a teploty splňuje podmienky na blokáciu tvorby NO3-N. 

V dvojstupňovej (dvojkalovej) aktivácii v druhom stupni je koncentrácia NH4-N 

v oblasti 150 mg.l
-1

, pH v rozsahu 7,8 aţ 8,8 a teplota v rozsahu 16 aţ 27 °C. V tomto 

stupni je snaha udrţiavať oxidáciou NH4-N, čo v minulosti bola prerušovaná 

prítomnosťou nitrifikačných inhibítorov. Prípadne za vhodných podmienok na oxidáciu 

NH4-N sa tvorí výhradne len NO2-N. Tvorba NO3-N je úplne blokovaná. Za vhodných 

podmienok je moţné dlhodobo udrţiavať oxidáciou NH4-N aj v I. aktivácie. Tvorba 

NO3-N bola len krátkodobo pozorovaná v II. aktivácie v neštandardných stavoch kvality 

odpadovej vody.  

S vyuţitím uvedeného výhodného stavu sa uvaţuje aj v budúcnosti po komplexnej 

rekonštrukcii a inovácii BČOV Duslo a. s. Šağa. 
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ZKUŠENOSTI Z PROVOZOVÁNÍ POSTDENITRIFIKACE 

ZALOŢENÉ NA BIOTECHNOLOGII LENTIKATS 

NA ČOV 4000 EO 

 

Mrákota J., Boušková A. a Stloukal R. 

 

LentiKat’s a.s., Budova ARGO, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 

 

ABSTRAKT 

Tématem článku je shrnutí poznatků z dlouhodobého provozu koncové denitrifikace zaloţené 

na Biotechnologii lentikats, která je provozována na ČOV Baxter Bioscience s.r.o. 

Biotechnologie lentikats přináší v oblasti čištění odpadních vod nový přístup k 

intenzifikaci procesu nitrifikace a denitrifikace, a to pomocí čistých kultur nitrifikačních 

a denitrifikačních mikroorganismů zaimobilizovaných do pórovitého nosiče, tzv. 

Biokatalyzátoru lentikats. 

Článek shrnuje téţ provedené změny a technické úpravy zařízení pro proces separace 

biokatalyzátoru od vyčištěné odpadní vody, optimalizace poměrů pro dávkování substrátu 

v závislosti na vstupní koncentraci, dosahované výsledky z odstraňování dusíkatého 

znečištění i návrh nového samočistícího separačního zařízení, které bylo v tomto roce 

instalováno, uvedeno do provozu a optimalizováno. 

V další části článku jsou představeny snímky struktury matrice biokatalyzátoru a distribuce 

biomasy po ročním provozu biokatalyzátoru z téţe aplikace, které byly pořízeny 

metodou konfokální mikroskopie. 

Navrţené koncové dočištění přináší přidanou hodnotu ke klasické technologii čištění 

odpadních vod svými minimálními nároky na prostorové řešení, nízkými poţadavky na 

vstupní energii pro provoz zařízení a hlavně dosaţitelnost dlouhodobých odtokových 

koncentrací pod 5 mg/l N-NO3 s moţností regulace výkonu biokatalyzátoru. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

biokatalyzátor, denitrifikace, imobilizace, intenzifikace, průmyslové odpadní vody 

 

ÚVOD 

Jedním z hlavních problémů provozovatelů stávajících komunálních a průmyslových čistíren 

odpadních vod je stále se zpřísňující legislativa v oblasti emisních limitů tzv. nutrientů, tedy 

dusíku a fosforu. Oba prvky přispívají v povrchových vodách k rozvoji nepřirozené 
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eutrofizace, která má za následek masové odumírání vodních organismů a ohroţení lidského 

zdraví. Bylo prokázáno, ţe předčištěné odpadní vody mohou tvořit aţ 32 % celkového 

zatíţení povrchových vod dusíkem (Randall, 2003). Česká Republika následuje trend většiny 

vyspělých zemí a s vývojem nových účinných čistírenských technologií úměrně zvyšuje 

poţadavky na kvalitu vypouštěné odpadní vody. 

Schopnost dosáhnout nízkých odtokových koncentrací dusíku je u komunálních čistíren 

limitována především nepříznivým poměrem jednotlivých nutrientů, který sniţuje účinnost 

biologických metod čištění (Henze et al., 2002). U průmyslových odpadních vod k tomu 

navíc přispívají koncentrační i průtokové fluktuace v důsledku cyklických procesů ve výrobě, 

při kterých se vyprodukuje v krátké době vyšší mnoţství vody, kterou je nutno čistit. Na tyto 

nárazové výkyvy v zatíţení nedokáţí běţně dostupné biologické systémy zaloţené na 

suspenzní biomase pruţně zareagovat dostatečně rychlým nárůstem potřebné biomasy, coţ 

způsobuje momentální překročení koncentračních limitů na odtoku z čistírny. 

Provozními zkouškami bylo ověřeno, ţe na koncentrační fluktuace dusíkatého znečištění 

dokáţí flexibilně reagovat nitrifikační a denitrifikační bakterie, které jsou do pevného nosiče 

imobilizovány ve formě čistých kultur, tzv. Biotechnologie lentikats. Tato biotechnologie je 

zaloţena na unikátním způsobu uzavření čistých bakteriálních kultur do pórovitého nosiče 

z polyvinylalkoholu (PVA), vyznačujícího se vysokou fyzikálně-mechanickou stabilitou, 

ideálním tvarem pro difúzi dovnitř nosiče a snadnou oddělitelností od reakčního média 

(Vorlop and Jekel, 1998). Vysoké koncentrace čisté nitrifikační či denitrifikační biomasy 

uvnitř nosiče umoţňují dosáhnout vysokých reakčních rychlostí s více jak 98% účinností 

odstranění amoniakálního nebo dusičnanového znečištění. V systému zaloţeném na 

Biotechnologii lentikats se nachází minimum jiných mikroorganismů běţně se vyskytujících u 

klasických systémů se suspenzní či nárůstovou biomasou a nedochází tak u Biotechnologie 

lentikats ke zvýšeným nárokům na aeraci či dodávku organického substrátu. Biokatalyzátor 

lentikats je v systému zadrţován pomocí samočistícího sítového separátoru, čímţ je zajištěna 

stálá přítomnost biokatalyzátoru v systému a to bez ohledu na kolísavé zatíţení. Hydrogelový 

nosič zároveň chrání imobilizovanou biomasu před negativními vlivy prostředí, čímţ zvyšuje 

odolnost a stabilitu celého systému (Boušková et al., 2009; Trögl et al., 2011; Vacková et al., 

2011). Tento progresivní způsob odstraňování dusíku z odpadní vody se vyznačuje výrazně 

menšími reakčními objemy, minimální produkcí kalu a snadným řízením a obsluhou. To vše 

přispívá k ekonomickým i ekologickým výhodám Biotechnologie lentikats v porovnání 

s ostatními dostupnými technologiemi na odstranění dusíku z odpadních vod (Čechovská et 

al., 2009). 

Příčinou kolísání dusičnanového zatíţení na čistírně, kde je Biotechnologie lentikats 

provozována je pravidelná sterilizace výrobních zařízení kyselinou dusičnou. Původní 

opatření provedené na ČOV, za účelem eliminace fluktuací dusičnanů na odtoku v podobě 

dávkování externího organického substrátu nevedlo k poţadovaným výsledkům. 
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Cílem publikace je podrobné seznámení s řešením intenzifikace čistírny odpadních vod 

Baxter Bioscience s.r.o. pomocí Biotechnologie lentikats a s prvními celoprovozními 

zkušenostmi s aplikací této technologie v čistírenství. 

 

POPIS ŘEŠENÍ 

Čistírna odpadních vod (ČOV) 

Odpadní vody přiváděné na ČOV jsou z 15 % tvořeny splaškovými vodami a z 85 % vodami 

průmyslovými.  Průmyslový proud nejdříve prochází neutralizační stanicí situovanou před  

ČOV a poté se spojuje se splaškovými vodami. Samotná ČOV je tvořena mechanickým 

předčištěním, biologickým stupněm čištění v uspořádání denitrifikace-nitrifikace s recirkulací 

vratného kalu a dosazovací nádrţí. Po vyčištění na ČOV je odpadní voda vedena přes rybník 

do recipientu. 

 

Koncové dočištění 

Pro zvýšení celkové efektivity odstranění dusičnanového znečištění byla navrţena instalace 

samostatného postdenitrifikačního bioreaktoru s náplní denitrifikačního Biokatalyzátoru 

lentikats a pískového filtru INTERFILT SK 18 k odstranění pevných nečistot dle obrázku 1. 

Jako denitrifikační nádrţe bylo vyuţito stávající nevyuţívané kalové jímky o celkovém 

objemu 36m
3
, která byla osazena hyperboloidním míchadlem INVENT a sítovým 

separátorem dle návrhu firmy LentiKats a.s.. Tím došlo k výraznému sníţení rozsahu 

stavebních prácí a investičních nákladů. Stavební úpravy a instalaci pískového filtru provedla 

společnost Centroprojekt a.s., dodavatel původní ČOV. Do upravené nádrţe bylo vloţeno 5,4 

tuny plně funkčního nakultivovaného Biokatalyzátoru lentikats s imobilizovaným 

denitrifikačním organismem Paracoccus denitrificans. Jako externí organický substrát je 

vyuţíván průmyslový přípravek Brenntaplus VP1 od společnosti Brenntag, který se vyznačuje 

vysokým obsahem biologicky snadno rozloţitelných látek (1g CHSK· ml
-1

 substrátu) a nemá 

zvláštní nároky na skladování a manipulaci. Do přítokové trubky před denitrifikační reaktor 

byl umístěn průtokoměr a dusičnanová sonda. Signál z obou zařízení je vyhodnocen řídicí 

jednotkou, na kterou je napojeno čerpadlo organického substrátu. Substrát je tak řízeně 

dávkován v mnoţství přesně odpovídajícím aktuální potřebě. Vzhledem k rozsahu fluktuací 

dusičnanového zatíţení lze takto výrazně ušetřit provozní náklady, související s nákupem 

substrátu a zároveň je zajištěno, ţe systém není substrátem předávkován a nedochází ke 

zhoršení v ukazatelích CHSK (BSK5) na odtoku z ČOV.   Za denitrifikačním reaktorem je 

umístěna druhá dusičnanová sonda pro sledování účinnosti odstranění dusičnanového 

znečištění. 
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Obrázek 1: Schématické znázornění řešení intenzifikace ČOV  

 

VÝSLEDKY 

Průběh zapracování a náběh systému 

S náběhem Biokatalyzátoru lentikats na poţadované parametry bylo započato v lednu 2010. 

Byl proveden počáteční vsádkový test s reálnou odpadní vodou obohacenou o dusičnany s 

počáteční koncentraci 500 mg N-NO3
-
·l

-1
. Při průměrné teplotě 17°C došlo ke sníţení 

koncentrace dusičnanů pod limitních 10 mg N-NO3
-
·l

-1
 během cca 50 hodin a Biokatalyzátor 

dosáhl potřebné aktivity po 1,5 týdnu provozu. Přechodem do kontinuálního reţimu však 

došlo ke zjištění několika technologických nedostatků, které by mohly představovat riziko při 

dlouhodobém provozu. Byla proto provedena dodatečná opatření jak v samotném reaktoru 

Biotechnologie lentikats, tak v původní lince ČOV. 

Do reaktoru bylo umístěno ultrazvukové hladinové čidlo a bylo instalováno bezpečnostní 

přepadové potrubí před denitrifikační nádrţí Lentikats pro případ poruchy na hladinovém 

čidle. Dále byly provedeny povrchové úpravy na separačním zařízení a úpravy v řídicím 

systému. V červenci 2010 byl systém znovu uveden do kontinuálního reţimu a proveden 

42hodinový zátěţový test, jehoţ průběh je znázorněn na Grafu 1. V průběhu testu byl do 

odpadní vody dávkován NaNO3 pro simulaci koncentrační vlny v rozsahu cca 15 – 60 mg N-

NO3
-
·l

-1
. Průměrná teplota odpadní vody dosahovala hodnoty cca 18°C a aktuální průtok 

reaktorem byl 3,1 l·s
-1

. Jak je z grafu patrné, na odtoku z reaktoru Biotechnologie lentikats 

bylo po celou dobu testu dosahováno koncentrace < 2 mg N-NO3
-
·l

-1
.  I přes značné kolísání 

v nátokové koncentraci dusičnanů, Biotechnologie lentikats stabilně dosahuje odtokové 

koncentrace < 5 mg N-NO3
-
·l

-1
 a čistírna tak splňuje podmínky vodoprávního rozhodnutí. 
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Graf 1: Průběh zátěţového testu 

 

Separace 

Původní návrh separátoru zadrţujícího Biokatalyzátor lentikats uvnitř reaktoru byl formou 

vyjímatelných rámů se sítem z nerezového plechu s průměrem děr 1mm. Z důvodu snazší 

obsluhy a čištění byla tato varianta vyměněna za rámy s ponornými koši z děrovaného 

nerezového plechu tloušťky 1mm s průměrem děr 1mm a relativní volnou plochou otvorů 

32,7 %. Po uvedení systému do kontinuálního reţimu byla po cca 4 týdnech provozování 

zaznamenána sníţená propustnost tohoto separátoru. Docházelo k pokrývání separační plochy 

vrstvou slizovitého biofilmu, tvořenou zřejmě extracelulárními biopolymery (ECP), které 

vznikají v důsledku mikrobiálního metabolismu. Proto bylo přistoupeno k pokrytí separační 

plochy vrstvou teflonu typu 1010. Toto opatření sice tvorbu filmu zpomalilo, nicméně 

průchodnost separátorů vyţadovala průběţnou kontrolu a provádění pravidelného čištění 

přibliţně jedenkrát za týden. Byla téţ diskutována souvislost produkce ECP s typem 

pouţívaného substrátu. Testování jiného substrátu však nepřineslo poţadované sníţení tvorby 

ECP. Přistoupilo se tedy k vývoji nového separačního řešení, které pracuje automaticky, je 

samočistitelné, nevyţaduje častou údrţbu a spotřebovává minimum energií na provoz.   

Zhotovení separátoru zajistila společnost Progress Moravia s.r.o. (Obr. 2). Separátor se skládá 

z nepohyblivého válce o rozměrech 100cm výšky a průměrem 550 cm  a průměru děr 1mm. 

Vnější strana pláště perforovaného válce je stírána trojicí rotujících mechanických kartáčů 

v úhlu 120°. Kartáče jsou poháněny motorem o výkonu 0,18 kW. Současně s kartáči se otáčí 

také lišta osazená tryskami, které z vnitřní strany očišťují separační plochu tlakovou vodou 

dodávanou kalovým čerpadlem z jímky vyčištěné vody za pískovým filtrem. Čištění 

separátoru neprobíhá stále, ale je sepnuto pouze v případě, kdyţ je sníţena hydraulická 

propustnost do té míry, ţe začne stoupat hladina v postdenitrifikační nádrţi. Zvýšení hladiny 

je detekováno hladinovým čidlem. Na základě signálu z hladinového čidla řídicí systém sepne 

spínač pro zahájení čištění separační plochy. Čištění probíhá, dokud nedojde k poklesu 
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hladiny, kdy je automaticky vypnuto.  K čištění dochází cca jedenkrát za hodinu a trvá 

přibliţně 5 min. Separátor je dimenzován na hydraulickou zátěţ 9 l·s
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Řešení separačního zařízení 

 

DISTRIBUCE BIOMASY V MATRICI BIOKATALYZÁTORU 

V případě buněk imobilizovaných dovnitř pevných či gelových nosičů je difúze substrátu a 

ţivin určujícím faktorem pro distribuci buněk v nosiči. Způsobu růstu a mnoţení 

imobilizovaných buněk se věnuje mnoho publikací, (např. Saucedo et al., Walsh et al., 

Wolfberg et al.) Dle jejich závěrů dochází v důsledku omezené difúze k nerovnoměrnému 

růstu kolonií a jejich rozmístění po objemu nosiče. Kolonie narostlé ve svrchních částech 

dosahují větších rozměrů v důsledku vyšší koncentrace substrátu neţ buňky a kolonie uvnitř. 

S rozvojem kolonií ve svrchních částech nosiče můţe docházet k dalšímu omezení difúze aţ 

úplnému zastavení růstu a mnoţení uvnitř nosiče. 

Analýza Biokatalyzátoru lentikats pomocí konfokální mikroskopie (Olympus Fluoview 500, 

Japonsko, 40násobné zvětšení) dokázala, ţe díky specifickému tvaru nosiče a vhodné 

velikosti pórů není transport ţivin či kyslíku do středních částí pelety omezen a bakterie tvoří 

rovnoměrné kolonie po celém prostoru nosiče. Matrice denitrifikačního biokatalyzátoru 

s koloniemi Paraccocus denitrificans byla snímána v jednotlivých řezech o tloušťce 23μm a 

analyzována v různých hloubkách pod povrchem biokatalyzátoru. Analýza potvrdila 

předpoklad nárůstu kolonií ve vnitřní struktuře matrice a limitovaný výskyt kolonií 

zanořených do povrchu biokatalyzátoru, které by potenciálně zabraňovaly difúzi látek do 

vnitřních částí pelety. Biokatalyzátor byl analyzován jak u geometrického okraje (Obr 3a), tak 

u geometrického středu matrice (Obr.3b). Dále byl porovnáván čerstvě vyrobený 

denitrifikační Biokatalyzátor (Obr.3b) s peletami z dlouhodobě (~ 1 rok) běţící celoprovozní 

aplikace na čistírně Baxter Bioscience s.r.o. (Obr.3c). Snímky ukazují, ţe v průběhu času 
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nedochází k zásadním změnám distribuce biomasy v matrici, pouze se mění velikost kolonií 

v závislosti na látkovém zatíţení biokatalyzátoru. 

 

 

ZÁVĚRY 

Zátěţový test provedený dle poţadavků zákazníka prokázal plnění odtokových limitů i při 

vysokém vstupním zatíţení. Během provozu bylo zapotřebí provést konstrukční změny 

v separačním zařízení, aby byl eliminován negativní vliv ECP na sniţování hydraulické 

propustnosti separátoru. Pokrytí separační plochy teflonovou vrstvou se dlouhodobě 

neosvědčilo. Bylo navrţeno nové, samočistitelné separační zařízení, čímţ se podařilo zajistit 

dlouhodobou hydraulickou propustnost a provozovatelnost denitrifikačního reaktoru 

s minimálními nároky na údrţbu zařízení. 

Biokatalyzátor z této aplikace byl analyzován metodou konfokální mikroskopie a srovnáván 

se vzorkem vyrobeného biokatalyzátoru po kultivaci. Analýza potvrdila rovnoměrnou 

distribuci kolonií narostlých uvnitř matrice před i po zatíţení v reálném provoze. 

Předmětem dalšího výzkumu jsou testování moţností nitritace a selektivních biodegradací 

látek v odpadních vodách. 
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ABSTRAKT 

Moţnosti dosaţení zkrácené nitrifikace pomocí regulace koncentrace kyslíku byly 

vyhodnocovány v kalové vodě a anaerobně předčištěné komunální odpadní vodě. Pokusy byly 

prováděny na dvou nezávislých pracovištích. Způsob zapojení a provozu obou reaktorů byl 

totoţný, zásadní rozdíl spočíval v objemovém zatíţení a různé teplotě u obou systémů. 

Limitací koncentrace kyslíku v reaktoru s kalovou vodou na hodnotu cca 0,7 mg/l bylo při 

laboratorní teplotě dosaţeno akumulace dusitanů, ale zároveň došlo ke sníţení účinnosti 

odstranění N-amon z 95 % na 60 %. Po opětovném navýšení koncentrace O2 se účinnost 

odstranění zvýšila na více neţ 90 %, stabilní zkrácená nitrifikace pokračovala následující tři 

měsíce, neţ se systém vrátil k úplné nitrifikaci na dusičnany. Nitrifikace odpadní vody 

s nízkou koncentrací N-amon probíhala při teplotě 10 
o
C. Stabilní zkrácené nitrifikace se 

nepodařilo dosáhnout. Vyšší akumulace dusitanů byla zaznamenána pouze krátkodobě. 

Podmínky vedoucí k případnému dosaţení zkrácené nitrifikace nebylo moţné přesně 

identifikovat. Výsledky experimentu naznačily, ţe preferovaným substrátem pro nitrifikanty 

jsou nedisociované formy dusíku. Moţnost dosaţení zkrácené nitrifikace v anaerobně 

předčištěné komunální odpadní vodě prostřednictvím směšovací aktivace s kontinuálním 

průtokem se nejeví jako perspektivní. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dusitany, Kalová voda, Nitrifikace, Nitritace, Zkrácená nitrifikace 

 

ÚVOD 

Efektivní odstranění dusíkatého znečištění z různých typů odpadních vod (OV) vypouštěných 

do recipientu je jednou z priorit čistírenského procesu. Zároveň se zvyšováním efektivity však 

mohou stoupat i náklady na jednotku vyčištěné OV. Jednou z moţností, jak dosáhnout 

odstranění dusíkatého znečištění odpadních vod s menší spotřebou energie i případných 

chemických činidel, je zkrácená nitrifikace a následná denitrifikace s niţší spotřebou 

organického substrátu. Standardní nitrifikace s finálním produktem v podobě dusičnanů 

probíhá dvoustupňově. V prvním stupni je dusík v amoniakální formě (N-amon) biochemicky 
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oxidován na dusitanový dusík (N-NO2
-
) skupinou bakterií v literatuře souhrnně označovanou 

jako Ammonium Oxidizing Bacteria (AOB), druhý stupeň, tedy oxidaci dusitanů na 

dusičnany, pak zajišťuje skupina označovaná jako Nitrite Oxidizing Bacteria (NOB). 

Pro finální odstranění oxidovaných sloučenin dusíku je nutná jejich následná redukce. Při 

nastolení anoxických podmínek je oxidovaný dusík redukován organotrofními bakteriemi 

během tzv. denitrifikace. 

Pro úspěšný průběh běţné denitrifikace při čištění OV je často, v závislosti na parametrech 

čistícího procesu, zapotřebí přidávat externí organický substrátu (např. metanol), coţ navyšuje 

náklady na proces čištění OV. Oproti tomu při zkrácené nitrifikaci je proces oxidace N-amon 

ukončen prvním stupněm, tedy převedením na dusitanovou formu. Zmíněné úspory jsou 

umoţněny stechiometrickými poměry biochemických reakcí. Teoreticky při zkrácené 

nitrifikaci o 25 % klesne spotřeba kyslíku pro oxidaci N-amon ve srovnání s nezkrácenou 

nitrifikací a aţ o 40 % niţší můţe být spotřeba organického materiálu na jeho následnou 

redukci (Abeling, 1992). Rychlost denitrifikační reakce při vyuţití NO2
-
 jako finálního 

akceptoru elektronů je udávána 1,5x aţ 2x vyšší neţ v případě NO3
-
, další uváděnou výhodou 

je aţ 30% sníţení objemu narostlé biomasy a o cca 20 % niţší emise CO2 (Turk, 1987). 

Další výhody plynoucí ze zkrácené nitrifikace leţí např. v moţnosti aplikace nedávno 

popsaných alternativních postupů finálního odstranění oxidovaného dusíku jako je jako např. 

deamonifikace, neboli anaerobní oxidace N-amon (Jetten, 1999) či DAMO proces, tedy 

denitrifikace prostřednictvím metanu jako organického substrátu (Etwig, 2009). Oba uvedené 

postupy jsou zaloţeny právě na redukci dusitanů, v případě dusičnanů uvedené reakce 

neprobíhají. 

Proces úplné i zkrácené nitrifikace je ovlivňován řadou faktorů, z nichţ k nejvýznamnějším 

patří hodnota pH čištěné vody, koncentrace rozpuštěného O2, zastoupení a koncentrace 

různých forem dusíku, doba zdrţení aktivovaného kalu, teplota a objemové zatíţení reaktoru. 

Tyto faktory mohou ovlivnit nejen účinnost přeměny N-amon na oxidované formy, ale také 

jejich vzájemný poměr. AOB a NOB mají odlišné nároky na optimální podmínky prostředí, 

limitní hodnoty pH (Ruiz, 2003), afinitu k rozpuštěnému O2 (Guisasola, 2005), různou 

citlivost k toxickým formám dusíku (NH3, HNO2, NO2
-
) (Anthonisen, 1976; Buday, 1999) a 

rozdílnou generační dobu, respektive rychlost nárůstu biomasy (Hellinga, 1998). Na základě 

těchto odlišností je moţné zajistit zachování aktivity AOB při souběţném potlačení růstu a 

činnosti NOB.  

Významným faktorem zjednodušujícím dosaţení zkrácené nitrifikace, aniţ by byly záměrně 

vytvářeny podmínky pro potlačení růstu NOB, je koncentrace N-amon v čištěné odpadní vodě 

a objemové zatíţení reaktoru. Řada autorů popisuje dosaţení akumulace dusitanů při 

experimentech s odpadní vodou s vysokou koncentrací dusíku (kalová voda, syntetická, či 

průmyslová OV), obvykle prostřednictvím limitace kyslíku (Ruiz, 2003), udrţením vyšší 

teploty a nízkého stáří kalu (Hellinga, 1998) či provozem v reţimu semikontinuálního průtoku 

(Lemaire, 2008). Na druhou stranu jen málo literárních zdrojů zmiňuje docílení téhoţ ve vodě 

s nízkou koncentrací N-amon (např. komunální OV), přičemţ moţnosti limitace kyslíku, či 

stáří kalu jsou zde stejné jako u experimentů s koncentrovanou OV.  
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Předmětem této studie je porovnání dvou experimentů prováděných nezávisle na sobě na 

dvou různých pracovištích a majících za cíl dosaţení stabilní a účinné zkrácené nitrifikace u 

OV s vysokou koncentrací N-amon a zhodnocení moţností docílení zkrácené nitrifikace OV 

s nízkou koncentrací N-amon. V obou případech byla jako prostředek k vytvoření 

odpovídajících podmínek pro dosaţení zkrácené nitrifikace pouţita regulace koncentrace 

kyslíku. 

Experiment prováděný na Katedře agroenvironmentální chemie a výţivy rostlin České 

zemědělské univerzity měl za cíl ověřit moţnost dosaţení a udrţení efektivní zkrácené 

nitrifikace v kalové vodě (kapalné fázi po anaerobní stabilizaci kalu) pouze prostřednictvím 

limitace koncentrace rozpuštěného kyslíku. Aplikace odděleného čištění kalové vody pomocí 

této metody zvyšuje efektivitu odstranění dusíkatého znečištění z OV a šetří energetické a 

materiálové náklady (Švehla, 2005). Regulace koncentrace kyslíku na rozdíl např. od úpravy 

pH či teploty nevede ke zvýšení provozních nákladů. Naopak limitace hladiny kyslíku v 

reaktoru sniţuje nároky na mnoţství kyslíku do reaktoru vstupujícího a tedy i energetické 

výdaje na zajištění aerace. Na základě známých kyslíkových saturačních konstant pro AOB a 

NOB, které se v závislosti na literárním zdroji pohybují mezi 0,3–0,75 mg/l, respektive 1,1–

1,75 mg/l (Guisasola, 2005) byla stanovena koncentrace O2 cca 0,7 mg/l, která by neměla vést 

k výraznému omezení aktivity AOB, ale naopak by měla značně limitovat aktivitu NOB 

(Ruiz, 2003).  

Moţnosti zkrácené nitrifikace byly studovány také v rámci vývoje metody anaerobního 

čištění komunální odpadní vody jako alternativy ke konvenčnímu aerobnímu čistírenskému 

procesu prováděné v Oddělení environmentálních technologií Univerzity Wageningen 

v Nizozemsku (Mahmoud, 2004). Anaerobní čištění OV přináší moţnosti značných úspor, ale 

neřeší dusíkaté znečištění. V anaerobních podmínkách je naprostá většina dusíku přítomna ve 

formě N-amon. V případě, ţe by pro dočištění anaerobně předčištěné odpadní vody byla 

pouţita tradiční nitrifikace/denitrifikace, výrazně by stouply náklady nejen za aeraci, ale i 

v důsledku nutnosti dávkovat chybějící organický substrát pro zajištění efektivní 

denitrifikace. Proto zde byly pro případnou aplikaci posuzovány jiţ zmiňované progresivní 

alternativní postupy jako např. deamonifikace či DAMO proces. Jediný v literatuře 

popisovaný způsob dosaţení akumulace dusitanů v komunální odpadní vodě čištěné 

v semikontinuálním reţimu SBR, tedy Sequencing Batch Reactor, je zaloţen na aplikaci tzv. 

Real time control strategy (Guo, 2009). Tato metoda je však technologicky a operativně 

náročná. Cílem výzkumu bylo proto nejen ověření moţnosti dosaţení zkrácené nitrifikace, ale 

také vývoj původního aplikovatelného postupu. Další výzvou byl v tomto případě i poţadavek 

na fungování metody i při nízké teplotě simulující teplotu odpadní vody v zimních měsících. 

Vzhledem k poţadavkům na maximální úspornost celého procesu alternativního čištění 

odpadní vody byla moţnost ovlivnění parametrů majících vliv na nitrifikaci limitována na 

regulaci koncentrace kyslíku a stáří kalu. 
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METODIKA 

Nitrifikace kalové vody 

Reaktor na principu aktivačního systému s vratným kalem a kontinuálním průtokem byl 

provozován po dobu 11 měsíců. Toto období bylo rozděleno do tří etap v závislosti na 

koncentraci kyslíku udrţované v modelovém systému.  

Popisovaný experiment probíhal v plexisklovém reaktoru válcovitého tvaru o pracovním 

objemu cca 1,5 l. Stáří aktivovaného kalu nebylo limitováno. Koncentrace O2 byla regulována 

pomocí automatického spínání aerace. pH bylo po celou dobu experimentu udrţováno na 

neutrální hodnotě 7. Při neutrálním pH nebyl aktivovaný kal vystaven případnému působení 

extrémně vysokých koncentrací nedisociovaných forem amoniakálního, či dusitanového 

dusíku, které by mohly způsobit inhibici aktivity nitrifikačních bakterií. Teplota nebyla nijak 

regulována a odpovídala teplotě laboratoře, tedy 20–25 
o
C. Na zaočkování reaktoru bylo 

pouţito 500 ml kultivačního média z jiného déle provozovaného reaktoru, který vykazoval 

stabilní účinnost v kompletní nitrifikaci kalové vody na dusičnany a zbylý objem byl doplněn 

vodovodní vodou.  

Provoz modelového systému byl rozdělen do tří etap v závislosti na hladině kyslíku v 

reaktoru. V první etapě byla koncentrace rozpuštěného kyslíku udrţována na 3 mg/l. Ve druhé 

etapě byla koncentrace O2 sníţena na cca 0,7 mg/l Ve třetí etapě pak byla hladina kyslíku opět 

navýšena na úroveň první etapy.  

Jednotlivé parametry kalové vody pouţité během experimentu jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tabulka 1. Hlavní fyzikálně-chemické parametry kalové vody 

 
pH N-amon (mg/l) CHSKVL (mg/l) CHSKRL (mg/l) 

Průměr 8,42 1450 2550 1660 

Rozsah 8,3-8,58 900-1750 1150-4200 800-2320 

 

Nitrifikace anaerobně předčištěné komunální OV 

Na základě matematické modelace byly stanoveny takové hodnoty koncentrace kyslíku v 

reaktoru a stáří kalu, které měly při teplotě 10 
o
C vést k postupnému vyplavení NOB z 

modelového systému při současném zachování populace AOB a tím k dosaţení akumulace 

dusitanů. Výpočet byl proveden na základě známých hodnot saturačních konstant obou skupin 

bakterií pro koncentraci kyslíku, substrátu a rychlosti růstu v závislosti na teplotě. Výsledné 

vypočtené hodnoty vedoucí k postupnému vyplavení NOB, a tedy dosaţení akumulace 

dusitanů při teplotě 10
 o

C odpovídaly koncentraci 0,5 – 0,6 mg/l O2 a stáří kalu 8 – 10 dní. 

Modelový reaktor o objemu 2 litry byl provozován v reţimu směšovací aktivace s vratným 

kalem po dobu 50 dní. Stáří kalu bylo regulováno pomocí pravidelného denního odběru 

definovaného objemu aktivovaného kalu. Reaktor byl zaočkován běţným aktivovaným kalem 

z místní komunální čistírny odpadních vod. Chemické ukazatele anaerobně předčištěné 

odpadní vody jsou uvedeny v tab. 2  
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Tabulka 2.  Chemické ukazatele anaerobně předčištěné komunální OV 

 pH N-amon (mg/l) CHSKVL (mg/l) CHSKRL (mg/l) 

Průměr 7,4 60 388 220 

Rozsah 7.5–8.4 60 - 80 287 - 602 155 - 401 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Nitrifikace kalové vody 

V první etapě do cca 85. dne probíhalo pozvolné zvyšování zatíţení z 0,15 kg N-amon/(m
3
∙d) 

na cca 1,5 kg N-amon/(m
3
∙d). Účinnost nitrifikace se kromě krátkého období po zahájení 

provozu pohybovala v rozmezí 95–99,8 %. Rychlost odstraňování N-amon tedy při nejvyšším 

zatíţení odpovídala 1,4–1,5 kg N-amon/(m
3
∙d).  

 

 
Obrázek 1. Průběh nitrifikace v rámci jednotlivých etap – hodnoty měřeny v odtoku 

 

Tyto nitrifikační rychlosti pozorované při laboratorní teplotě jsou aţ dvojnásobné ve srovnání 

s rychlostmi udávanými u SHARON procesu, který probíhá při teplotách kolem 35 
o
C 

(Hellinga, 1998). Výsledným produktem nitrifikace byl ve větší části první etapy při 

stabilních podmínkách takřka výhradně dusičnanový dusík, dusitanová forma byla zastoupena 

nejvýše v jednotkách promile (Obr. 1). Ve druhé etapě po sníţení hladiny O2 během několika 

dní rapidně vzrostla koncentrace dusitanů v reaktoru na úkor dusičnanů, jejichţ zastoupení 

kleslo pod 10 %, následně během dalšího týdne pod 5 % a pod touto hranicí se pohybovala po 

celou dobu druhé etapy (Obr. 1). 

Nízká koncentrace kyslíku odpovídající cca 0,7 mg/l sice vedla k potlačení činnosti NOB, 

nicméně měla za následek při stávajícím zatíţení pohybujícím se okolo 1,5 kg N-

amon/(m
3
*d) postupný pokles účinnosti odstranění N-amon z původních více neţ 90 % na 

začátku etapy na hodnoty kolem 60 % na jejím konci. Třetí etapa byla zahájena opětným 

navýšením koncentrace O2 na cca 3 mg/l, coţ během týdne zvýšilo účinnost konverze N-

amon na hodnoty přesahující 90 %, přičemţ překvapivě nedošlo k opětovnému navýšení 

koncentrace NO3
-
, ale téměř veškerý N-amon byl i nadále převáděn pouze na dusitany. 

Zkrácená nitrifikace s vysokou účinností odstranění N-amon probíhala následujících 90 dní, 
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teprve poté došlo k opětovnému nárůstu aktivity NOB a nitrifikace probíhala směrem 

k finálním produktům – dusičnanům.  

Regulací koncentrace kyslíku v průběhu biologického čištění kalové vody je tedy moţné 

ovlivnit poměr výsledných oxidovaných forem a umoţnit cílené hromadění dusitanů. Na 

druhou stranu sníţená koncentrace O2 v reaktoru, která umoţňuje selekci nitritačních bakterií, 

vede za daných podmínek k výraznému poklesu účinnosti konverze N-amon na oxidované 

formy.  

Výsledky měření naznačují moţnost dosáhnout hromadění dusitanů a zároveň zachovat 

vysokou účinnost odstranění N-amon střídáním fází s limitovanou a nelimitovanou 

koncentrací O2.    

 

Nitrifikace anaerobně předčištěné komunální OV 

Reaktor byl od začátku provozován s objemovým zatíţením odpovídajícím cca 60 – 80 g N-

amon/(m
3
*d). Koncentrace kyslíku byla pomocí přerušované aerace udrţována na hodnotě 0,3 

– 0,9 mg/l. Kolísání hladiny O2 bylo způsobeno niţší spolehlivostí pouţívaného zařízení na 

regulaci hladiny O2 v reaktoru. Hodnota pH, která nebyla nijak regulována, se pohybovala 

mezi 6,5 a 8. Po dvou týdnech nutných k zajištění stabilního chodu modelového systému a 

odpovídající funkce dosazovací nádrţe bylo zahájeno odsávání 1/10 objemu kalu denně. 

Účinnost odstranění N-amon, která v prvních dnech experimentu dosahovala 100 %, začala 

v následujících dnech klesat na 80 – 90 %, coţ mohlo být způsobeno právě limitací 

koncentrace kyslíku, která se na začátku experimentu pohybovala kolem 0,3 – 0,5 mg/l. Po 

zahájení regulace stáří kalu došlo k dalšímu sníţení účinnosti nitrifikace. Ačkoli vzhledem 

k provedeným modelovým kalkulacím mělo 10 dní plně postačovat k udrţení odpovídajícího 

mnoţství nitrifikační biomasy v modelovém systému, výsledky experimentu naznačují, ţe 

stáří kalu rovnající se 10 ti dnům při uvedené nízké teplotě nestačí na udrţení adekvátního 

mnoţství nitrifikantů v reaktoru. V důsledku toho došlo ke sníţení účinnosti odstranění N-

amon i při výše uvedeném nízkém objemovém zatíţení aţ na 50 %.  

Přestoţe docházelo ke sniţování účinnosti odstranění způsobené pravidelným odběrem 

aktivovaného kalu, 95 % oxidovaného N-amon bylo i nadále převáděno na dusičnany. 

Dusitany byly po většinu experimentu přítomny pouze v koncentraci několika málo jednotek 

mg (Obr. 2). Výjimkou bylo období mezi dny 10 a 11, kdy koncentrace dusitanů stoupla na 

15 mg/l (Obr. 2). Zvýšená koncentrace dusitanů byla pravděpodobně způsobena řízeným 

zvýšením dlouhodobě niţší koncentrace kyslíku (z cca 0,4 na 0,9 mg/l) provedeným 9. den 

experimentu. 
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Obrázek 2. Průběh experimentu a hlavní sledované ukazatele 

  

Je moţné, ţe ačkoli při vyšší koncentraci kyslíku AOB přestávají být zvýhodněné oproti 

NOB, jejich reakce na nárůst hladiny O2 je rychlejší neţ v případě NOB, coţ v důsledku 

znamená krátkodobý nárůst koncentrace dusitanů. K opětovnému krátkému zvýšení 

koncentrace dusitanů došlo 25. dne provozu opět pravděpodobně v důsledku předchozího 

zvýšení koncentrace O2.  

 

 
Obrázek 3. Výsledky 24 hodinového kinetického testu 

 

Ve snaze vysvětlit dlouhodobou přítomnost dusitanů v reaktoru v nízké, ale stabilní 

koncentraci 3 – 5 mg/l byl 31. den proveden jednorázový kinetický test přímo v modelovém 

systému. Po přerušení přítoku (zamezení přísunu dalšího N-amon) byl po dobu 24 hodin 

vyhodnocován průběh nitrifikace prostřednictvím sledování hodnoty pH, koncentrace kyslíku 

a koncentrace jednotlivých forem dusíku v reaktoru. Výsledky jsou znázorněny na obr. 3.  
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Zatímco koncentrace N-amon klesla během prvních 8 hodin testu z počátečních 23 mg/l na 11 

mg/l, koncentrace dusitanů zůstala na stejné hladině. Po dalších 16 ti hodinách, kdy byl test 

ukončen, však koncentrace dusitanů klesla na nulu. Zbytkový N-amon pak dosahoval 8 mg/l. 

Hodnota pH během testu postupně poklesla ze 7,5 na 5,6 v důsledku uvolňování H
+
 iontů, ke 

kterému dochází v první fázi nitrifikace (Obr. 3). Změna hodnoty pH mohla nicméně také 

ovlivnit aktivitu AOB, coţ by se projevilo sníţením rychlosti oxidace N-amon, a tedy 

omezením produkce dusitanů v reaktoru. Některé literární zdroje (Jianlong, 2004; Zhang, 

2011) uvádějí, ţe substrátem pro AOB není iontová forma N-amon NH4
+
, ale NH3, jehoţ 

poměrné zastoupení je závislé na hodnotě pH. Toto zjištění by mohlo osvětlit výsledek 

kinetického testu. S postupným poklesem pH by v tomto případě klesala také dostupnost NH3 

jako potenciálního substrátu. Ze zmíněného je moţné vyvodit, ţe rychlost oxidace N-amon 

byla v úvodní fázi výrazně vyšší (pokles z 23 na 11 mg/l během prvních 8 hodin) neţ později 

(z 11 na 8 mg/l v průběhu následujících 16 ti hodin).  

Veškerý N-NO2
-
 sice byl nakonec převeden do dusičnanové formy, nicméně trvalo více neţ 8 

hodin, neţ došlo ke změně jeho koncentrace. Z toho vyplývá, ţe během prvních 8 hodin bylo 

mnoţství produkovaných a oxidovaných dusitanů přibliţně shodné. S pozdějším poklesem pH 

klesla i rychlost oxidace N-amon, přičemţ rychlost oxidace N-NO2
-
 zůstala stejná, či případně 

ještě vzrostla v důsledku zvýšené dostupnosti HNO2.  

Výsledky provedeného testu naznačují, ţe hodnota pH, která ovlivňuje poměrné zastoupení 

disociovaných a nedisociovaných forem dusíku, není důleţitá jen z hlediska případného 

toxického působení molekulárních forem, ale také jako faktor, který ovlivňuje dostupnost 

těchto forem jako preferovaného substrátu pro obě fáze nitrifikace a tedy i reakční rychlosti 

obou fází. Na druhou stranu moţnost ovlivnění poměru výsledných produktů nitrifikace 

pomocí regulace koncentrace kyslíku, či stáří kalu se za popsaných podmínek (nízká 

koncentrace N-amon, nízké zatíţení) nejeví jako perspektivní.   

Způsob zapojení obou reaktorů se v zásadě nelišil, jednalo se o kontinuálně plněnou 

směšovací aktivační nádrţ s vratným kalem. Rozdílnými parametry byly u těchto experimentů 

teplota a objemové zatíţení. Zatímco v případě reaktoru zpracovávajícího kalovou vodu bylo 

dosaţeno dlouhodobé stabilní akumulace dusitanů, během experimentu s reaktorem 

zpracovávajícím anaerobně předčištěnou OV k výraznější akumulaci dusitanů nedošlo. Nízká 

teplota v případě nitrifikace komunální OV sice byla limitním faktorem zejména pro AOB, 

z hlediska předem provedeného matematického modelu však byl tento faktor dostatečně 

kompenzován omezenou dostupností O2 výrazně limitující NOB. Moţnost ovlivnění průběhu 

obou experimentů přítomností toxických forem dusíku byla vzhledem k uvedeným 

podmínkám obou pokusů (neutrální pH, nízká koncentrace N-amon, postupně adaptovaná 

biomasa) minimální. Zásadní podíl na dosaţení zkrácené nitrifikace při zpracování kalové 

vody pravděpodobně tkví ve vysokém objemovém zatíţení N-amon, které je vedle teploty, 

koncentrace kyslíku a hodnoty pH dalším z důleţitých faktorů ovlivňujících průběh 

nitrifikace. V této souvislosti se nabízí i vysvětlení, ţe významný vliv na potlačení činnosti 

NOB mohl mít v reaktoru s kalovou vodou hydroxylamin (meziprodukt nitritace - Yang, 

2007). Při vysokém zatíţení dosahovaném za daných podmínek při čištění kalové vody je 

jeho koncentrace v systému patrně podstatně vyšší neţ v případě zpracování anaerobně 
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předčištěné komunální OV při nízkém zatíţení dusíkem. Inhibiční vliv hydroxylaminu se dle 

literárních zdrojů (Yang, 1992) projevuje se zvýšenou intenzitou právě při limitované 

koncentraci rozpuštěného kyslíku. Určitý vliv mohla mít i vysoká koncentrace 

nedisociovaného N-NO2
-
 (Buday, 1999). Ta ale případně mohla působit aţ sekundárně, 

přičemţ prvotní zvýšený výskyt dusitanů nemohla způsobit. 

 

ZÁVĚR 

Cílem obou popisovaných experimentů bylo dosaţení zkrácené nitrifikace prostřednictvím 

limitace O2. Limitací koncentrace kyslíku v reaktoru zpracovávajícím kalovou vodu bylo 

moţné docílit akumulace dusitanů odpovídající více neţ 95 % z celkového mnoţství 

oxidovaného dusíku, ale zároveň došlo ke sníţení účinnosti odstranění N-amon. Opětovné 

navýšení hladiny kyslíku v reaktoru zvýšilo účinnost odstranění N-amon na více neţ 90 %, 

ale nenarušilo stabilně probíhající akumulaci dusitanů po následujících cca 90 dnů. Popsanou 

metodu lze povaţovat za vhodnou pro dosaţení zkrácené nitrifikace kalové vody.  

V průběhu druhého experimentu zkrácené nitrifikace dosaţeno nebylo. Částečná akumulace 

dusitanů byla pozorována pouze krátkodobě. Průběh experimentu naznačuje, ţe za uvedených 

podmínek je zásadním faktorem ovlivňujícím proces nitrifikace vedle koncentrace kyslíku 

hodnota pH, na níţ je závislý poměr koncentrací disociačních forem sloučenin dusíku 

účastnících se nitrifikačního procesu. Výsledky experimentu také naznačují, ţe preferovaným 

substrátem pro obě skupiny bakterií pravděpodobně nejsou obvykle uváděné disociované 

formy NH4
+
/NO2

-
, ale molekulární formy NH3/HNO2. To by znamenalo, ţe hodnota pH můţe 

značně ovlivnit dostupnost substrátu, a tedy i růstovou rychlost obou skupin bakterií.  
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ABSTRAKT 

Při biologickém čištění odpadních vod s vysokým obsahem N-amon je v případě vyuţití 

reaktoru se semikontinuálním průtokem díky výkyvům v hodnotě pH a následně i 

koncentracích různých toxických forem dusíku za určitých okolností moţno dosáhnout 

zastavení nitrifikačního procesu na stupni dusitanů. To můţe významným způsobem zlepšit 

ekonomickou bilanci odstraňování dusíku z těchto vod. Příspěvek se zaměřuje na porovnání 

průběhu nitrifikace odpadní vody s koncentrací N-amon cca 600 mg/l v reaktoru se 

semikontinuálním průtokem při pouţití různých forem kultivace biomasy. Testována byla 

varianta s biomasou ve formě aktivovaného kalu, biofilmu a s biomasou agregovanou v PVA 

peletách. Bylo zjištěno, ţe v případě zpracování odpadní vody identického sloţení je za 

srovnatelných podmínek moţno bez regulace hodnoty pH v systému docílit ve všech 

testovaných variantách účinnost odstranění N-amon pohybující se okolo 50 %. Zároveň 

dosavadní výsledky pokusů naznačují, ţe forma biomasy můţe mít poměrně zásadní vliv na 

poměr výskytu konečných produktů nitrifikace. V případě biomasy agregované v PVA 

peletách byl poměrně brzy pozorován pozvolný nárůst koncentrace dusičnanů, přičemţ 

hlavním konečným produktem nitrifikace v ostatních variantách zůstávaly po celou dobu 

provozu systémů dusitany. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

biologické čištění, nitrifikace, nitritace, odstraňování dusíku, semikontinuální průtok  
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ÚVOD 

Hromadění dusitanů nezbytné k realizaci inovativních postupů biologického odstraňování 

amoniakálního dusíku (N-amon) z odpadních vod můţe být cíleně vyvoláno různými zásahy 

do nitrifikačního systému vedoucími k potlačení funkce organismů oxidujících dusitany na 

dusičnany (NOB – Nitrite Oxidising Bacteria) při zachování funkce organismů zodpovědných 

za oxidaci N-amon na dusitanový dusík (AOB – Ammonia Oxidising Bacteria). Ve všech 

případech vyuţíváme skutečnosti, ţe NOB jsou obecně citlivější na podmínky panující v 

biologickém reaktoru. Jednou z moţností, jak docílit dlouhodobé akumulace dusitanů při 

nitrifikaci je provoz reaktoru při krátké době zdrţení biomasy aktivovaného kalu. Vzhledem k 

tomu, ţe rychlost růstu NOB je za vhodných podmínek významně niţší neţ rychlost růstu 

AOB, můţe při krátké době zdrţení kalu dojít k „vyplavení― NOB (Hellinga et al., 1998 ; van 

Kempen et al., 2001). Akumulaci dusitanů je moţno podpořit také provozem systému při 

vysokých teplotách (Bae et al., 2002; Bougard et al., 2006; Kim et al., 2008), popřípadě při 

limitované koncentraci rozpuštěného kyslíku (Schmidt et al., 2003; Chung et al., 2007; 

Blackburne et al., 2008). 

Při čištění odpadní vody s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku (N-amon) je další 

zajímavou moţností vyuţití inhibičního vlivu vysokých koncentrací specifických sloučenin 

dusíku účastnících se nitrifikačního procesu. Z tohoto pohledu má zásadní význam především 

značná citlivost NOB na vysoké koncentrace volného amoniaku (FA – Free Ammonia), volné 

kyseliny dusité (FNA – Free Nitrous Acid), popřípadě disociovaného dusitanového aniontu 

(Anthonisen et al., 1976; Abeling a Seyfried, 1992; Balmelle et al., 1992; Buday et al., 1999). 

Tyto látky jsou schopny svou přítomností zastavit průběh nirifikace na dusitanovém stupni. 

Nejčastěji se uvádí, ţe selektivní inhibici NOB při zachování aktivity AOB způsobuje 

koncentrace FA 0,1 - 1 mg.l
-1

 nebo koncentrace FNA 0.2 - 2.8 mg.l
-1

 (Anthonisen et al., 

1976). U disociovaného dusitanového dusíku bylo za určitých podmínek 50% inhibice 

činnosti NOB dosaţeno při koncentraci NO2
-
-N 198 mg/l (Buday et al., 1999). 

Zvýšení inhibičního vlivu výše zmíněných sloučenin dusíku lze dosáhnout semikontinuálním 

průtokem odpadní vody v nitrifikačním reaktoru, tedy vyuţitím systému SBR (Sequencing 

Bath Reactor). Podstatou funkce SBR je periodické opakování jednotlivých fází procesu. Při 

tom v důsledku probíhající nitrifikace (popřípadě téţ denitrifikace) dochází při zpracování 

odpadních vod s vysokou koncentrací N-amon a nedostatečnou neutralizační kapacitou 

k výrazným výkyvům v hodnotě pH. Ta je nejvyšší po nadávkování čištěné vody a v průběhu 

nitrifikace postupně klesá. Hodnota pH silně ovlivňuje aktuální koncentrace jednotlivých 

disociačních forem sloučenin dusíku. Pro FA a FNA například platí:  

 

CFA (mg.l
-1

 NH3) = 
17

14

CN-amon · 10
pH

[exp(6 334/(273 + °C)) + 10
pH

] 
  (1)  

CFNA (mg.l
-1

 HNO2) = 
47

14

CN-NO2-

[exp(-2 300/(273 + °C)) + 10
pH

] + 1 
  (2) 
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Ve výše uvedených rovnicích CFA a CFNA představuje aktuální koncentraci FA, respektive 

FNA, CN-amon a CN-NO2- jsou symboly pro koncentraci amoniakálního, respektive dusitanového 

dusíku stanovené ve vzorku zpracovávané kalové vody. Z uvedených vztahů je zřejmé, ţe 

koncentrace FA i FNA se v daném biologickém systému můţe během cyklu SBR výrazně 

měnit. FA ovlivňuje biomasu zejména na začátku nitrifikační fáze, přičemţ postupně klesá 

její koncentrace. Současně ale narůstá koncentrace FNA, jejíţ vliv můţe být významný 

zejména na konci cyklu. Změny v koncentraci disociovaného dusitanového dusíku nemusí být 

během cyklu tak zásadní jako v případě FA a FNA. V kaţdém případě při provozu SBR 

systémů byla v mnoha případech zaznamenána akumulace dusitanů v průběhu nitrifikace 

(např. Aslan et al., 2009). 

Cílem prováděných testů je porovnat průběh nitrifikace odpadní vody s koncentrací N-amon 

cca 600 mg/l v systému SBR při pouţití různých forem kultivace biomasy. Testována byla 

varianta s biomasou ve formě aktivovaného kalu, biofilmu a s biomasou agregovanou v PVA 

peletách. Hlavní důraz je kladen na porovnání délky zapracování reaktoru, účinnosti 

odstranění N-amon a zastoupení konečných produktů nitrifikace v jednotlivých variantách. 

 

METODIKA 

Experimenty byly pro všechny testované varianty prováděny v laboratorních reaktorech 

nitrifikačních reaktorů při teplotě 15 °C a koncentraci rozpuštěného kyslíku minimálně 3 

mg/l. Systémy pracovaly v reţimu SBR, přičemţ délka jednoho cyklu činila 12 hodin (cca 

11,5 hodin pracovní fáze – provzdušňování – nitrifikace; 0,5 hodiny fáze sedimentace a 

přečerpávání). Samostatný časový úsek vyhrazený pro sedimentaci biomasy však byl do cyklu 

zařazen pouze u systému se suspendovanou biomasou. Hydraulická doba zdrţení byla 

udrţována v rozsahu 2,3 – 3 dny při objemovém zatíţení N-amon v rozsahu 0,20 – 0,25 

kg/(m
3
·d). Jako vstupní voda byla pouţita kalová voda vznikající při odvodňování anaerobně 

stabilizovaného kalu na ÚCOV Praha, která byla ředěna vodovodní vodou na koncentraci N-

amon 600 ±100 mg/l. Hodnota pH nebyla během testů regulována s cílem kompenzovat 

pokles hodnoty pH v důsledku probíhající nitrifikace. Ve sledovaných systémech bylo 

pravidelně prováděno spektrofotometrické měření koncentrací jednotlivých forem dusíku 

v reaktoru a koncentrace organického znečištění metodou CHSKCr. Kontinuálně byla 

monitorována hodnota pH v reaktorech. Sledována byla také teplota a koncentrace 

rozpuštěného kyslíku. Stanovení hodnot jednotlivých sledovaných parametrů bylo prováděno 

dle Horákové et al., 2003. 

Experiment s biomasou v suspenzi probíhal v laboratorním modelu biologického reaktoru o 

objemu 2,5 l, který byl vytvořen z plexiskla, a byl umístěn v termostatované skříni. Pracovní 

objem čištěné vody byl 1,5 l. Reaktor byl na počátku pokusu inokulován směsí kalové vody a 

vratného aktivovaného kalu z ÚČOV Praha v poměru 1:1,5.  

Biofilmový reaktor měl pracovní objem 800 ml a jako nosič biomasy obsahoval 100 g PVA 

pelet LentiKat’s, které na začátku experimentu neobsahovaly ţádnou imobilizovanou kulturu. 
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Na počátku experimentu byl reaktor inokulován aktivovaným kalem z ÚČOV Praha. Reaktor 

byl chlazený s dvojitou stěnou a chlazený vodou na poţadovanou teplotu 15 °C. 

Test s imobilizovanou biomasou v PVA peletách probíhal v laboratorním reaktoru o objemu 

1,5 l s pracovním objemem čištěné vody 1 litr, ve kterém bylo obsaţeno 150 g čoček. Při 

experimentech byly pouţity pelety obsahující směs nitrifikačních bakterií Nitrosomonas 

europaea a Nitrobacter winogradskyi. Proces imobilizace byl proveden společností 

LentiKat’s. Pelety o průměru 3 – 4 mm a tloušťce 200 – 300 µm byly vyrobeny smíšením 

roztoku polyvinylalkoholu (PVA) s malým mnoţstvím polyethylenglykolu a bakteriální 

suspenzí. Směs se kape na vhodný povrch a následně se suší proudem vzduchu při teplotním 

gradientu 40 – 30 °C. Během sušení vzniká prostorová síť fixovaná vodíkovými můstky 

utvořenými mezi hydroxylovými skupinami PVA řetězce. Pelety jsou následně vytvrzeny v 

roztoku síranu sodného (Novák et al., 2004). Pro imobilizaci byl pouţit PVA MOWIOL 

28¬99 (Kuraray America, Inc.) s relativní molekulární hmotností 145 000 g/mol a stupněm 

saponifikace 99 %. 

 

VÝSLEDKY 

Reaktor se suspenzní biomasou  

Koncentrace kalu v reaktoru se po celou dobu provozu laboratorního modelu pohybovala v 

rozmezí 0,2 - 2 g/l vyjádřeno jako koncentrace nerozpuštěných látek. Obsah organického 

znečištění ve vstupní vodě kvantifikovaný parametrem CHSKCr se pohyboval mezi 700 – 900 

mg/l. Účinnost odstranění organického znečištění metodou CHSKCr se pohybovala okolo 20 

aţ 40 %.  

Zapracování systému trvalo poměrně dlouho (cca 2,5 měsíce). V této době se příliš nelišila 

hodnota pH na začátku a na konci cyklu SBR. Po většinu tohoto období se obě hodnoty 

pohybovaly mezi 8,5 a 9 (viz obrázek 1).  

 

Obrázek 1. Vývoj hodnoty pH během aerační fáze 
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Po „naběhnutí― nitrifikačního procesu a ustálení odtokových parametrů se zřetelně odlišily 

hodnoty pH na začátku a na konci cyklu. Při stabilním provozu se hodnota pH po 

nadávkování kalové vody (na začátku cyklu SBR) pohybovala okolo 8 a během nitrifikace v 

aerační fázi klesala na cca 6,5. Ještě cca po čtyřech měsících testu však docházelo k občasným 

výkyvům zejména u hodnot pH na konci cyklu (před ukončením aerace). To je také zřejmé 

z obrázku 1. 

Ve fázi zapracování reaktoru docházelo k postupnému nárůstu koncentrace dusitanového 

dusíku. Ve fázi stabilního provozu reaktoru (od cca poloviny května 2011) se koncentrace N-

NO2
-
 pohybovala v rozmezí 250 – 350 mg/l, přičemţ koncentrace N-NO3

-
 nepřekročila po 

celou dobu testu hranici 20 mg/l (viz obrázek 2). 

 

Obrázek 2. Obsah jednotlivých forem dusíku v suspenzním reaktoru 

 

Účinnost odstranění N-amon v reaktoru se po ukončení fáze zapracování bez ohledu na 

občasné výkyvy v hodnotě pH na konci cyklu pohybovala okolo 50 %.  

V rámci kinetického testu byly ve fázi stabilního provozu reaktoru sledovány koncentrace 

jednotlivých forem dusíku (N-amon, N-NO2
-
 a N-NO3

-
) v průběhu jednoho cyklu SBR. 

S vyuţitím aktuálních hodnot teploty a pH byly dle vztahů (1) a (2) uvedených v úvodu 

vypočteny koncentrace FA a FNA během cyklu SBR. Jejich vývoj je zřejmý z obrázku 3.  
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Obrázek 3. Koncentrace FA a FNA v průběhu 12ti hodinového testu 

 

Biofilmový reaktor  

Zapracování reaktoru trvalo cca 1 měsíc. Poté následovala fáze stabilního provozu reaktoru. 

V případě reaktoru s biofilmovým nosičem byla ve stabilní fázi jeho provozu zjištěna 

účinnost odstranění N-amon přibliţně 50 %, přičemţ koncentrace N-amon i N-NO2
-
 v odtoku 

se pohybovala okolo 250 -  300 mg/l při koncentraci N-NO3
-
 nepřevyšující cca 30 mg/l (viz 

obrázek 4). 

 

Obrázek 4. Obsah jednotlivých forem dusíku v biofilmovém reaktoru 
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Hodnota pH na začátku cyklu se ve fázi stabilního provozu pohybovala okolo 7,6 při hodnotě 

na konci cyklu okolo 5,8. Koncentrace FA, FNA i disociovaného dusitanového dusíku tedy 

v průběhu cyklu převyšovaly inhibiční limity uváděné v literatuře. 

Účinnost odstranění organického znečištění měřené parametrem CHSKCr byla stejně jako 

v případě suspenzního reaktoru velice nízká a pohybovala se mezi 15 aţ 35%. Koncentrace 

kalu v reaktoru vyjádřená jako obsah nerozpuštěných látek činila 0,3 aţ 0,6 g/l. 

 

Reaktor s agregovanou biomasou v PVA peletách 

Zapracování tohoto systému trvalo necelý měsíc. Účinnost odstranění N-amon ve stabilní fázi 

provozu se pohybovala mírně nad hranicí 50 %. Dusitany byly hlavním konečným produktem 

nitrifikace pouze po dobu cca 2 týdnů stabilního provozu reaktoru. Poté se koncentrace  N-

NO3
-
 dostala na hodnoty převyšující koncentraci N-NO2

-
 (viz obrázek 5). 

 

Obrázek 5.  Obsah jednotlivých forem dusíku v reaktoru s agregovanou biomasou 
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zapracování více v kontaktu s toxickými látkami neţ organismy zachycené ve formě biofilmu 

či agregované v peletách. Podle mnoha autorů je právě rychlost difuze v biofilmu určující pro 

adaptaci biofilmu na vysoké koncentrace sloučenin dusíku (Wang et al., 2009). Z tohoto 

pohledu můţe být zásadní zejména FA, jehoţ koncentrace se při pH 9, teplotě 15 °C a 

koncentraci N-amon okolo 300 mg/l, coţ jsou podmínky při zapracování vcelku reálné, 

pohybuje okolo 80 mg/l a přesahuje inhibiční limity zmiňované pro aktivitu AOB 

(Anthonisen et al., 1976). Důleţitou roli můţe hrát také skutečnost, ţe reaktor se suspenzní 

biomasou pracoval při objemovém zatíţení N-amon okolo 0,25 kg/(m
3
·d) a hydraulické době 

zdrţení cca 2,3 dny, přičemţ ostatní systémy byly provozovány při zatíţení přibliţně 0,20 

kg/(m
3
·d) a hydraulické době zdrţení cca 3,0 dny. 

Důvodem k dlouhodobé (v případě suspenzní a biofilmové kultury), resp. dočasné (u reaktoru 

s agregovanou biomasou) akumulace dusitanů v reaktorech je zřejmě překročení inhibičních 

limitů jednotlivých toxických forem dusíku. Činnost NOB je v období zapracování reaktoru 

patrně potlačena vysokou koncentrací FA. Díky postupnému nárůstu koncentrace dusitanů 

v odtoku můţe z hlediska inhibice činnosti NOB postupně významnou roli hrát koncentrace 

disociovaného dusitanového dusíku a ve fázi stabilního provozu vzhledem k poklesu hodnoty 

pH během cyklu SBR následně také FNA. Který z těchto faktorů hraje ve fázi stabilního 

provozu systému dominantní roli, je těţké přesně určit, podstatné můţe být i samo kolísání 

koncentrací jednotlivých forem v průběhu cyklu. 

Omezení účinnosti odstranění N-amon ve fázi stabilního provozu sledovaných systémů na cca 

50 % lze vysvětlit nedostatečnou kyselinovou neutralizační kapacitou zpracovávané vody, ze 

které na konci cyklu SBR plyne výrazný pokles hodnoty pH inhibující proces dalšího 

odstraňování N-amon. Za účelem zvýšení účinnosti procesu by bylo zapotřebí regulovat 

hodnotu pH (Švehla a Jeníček, 2004). Tento zásah by pochopitelně vedl k významným 

změnám v koncentracích jednotlivých toxických forem dusíku a reálnost udrţení hromadění 

dusitanů za takových podmínek je další otázkou pro následující výzkum. Nízká účinnost 

odstranění organických látek svědčí o nízké koncentraci snadno rozloţitelného organického 

substrátu v čištěné vodě. 

Z provedených experimentů je zřejmé, ţe v případě záměru provozovat za daných podmínek 

nitrifikaci odpadní vody s vysokou mírou akumulace dusitanů se jako vhodné jeví pouţití 

suspenzní biomasy či biofilmu. V případě agregované biomasy bylo zaznamenáno poměrně 

rychlé zvýšení aktivity NOB. To můţe být dáno niţším vlivem toxických forem na 

mikroorganismy zabudované ve struktuře pelet, případně velmi nízkým specifickým 

zatíţením biomasy (1,3 g/(kg·d) (N, pelety)). Otázkou je také případný vliv niţších 

koncentrací FNA zaznamenaných v tomto systému ve srovnání s ostatními v důsledku vyšší 

hodnoty pH na konci cyklu. Vzhledem k menšímu rozdílu hodnot pH na počátku a na konci 

cyklu docházelo v tomto systému obecně k méně intenzívnímu kolísání koncentrací 

jednotlivých toxických forem. 

V kaţdém případě je záměrem autorů příspěvku pokračovat v probíhajících testech a na 

základě jejich budoucích výsledků posoudit z dlouhodobějšího hlediska moţnost udrţení 
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vysoké míry akumulace dusitanů v reaktorech se suspenzní a biofilmovou kulturou. Zároveň 

budou hledány moţnosti potlačení činnosti NOB i v případě pouţití agregované biomasy. 

Aktuální výsledky včetně výsledků mikrobiologických rozborů vzorků biomasy z testovaných 

systémů budou předneseny v rámci ústní presentace tohoto příspěvku. 

 

ZÁVĚR 

Bylo potvrzeno, ţe v podmínkách SBR je moţno vyuţít inhibičního vlivu jednotlivých forem 

dusíku na činnost NOB a docílit tak podmínek vhodných k realizaci nitrifikace odpadní vody 

s vysokou koncentrací N-amon končící ve fázi dusitanů. Zároveň první výsledky testů 

naznačují, ţe doba zapracování systému i stabilita akumulace dusitanů ve fázi stabilního 

provozu reaktoru je významně ovlivněna formou kultivace biomasy. 
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SEKCE 5 

 

ODPADNÍ VODY JAKO ZDROJ SUROVIN 

A ENERGIE, NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI 

KALY. 
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SPOLOČNÁ ANAERÓBNA STABILIZÁCIA 

ČISTIARENSKÝCH KALOV A EXTERNÝCH 

ORGANICKÝCH SUBSTRÁTOV NA MESTSKÝCH ČOV 

 

Drtil M., Bodík I. a Hutňan M. 

 

Oddelenie environmentálneho inţinierstva, FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 

Bratislava; Email: miloslav.drtil@stuba.sk 

 

ABSTRAKT 

Diskutovaný je komplexný vplyv dávkovania externých organických substrátov do 

vyhnívacích nádrţí na mestských ČOV. Uvedený je výpočet hmotnostnej, energetickej 

a ekonomickej bilancie procesu (vplyv na kalové hospodárstvo a vodnú linku ČOV). 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Anaeróbna stabilizácia, čistiarenske kaly, externé organické substráty 

 

ÚVOD 

Pridávanie externých organických substrátov do vyhnívacích nádrţí sa plánuje resp. realizuje 

na viacerých ČOV v EU. Táto aktivita logicky vychádza z toho, ţe na väčšine mestských 

ČOV je inštalovaná mezofilná anaeróbna stabilizácia kalu s predimenzovanými vyhnívacími 

nádrţami. Ďalším aspektom, ktorý zvyšuje kapacity vyhnívacích nádrţí, je mechanické 

zahustenie prebytočného kalu, ktoré výrazne redukuje objem kalu a tým pádom sa vo 

vyhnívacích nádrţiach pracujúcich na princípe chemostatu zvyšuje zdrţná doba kalu. Pre 

mezofilnú anaeróbnu stabilizáciu podğa STN 756401 stačia zdrţné doby kalov vo 

vyhnívacích nádrţiach do 18 d. Týmto dobám zodpovedá zaťaţenie do ca. 3 kg/m
3
.d (kg CS-

SŢ surového kalu). Prehğad reálnych kapacít kalového hospodárstva v SR uvedený  v práci 

Bodík et al 2010 potvrdzuje, ţe na prevaţnej väčšine ČOV sú zdrţné doby kalu vysoko nad 

18 dní. Jednou z moţností, ako doplniť voğnú kapacitu vyhnívacích nádrţí, je zváţať na ČOV 

zakoncentrované organické substráty (buď cielene produkované, alebo odpady; prehğad aj 

s parametrami najmä v Chudoba et al. 2010). Bioplyn sa dá vyrobiť pri optimálnej prevádzke  

a pri optimálnom zaťaţení v podstate z akéhokoğvek biologicky rozloţiteğného substrátu. 

Atraktívnosť tohto spôsobu spracovania organických substrátov je spojená najmä s tým, ţe 

k dispozícii máme kogeneračné jednotky, v ktorých vieme vyrobiť teplo a elektrickú energiu.  

Výhodou je aj priame napojenie kalovej vody zo zahusťovania a odvodňovania kalov na 

vodnú linku ČOV, kde sa zvyškové znečistenie po anaeróbnej stabilizácii kalov a organických 
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substrátov môţe dočistiť. Anaeróbne spracovanie organických substrátov na ČOV má ako 

kaţdý iný technologický proces nielen výhody, ale aj nevýhody / riziká: 

- zvýši sa produkcia tepla a elektrickej energie 

- časť získaného tepla sa ale spotrebuje na ohrev dovezených substrátov 

- zvýši sa mnoţstvo odvodňovaného kalu (vyššie náklady na flokulant a odvoz kalu) 

- zvýši sa CHSK kalovej vody (riziko zvýšenia CHSK vyčistenej mestskej odpadovej vody a 

vyšších poplatkov) 

- vo väčšine prípadov sa zvýši aj Ncelk a Pcelk v kalovej vode a následne aj v mestskej 

odpadovej vode (riziko vyšších poplatkov, dávkovania denitrifikačného substrátu, zvýšeného 

zráţania fosforu, zvýšenia spotreby kyslíka na nitrifikáciu). Ale pri organických substrátoch 

s deficitnými nutrientami (napr. olejovité substráty, G-fáza apod.) sa kvalita kalovej vody 

môţe aj zlepšiť (anaeróbna biomasa potrebuje pre svoj rast tieto nutrienty a ak sú deficitné, 

vyuţije na asimiláciu N a P uvoğnený do kalovej vody z rozkladu čistiarenských kalov) 

- zvýšia sa nároky na obsluhu ČOV (napr. ak dovoz substrátov nie je rovnomerný, resp. keď 

sa substráty striedajú a anaeróbna biomasa nie je schopná v priebehu pár hodín / dní reagovať 

na zmeny v zaťaţení). Najčastejšie negatíva sú pokles pH, hromadenie niţších mastných 

kyselín, spomalenie metanogenézy, penenie a zhoršenie odvodňovacích vlastností kalu 

- za dovezené substráty si ČOV fakturuje poplatky. 

Preto je nutné, aby sa pred dovozom organických substrátov buď zrealizoval laboratórny 

alebo poloprevádzkový prieskum ich anaeróbneho odstraňovania spolu s čistiarenskými 

kalmi, alebo aby sa urobila dôsledná rešerţ existujúcich poznatkov a  kvantifikovali sa všetky 

vyššie uvedené výhody a nevýhody. V ţiadnom prípade neodporúčame postupovať v zmysle 

„dovezieme - uvidíme―. Najmä na ČOV s obmedzenou kapacitou vyhnívacích nádrţí 

a s poţadovanou kvalitou vyčistenej vody na úrovni Ncelk = 10 mg/l a Pcelk = 1 mg/l je 

takýto postup rizikom. Navyše dovoz organických substrátov a zvýšenie koncentrácie 

nutrientov vplyvom kalovej vody na prítoku do ČOV sa nedá zahrnúť do alternatívnej 

poţiadavky percentuálnej účinnosti odstraňovania nutrientov (ČOV buď dosiahne 

poţadované mg/l vo vyčistenej vode alebo poţadovanú účinnosť odstránenia Ncelk a Pcelk). 

Ncelk a Pcelk z dovezených organických substrátov pravdepodobne orgán štátnej vodnej 

správy neuzná za Ncelk a Pcelk na prítoku do ČOV. Špecifické riziko by mohlo vzniknúť aj 

dodatočným posudzovaním účelu a vyuţitia ČOV, napr. ak bola postavená alebo 

zrekonštruovaná z EÚ fondov ako mestská ČOV pre obyvateğstvo v danej aglomerácii bez 

čistenia odpadových vôd zo súkromných priemyselných podnikov.  

 

VYHODNOTENIE PROCESU NA PRÍKLADE 3 SUBSTRÁTOV 

Cieğom príspevku je zhodnotiť komplexne vplyv 3 organických substrátov (v ďalšom texte 

OS) (V = substrát podobný výpalkom; F = podobný odstredeným výpalkom / fugátu a O/G = 

podobný odpadu z výroby olejov resp. G–fáze) na aneróbnu stabilizáciu kalu a na ČOV. Pre 

kvantifikáciu parametrov bol pouţitý „excelovský― výpočtový program vyuţívaný ako 

učebný text predmetu Technologický projekt (Drtil M., 2010). V tomto programe je moţné 
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zmenami parametrov substrátu a ČOV sa dopracovať k okamţitej informácii o pozitívach 

a rizikách procesu.  

V nasledujúcich tabuğkách je pre ČOV s projektovanou kapacitou ca. 75 000 EO a reálnou 

kapacitou ca. 40 000 EO uvedený príklad výpočtu pre všetky 3 OS s tým, ţe: 

- potrebné parametre ČOV a kalového hospodárstva (objemy, prietoky, mnoţstvá surového 

kalu bez dováţaných organických substrátov) sú v tab. 1  

- návrh zaťaţenia a zdrţnej doby pre zmes čistiarenských kalov a dováţaných OS je v tab. 2  

- maximálne moţné dávky OS pre dosiahnutie maximálneho zaťaţenia a minimálnej zdrţnej 

doby sú vypočítané v tab. 3  

- výpočet produkcie bioplynu z kalov, zo zmesi kalov a OS a špecifická produkcia je v tab. 4  

- produkcia odvodňovaného a odváţaného kalu zo surového kalu, zo zmesi kalov a OS 

a špecifická produkcia sú vypočítané v tab. 5   

- výpočet zvýšenia resp. zníţenia produkcie CHSK, Ncelk a Pcelk v kalovej vode je v tab. 5 

a vplyv tejto kalovej vody na kvalitu biologicky čistenej odpadovej vody vo vodnej linke 

ČOV je v tab. 6  

- ekonomické zhodnotenie dávkovania OS, t.j. produkcia a zisk z elektrickej energie, 

produkcia tepla (bez ekonomického hodnotenia, lebo nakladanie s teplom v lete a v zime je na 

našich ČOV odlišné), náklady na odvodňovanie a odvoz kalu, náklady pre V a F a úspory pre 

O/G spojené s odstraňovaním N a P v biologickom stupni ČOV sú v tab. 7  

- sumárne porovnanie parametrov, produkcií, nákladov a ziskov vztiahnuté na 1 m
3
 

dováţaných OS je v tab. 8. 

Pozn.: rozhodujúce resp. zaujímavé hodnoty sú podfarbené. V tejto verzii sa jedná moţno 

o komplikovaný text, ktorý je nutné čítať s kalkulačkou, ale autori dúfajú, ţe komplexnú 

informáciu si čitateğ technológ ČOV nájde (samozrejme ak si nájde čas pri súčasnom 

mnoţstve administratívnych povinností, hlásení, reportingov atď atď ). 

 

Tabuľka 1. Vybrané parametre kalového hospodárstva a ČOV (potrebné pre výpočet) 

1. Objem anaeróbnej stabilizačnej nádrţe (m
3
) 2500 

2. Surový kal (m
3
/d) 65 

3. Surový kal CS (g/l) 40 

4. Surový kal CS kg/d  2600 

5. Surový kal organický podiel SŢ (%) 70 

6. Surový kal CHSK kg/d (1 kg CS-SŢ = ca. 1,25 

kgCHSK) 

2275 

7. Objem plynojem (m3) 400 

8. Kapacita kogenerácie + kotlov na bioplyn (m
3
/h) 200 

9. Kapacita odvodnenia  (m
3
/h) 10 
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10. Priemerný prietok odpadovej vody Q24 na ČOV (l/s) 100 

Návrh zaťaţenia stabilizačnej nádrţe - maximálne moţné zaťaţenie  

11. Bv (kg CHSK/m
3
.d) surový kal, optimálne 2 

12. Bv (kg CHSK/m
3
.d) surový kal, súčasné 0,9 

13. Bv,max (kg CHSK/m
3
.d) surový kal + OS 2,5 

14. Minimálna zdrţná doba zmesi surového kalu + OS 

(d) 

18 

 

Tabuľka 2. Dávka substrátu k surovému kalu pre dosiahnutie maxim. moţného zaťaţenia 

 

OS  V OS  F OS  O/G 

15. CHSK OS (mg/l) 

100 

000 

50 000 1000 

000 

16.Dávka OS vypočítaná tak, aby sa dosiahlo Bv,max 

(kgCHSK/d) 

3975 3975 3975 

17. Dávka OS vypočítaná tak, aby sa dosiahlo Bv,max 

(m
3
/d) 

40 79 4 

18. Zdrţná doba θ zmesi kalu a OSu pri Bv,max (d) 24 17 36 

19. Dávka OS vypočítaná tak, aby sa dosiahla minim. θ  

zmesi kalov a OS v stabilizácii (kgCHSK/d) 

7389 3694 73889 

20. Dávka OS vypočítaná tak, aby sa dosiahla minim. θ  

zmesi kalov a OS v stabil.nádrţi (m
3
/d) 

74 74 74 

Bv,max (r.13) aj min.zdrţná doba (r.14) musia byť dodrţané. Z dávok vypočítaných pre 

Bv,max a  pre minim. zdrţnú dobu platí tá niţšia  (v r. 16 – 20 šedou) 

 

Tabuľka 3. Produkcia bioplynu pri maximálnom moţnom zaťaţení 

 

OS  V OS  F OS  

O/G 

21. Predpoklad špec.produkcie bioplynu zo sur. kalu (m
3
/kg 

CS-SŢ) 

0,4 0,4 0,4 

22. Bioplyn zo surového kalu (m
3
/d) 728 728 728 

23. Predpoklad obsahu CH4 v bioplyne z OS (%) 63 63 75 

24. Predpoklad špecif. produkcie anaer.biomasy z rozkladu OS 

(kg CHSK biomasy / kg odstránenej CHSK) 

0,1 0,1 0,1 

25. Objem 1 kg metánu vyjadreného ako CH4-CHSK (m
3
 / kg) 0,4 0,4 0,4 

26. Predpoklad odstránenia CHSK OS (%) 80 80 80 

27. Produkcia CH4 z OS pri maxim. moţnom zaťaţení (m
3
/d) 1024 952 1024 

28. Produkcia bioplynu z OS pri maxim. moţnom zaťaţení 

(m
3
/d) 

1625 1511 1365 

29. Produkcia bioplynu z 1 m
3
 OS (m

3
 / m

3
) 41 19 344 

30. Spolu maxim. produkcia bioplynu z kalu a OS (m
3
/d) 2353 2239 2093 

31. Spolu maxim. produkcia bioplynu z kalu a OS (m
3
/h) 98 93 87 

32. Priemerná zdrţná doba bioplynu v plynojeme pri 

maximálnej produkcii bioplynu z kalu a OS  (h) 

4,1 4,3 4,6 

R. 31 porovnať s r.8 
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Tabuľka 4. Produkcia kalu pri maximálnom moţnom zaťaţení 

 

OS  V OS  F OS  

O/G 

33. Predpoklad špec.produkcie stab.kalu zo sur.kalu (kg CS / 

kg CS) 

0,6 0,6 0,6 

34. Produkcia stabiliz. kalu zo surového kalu (kg/d) 1560 1560 1560 

35. Predpoklad podielu nerozp. látok NL v nerozloţenom OS 

(%) 

50 0 0 

36. Produkcia nerozloţeného nerozpusteného OS (kg kalu/d) 

(1 kg nerozpustené výpalky = ca. 1 kg CHSK) 

397 0 0 

37. Predpoklad špecif. produkcie anaer.biomasy z rozkladu OS 

(kg biomasy / kg odstránenej CHSK) 

0,1 0,1 0,1 

38. Produkcia anaeróbnej biomasy z rozkladu OS (kg kalu/d)  356 356 356 

39. Produkcia stabilizov. kalu z 1 m
3
 OS (kg / m

3
) 19 4,5 90 

40. Spolu maxim.produkcia stabil.kalu zo surov. kalu a OS 

(kg/d) 

2314 1916 1916 

41. Spolu max.produkcia stabil. kalu zo surov. kalu a OS na 

odvod- nenie  (m
3
/h); predpoklad: 4% CS kalu na odvod.+ 12 

hod/d odvod. 

4,8 4 

 

4 

R. 41 porovnať s r. 9 

 

Tabuľka 5. Produkcia CHSK, Ncelk a Pcelk v kalovej vode pri maximálnom zaťaţení 

 

OS  V OS  F OS  O/G 

42. Produkcia CHSK do kalovej vody z OS (kg/d) 397 795 795 

43. kg CHSK do kalovej vody  / m
3
 OS 10 10 200 

44. CHSK OS (mg/l) 100000 50000 1000000 

45. Ncelk OS (mg/l) 2600 500 2500 

46. Pcelk OS (mg/l) 750 450 700 

47. Skutočný pomer CHSK : Ncelk OS (kg/kg) 38,5 100 400 

48. Skutočný pomer CHSK : Pcelk OS (kg/kg) 133,3 111 1429 

49. CHSK OS (kg/d) 3975 3975 3975 

50. Ncelk OS (kg/d) 103 40 9,9 

51. Pcelk OS (kg/d) 30 36 2,8 

52. Ncelk v nerozloţenom nerozpustenom OS (kg/d) 10 0 0 

53. Pcelk v nerozloţenom nerozpustenom OS (kg/d) 3 0 0 

54. Predpokladaný optimálny pomer CHSK : N  pre 

asimiláciu anaeróbnej biomasy pri rozklade OS (kg/kg) 

100 100 100 

55. Predpokladaný optimálny pomer CHSK : P  pre asimiláciu 

anaeróbnej biomasy pri rozklade OS (kg/kg) 

500 500 500 

56. Ncelk asimilovaný v anaerób. biomase z rozkladu OS 

(kg/d) 

32 32 32 

57. Pcelk asimilovaný v anaerób. biomase z rozkladu OS 

(kg/d) 

6,4 6,4 6,4 

58. Produkcia Ncelk do kalovej vody z OS (kg/d) 61 8 -22 
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59. Produkcia Pcelk do kalovej vody z OS (kg/d) 20 29 -3,6 

60. kg Ncelk do kalovej vody  / m
3
 OS 1,5 0,1 -5,5 

61. kg Pcelk do kalovej vody / m
3
 OS 0,5 0,4 -0,9 

 

Tabuľka 6. Vplyv CHSK, N a P v kalovej vode pri maximálnom moţnom zaťaţení na 

kvalitu odpadovej vody pri Q24 (viď r. 10) 

 

OS  V OS  F OS  

O/G 

62. Zvýšenie CHSK v mestskej odpad.vode vplyvom kal.vody 

zo spracovania OS (mg/l) 

46 92 92 

63. Zvýšenie Ncelk v mestskej odpad.vode vplyvom kal.vody 

zo spracovania OS (mg/l) 

7,1 0,9 -2,5 

64. Zvýšenie Pcel v mestskej odpad.vode vplyvom kal.vody 

zo spracovania OS (mg/l) 

2,4 3,4 -0,4 

Zvýšenie / zníţenie (mínusové hodnoty)znečistenia mestskej odpad. vody vplyvom kalovej vody 

je prepočítané na celodennú priemernú produkciu kalovej vody 

 

Tabuľka 7. Prevádzkové náklady / zisky pri maximálnom moţnom zaťaţení 

 

OS  V OS  F OS  

O/G 

65. Produkcia elekt.energie z OS (kWh/d) (elektr..energia = 35 

% celkovej, 50 % teplo, 15 % straty; 9,9 kWh/m
3
 CH4) 

3548 3298 3548 

66. Cena elektrickej energie na danej ČOV (Eur / kWh) 0,1 

67. Zisk z elektrickej energie z OS (Eur/d) 341 317 341 

68. Ohrev OS na T v stabilizácii (
o
C)  (závisí od  T dovezeného  

OS) 

20 

69. Produkcia tepla z OS (kWh/d) (redukovaná o teplo na 

ohrev OS) 

3984 2541 4960 

70. Náklady na odvoz kalu na ČOV (Eur / t kalu s 20 % CS) 20 

71. Náklady na flokulant pred odvodnením pri spotrebe 5 kg 

flokulant / t sušiny kalu (Eur / t sušiny kalu) 

25 

72. Náklady na odvodnenie a odvoz stabil. kalu vzniknutého zo 

spracovania OS (Eur / d) 

94 45 45 

73. Náklady na odstránenie N na danej ČOV (O2 na nitrif.-

denitrif. + metanol pre denitrif. N z výpalkov) (Eur / kg N)**  

0,6 

74. Náklady na odstránenie N z OS  (Eur/d)** 39 5 -14 

75. Náklady na odstránenie P na danej ČOV (náklady na 

zráţanie + spracovanie chemického kalu) (Eur / kg P) *** 

3 

76. Náklady na odstránenie P z OS (Eur / d) 61 88 -11 

77. OS: zisk elektr. energia - náklad odvodnenie a odvoz kalu - 

náklad odstrán. Ncelk - náklad odstrán. Pcelk (bez zisku z 

produkcie tepla)  (Eur / d)* 

146 179 321 

78. Zisk z  elektr. energie / m
3
 OS  (Eur / m

3
) 8,6 4 86 

79. Náklad na odvodnenie a odvoz stab.kalu / m
3
 OS  (Eur / 

m
3
) 

2,4 0,6 11 
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80. Náklad na odstránenie Ncelk / m
3
 OS  (Eur / m3) 1 0,1 -3,5 

81. Náklad na odstránenie Pcelk / m
3
 OS  (Eur / m3) 1,5 1,1 -2,7 

82. Produkcia tepla / m
3
 OS  (kWh / m3) 100 32 1248 

83. Celkový zisk / m
3
 OS (Eur/m

3
) (elektr..energia - 

odvodnenie a odvoz kalu - odstrán.Ncelk - odstr.Pcelk) (bez 

zisku z produkcie tepla)* 

3,7 2,2 81 

- náklady na odstránenie Ncelk a Pcelk  uvaţujú realistický prípad, ţe kapacita biol.stupňa 

ČOV zvládne odstrániť Ncelk  a Pcelk  z kalovej vody len s dávkovaním Fe/Al na dozráţanie 

P a metanolu na denitrifikáciu. Náklady na odstránenie CHSK zanedbané. Jedná sa o 

čiastočne rozloţiteľnú CHSK, pričom rozloţiteľná CHSK sa odstráni prevaţne v denitrifikácii 

a nerozloţiteľná odtečie do recipientu 

- zvýšenie CHSK z OS môţe zvýšiť poplatky na danej ČOV ( individuálne) 

- r.77 a 83: * výnosy z produkovaného tepla nevyčíslené (špecifické  v lete a v zime)  

- riadok 73 a 74:** 1 kg dusíka = ca. 2 kgO2 (nitrifikácia mínus denitrifikácia) = ca. 1 kWh. 

K tomu navyše náklad na externý substrát pre denitrifikáciu (predpoklad je, ţe len časť CHSK 

z kalovej vody je dostupná pre denitrifikáciu a bude potrebné  dávkovanie metanolu v pomere 

CHSK : N = ca. 3:1) 

- r. 75: *** P z kalovej vody sa dozráţa s Fe
3+

 (predpoklade, ţe na ČOV uţ nie je kapacita na 

ďalšie zvýšené biologické odstraňovanie fosforu 

 

Tabuľka 8. Porovnanie parametrov vztiahnutých na 1 m
3 
externého OS 

 

OS  V OS  F OS  O/G 

84. CHSK OS (mg/l) 100 000 50 000 1000 000 

85. Produkcia bioplynu z 1 m
3
 OS (m

3
 / m

3
) 41 19 344 

86. Produkcia stabilizov. kalu z 1 m
3
 OS (kg / m

3
) 19 4,5 90 

87. kg CHSK do kalovej vody  / m
3
 OS 10 10 200 

88. kg Ncelk do kalovej vody  / m
3
 OS 1,5 0,1 -5,5 

89. kg Pcelk do kalovej vody / m
3
 OS 0,5 0,4 -0,9 

90. Zisk z elektr.energie / m
3
 OS  (Eur / m

3
) 8,6 4 86 

91. Náklad na odvodnenie a odvoz stabil. kalu / m
3
 OS  (Eur / m

3
) 2,4 0,6 11 

92. Náklad na odstránenie N / m
3
 OS  (Eur / m

3
) 1 0,1 -3,5 

93. Náklad na odstránenie P / m
3
 OS  (Eur / m

3
) 1,5 1,1 -2,7 

94. Produkcia tepla / m
3
 OS  (kWh / m3) 100 32 1248 

95. Celkový zisk / m
3
 OS (Eur/m

3
) (el.energia-odvoz kalu-

odstr.N-odstr.P; bez zisku z produkcie tepla) 

3,7 2,2 81 

96. Podiel nákladov na odvodnenie a odvoz kalu + odstránenie N 
+ odstránenie P zo zisku z elektr.energie (Eur vers. Eur) 

60 % 40 % 10 % 

Ďalšie riziká / výhody    

97. Sulfán v bioplyne; penenie ?? ?? ?? 
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ZÁVERY 

Z tabuliek 1 - 8 vyplývajú nasledovné hlavné závery: 

- anaeróbna stabilizácia čistiarenských kalov na ČOV má značné rezervy (tab. 1, riadok 12: 

Bv = 0,9 kg/m
3
.d; zdrţná doba tab. 1, z r.1-2: 38 d); dovoz externého OS je moţný 

- maximálne zaťaţenie Bv,max s kalom a OS bolo zvolené konzervatívne (tab. 1, r.13: 2,5 

kg/m
3
.d); minimálna zdrţná doba kalu a OS 18 d 

- u koncentrovaných OS (tab. 2, r.15: V s CHSK 100 000 mg/l a O/G s CHSK 1000000 mg/l) 

o maximálnej dávke rozhoduje neprekročenie zvoleného Bv,max (tab. 2, r. 17: 40 m
3
/d a 4 

m
3
/d). U menej koncentrovaného OS (tab. 2, r.15: F s CHSK 50 000 mg/l) rozhoduje 

dosiahnutie minimálnej zdrţnej doby zmesi kalu a OS, pretoţe prvoradou úlohou na ČOV je 

dostatočne stabilizovať čistiarenský kal a aţ potom vyrábať bioplyn (tab. 2, r.20: 74 m
3
/d) 

- najvhodnejší OS z hğadiska produkcie bioplynu je zakoncentrovaný O/G (tab. 3, r.29: 344 

m
3

bioplyn/ m
3

substrát) (tab. 2, r.31-32: viac CH4, menej CO2, menej bioplynu) (tab. 2, r.17: menší 

objem OS treba doviezť na dosiahnutie Bv,max a prislúchajúcej produkcie CH4) 

- z hğadiska mnoţstva odvodneného a odváţaného kalu je najmenej vhodný OS V (napr. 

neodstredené výpalky obsahujúce vyšší podiel nerozpustených látok NL). Pri realistickom 

predpoklade, ţe z nerozloţenej CHSK (tab. 2, r.26: 20 % je nerozloţiteğný podiel OS) 

predstavujú NL ca. polovicu (tab. 4, r.35), logicky tieto NL zvýšia mnoţstvo odvodňovaného 

kalu (tab. 4, r.36: 397 kg/d nerozloţených NL; zo substrátu F a O/G 0 kg/d). O toto mnoţstvo 

je vyššie aj celkové mnoţstvo odvodňovaného a odváţaného kalu (r.40 a 41). Následne je 

niţšia produkcia CHSK z tohto OS do kalovej vody (tab. 5, r. 42), pretoţe časť nerozloţenej 

CHSK zostane v odvodnenom kale 

- všetky 3 OS zvýšia CHSK kalovej vody (tab. 5, r. 42) a pri realistickom predpoklade ich 

obmedzenej rozloţiteğnosti vo vodnej linke ČOV zvýšia aj CHSK na odtoku. Pri predpoklade 

80 % účinnosti rozkladu OS (nie kalov !) v stabilizačnej nádrţi (tab. 3, r. 26) sa cez kalovú 

vodu zvýši CHSK odpadovej vody na prítoku do biologického stupňa o 46 aţ 92 mg/l (tab. 6, 

r.62). Toto zvýšenie je vypočítané vzhğadom na priemerný prietok Q24= 100 l/s (tab. 1, r. 10) 

- zvýšenie koncentrácií Ncelk a Pcelk sa prejaví len u V a F, kde je v porovnaní so O/G niţší 

pomer CHSK : N : P v OS (tab. 5, r. 44-48). Zvýšenie koncentrácií v odpadovej vode 

(vztiahnuté na Q24) vychádza 0,9 aţ 7,1 mg/l Ncelk a 2,4 – 3,4 mg/l Pcelk (tab. 6, r. 63–64; 

resp. tab.5, r. 58-61). U O/G je pomer CHSK : N : P (tab. 5, r. 47-48) tak vysoký, ţe nutrienty 

sú deficitné a aneróbne mikroorganizmy na rozklad tohto OS spotrebujú aj časť nutrientov 

prítomných v kalovej vode z rozkladu čistiarenského kalu. V tomto prípade sa koncentrácie 

Ncelk a Pcelk v kalovej vode aj v odpadovej vode zníţia (tab. 5, r. 58–61 a 63-64) 

- vplyv na prevádzkové náklady ČOV u všetkých 3 OS je pozitívny. Ziskom je produkcia 

elektrickej energie (tab. 7, r. 65–67) a tepla (r. 68–69). Samozrejme ziskom sú aj poplatky za 

odvoz OS od producenta; ten je ale tak špecifický, ţe nebol v tab.7 evidovaný. Náklady tvorí 

vyššia spotreba flokulantu na odvodnenie vyššieho mnoţstva kalu a odvoz vyššieho mnoţstva 

kalu z ČOV (tab.4, r. 40 vers. 34 a tab.7, r.70-72 ). Ďalšie náklady sú na odstránenie Ncelk 
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a Pcelk z kalovej vody v biologickom stupni ČOV, ale tieto sa týkajú len  V a F; u O/G sa 

mnoţstvo nutrientov v kalovej vode zníţi a O/G aj v tejto poloţke znamená pre ČOV zisk  

(tab. 7, r. 73–75). Náklady na odstránenie N boli vyčíslené ako náklady na O2 pre nitrifikáciu 

a čiastočné dávkovanie metanolu na denitrifikáciu (v pomere ca. 3:1, t.j. s predpokladom, ţe 

časť N sa zdenitrifikuje s „organikou― z kalovej vody a len ca. polovica N bude potrebovať 

metanol). Náklady na odstránenie P uvaţujú len zráţanie s Fe
3+

 (reálny predpoklad, ţe 

zvýšené biologické odstraňovanie P na ČOV uţ nemá rezervy). V excelovskom programe je 

samozrejme moţné všetky uvedené predpoklady a parametre upraviť a porovnať výsledky 

- celkový zisk pre všetky 3 OS je v tab. 7, r. 77, 69 a 83, 82 (146 aţ 321 Eur/d + 3984 aţ 4960 

kWh/d teplo; resp. 3,7 aţ 81 Eur / m
3

substrátu + 32 aţ 1248 kWh / m
3
 teplo). Najlepšie výsledky 

boli dosiahnuté aj v tomto prípade pre O/G. V poloţke Eur nebolo vyčíslované teplo, pretoţe 

nakladanie s teplom je špecifické pre kaţdú ČOV a navyše závisí od ročného obdobia. Reálny 

zisk z O/G bude vyšší aj tým, ţe na ČOV stačí dováţať v porovnaní s inými OS výrazne 

menšie mnoţstvá (tab. 2, r. 17 a 20) 

- v r. tab. 8, 84 aţ 96 je záverečné zhrnutie jednotlivých parametrov vztiahnuté na 1 m
3
 OS. 

Z týchto čísiel sa dá posúdiť vplyv akejkoğvek dávky daných OS na ČOV (pre  OS s iným 

zloţením sa tieto hodnoty získajú jednoduchými zmenami v xls programe). Aj z týchto 

riadkov je zrejmé, ţe O/G je najvhodnejší. Zaujímavé sú percentá z r. 96: náklady na 

odvodnenie a odvoz kalu + odstránenie N a P môţu predstavovať 10 aţ 60 % zo zisku 

z elektrickej energie (aj z tohto je zrejmé, aké dôleţité je posúdiť všetky poloţky spojené 

s dovozom externých OS do kalového hospodárstva ČOV). 

 

Tento článok vznikol s podporou OP Výskum a vývoj pre projekt CEIPO, ITMS 

26240120004 spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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ABSTRAKT 

Anaerobní stabilizace kalů je jedinou technologií běţně uţívanou na moderních městských 

čistírnách odpadních vod, která je energeticky pozitivní. Provozní zkušenosti těchto čistíren 

ukazují, ţe produkovaný bioplyn můţe krýt podstatnou část jejich celkových energetických 

nároků. Velkou výzvou pro tyto čistírny je dosaţení úplné energetické soběstačnosti. V našich 

klimatických podmínkách a bez pouţití externích substrátů je samozřejmě produkce bioplynu 

z čistírenských kalů limitovaná. Zvyšováním rozloţitelnosti kalů a optimalizací anaerobního 

procesu se však daří tyto limity stále posouvat. Je li tato maximalizace produkce bioplynu 

doprovázena minimalizací spotřeby je reálné se energetické soběstačnosti přiblíţit. Na 

příkladu praţské ÚČOV je ukázáno, ţe aktuálně dosahovaná 80 % soběstačnost v produkci 

elektrické energie a úplná soběstačnost v produkci tepla není nepřekonatelnou hranicí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Anaerobní stabilizace, čistírenský kal, dezintegrace, energetická soběstačnost, specifická 

produkce bioplynu, termofilní. 

 

ÚVOD 

Moderní biotechnologie pouţívané na městských čistírnách odpadních vod (ČOV) přeměňují 

podstatnou část znečištění (okolo jedné poloviny) na čistírenský kal. Ten je většinou 

povaţován za nepříjemný vedlejší produkt čištění, ale na druhé straně je to materiál, který 

můţe být pouţit jako zdroj cenných surovin a energie. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, ţe 

díky anaerobní stabilizaci lze z kalu vyrobit značné mnoţství bioplynu, které můţe pokrýt 

významnou část energetických nároků čistírny. 

U průmyslových ČOV a u městských čistíren, na kterých je ve větší míře aplikována 

kofermentace kalů s jinými organickými odpady je jiţ dnes energetická soběstačnosti běţně 
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dosahováno. U městských čistíren, které k produkci bioplynu pouţívají pouze čistírenské 

kaly, však zůstává energetická soběstačnost velkou výzvou. Cílem příspěvku je zhodnotit 

energetický potenciál čistírenských kalů a provozní limity produkce bioplynu na těchto ČOV.  

Specifická produkce bioplynu z kalů závisí zejména na sloţení čištěných odpadních vod, na 

technologii čištění odpadních vod a samozřejmě i na technologii zpracování kalů. Pokud 

budeme uvaţovat typické hodnoty znečištění (Imhoff a Imhoff, 1993) a klasickou technologie 

biologického čištění můţeme odhadnout specifickou produkci kalu na 80 g (vyjádřeno v 

celkové sušině) na obyvatele a den respektive 56 g (vyjádřeno v organické sušině) při podílu 

organických látek 70 %. To odpovídá roční produkci organické sušiny kalu 20,4 kg/obyv. 

V důsledku různé kvality kalů a technologie jejich zpracování je interval, v kterém se 

pohybují specifické produkce bioplynu, relativně široký. V literatuře můţeme najít data od 

méně neţ 300 aţ po téměř 700 litrů bioplynu na kg přivedené organické sušiny (Bouallagui a 

kol., 2010; Mizuta and Shimada, 2010; Chudoba a kol., 2010). 

Pro uvedený rozsah specifické produkce bioplynu můţeme vypočítat potenciální produkci 

bioplynu z kalů odpovídající populačnímu ekvivalentu a také potenciální produkci elektrické 

energie – viz Tabulka 1. Při výpočtu se předpokládá podíl methanu v bioplynu 65 % a 

účinnost kogenerační jednotky při výrobě elektrické energie 40 % 

 

Tabulka 1. Vzájemná závislost specifická produkce bioplynu a potenciální produkce 

elektrické energie v ročním vyjádření na jednoho obyvatele 

specifická produkce bioplynu 

(L/kg VLorg) 

roční produkce bioplynu 

(m
3
/obyv.) 

potenciální roční produkce 

elektřiny (kWh/obyv.) 

300 6,1 15,8 

400 8,2 21,1 

500 10,2 26,4 

600 12,3 31,6 

700 14,3 36,9 

 

Abychom mohli zhodnotit, jaké jsou moţnosti dosaţení energetické soběstačnosti, je 

nezbytné porovnat potenciální produkci bioplynu a elektrické energie s obvyklou spotřebou 

energie při čištění splaškových odpadních vod. Balmer (2000) například při hodnocení 

skandinávských ČOV uvádí roční spotřebu elektrické energie přepočtenou na ekvivalentního 

obyvatele (EO) jako 31 – 47 kWh na velkých ČOV s odstraňováním nutrientů. Mizuta and 

Shimada (2010) ukázali, ţe rozdíly ve specifické spotřebě elektřiny jsou více ovlivněny 

velikostí ČOV neţ rozdílnými modifikacemi technologií biologického čištění. Zjistili, ţe na 

japonských ČOV se tato spotřeba pohybuje od 0,32 do 1,89 kWh/m
3
 (vztaţeno k objemu 

čištěných vod). To je velmi široké rozmezí, které koresponduje s širokou škálou velikostí 

hodnocených ČOV s kapacitou od 3 000 do 1 400 000 ekvivalentních obyvatelů Přepočteme-
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li tato data s pouţitím denní spotřeby vody 200 L, dostaneme specifickou spotřebu elektrické 

energie 22 – 138 kWh na ekvivalentního obyvatele a rok. 

Chudoba a kol. (2010) prezentovali výsledky benchmarkingu velkých městských ČOV nad 

100 000 EO provozovaných ve střední Evropě. Průměrná spotřeba elektrické energie byla 1,6 

kWh na kg čištěné BSK5. To v přepočtu znamená spotřebu 35 kWh na ekvivalentního 

obyvatele a rok. Coţ je v dobré shodě s předchozími daty. Vezmeme-li tedy v úvahu data 

z Tabulky 1, je zřejmé, ţe pokud se podaří při anaerobní stabilizaci kalů dosáhnout specifické 

produkce kalů okolo 600 - 700  L/kg VLorg, lze o energetické soběstačnosti reálně uvaţovat. 

Dosaţení takové produkce plynu z čistírenského kalu je však velmi ambiciózní cíl, kterého 

není snadné dosáhnout s kaţdým kalem. 

K maximalizaci produkce bioplynu se v praxi na městských ČOV dají vyuţít následující 

opatření: 

 zvýšení mnoţství zpracovávaných organických látek, změnou poměru primární : 

přebytečný aktivovaný kal 

 předprava kalu zajišťující zvýšení účinnosti rozkladu 

 optimalizace anaerobní technologie 

V tomto příspěvku jsou prezentovány provozní výsledky dosaţené díky uplatnění výše 

uvedených opatření v reálném provozu praţské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). 

 

METODY 

Všechny prezentované dílčí intenzifikační metody byly aplikovány na praţské ÚČOV 

postupně během posledních dvaceti let a byly předmětem řady publikací na národním i 

mezinárodním fóru (Dohányos a kol, 1997, 2005, 2008, Zábranská a kol 2002, 2009, 

Chudoba a kol 2010). 

Intenzifikační opatření zahrnují: 

- instalaci zahušťovacích odstředivek 

- instalaci lyzátovacího zařízení k zahušťovacím odstředivkám 

- rozšíření kapacity kogeneračních jednotek 

- zavedení termofilního reţimu provozu anaerobních reaktorů 

- zavedení předsráţení primárního kalu 

- optimalizace míchání anaerobních reaktorů 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Hodnocení výše uvedených opatření bude zaměřeno především na popis změn, které vyvolaly 

v parametru specifická produkce bioplynu z přivedené jednotky organického znečištění. 

Specifická produkce bioplynu byla vedle optimalizace doby zdrţení v anaerobním reaktoru a 

zvýšení mnoţství primárního kalu zlepšena především zavedením mechanické dezintegrace 
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přebytečného aktivovaného kalu a zavedením termofilního provozu. Efekt těchto zásahů 

dokumentují tabulky 2 a 3. 

 

Tabulka 2. Specifická produkce bioplynu za mezofilních a termofilních podmínek 

z přivedené jednotky VLorg 

Specifická produkce 

bioplynu  mezofilní termofilní 

provozní podmínky (L/kg) 547 710 

standardní podmínky 

0°C,101,3 kPa  (L/kg) 480 600 

 

Tabulka 3. Výtěţnost bioplynu pro různé technologie zpracování kalu 

Technologie Výtěţnost bioplynu 

Mezofilní 44,1 

Termofilní 63,7 

Termofilní + dezintegrace 70,5 

 

V provozním měřítku se tyto pozitivní výsledky potvrdily postupným zvyšováním produkce 

bioplynu – obrázek 1, které byla v první etapě spojeno zejména s rostoucím mnoţstvím 

zpracovávaného kalu, zatímco v dalším období uţ toto mnoţství stagnovalo a přesto produkce 

bioplynu rostla. Toho bylo dosaţeno právě díky rostoucí specifické produkci bioplynu. 

 

Obrázek 1. Dlouhodobý vývoj produkce bioplynu a mnoţství organických látek 

podrobených anaerobnímu rozkladu. 
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Obrázek 2. Dlouhodobý vývoj specifické produkce bioplynu  

 

Jak ukazuje obrázek 2, dosahuje v posledních letech specifická produkce bioplynu hodnot 

okolo 700 L/kg pro přivedené VLorg, coţ jsou výsledky, které dávají předpoklad pro úplnou 

energetickou soběstačnost čistírny, v našem konkrétním případě jí ještě není dosahováno, 

protoţe nedostatečná kapacita kogeneračních jednotek nedovoluje výrobu elektřiny 

z veškerého vyrobeného bioplynu – viz obrázek 3. 

Nepříjemnou otázkou také zůstává, jak se na těchto bilancích podepíše očekávaná 

rekonstrukce čistírny spojená s razantním navýšením objemu aktivačních nádrţí. 

 

Obrázek 3. Vývoj energetické soběstačnosti 

 

ZÁVĚRY 

Prezentované výsledky ukazují, ţe: 

−  velká městská ČOV provozovaná v mírném klimatickém pásu bez významného vlivu 

průmyslových vod a externích organických odpadů se můţe přiblíţit díky produkci 

bioplynu z kalů energetické soběstačnosti,  

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

B
P

 v
 m

3
 /
tu

n
u

 O
L

 v
lo

ž
. 

lyzace veškerého kalu a 
plná termofilie 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

e
n

e
rg

e
ti

c 
se

lf
-s

u
ff

ic
ie

n
cy

 (
%

)



     

~ 268 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

− nezbytnou podmínkou k tomu je optimalizace spotřeby energie na ČOV 

− další nezbytnou podmínkou je, aby účinnost anaerobního rozkladu organických látek 

dosahovala k 70 % a specifická produkce bioplynu k 700 L/kg pro přivedené VLorg.  

− provozní výsledky dosahované na praţské ÚČOV potvrzují, ţe energetická soběstačnost 

velké městské ČOV můţe být reálná. 
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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá moţností separátního odstraňování dusíkatých sloučenin z kalové vody 

za pouţití Biotechnologie lentikats. Pouţití imobilizované biomasy umoţnilo výrazně zvýšit 

zastoupení nitrifikačních organismů v bakteriálním konsorciu podílejícím se na odstraňování 

dusíku. Pro lepší srovnání s klasickým aktivačním procesem byl model provozován ve dvou 

linkách, první linka obsahovala nitritaci i denitritaci s Biokatalyzátory lentikats, druhá linka 

byla provozována bez Biokatalyzátorů jako chemostat. 

Práce se zabývá zapracováním a provozem kontinuálního reaktoru a nastavením optimálních 

podmínek, při nichţ dochází k inhibici nitratace, ale nikoli nitritace, například diskutuje 

koncentrace kyslíku, hodnoty pH, nebo sloţení kalové vody. Jako významný parametr se 

během experimentů ukázalo zatíţení biomasy. Práce dále studuje denitritaci, například 

spotřebu organického substrátu, rychlost denitritace i tvorbu volně rostoucího kalu.  Příspěvek 

se také zabývá růstem biomasy uvnitř i vně biokatalyzátorů, včetně molekulárně-biologických 

testů distribuce biomasy.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

fugát, denitritace, kalová voda, Biotechnologie lentikats, nitrifikace, nitritace, SNBR 

 

ÚVOD 

V dnešní době je při čištění odpadních vod kladen důraz nejen na kvalitu odtoku, především 

ve vztahu k povoleným odtokovým limitům, ale také na minimalizaci finančních nákladů 

s procesem spojených. Z ekonomického hlediska je pro větší čistírny výhodné zpracovávat 
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kaly anaerobní cestou za produkce bioplynu.  Jedním z dalších produktů je však kalová voda, 

charakteristická vysokou koncentrací fosforu a amoniakálního dusíku, vysokou hodnotou pH 

a nízkou koncentrací snadno rozloţitelných organických látek. Vracení této vody do 

klasického aktivačního procesu v hlavní lince ČOV můţe v případě nedostatečné kapacity 

způsobit zvýšení koncentrace anorganického dusíku na odtoku z ČOV a případně i problémy 

s dodrţováním limitu odtokové koncentrace. Navíc vede ke zvýšené spotřebě kyslíku 

v nitrifikaci a organických látek v denitrifikaci. Proto je v mnohých případech vhodné 

kalovou vodu čistit separátně.  

Při klasické nitrifikaci-denitrifikaci nejprve organismy oxidují amoniakální dusík přes 

dusitany na dusičnany a následné denitrifikační organismy pak tyto dusičnany redukují na 

plynný dusík. Alternativní procesy mohou tuto metabolickou cestu zkrátit či změnit. 

Nejčastěji pouţívanými pokročilými metodami pak je tzv. CANON (Completely Autotrophic 

Nitrogen removal Over Nitrite) a SBNR (Shortcut Biological Nitrogen Removal).  

SBNR proces je zaloţen na částečné nitrifikaci následované redukcí vzniklých dusitanů. 

Tímto způsobem je moţné ušetřit 25 % kyslíku potřebného na nitrifikaci a 40 % organického 

substrátu nutného pro denitrifikaci (Chung et al., 2007). 

SNBR proces vyţaduje jako první krok oxidaci amoniakálního dusíku pouze do stupně 

dusitanů. Je tedy nutné zajistit takové podmínky, které upřednostní růst nitritačních bakterií 

(ammonia-oxidizing bacteria, AOB) před růstem bakterií nitratačních (nitrite-oxidizing 

bacteria, NOB), oxidujících dusitany na dusičnany. Existuje několik selekčních tlaků, pomocí 

nichţ lze tohoto stavu dosáhnout, a to především regulace mnoţství volného amoniaku, 

kyseliny dusité a dalších sloučenin dusíku (Sinha and Annachhatre, 2007, Ruiz et al., 2003), 

regulace mnoţství kyslíku (Ruiz et al., 2006, Chuang et al., 2007), vyuţití odlišné růstové 

rychlosti AOB a NOB (Hellinga et al., 1998), inhibice působením světla (Guerrero and Jones, 

1996), pouţití vysokých teplot (Isaka et al., 2008), aplikace inhibujících sloučenin (Sinha and 

Annachhatre, 2007, Peng and Zhu, 2006), či pouţití čistých AOB kultur.  

Druhým krokem SNBR procesu je denitrifikace dusitanového dusíku na plynný molekulární 

dusík. Dusitany jsou běţným meziproduktem denitrifikace z dusičnanů (např. (Thomsen et 

al., 1994)) a vzhledem k umístění nitrit-reduktáz na membránách na straně periplazmy by také 

měly být lepším elektronovým akceptorem neţ dusičnany (Chung and Bae, 2002). Přítomnost 

vysokých koncentrací dusitanového dusíku, především pak ve formě volné kyseliny dusité za 

niţšího pH, však inhibuje růst denitrifikačních bakterií i proces denitrifikace (Zhou et al., 

2011). Ve srovnání s denitrifikací můţe denitritace za optimálních podmínek dosahovat aţ 

4,3krát vyšších rychlostí při výrazně niţší spotřebě organického substrátu (Chung and Bae, 

2002).  

Tato práce se zabývá moţností separátního odstraňování dusíkatých sloučenin z kalové vody 

za pouţití Biotechnologie lentikats. Proces byl z ekonomických důvodů uspořádán jako 

SBNR proces, oxidace amoniakálního dusíku tedy byla zastavena jiţ na stupni dusitanů. 

Vzhledem k budoucímu záměru nahradit denitritaci procesem anammox byla poţadována 

oxidace pouze poloviny vstupujícího amoniakálního dusíku. Pro lepší srovnání s klasickým 
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aktivačním procesem byl model provozován ve dvou linkách, první linka obsahovala nitritaci 

i denitritaci s Biokatalyzátory lentikats, druhá linka byla provozována bez Biokatalyzátorů 

jako chemostat. 

 

MATERIÁL A METODY 

Pouţitá biomasa 

Pro plnění nitritačního reaktoru byly pouţity pelety obsahující směs nitrifikačních bakterií 

Nitrosomonas europaea a Nitrobacter winogradskyi v mnoţství 250 g, pro plnění 

denitritačního reaktoru 200 g pelet obsahujících bakterii Paracoccus denitrificans. 

Proces imobilizace byl proveden společností LentiKat’s. Pelety o průměru 3 – 4 mm a 

tloušťce 200 – 300 µm byly vyrobeny smíšením roztoku polyvinylalkoholu (PVA) s malým 

mnoţstvím polyethylenglykolu a bakteriální suspenzí. Směs se kape na vhodný povrch a 

následně se suší proudem vzduchu při teplotním gradientu 40 – 30 °C. Během sušení vzniká 

prostorová síť fixovaná vodíkovými můstky utvořenými mezi hydroxylovými skupinami PVA 

řetězce. Pelety jsou následně vytvrzeny v roztoku síranu sodného (Novák et al., 2004). Pro 

imobilizaci byl pouţit PVA MOWIOL 2899 (Kuraray America, Inc.) s relativní molekulární 

hmotností 145 000 g/mol a stupněm saponifikace 99 %.  

Referenční model nebyl externě inokulován, obsahoval pouze biomasu obsaţenou 

v přitékající odpadní vodě. 

 

Odpadní voda 

Jako odpadní vody byla pouţita 5x ředěná kalová voda pocházející z termofilní anaerobní 

stabilizace čistírenských kalů. Typické parametry neředěné kalové vody jsou uvedeny 

v tabulce 1, titrační křivka ředěné kalové vody pro titraci 0,1 mol/l HCl na obrázku 1.  

 

Tabulka 1. Vybrané parametry neředěné kalové vody 

Parametr Jednotka Průměr Minimum Maximum 

pH  8,26 8,06 8,34 

CHSK g/l 4,15 2,70 9,18 

CHSKfiltr g/l 1,36 1,12 1,52 

VL g/l 4,49 2,6 11,2 

NL g/l 1,32 0,68 1,49 

N-amon mg/l 1 570 1 700 1 530 

N-NO3 mg/l 2,73 0,06 6,37 

N-NO2 mg/l 0,13 0,01 5,52 

KNK4,5 mmol/l 116 110 137 
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Obrázek 1. Titrační křivka ředěné kalové vody 

 

Laboratorní modely 

Experimenty probíhaly paralelně ve dvou linkách (obr. 2). Kaţdá linka obsahovala dva 

reaktory o objemu 2,8 l. První reaktor, nitritační, byl míchaný, provzdušňovaný a 

temperovaný na 30 °C pomocí akvarijního topítka. Druhý reaktor, denitritační, byl pouze 

míchaný. Dávkování organického substrátu probíhalo diskontinuálně 1x denně, a to formou 

přídavku etanolu. Dávka byla upravována podle aktuálního látkového zatíţení denitritačního 

reaktoru a odpovídala trojnásobku stechiometricky potřebného mnoţství CHSK. Hodnoty pH 

byly monitorovány, ale aţ na období zapracování reaktoru s imobilizovanou biomasou nebyly 

nijak upravovány.  

Odpadní voda byla dávkována kontinuálně peristaltickým čerpadlem. Výjimkou bylo období 

zapracování reaktoru, kdy byly reaktory dočasně provozovány jako SBR. Navrhovaný průtok 

byl 170 ml/h, ovšem kvůli nerovnoměrnosti čerpání se reálný průtok pohyboval mezi 

110 - 263 ml/h.  

 

Obrázek 2. Schéma uspořádání reaktorů 
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Analytické metody 

Stanovení jednotlivých forem dusíku a CHSK bylo provedeno pomocí spektrofotometrických 

semimikrometod (Horáková et al., 2003). Hodnoty pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku 

byly měřeny pomocí online sond.  

 

VÝSLEKY A DISKUZE 

Zapracování nitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasou 

Kontinuální model s imobilizovanou biomasou byl první dva týdny provozován s neředěnou 

kalovou vodou, látkové objemové zatíţení se pohybovalo okolo 1,6 kg Namon/(m
3
·d). Během 

tohoto období byla imobilizovaná nitrifikační biomasa vystavena vysoké koncentraci N-NH4
+
, 

resp. nedisociované formě NH3 při vyšším pH a nebyl pozorován ţádný náznak adaptace 

biomasy na vysoké přítokové koncentrace, nebyla zaznamenána produkce dusitanů ani 

dusičnanů a hodnoty pH se pohybovaly mezi 8,8  9,18. Pozorovaný úbytek amoniakálního 

dusíku byl tedy způsoben zejména vystripováním volného amoniaku, případně růstem 

biomasy (obr. 3).  

 

Obrázek 3. Odtokové parametry nitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasu během 

prvních dvou týdnů experimentu. ● Namon;▲N-NO2; x pH; + N-NO3 

 

Kvůli urychlení zapracování reaktoru bylo provozování modelu změněno z kontinuálního 

provozu na SBR s délkou cyklu upravovanou podle aktuální aktivity nitrifikačních organismů. 

Zároveň bylo denně pH upravováno tak, aby nepřekročilo hodnotu 7,5. V tomto reţimu byl 

reaktor provozován následujících 18 dní. V tomto období byl do následujícího denitritačního 

reaktoru dodáván N-NO2 v mnoţství 100 mg/(l. d) externě. 

Po sedmi dnech provozu v reţimu SBR byl zaznamenán prudký nárůst produkce dusitanů, 

zároveň došlo k samovolnému sniţování pH vlivem nitrifikace, proto bylo ukončeno 

dávkování NaCO3 za účelem úpravy hodnoty pH (obr. 4). V porovnání s několikaletými 

laboratorními a provozními zkušenostmi s provozováním Biotechnologie lentikats pro 

nitrifikaci splaškových, kalových i průmyslových odpadních vod byla takto dlouhá doba 

adaptace zaznamenána poprvé. Test nebyl opakován a nelze tak s jistotou určit zda se jednalo 
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o skutečnou inhibici Biokatalyzátoru provozními podmínkami či nedostatečnou nakultivaností 

Biokatalyzátoru před zahájením testu. 

 

Obrázek 4. Odtokové parametry nitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasu během 

provozu v reţimu SBR. ● Namon;▲N-NO2; + N-NO3. Svislá čára znázorňuje vypuštění 

reaktoru a napuštění nové odpadní vody. Prudký pokles koncentrace amoniakálního dusíku ve 

dnech 17 a 21 byl způsoben přídavkem vodovodní vody do reaktoru. Tímto přídavkem byl 

kompenzován zvýšený výpar vedoucí k poklesu objemu odpadní vody v reaktoru 

 

Kontinuální provoz nitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasou 

Po 18 dnech provozu v reţimu SBR byl nitritační reaktor zapracován. Obnoven byl 

kontinuální provoz modelu a s ohledem na pozorovanou nitrifikační rychlost v poslední fázi 

reţimu SBR bylo rozhodnuto o sníţení zatíţení reaktoru. Z provozních důvodů bylo 

přistoupeno k pětinásobnému ředění kalové vody. Navrţené objemové látkové zatíţení bylo 

0,5 kg Namon/(m
3
·d), kvůli nevyrovnanosti čerpání a fluktuacím v koncentraci 

amoniakálního dusíku v odpadní vodě se reálně pohybovalo mezi 

0,34 - 0,85 kg Namon/(m
3
·d). 

 

Obrázek 5. Odtokové parametry nitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasou během 

provozu v kontinuálním reţimu. ● Namon;▲N-NO2; x pH; + N-NO3 
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Reaktor po dobu 70 dní vykazoval stabilní částečnou nitrifikaci. Odtokové koncentrace 

dusičnanového dusíku nepřesáhly 10 mg/l, ačkoli systém nebyl nijak limitovaný koncentrací 

kyslíku, ta se průměrně pohybovala okolo 3,7 mg/l. Hodnoty pH se pohybovaly mezi 5,2-7,8 

(obr. 5). Vzhledem k vysoké koncentraci kyslíku a nízkému pH posouvajícího rovnováhu 

HNO2/NO2
- 

směrem k málo inhibiční iontové formě (Anthonisen et al., 1976), byly NOB 

zřejmě dostatečně inhibovány samotnou odpadní vodou.  

Reaktor vykazoval optimální odtokové parametry pro zařazení anammox procesu jako 

druhého stupně biologického odbourávání dusíku. Optimální poměr amoniakálního a 

dusitanového dusíku pro anammox proces je 1:1 (Kuenen, 2008), po zahrnutí růstu bakterií se 

mírně posouvá ve prospěch dusitanového dusíku na 1:1,32 (Strous et al., 1998). Ve 

sledovaném období se poměr pozorovaný na odtoku z nitritačního reaktoru s imobilizovanou 

biomasou pohyboval mezi 1:0,71 aţ 1:1,38 (obr. 6). 

 

Obrázek 6. Poměr amoniakálního a dusitanového dusíku na odtoku z nitritačního reaktoru 

s imobilizovanou biomasou 

 

Denitritační reaktor s imobilizovanou biomasou 

Sledování denitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasou bylo zahájeno po 

zapracovávání nitritačního reaktoru. I přes třicetidenní adaptaci imobilizované biomasy na 

přítomnost dusitanů (dodávaných externě) bylo potřeba dalších dvaceti dnů k adaptaci 

biomasy na sloţení přitékající odpadní vody (obr. 7).  
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Obrázek 7. Odtokové parametry denitritačního reaktoru s imobilizovanou biomasou během 

provozu v kontinuálním reţimu. ● Namon;∆ N-NO2; x pH; + N-NO3 

 

Po adaptaci dosahovaly součty odtokových koncentrací dusitanového a dusičnanového dusíku 

2 - 40 mg/l, coţ odpovídá redukci 70 - 99 % přitékajících oxidovaných forem dusíku. Lepších 

parametrů by zřejmě bylo dosaţeno při kontinuálním dávkování organického substrátu, coţ 

však nebylo z technických důvodů moţné. 

 

Referenční reaktor bez imobilizované biomasy 

Referenční nitritační a denitritační reaktor byly uvedeny do provozu současně s kontinuálním 

provozem modelu s imobilizovanou biomasou. Provozovány byly jako chemostat, jinak 

identicky s reaktory s imobilizovanou biomasou.  

Nitritační reaktor byl zapracován velmi rychle. Jiţ po čtyřech dnech byla pozorována 

nitrifikace, maximální nitrifikační rychlost byla dosaţena po třech týdnech provozu reaktoru. 

Ve srovnání s reaktorem s imobilizovanou biomasou vykazoval referenční reaktor niţší 

účinnost oxidace amoniakálního dusíku, horší poměr Namon:N-NO2, vyšší hodnoty pH a 

srovnatelné koncentrace dusičnanového dusíku (obr. 8).  
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Obrázek 8. Odtokové parametry referenčního nitritačního reaktoru během provozu 

v kontinuálním reţimu. ● Namon;▲N-NO2; x pH; + N-NO3 

 

ZÁVĚR 

Reaktor s imobilizovanou biomasou byl po zapracování schopen stabilní částečné nitrifikace 

pouze do stupně dusitanů po dobu 70 dnů. Referenční reaktor provozovaný jako chemostat 

byl také schopen stabilní částečné nitrifikace, ovšem s niţším stupněm konverze 

amoniakálního dusíku. Účinnost denitritace s imobilizovanou biomasou se pohybovala mezi 

70 – 90 %.  
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ABSTRAKT 

V posledních letech dochází v západní Evropě a Severní Americe ke zvýšené výstavbě a 

provozování zařízení umoţňující společné zpracování odvodněných čistírenských kalů a 

pevné biomasy technologií aerobní fermentace. Tato technologie je jiţ řadu let vyuţívána 

v jednodušší formě pod názvem kompostování s výstupním produktem o sušině cca 50 – 

60%, vyuţívaným jako kompost především pro zemědělské a rekultivační účely. V souvislosti 

s vývojem legislativy EU zejména v oblasti priorit energetického vyuţívání odpadů a 

zvyšování podílu obnovitelných zdrojů pro výrobu energií byly vyvinuty technologické 

systémy doplňující prvotní kompostování o fázi sušení produktu s vyuţíváním tepla 

vznikajícího v první fázi procesu. Inovace původní technologie řeší komplexní technologii 

aerobní fermentace na vyšší technické a technologické úrovni vč. speciální vzduchotechniky 

zajišťující provzdušňování fermentorů a jejich vyhřívání reakčním teplem a vybavení 

technologie automatickými systémy řízení technologického procesu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aerobní fermentace, biomasa, biologicky rozloţitelný odpad (BRO), čistírenské kaly, 

energetické vyuţití, kompostování, komunální odpad (KO), pachové látky, pevné biopalivo, 

výhřevnost. 

 

ÚVOD  

Název procesu aerobní fermentace a fermentory jako procesní zařízení je v podstatě názvem 

pracovním, ne všichni odborníci by s ním úplně souhlasili. Zahraniční provozovatelé 

pouţívají v západní Evropě většinou název kompostování v kompostérech, v Severní Americe 

je rozšířen název biosušičky. V podmínkách ČR název kompostéry znamená především 

klasické kompostování v otevřených zařízeních s nedokonalým přirozeným provzdušňováním 

zajišťovaným obvykle převrstvováním kompostu, s teplotu do cca 40-50°C a s pouţitím 

produktu v zemědělství. Název aerobní fermentace má vyjádřit vyšší úroveň vybavení 

technologie procesů s výstupem sušeného produktu určeného pro energetické vyuţití  a tím 

odlišnost od běţných kompostáren v ČR. Značný důraz v řešení moderních provozů  je kladen 
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na vybavení komplexní technologie účinným zařízením pro odstranění pachových látek ze 

všech jejich zdrojů s kombinací efektivní vzduchotechniky a úpravy a čištění vzdušin 

v pračkách a biofiltrech. 

 

PRINCIP TECHNOLOGIE AEROBNÍ FERMENTACE 

Vstupy 

Základním vstupem do technologie je prioritně energeticky bohatší směsný kal z ČOV 

(surový primární a přebytečný biologický kal), zejména komunálních, odvodněný na min. 

25% sušiny, a dále mechanicky upravené organické materiály a bioodpady (drcením, 

tříděním, mísením a homogenizací) tvořící směsnou vstupní biomasu. 

 

Obrázek 1. Základní druhy biologicky rozloţitelných odpadů vhodných pro proces aerobní 

fermentace. 

 

Úplný seznam bioodpadů podle zařazení v Katalogu odpadů a poţadavky na kvalitu odpadů 

vstupujících do technologie materiálového vyuţívání bioodpadů je uveden v příloze 1 

vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady.  

Prioritním druhem bioodpadu vyuţitelného s čistírenskými kaly v technologii aerobní 

fermentace budou z řady důvodů (ekonomických, energetických, ekologických) biologicky 

rozloţitelné podíly komunálního odpadu (BRKO) po jejich vytřídění. 
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Tabulka 1. Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění v t sušiny 

Rok 

Produkce 

kalů 

 celkem 

Způsob vyuţití a odstranění kalů                               

přímá 

aplikace  

a 

rekultivace 

kompostování skládkování spalování jinak 

2005 171 888 34 467 88 820 12 027 20 36 554 

2006 175 471 48 304 89 932 13 979 27 23 229 

2007 172 303 55 349 80 393 8 536 47 27 978 

2008 175 708 46 776 78 289 11 986 712 37 945 

2009 168 164 42 442 80 727 5 931 2 179 36 885 

 

Z uvedené tabulky vyplývá vzrůstající trend spalování kalů, ve vztahu k produkci to ale dělá 

v r. 2009 stále pouze 1,3%. Přímá aplikace s rekultivací a kompostováním jsou na cca 

srovnatelné, ale kolísavé úrovni. Pozitivní je pokles skládkování kalů. V poloţce jiné 

nakládání je potenciál pro další energetické vyuţití kalů po jejich vhodné úpravě. 

 

Obrázek 2. Produkce komunálních odpadů v ČR 

 

Z přehledu podílu KO a vyuţití vytříděné sloţky BRKO v rámci odděleně sbíraných sloţek 

(vedle BRKO jde o papír, plasty a sklo) jsou zřejmé významné rezervy v efektivitě vyuţívání 

potenciálu BRKO, tato nízká efektivita je nahrazována v rozvoji výroby „zelené energie― 

záměrně produkovanou biomasou s postupným odklonem zemědělské produkce od výroby 

potravin k průmyslovému a energetickému vyuţití půdy. Tento trend by měl být omezen 

zavedením důsledného třídění BRKO jiţ v místě jejich vzniku či u jejich původců, případně 
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kyslík

voda

teplo

suchá biomasa

CO2

biomasa,
zdroj uhlíku,

zdroj dusíku,

mikroorganismy,

voda

 

 

před uloţením KO na skládku. Stát by měl pro třídění BRO vytvořit účinné legislativní a 

ekonomické nástroje.  

 

Koncepce technologie aerobní fermentace 

Úprava uvedených organických materiálů v procesu aerobní fermentace je prováděna 

intenzifikovaným enzymatickým rozkladem biodegradovatelných organických látek (v 

podstatě celého organického podílu komunálního čistírenského kalu a doplňkového 

organického substrátu) v oxickém prostředí při teplotě cca 55
o
C v zóně rozkladu (fermentace) 

a aţ 80°C v sušící zóně na stabilizované formy organických látek jednoduššího charakteru.  

Jako doplňkový organický substrát (zdroj uhlíku a dusíku) se k čistírenským kalům přidává 

vhodná biomasa, coţ obecně zahrnuje organické materiály a odpady komunálního, 

průmyslového, zemědělského či lesnického charakteru v rozsáhlé druhové skladbě.  

Oxické prostředí ve fermentorech je zajišťováno jejich provzdušňováním vzduchem a 

promícháváním mechanickým či vzduchem. Zdrojem enzymů jsou vhodné mikroorganismy. 

 

Fermentace probíhá podle následujícího principu: 

 

 

 

 

 

Oxidace organického materiálu 

 

            (C
6

H
10

O
4

)
x  

+ 6.5 O
2 

= (C
6

H
10

O
4

)
x-1  

+ 6 CO
2 

+ 5 H
2

O + teplo 

 

organ. odpad       kyslík   biomasa    oxid uhličitý    voda    17 500 kJ/kg 

                                               (produkt fermentace) 

 

Kvalita výstupního tuhého produktu je určena charakterem a sloţením vstupního kalu, 

charakterem vyuţívaných organických materiálů, poměry obou hlavních komponent a 

parametry procesu aerobní fermentace. Proces je tepelně samonosný bez nároků na doplňkový 

zdroj tepla. V rámci procesu dochází u doplňkového substrátu především k redukci obsahu 

vlhkosti vstupujících materiálů. Proces můţe z hlediska technického řešení probíhat 
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kontinuálně či diskontinuálně, fermentory mohou být ve strojním provedení či jako stavební 

objekty. 

Výstupní produkt s předpokládanou min. výhřevností 14 MJ/kg je energeticky dobře 

vyuţitelný a svojí výhřevností srovnatelný s nejrozšířenějšími druhy netříděného hnědého 

uhlí. Dle informací zahraničních dodavatelů a provozovatelů se výhřevnosti produktů této 

technologie pohybují od cca 14 do 20 MJ/kg dle sloţení vstupní směsi. Teplota v sušící sekci 

cca 80°C zajišťuje hygienické zabezpečení, zejména z hlediska přítomnosti patogenů. 

Z hlediska vlivu na ţivotní prostředí lze proces aerobní fermentace povaţovat za šetrný. 

Aerobní prostředí ve fermentorech minimalizuje vznik pachových látek a škodlivin, vzdušina 

odtahovaná z fermentorů a z ostatních zařízení kde se nakládá s kalem nebo fugátem z jeho 

odvodnění je po předúpravě čištěna na dezodorizačních biofiltrech. Tento systém zajišťuje 

minimální vliv procesu na ovzduší. Ve srovnání s hnědým uhlím lze očekávat výrazně niţší 

obsah síry v produktu fermentace a tím i výrazně niţší emise oxidu siřičitého při spalování 

produktu. V současnosti tato technologie nabývá na významu v souvislosti s narůstajícím 

nedostatkem a cenou hnědého uhlí pro teplárny a s problematikou prolomení těţebních limitů. 

V současné době probíhá technická a legislativní příprava moţného vyuţití technologie 

aerobní fermentace pro nové kalové hospodářství rekonstruované ÚČOV Praha. 

Zajímavá moţnost vyuţití této technologie spočívá v kombinaci s předřazeným vyhníváním 

kalu s produkcí bioplynu a s vyuţitím odvodněných vyhnilých čistírenských kalů, a dále 

s vyuţitím separovaného digestátu (separátu) z bioplynových stanic s výrobou bioplynu 

z tuhých odpadů jejich anaerobní fermentací. Tato kombinace zajišťuje úplné energetické 

vyuţití odpadů z výroby bioplynu anaerobními procesy. Uvedené vstupy jsou energeticky 

chudší s výhřevností u cca 30% vyhnilého kalu cca 2 MJ/kg (výhřevnost surového kalu cca 

25% sušiny je cca 8 – 12 MJ/kg) a s výhřevností odvodněného separátu s cca 30% sušiny cca 

3 – 5 MJ/kg. Tyto energeticky chudé vstupy lze částečně kompenzovat energeticky bohatší 

doplňkovou biomasou a akceptovat energeticky chudší produkt. Dalšího energetického 

zhodnocení se dosáhne sušením produktu na cca 80% sušiny. Uvedené moţnosti by mohly 

být vyuţité pro energetickou intenzifikaci stávajících provozů kalových hospodářství 

s vyhníváním kalu a pro bioplynové stanice vyšších kapacit s kombinací vyuţívání zejména 

biologicky rozloţitelných komunálních odpadů (BRKO). 

Pro výhřevnost doplňkové biomasy udávají zahraniční dodavatelé a provozovatelé rozmezí 14 

– 22 MJ/kg podle druhu materiálu. Nutná potřeba doplňkové biomasy vztaţená ke vstupu 

sušiny odvodněného surového kalu s min. 25% sušiny je cca 2 : 1, tj. na cca 100 t sušiny kalu 

je potřeba 200 t biomasy cca 55 – 65% sušiny. Tento poměr ale kolísá ve vztahu k širšímu 

spektru vyuţité biomasy a poţadavkům na kvalitu a výhřevnost produktu. 

Moderní komplexní systémy instalované v rámci jedné stavby zahrnují vedle technologie 

aerobní fermentace i energetické vyuţití produktu v klasických spalovacích zařízeních nebo 

v ekologicky šetrnějších technologiích, např. technologie vysokoteplotního plazmového 

zplyňování, při výrazně sníţených nárocích na dopravu v rámci provozu stavby eliminací 

odvozu produktu do externích energetických zařízení. 
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Obrázek 3. Speciální provzdušňovaná podlaha, připravená k zalití betonem 

 

 

Obrázek 4. Vnitřek betonového fermentoru – provzdušňovací rošt v podlaze 

 

 

Obrázek 5. Vzduchotechnika zajišťující systém vyhřívání fermentorů 
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Ochrana ţivotního prostředí 

Zásadním aspektem z hlediska ochrany ţivotního prostředí jsou vedle hluku a vlivu dopravy 

emise pachových látek. Problematika pachových látek se v procesech posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí těchto staveb (procesy EIA) stává z hlediska vnímání veřejnosti velmi 

citlivou záleţitostí a technické řešení kaţdé moderní stavby s technologií aerobní fermentace 

musí věnovat minimalizaci emisí pachových látek náleţitou pozornost. Výstup vzdušiny 

z fermentorů a ostatních zdrojů pachových látek je veden přes systém vzduchotechniky s 

vyuţitím tepla a přes následnou úpravu vzdušin (chlazení, případně absorpce čpavku) do 

systému dezodorizačních biofiltrů, kde jsou zachycovány a biochemicky odstraňovány 

případné pachové látky, které mohou v omezeném mnoţství vznikat především v počáteční 

fázi fermentace ve vstupní části fermentorů a v rámci nakládání se surovým kalem. Ve 

vypouštěné vzdušině pak je obsaţen především CO2 a zbytková vodní pára (do cca 10% 

odpařené vlhkosti po její kondenzaci) vedle dusíku a zbytkového kyslíku. 

Proces aerobní fermentace produkuje rovněţ určité mnoţství odpadních vod vzniklé 

kondenzací min. 90% odpařené vhlkosti (především v systému vzduchotechniky a 

v biofiltrech). Koncová teplota cca 80°C zajišťuje hygienické zabezpečení produktu.  

Příklady konstrukce biofiltru 

          

Obrázek 6. Zemní betonový biofiltr 

společnosti Wright Tech Systems 

 

Základní ekologické a energetické výhody vyuţití surových čistírenských kalů procesem 

aerobní fermentace s produkcí biopaliva: 

 Nejvyšší úroveň vyuţití spalitelné uhlíkaté sloţky kalů i biomasy 

 Náhrada nedostatkového hnědého uhlí s vyšším obsahem spalitelné síry (hnědé uhlí 

0,5 – 2% hmotnostní, surový kal cca 0,3 – 0,4% sušiny kalu, biopalivo cca 0,15%) 

 Minimalizace vlivů škodlivých látek z čistírenských (zejména komunálních) kalů 

(těţké kovy, ropné látky) s jejich spálením a přechodem do popela (nikoli do půdy 

v případě dosud rozšířené výroby kompostů) 

Obrázek 7. Nadzemní ocelový biofiltr 

společnosti GICOM 
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ZÁVĚR 

Vývoj nakládání s BRO bude ovlivňován: 

 formováním legislativy vztaţené k nakládání s odpady a jejích vazeb na ostatní 

dotčené sloţkové zákony vztahující se především k ochraně ţivotního prostředí a 

jejich prováděcí předpisy (důleţitost jejich vzájemně vyváţených vazeb a souladů) 

 produkcí a úrovní sběru a třídění BRO (důleţitost obecné osvěty a informatiky a 

podmínek pro řízené třídění a sběr BRO v maximálním rozsahu) 

 investičním potenciálem státu a soukromých investorů s vlivem na úroveň a 

komplexnost technologií úpravy a vyuţití BRO (vstup zahraničních investorů a 

technologií, podpora z fondů EU) 

 energetickou koncepcí státu (zásadní problematika ovlivňující zajištění palivo - 

energetické základny a budoucí ekonomiku a rozvoj státu) 

 vývojem zemědělské produkce a lesního hospodářství ve vztahu k rozvoji, 

potřebám, způsobu a úrovni vyuţívání BRO (ekonomicky zajímavé vyuţití 

zemědělských a lesních ploch vedle zajištění základní potravinové základny státu)  

 celkovou ekonomickou situací státu a rozvojem jeho společnosti, průmyslu a 

zemědělství ovlivňujícími produkci a vyuţívání BRO (příklad – pěstování řepky 

pro výrobu biopaliv, pěstování obilovin pro výrobu biolihu, náhrada fosilních paliv 

apod.) 

 

Příklad řešení nového kalového hospodářství ÚČOV Praha, varianta technologie 

aerobní fermentace – axonometrické zobrazení + blokové technologické schéma stavby 

 

Obrázek 8. Řešení nového kalového hospodářství rekonstruované ÚČOV Praha na lokalitě 

Drasty (ve stadiu procesu EIA) 
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VÝZNAM AMONIAKÁLNÍHO DUSÍKU V ANAEROBNÍ 

FERMENTACI 

 

Procházka J., Dolejš P., Máca J. a Dohányos M. 

 

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 

E-mail: jindrich.prochazka@vscht.cz 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

amoniakální dusík, anaerobní fermentace, inhibice, neutralizační kapacita 

 

ÚVOD 

Anaerobní procesy jsou běţně vyuţívané při stabilizaci čistírenských kalů a při čištění 

průmyslových odpadních vod s vysokým obsahem organického znečištění. V souvislosti 

s koncepcí decentralizovaného čištění se anaerobní, energeticky velice výhodné, procesy jeví 

jako vhodné i pro některé proudy odpadních vod z domácností. Významnou sloţkou 

odpadních vod je také dusík, který je v anaerobních podmínkách transformován na amoniak. 

Problematika amoniaku, jakoţto inhibitoru metanogeneze, je relativně hojně popsána v 

odborné literatuře [1-4]. Ovšem na amoniakální dusík (Namon) by nemělo být pohlíţeno 

pouze negativně. Dusík je jedním z makronutrientů a jeho přítomnost je pro růst biomasy 

nezbytná [5]. Amoniak je sloučenina významně se podílející na tvorbě neutralizační kapacity 

a svojí přítomností tak zvyšuje stabilitu procesu, zejména při výkyvech v tvorbě a spotřebě 

niţších mastných kyselin (NMK), které mohou být způsobeny například změnami zatíţení 

reaktoru [6]. Právě NMK jsou klíčovým meziproduktem anaerobní fermentace. Jejich tvorba 

je naprosto nezbytná, ale musí být v rovnováze se spotřebou. Při nadměrné akumulaci NMK 

dochází k vyčerpávání neutralizační kapacity a poklesu pH [7]. Optimální hodnota pH je 

důleţitá jak z hlediska nároků mikroorganismů na tuto veličinu, tak i z pohledu speciace 

potenciálně toxických látek, jako jsou amoniakální dusík [8], sulfan a niţší mastné kyseliny 

[9, 10]. Bylo prokázáno, ţe nedisociované NMK působí inhibičně na tvorbu metanu, 

nejvýznamnější z nich je pak kyselina propionová [9]. 

Vlastní amoniakální dusík se ve vodném prostředí vyskytuje ve dvou formách – iontové NH4
+
 

a neiontové NH3.  Z pohledu inhibice mikroorganismů je významnější forma neiontová, která 

snáze prostupuje buněčnou membránu a způsobuje nerovnováhu pH a inhibuje některé 

specifické enzymatické reakce [4, 11]. Celkově přítomnost této formy zvyšuje energetické 

nároky metabolismu. Obecně se uvádí, ţe koncentrace amoniakálního dusíku nad 1 g/l 

inhibují proces a koncentrace pod 200 mg/l limitují růst biomasy nedostatkem dusíku jako 

nutrientu [12, 13]. Hraniční koncentrací pro toxické působení však není moţné určit 
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s absolutní přesností, neboť se uplatňují i další vlivy, jako je iontová síla [8], pH, teplota [14, 

15] a také vliv sloţení a adaptace biomasy [1, 3, 16]. Proto je moţné v odborné literatuře 

nalézt i výjimky, kdy bylo například pozorováno toxické působení koncentrací amoniakálního 

dusíku niţších neţ 150  mg/l [2], nebo naopak velice málo inhibovaný provoz při 

koncentracích vyšších neţ je uvedený 1 g/l [17]. 

Nicméně po oxidu uhličitém [18] je amoniakální dusík (Namon) druhou nejvýznamnější 

sloučeninou tvořící neutralizační kapacitu (NK), která je velice důleţitá pro stabilitu 

anaerobní fermentace [19]. Vyšší NK také umoţňuje pouţití vyššího zatíţení organickými 

látkami, bez negativních dopadů v podobě akumulace NMK a poklesu pH [7]. Z uvedeného je 

tedy zřejmé, ţe existuje optimální koncentrace Namon, kdy se ještě zásadně neprojevuje 

inhibice, ale je zajištěna jeho dostatečná přítomnost jako nutrientu a současně dostatečně 

vysoká NK. 

 

METODIKA 

Analytické metody 

Koncentrace CHSK a NMK byly měřeny v souladu se standardy APHA [20]. Při stanovení 

sušin, koncentrace Namon a neutralizačních kapacit bylo postupováno podle metodiky 

Horákové [21]. Kvalita plynné fáze byla sledována pomocí izotermické chromatografie, 

chromatograf CE instruments, GC 8000 top, USA, s tepelně-vodivostní detekcí. Jako mobilní 

fáze bylo pouţito argonu, stacionárními fázemi pak bylo Supelco Molecular Sieve 5A v jedné 

a PorapaQ Separon BD v druhé koloně. Provozní teplota kolon byla 70 °C, detektor pracoval 

při 240 °C. Objem vyprodukovaného bioplynu byl určen pomocí plynoměrné birety. 

 

Jednorázové testy 

Inokula byla získána z tří různých zdrojů (tabulka č. 1). Následně byla ředěním a přídavkem 

uhličitanu sodného upravena tak, aby pro kaţdé vzniklo 5 médií se stejným obsahem 

biomasy, ale různým obsahem Namon (v rozsahu 0,2 aţ 5,0 g Namon/l). Takto připravené 

vzorky byly uzavřeny v sérových lahvích, do kterých byla přidána glukóza a to tak, aby bylo 

dosaţeno zatíţení 2,5 g/g (CHSK/NLzţ). Pro kaţdou koncentraci kaţdého inokula byl 

nasazen triplikát lahviček (120 ml). Tyto lahvičky byly následně kultivovány při 35 °C. 

V průběhu experimentu byla sledována produkce a sloţení bioplynu a současně také pH a 

koncentrace NMK v kapalné fázi. 
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Tabulka 1: Parametry pouţitých inokul 

 

Subtrát 

NLz

ţ 

koncentrace 

Namon 

Nautralizační 

kapacita 
pH 

    g/l mg/l mmol/l 
 

Perkolát ze suché 

fermentace 

Kukuřičná 

siláţ 
4,9 200 126 8,7 

Komunální ČOV 
Čistírenské 

kaly 
5,9 140 62 8 

Fermentace vepřové kejdy 
Vepřová 

kejda 
3,5 350 37 8 

 

Kontinuální test 

Tři reaktory, kaţdý o celkovém objemu 2 litry, byly provozovány paralelně při teplotě 40 °C a 

zatíţení organickým substrátem (ječný šrot) 3 g/l (čerstvá hmota/objem kapalné fáze). 

Inokulum bylo získáno z bioplynové stanice Libeň. Hydraulická doba zdrţení byla 25 dní. Do 

reaktorů č. 2 a 3 byl přidáván uhličitan amonný a to v takovém mnoţství aby bylo dosaţeno 

cílových koncentrací Namon 0,5; 2 a 4 g/l v reaktorech č.: 1; 2 a 3. Během 100 dní provozu 

reaktorů byla sledována kvantita a kvalita bioplynu, sloţení kapalné fáze (sušiny, CHSK, 

Namon, NMK) a na konci experimentu byly provedeny testy aktivity biomasy dle metodiky 

Koubové [22]. 

 

VÝSLEDKY 

Jednorázové testy 

Cílem těchto testů bylo ověřit stabilizační efekt amoniaku v případě přetíţení biomasy 

organickým substrátem. Po přídavku substrátu došlo ve všech testech k rychlé tvorbě a 

akumulaci NMK. Mnoţství akumulovaných kyselin bylo závislé na pH a především na 

koncentraci amoniaku. Na obrázcích č. 1 a 2 je vidět, ţe při nedostatečné neutralizační 

kapacitě (0,2 g Namon/l) došlo k výraznému poklesu pH a následně zastavení další produkce 

kyselin (tabulka 2), coţ vedlo k totální inhibici biomasy v testu a v jeho dalším průběhu 

nebyla zaznamenána produkce metanu. Naproti tomu se zvyšující se koncentrací Namon byly 

bakterie schopné se vyrovnat s daleko vyšší koncentrací NMK. Nicméně od koncentrace 

Namon 2,6 g/l současně s rostoucí koncentrací Namon rostla také doba do okamţiku, kdy 

převládla spotřeba NMK nad jejich produkcí (obrázek 1). 

Obrázky 1 a 2 jsou ukázkou pouze jednoho z provedených testů. Stejné experimenty byly 

provedeny ještě s dalšími inokuly (tabulka 1). Z celé sady 15 testů byla pak sestavena 

závislost koncentrace Namon na relativní inhibici systému vystavenému přetíţení organickým 

substrátem. Na obrázku 3 je moţné si povšimnout existence optimálních koncentrací Namon 

pro tři různé kaly, v rozsahu 2 – 3 g Namon/l. Při zvýšení nebo sníţení koncentrace Namon 

dochází ke sníţení výkonosti biomasy. 
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Tabulka 2: Počáteční a provozní hodnoty zjištěné v testu s perkolátem. 

Počáteční parametry Provozní hodnoty 

Namon pH 
Neutralizační 

kapacita 

NMK (nejvyšší 

hodnota) 

pH (nejniţší 

hodnota) 

Doba do poklesu 

koncentrace NMK 

g/l 
 

mmol/l mmol/l 
 

dny 

0,2 8,7 126 94 4,8 Nepozorováno 

1,3 8,6 376 127 6,2 42 

2,6 8,8 544 157 6,9 17 

4,2 9 785 182 7,3 21 

5 8,9 812 188 7,4 40 

 

 

Obrázek 1: Průběh pH během batch testu s perkolátem (◊ - 0.2, □ - 1.3, Δ - 2.6, + - 4.2. ○ - 

5.0 g Namon/L). 

 

Obrázek 2: Průběh koncentrace NMK během batch testu s perkolátem (◊ - 0.2, □ - 1.3, Δ - 

2.6, + - 4.2. ○ - 5.0 g Namon/L). 

 

0 

40 

80 

120 

160 

200 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

K
o

n
ce

n
tr

ac
e 

N
M

K
 [

m
m

o
l/

l]
 

Čas [dny] 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

p
H

 

Čas [dny] 



     

 

~ 293 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011 

 

Obrázek 3: Inhibice tvorby bioplynu v závislosti na inokulu a koncentraci Namon (○ - ČOV, 

Δ – suchá fermentace, □ – fermentace vepřové kejdy). 

 

Kontinuální experiment 

Při návrhu tohoto experimentu jsme vycházeli z výsledků batch testů a na jejich základě jsme 

navrhli tři koncentrace Namon: 0,5 g/l v reaktoru A, 2,0 g/l v B a 4,0 g/l v reaktoru C. 

Provozem těchto rektorů byl zkoumán vliv různého mnoţství Namon při dlouhodobém 

stabilním provozu anaerobních reaktorů. Během prvních dvaceti dnů se i přes relativně nízké 

zatíţení projevil nedostatek Namon v reaktoru A, kde došlo i přes nejniţší koncentraci NMK 

(obrázek 4) k poklesu pH (obrázek 5) a produkce bioplynu (obrázek 6). Následně jsme 

zvýšily neutralizační kapacitu přídavkem uhličitanu sodného, který byl od třicátého dne do 

reaktoru A dávkován, a to aţ do konce experimentu. I přes toto opatření, které stabilizovalo 

hodnotu pH, byla produkce bioplynu v reaktoru A nejniţší během téměř celého experimentu. 

Z tohoto hlediska pracoval nejlépe reaktor B. Naproti tomu u reaktoru C se jiţ projevila 

inhibice amoniakem a výtěţnost bioplynu zde byla niţší, viz obrázek 6. 

 

Tabulka 3: Parametry biomasy na konci kontinuálního experimentu (no. - značí ţe aktivita 

nebyla měřitelná). 

Reaktor   
Koncentrace 

Namon 

Neutralizační 

kapacita 

(konec exp.) 

NLzţ na 

konci 

exp. 

Počáteční 

NLzţ 

Aktivita 

biomasy na 

k. octovou 

Aktivita 

biomasy na 

glukózu 

    g/l mmol/l g/l g/l ml/g/day ml/g/den 

A 
 

0,5 700 5,2 11,2 no. no. 

B 
 

2 550 7,9 11,2 0,68 0,68 

C   4 950 9,7 11,2 0,36 0,42 
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Na konci experimentu byly provedeny testy aktivity biomasy (tabulka 3), které prokázaly 

velice nízkou aktivitu v reaktoru A, kde také byla na konci experimentu její koncentrace, 

vyjádřená jako NLzţ, nejniţší. Nejvyšší aktivitu vykazovala biomasa v reaktoru B a nejvyšší 

koncentrace NLzţ byla na konci experimentu zjištěna v reaktoru C. 

 

Obrázek 4: Koncentrace sumy NMK v průběhu kontinuálního experimentu (koncentrace 

Namon v g/l: A - 0,5; B – 2,0; C – 4,0). 

 

Obrázek 6: Průběh hodnot pH v kontinuálním experimentu (koncentrace Namon v g/l: A - 

0,5; B – 2,0; C – 4,0). 
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Obrázek 7: Specifická denní produkce bioplynu v kontinuálním experimentu (koncentrace 

Namon v g/l: A - 0,5; B – 2,0; C – 4,0). 

 

DISKUZE A ZÁVĚRY 

Provedené batch testy ověřily obecně známý předpoklad o inhibici biomasy vysokými 

koncentracemi Namon. Tato se projevovala sníţenou rychlostí spotřeby NMK, či 

prodlouţením doby, během které v testech převládla produkce NMK nad jejich spotřebou. 

Míra inhibice produkce bioplynu rostla s rostoucí koncentrací amoniaku, avšak mezi 

pouţitými kaly byly patrné rozdíly, pravděpodobně vlivem rozdílné adaptace na Namon 

(obrázek 3). Tyto výsledky jsou zcela v souladu s publikacemi jiných autorů [3, 23, 24]. 

Dalším významným předpokladem ověřeným batch testy byl vliv Namon na stabilitu při 

přetíţení biomasy substrátem. V takovém případě umoţňovala dusíkem zvýšená neutralizační 

kapacita zachovat přijatelné pH a aktivitu biomasy i za koncentrací NMK, které v případě 

nedostatku Namon vedly k poklesu pH pod 5 a totální inhibici jak acidogenních, tak i 

metanogenních organismů. Stabilizační efekt Namon je zvláště patrný pro koncentrace niţší 

neţ 1 g/l, kdy se sníţením obsahu amoniakálního dusíku v systému prudce vzrůstá jeho 

citlivost na výkyvy v dávce substrátu a koncentraci NMK. Tato skutečnost není zcela 

v souladu s výsledky jiných prací, kdy například Liu [13] tvrdí, ţe bezpečné jsou jiţ 

koncentrace vyšší neţ 200 mg/l. Podobná čísla ve svých pracích publikovali i Steinhaus [12] a 

Braun [2]. Tito autoři však brali v úvahu pouze inhibiční vliv samotného amoniaku. Pro 

provoz anaerobního reaktoru je však mnohdy důleţitější stabilita provozu. Na základě 

získaných výsledků silně nedoporučujeme provoz při takto nízkých koncentracích. 

V kontinuálním experimentu byla rovněţ zaznamenána inhibice vyšší koncentrací 

amoniakálního dusíku (4 g/l), která se projevila niţší výtěţností bioplynu a niţší aktivitou 

biomasy (zhruba 2/3 aktivity biomasy z reaktoru C oproti té z reaktoru B). Nicméně tato 

koncentrace Namon negativně neovlivnila vlastní růst biomasy. Naproti tomu nedostatek 

dusíku v reaktoru A (0,5 g/l) nejenţe způsoboval nestabilitu procesu, která musela být řešena 

přídavkem uhličitanu sodného, ale také limitoval růst a aktivitu biomasy, kdy její výtěţek byl 
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oproti ostatním reaktorům téměř poloviční a její aktivita nebyla měřitelná. Z těchto výsledků 

plyne, ţe lepší je provozovat reaktor inhibovaný amoniakálním dusíkem, neţ čelit důsledkům 

jeho nedostatku v podobě nestability procesu a limitace růstu biomasy.  

Na dostatečné mnoţství dusíku v systému je třeba pamatovat při čištění především 

průmyslových odpadních vod. Nicméně i při vyuţívání volných kapacit anaerobních částí 

komunálních ČOV můţe dojít, vzhledem k poţadavku na co nejniţší obsah dusíku v kalové 

vodě a tedy vyuţívání substrátů s nízkým obsahem dusíku, k situaci kdy bude proces 

nestabilní, případně limitován obsahem tohoto významného nutrientu. Jak ukazují výsledky 

především z reaktoru A v kontinuálním experimentu, přídavek alkálie sice dokáţe stabilizovat 

hodnotu pH, nicméně neřeší problém s nedostatkem dusíku jako nutrientu, který můţe vyústit 

aţ ve ztrátu aktivní biomasy. 
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SEKCE 6 

 

MODERNÍ TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO 

ÚPRAVU PITNÝCH VOD A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 

VOD. NOVÉ METODY DETEKCE ZNEČIŠTĚNÍ.
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ABSTRAKT 

Na ČOV Martin Vrútky bol aplikovaný systém riadenia dávky zráţadla pre odstraňovanie 

orto-fosforečnanov v reálnom čase WTOS P-RTC. Automatizácia umoţnila dlhodobo 

otestovať  a s on-line meraním objektivizovať výhody a nevýhody alternatívnych riešení 

aplikovaného dopredného aj spätnoväzbového riadenia simultánneho zráţania orto-

fosforečnanov. V aplikácii sa taktieţ optimalizovalo mnoţstvo pouţitých dávkovacích 

čerpadiel ako aj miesto dávkovania zráţadla. Pouţitie on-line monitoringu a automatizácie 

poskytuje neobvyklý obraz o vlastnom procese.  

Článok sa taktieţ zaoberá ekonomickým a bilančným zhodnotením prínosu realizovanej 

investície do automatizácie procesu. Prínosy investície hodnotí z komplexného hğadiska 

odstraňovania PC na celej ČOV ako aj z hğadiska plnenia limitov pre vypúšťanie odpadových 

vôd a moţných úspor nielen na prevádzkových nákladoch ale aj na odplatách za vypúšťanie 

odpadových vôd. Plnenie sprísnených limitov je zdrojom hlavného ekonomického efektu 

investície. Výsledky dokladujú, ţe zvýšená starostlivosť, automatizácia ako aj plnenie 

sprísnených limitov pre vypúšťanie v symbióze  prináša nemalé ekonomické efekty.    

 

ÚVOD 

Chemické odstraňovanie fosforu je pôvodný, uţ desiatky rokov pouţívaný proces. Určité 

obdobie 80-tych aţ 90-tych rokov sa pozornosť viac sústredila na biologické odstraňovanie 

fosforu. Pod vplyvom legislatívnych zmien so zvýšenými poţiadavkami na koncentráciu P-

PO4 na odtoku z ČOV do 1 mg/l zaţíva chemické odstraňovanie fosforu svoju renesanciu. 

Chemické odstraňovanie fosforu je dnes procesom, ktorý dopĝňa biologické odstraňovanie 

fosforu, a jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť limitovanú a vyrovnanú koncentráciu P-PO4 na 

odtoku. V súčasnosti sa pouţíva prevaţne ako simultánny alebo terciárny proces. Pre 

chemické zráţanie fosforu to prinieslo niekoğko podstatných zmien. Chemické zráţanie 
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fosforu sa pôvodne pouţívalo v koncentračnom rozsahu (2 – 10) mg/l P-PO4, v súčasnosti sa 

v EU prevaţne pouţíva v koncentračnom rozsahu  (0.5 – 2 ) mg/l P-PO4. Dolná hranica 

rozsahu je povaţovaná za limitnú pre jednostupňový proces chemického zráţania. V oblasti 

limitných koncentrácií je kaţdý chemický proces ğahko ovplyvniteğný procesmi chemickej 

rovnováhy. Pri pouţití simultánneho zráţania prebieha chemické zráţanie v kontakte s 

procesom biologického čistenia odpadových vôd, kde koexistencia týchto dvoch procesov je 

ovplyvnená hydraulickými podmienkami, má vplyv na chemické zmeny v obidvoch 

procesoch navzájom, ako aj na interakciu vznikajúcich zrazenín s aktivovaným kalom. 

Teoretickými základmi chemického odstraňovania fosforu sme sa širšie zaoberali v článku 

„Moţnosti riadenia procesov pre chemické odstraňovanie fosforu a ich vplyv na stabilitu 

procesu a spotrebu činidieğ― publikovanom v zborníku konferencie Odpadové vody z roku 

2010 (M. Kollár 2010)  

V súčasnosti sa viac vyuţíva aj moţnosť kontinuálnej kontroly procesu. Pouţívanie systémov 

riadenia má vplyv na technické riešenie procesu. Ak má byť stanovené mnoţstvo zráţadla na 

základe on-line merania koncentrácie fosforečnanov, je rozhodujúce či meranie je umiestnené 

pred alebo za miestom dávkovania zráţadla. 

 

Spätno-väzbové riadenie dávky zráţadla  

V prípadoch, ţe dávkované zráţadlo uţ je aktívne na mieste merania, meranie poskytuje 

informáciu o tom či dávka zráţadla je dostatočne účinná, alebo či bola príliš vysoká alebo 

nízka. V takom prípade riadiaci systém nastavuje mnoţstvo zráţadla v závislosti na tom 

nakoğko sa koncentrácia P-PO4 odlišuje od kontrolnej hodnoty a pritom berie do úvahy 

aktuálny prietok. Takýto spôsob riadenia sa nazýva spätno-väzbové riadenie.  

 

 

Obrázok 1 – Spätno-väzbové riadenie dávky zráţadla  
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Dôleţitá je poloha miest dávkovania zráţadla a merania zbytkovej koncentrácie P-PO4.. Dobu 

zdrţania medzi miestom dávkovania a miestom merania je potrebné optimalizovať. Pre 

miesto dávkovania je dôleţité, aby sa zráţadlo okamţite dobre premiešalo s celým objemom 

aktuálne čistenej vody. Nakoğko zráţanie je veğmi rýchly proces, určujúcim je čas potrebný 

na premiešanie zráţadla s celým objemom čistenej vody. Ak je miesto dávkovania zráţadla 

príliš ďaleko od miesta merania, prebytočná doba zdrţania je zbytočný mŕtvy čas, počas 

ktorého môţe podstatné mnoţstvo fosforu pretiecť pri mieste dávkovania a uţ viac nie je 

dosiahnuteğné pre priame zráţanie. Zbytočný mŕtvy čas má negatívny vplyv na kvalitu 

riadenia. Ale taktieţ, miesto dávkovania musí mať takú polohu a vzdialenosť od miesta 

merania, aby sa vylúčil moţný vplyv hydraulických skratových prúdov. Tieto vyššie uvedené 

faktory sú veğmi dôleţité najmä pri dávkovaní zráţadla do aktivačnej nádrţe.  

 

Dopredné  riadenie dávky zráţadla  

V prípadoch, ţe miesto dávkovania je umiestnené aţ za miestom merania, dávka zráţadla sa 

určuje na základe výpočtu. Takýto spôsob riadenia sa nazýva dopredné riadenie. 

 

Obrázok 2 – Dopredné riadenie dávky zráţadla  

 

Pri riadení sa príslušná dávka kovu na zráţanie vţdy určuje na základe látkového mnoţstva 

odstráneného fosforu.. Pre stanovenie spotreby špecifického kovu na zráţanie je rozhodujúca 

ß hodnota. ß hodnota je definovaná ako molárny pomer dávkovaného mnoţstva kovu a 

aktuálneho mnoţstva Pcelk. Vzhğadom na to, ţe proces odstraňovania fosforu je komplexný a 

pozostáva z viacerých paralelných procesov, nie je moţné uskutočniť teoretický výpočet ß 

hodnoty len na základe stechiometrických vzťahov. ß hodnota sa prevaţne odhaduje v 

závislosti na potrebnom stupni odstránenia fosforu. 
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Pre potreby on-line riadenia dávky kovu na zráţanie fosforu sa akceptuje, ţe reakcie s kovom 

sú schopné len orto-fosforečnay. Analýza rozpustných orto-fosforečnanov si nevyţaduje 

mineralizáciu vzorky, je technicky menej náročná a je schopná poskytnúť výsledky v menších 

časových intervaloch. Výskumy s pouţitím rôznych zráţadiel na rôznych odpadových vodách 

ukázali, ţe pri odstraňovaní fosforu vzťah medzí dávkou kovu na zráţanie a mnoţstvom orto-

fosforečnanov tieţ zachováva určité pravidlá v závislosti na type zráţania. Pre účely riadenia 

zráţania vztiahnutého na koncentráciu rozpusteného fosforu sa pouţíva hodnota ß’ (D. Wedi 

2007).  

V systémoch pre on-line riadenie dávky kovu na zráţanie sa hodnotí koncentrácia orto-

fosforečnanov na prítoku do reaktora v porovnaní s poţadovanou koncetráciou na odtoku. 

Z toho sa výpočtom stanovuje aktuálna ß’ hodnota, vhodná pre daný typ aplikovaného 

spôsobu zráţania. S aktuálnou ß’ hodnotou sa uskutoční výpočet dávky zráţadla na základe 

látkového mnoţstva orto-fosfofrečnanov a fyzikálnych a chemických vlastností zráţacieho 

činidla.  

 

Experimentálna časť - odstraňovanie fosforu na ČOV Martin – Vrútky. 

Čistiareň odpadových vôd Martin – Vrútky je mechanicko – biologická čistiareň s reálnym 

látkovým zaťaţením 48 000 EO a s reálnym hydraulickým zaťaţením 35 000 m
3
/d ČOV bola 

rekonštruovaná v rámci projektu ISPA. Technológia ČOV Martin Vrútky sa skladá z hrubého 

predčistenia, lapáku piesku, usadzovacích nádrţí a štyroch liniek biologického čistenia 

odpadových vôd, ktoré sa skladajú z anaeróbie, denitrifikácie a nitrifikácie. Dosadzovacie 

nádrţe sú 4 kruhové nádrţe so stieraním dna aj hladiny. 

Fosfor sa na ČOV Martin Vrútky zatiağ odstraňoval simultánnym zráţaním so síranon 

ţelezitým (PIX 113) dávkovaným do nátoku anaeróbie. Dávka síranu ţelezitého sa 

v predchádzajúcom období riadila priamo z riadiaceho systému ČOV, kde sa príslušná dávka 

nastavovala na základe výpočtov technológa.  V roku 2010 bol na ČOV Matin Vrútky 

inštalovaný systém pre riadenie odstraňovania fosforu v reálnom čase WTOS P-RTC. 

Kontinuálny monitoring P-PO4 je inštalovaný na odtoku z 2. a 3. linky. Na ČOV Martin 

Vrútky boli testované rôzne alternatívy riadenia simultánneho zráţania fosforu. 

a) Dopredné riadenie dávky zráţadla na základe merania P-PO4 na odtoku z 3. linky 

aktivácie a dávkovaním zráţadla do odtokového ţğabu z celej aktivácie v objeme 

ekvivalentnom celkovému objemu čistených vôd.  

b) Dopredné riadenie vţdy pre 2 linky aktivácie spoločne t.j. 1. - 2. a 3. – 4 linku 

aktivácie s meraním P-PO4 na konci 2. a 3. aktivácie a s dávkovaním zráţadla do 

odtokového ţğabu vţdy pre 2 aktivácie linky aktivácie v objeme ekvivalentnom 

objemu vyčistených vôd v týchto 2 linkách. 

c) Dopredné riadenie vţdy pre 2 linky aktivácie paralelné t.j. 1. - 2. a 3. – 4 linku 

aktivácie s meraním P-PO4 na konci 2. a 3. aktivácie a s dávkovaním zráţadla do 
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odtokového ţğabu vţdy pre kaţdú aktivácie linky aktivácie v objeme ekvivalentnom 

objemu vyčistených vôd v tejto linke. 

d) Spätno-väzbové riadenie pre kaţdú linku aktivácie na základe meraní P-PO4 v 2. a 3. 

linke a samostatným dávkovaním do kaţdej linky samostatne.  

 

Pri aplikácii WTOS P-RTC sa premiestňovalo miesto dávkovania zráţadla. Z pôvodného 

miesta dávkovania v nátoku do anaeróbie, sa v jednotlivých etapách pouţívali a) spoločný 

odtokový ţğab z aktivácie, b) individuálne odtoké ţğaby z kaţdej linky aktivácie, c) 

dávkovanie do nitrififikácie kaţdej linky. Výberu miesta dávkovania zráţadla do nitrifikácie 

pri spätno-väzbovom riadení  sa venovala náleţitá pozornosť aby sa zráţadlo premiešalo 

s celým objemom, aby sa vylúčili skratové prúdy, a súčasne aby miesto dávkovania nebolo 

príliš ďaleko od miesta merania. Pri spätno-väzbovom riadení sa výsledne  zráţadlo dávkuje 

na začiatok nitrifikačnej zóny aktivácie, do stredu nádrţe.  

V pôvodnej technológii sa  dávkovalo kontinuálne počas celého dńa konštatné mnoţstvo 

zráţadla tak, aby sa dosiahla limitnú koncentráciu Pc na odtoku 2 mg/l. Pri tomto pôvodnom 

systéme, sa pracovalo s určitou rezervou, ktorá zabezpečí, ţe  aj pri výkyvoch koncentrácie P-

PO4 sa dosiahne limitná koncentrácia Pc na odtoku.  

S pouţitím P-RTC systém automaticky reaguje na zmeny koncentrácie P-PO4. Preto je moţné 

pre P-RTC nastaviť kontrolnú koncentráciu bliţšie k ţelanej limitnej hodnote. Práve 

s vylúčením dávkovania „rezervného mnoţstva― zráţadla je moţné dosiahnuť úsporu v 

spotrbe zráţadla.  

Často sa odborne diskutuje, ktorý spôsob riadenia je z ekonomického hğadiska výhodnejší. Pri  

hodnotení ekonomiky procesu nie je moţné zostať len pri spotrebe zráţadla, ale je potrebné 

hodnotiť viacero faktorov ako sú:  

 Pouţitá ţiadaná koncentrácia Pc na odtoku z ČOV  

 Celkové mnoţstvo a podieğ biologicky a chemicky odstráneného Pc 

 Spotreba Fe alebo spotreba zráţadla  

 Materialové náklady na zráţadlo, materialové náklady na servis a ostatné materialové 

náklady 

 Odplaty za vypúšťanie vyčistených odpadových vôd 

Preto sme uskutočnili  dlhodobé prevádzkové testy, pri ktorých sme hodnotili celkovú 

ekonomiku procesu riadeného chemického zráţania fosforu  v týchto alternatívach: 

I. Dopredné riadenie  so ţiadanou koncentráciou na odtoku Pc 0,8 mg/l 

II. Spätno-väzbové riadenie so ţiadanou koncentráciou na odtoku Pc 0,8 mg/l 

III. Dopredné riadenie so ţiadanou koncentráciou Pc na odtoku 1,8 mg/l 

IV. Spätno-väzbové riadenie  so ţiadanou koncentráciou Pc na odtoku 1,8 mg/l 
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Pre porovnanie sme ako refenčný pouţili prevádzkový stav len s biologickým odstraňovaním 

fosforu, ktorý sa v následných hodnoteniach označuje ako „0―.  

Pri bilančnom hodnotení hodnotení sme pouţili priemerné ročné údaje. Priemerná 

koncentrácia Pc na prítoku do biologického čistenia je 3,0 mg/l. Bez pouţitia chemického 

zráţania je priemerná ročná koncentrácia Pc na odtoku z ČOV  2,03 mg/l  t.j. len s  

biologickým čistením sa ročne odstráni 13 t Pc  z celkového zaťaţenia s Pc 39 t/rok. 

S pouţitím biologického a chemického spôsobu odstraňovania fosforu sa ročne odstráni 

v závislosti na ţiadanej hodnote Pc 28 t/rok pri ţiadanej hodnote Pc 0,8 mg/l alebo sa odstráni  

Pc 16 t/rok pri ţiadanej hodnote Pc 1,8 mg/l. 

 

Tabuľka 1 – Bilančné údaje pri testovaných prevádzkových alternatívach  

Porovnanie bilancie chemického hospodárstva je priaznivejšie pre alternatívy so spätno-

väzbovým riadením, kde je mierne niţšia špecifická spotreba Fe  0,4 kg/kg Pc.  

    0. I. II. III. IV. 

    Bilančné údaje 

Prítok             

Q ročné m
3
/rok 12,918,165 

cPc mg/l 3.0 

  t/rok 39 

Odtok             

Q ročné m
3
/rok 12,918,165 

cPc mg/l 2.03 0.8 0.8 1.8 1.8 

  t/rok 26 10 10 23 23 

Mnoţstvo odstr. Pc mg/l 1.0 2.2 2.2 1.2 1.2 

Biologicky t/rok 13 

Chemicky t/rok 0 15 15 3 3 

Chemicky + biologicky t/rok 13 28 28 16 16 

 

 

Obrázok 3 – Špecifická spotreba Fe pri testovaných alternatívach odstraňovania Pc  
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Celková ročná spotreba PIX 113 pri jednotlivých alternatívach prevádzky bola  (I) 151 t/rok; 

(II) 101 t/rok; (III) 60 t/rok; (IV) 52 t/rok. 

Porovnali sme aj celkové náklady pre jednotlivé prevádzkové alternatívy. Na celkové náklady 

majú vplyv nielen materialové náklady na PIX 113, ale aj náklady na údrţbu a servis 

zariadení a ostatné vyvolané prevádzkové náklady. Náklady na PIX 113 sú odvodené od 

celkovej ročnej postreby pri jednotlivých alternatívach prevádzky. Náklady na servis a údrţbu 

ako aj iné vyvolané materialové náklady  sú  viazané na pouţitie a prevádzku potrebnej 

prístrojovej techniky a sú ekvivalentné pre všetky chemické testy zráţania fosforu. Pri pouţití 

len biologického odstraňovania fosforu nie nie je potrebná ţiadna prístrojová technika a tým 

ani servisné náklady. Odplaty za vypúšťanie Pc sú 3.31 Euro/kg a v alternatívach  s Pc > 1 

mg/l sú odplaty úmerné mnoţstvu vypúšťaného Pc Ak  pravádzkovateğ celoročne  plní limit 

Pc < 1 mg/l môţe byť  oslobodený od platenia odplát za tento parameter. Tým majú odplaty 

signifikantný vplyv na celkové hodnotenie prevádzkových nákladov. V alternatíve len 

s biologickým odstraňovaním fosforu sú odplaty za vypúšťanie Pc jediná ale signifikantná 

poloţka.  

 

Tabuľka 3 – Prevádzkové náklady pri jednotlivých alternatívach prevádzky  

    0. I. II. III. IV. 

    Prevádzkové náklady 

Materialové náklady - PIX113 €/rok 0 21,100 14,140 8,373 7,310 

Náklady na sluţby - Servis €/rok 0 1,000 1,000 1,000 1,000 

Materiálové náklady - ostatné €/rok 0 2,500 2,500 2,500 2,500 

Odplaty €/kg(Pc) 3.3194 

  €/rok 87,048 0 0 77,185 77,185 

Náklady CELKOM €/rok 87,048 24,600 17,640 89,058 87,995 

 

 

Obrázok 4 – Prevádzkové náklady pri testovaných alternatívach prevádzky. 
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Špecifické náklady na odstraňovanie Pc, tvoria náklady na chemicky odstránený Pc a náklady 

na vypúšťaný Pc. Podğa našich výsledkov, len pre biologické odstraňovanie fosforu  sa 

špecifické náklady  na odstraňovanie Pc  nie veğmi odlišujú  od špecifických nákladov  pri 

alternatívach s chemickým zráţaním so ţiadanými hodnotami  Pc > 1 mg/l. Je to ovplyvnené 

systémom odplát, ktorý zvýhodňuje aktívny a svedomitý prístup s trvalým plnením limitov Pc 

< 1 mg/l. Podğa špecifických nákladov bola v týchto prevádzkových testov najvýhodnejšia 

alternatíva so spätno-väzbovým systémom riadenia dávky zráţadla a ţelanou hodnotou Pc 0.8 

mg/l. 

 

Tabuľka 4 – Špecifické náklady pri jednotlivých alternatívach prevádzky  

    0. I. II. III. IV. 

    Špecifické náklady 

Náklady na chem. odstránený Pc €/kgPc 0 1.5930 1.1440 4.7459 4.3209 

Náklady na vypúšťaný Pc €/kgPc 3.3194 

Náklady na chem. odstránený a 

vypúšťaný Pc €/kgPc ´3.3194 0.9552 0.6849 3.4580 3.4167 

 

 

Obrázok 5 – Celková úspora nákladov pri jednotlivých alternatívach prevádzky. 

 

Podğa testovaných alternatív je moţné vďaka riadeniu chemického zráţania fosforu dosiahnúť 

výraznú prevádzkovú úsporu aţ 69 408 Euro/rok v prípade, ţe sa aplikujú ţiadané hodnoty Pc 

< 1 mg/l. Aplikácia spätno väzbového riadenia bola  výhodnejšou ako aplikácia dopredného 

riadenia s úsporou 62447 Euro/rok.   

V prípade, ţe riadiaci systém pre dávkovanie zráţadla pouţíva ako ţiadanú hodnotu Pc 

intervalu (1 aţ 2) mg/l  je pravádzka systému mierne stratová v porovnaní s pôvodným len 

rýdzo biologickým odstraňovaním fosforu. Prevádzková strata nákladov  je pri doprednom 

riadení na úrovni 2011 Euro/rok a pri spätno väzbovom riadení 948 Euro/rok. Keď zoberieme 

do úvahy, ţe pôvodné len biologické odstraňovanie fosforu v naších podmienkach 

prevádzkovatelovi neposkytuje istotu v dodrţaní limitov, je pre prevádzkovateğa investícia do 
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systému monitoringu koncentrácie orto-fosforečnanov a riadenia dávky zráţadla výhodná, 

lebo pri pomerne malej prevádzkovej strate získa prevádzkovú istotu v plnení limitovo pre 

vypúšťanie Pc.  

 

ZÁVER 

Na základe prevádzkových testov  s aplikáciou WTOS P-RTC na ČOV Martin –Vrútky sme 

vyhodnotili rôzne alternatívy  prevádzky procesu pre odstraňovanie fosforu. Aplikácia 

riadenia dávky zráţadla na odstraňovanie fosforu v reálnom čase v priniesla prevádzkovú 

istotu a ekonomické nakladanie so zráţadlom PIX 113. V alternatívach s aplikáciou ţiadanej 

hodnoty Pc < 1 mg/l prináša systém výraznú úsporu prevádzkových nákladov. Systém 

riadenia odbremenil mieru úloh pre obsluhu. WTOS P-RTC bolo moţné ğahko prispôsobovať 

na zmeny prevádzkových stavov. 
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ABSTRAKT 

Technologie pouţívané k čištění odpadní vody (komunální, průmyslové) zaručují dostatečnou 

ochranu recipientu před vnosem vyšších koncentrací ţivin a minimalizují tak neţádoucí 

trofizaci vod. Mezi důvody, které vedou v celosvětovém měřítku k zavádění nejmodernějších 

technologií, patří především ochrana běţných vodních toků a jejich sloţek (ţivočišné a 

rostlinné), šetření dostupných kvalitních zdrojů vody a v některých světových oblastech 

nedostatek kvalitní sladké vody vhodné k úpravě na vodu pitnou. Existuje řada oblastí, kde 

kvalita pitné vody není nutná a kvalitně vyčištěná odpadní voda by tak vedla k zásadním 

úsporám ve výrobních procesech, které ovlivňuje rostoucí cena pitné vody.  

Oblasti opětovného vyuţití jsou velice široké a jsou zcela závislé na intenzitě terciárního 

stupně čištění. Komunální i průmyslové odpadní vody vyčištěné běţnými metodami, ať uţ se 

jedná o biologické procesy, jako konvenční aktivace, biofiltry, anaerobní metody, fyzikální 

procesy, například sedimentace, filtrace, sorpce, flotace, chemické procesy, jako koagulace, 

oxidačně-redukční procesy, iontová výměna nebo jejich kombinaci, lze opětovně vyuţít jen 

v omezeném okruhu případů. Příkladem mohou být některá odvětví průmyslu jako vody 

technologické, případně v zemědělství jako vodu pro závlahu technických nebo energetických 

plodin. Pro jiné účely je nutné dosahovat vyšší kvality jak z hlediska fyzikálně chemických 

ukazatelů, tak zároveň hygienického zabezpečení. Za předpokladu opětovného vyuţití 

vyčištěné odpadní vody se zvaţují veškerá rizika s tím spojená. Pro jednotlivé oblasti pouţití 

existují limity a hodnoty, které je nutné plnit. Směrnice vydala Světová zdravotnická 

organizace (WHO) s cílem zabránit hygienickým problémům. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

hygienické zabezpečení, odpadní voda, opětovné vyuţití, terciární čištění, UV dezinfekce,  
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ÚVOD 

Platná legislativa v České republice v současné době stanovuje parametry pro vypouštění 

vyčištěné odpadní vody do vod podzemních (nařízení č.416/2010 Sb.), a do vod povrchových, 

kanalizací a citlivých oblastí (nařízení č.61/2003 Sb. se změnami 229/2007 S. a 23/2011 Sb.). 

Podle těchto zákonů je tedy stanoveno, za jakých podmínek lze s odpadní vodou nakládat, 

neexistuje však ţádný legislativní podklad pro vyuţití vyčištěné odpadní vody. Pokud tedy 

uvaţujeme o jejím vyuţití, je třeba dodrţet normy stanované pro konkrétní oblasti, jako např. 

ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahu, nebo se řídit vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  

Čištění odpadní vody je bez jejího dalšího vyuţití pouze finančním vkladem. Pokud však 

dosáhneme dostatečné kvality suroviny po aplikaci terciárního stupně čištění, je moţná 

návratnost nákladů z jejího následného prodeje. Ve světovém měřítku je takový proces 

zaběhnutou praxí a existují jasná legislativní omezení. Existence těchto dokumentů vychází 

především z nutnosti nahradit přírodní zdroje pitné vody, ať jiţ z hlediska nedostatku vody 

v dané oblasti nebo z důvodu šetření zdrojů pitné vody pro účely, kde tato kvalita není nutná. 

Nařízení jednotlivých států spadají pod záštitu Světové zdravotnické organizace (WHO) a 

tedy hlavního dokumentu, který vymezuje pravidla pro vyuţití vyčištěné odpadní vody 

s názvem Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Grey Water [WHO (2006)], 

který vymezuje oblasti moţného vyuţití vyčištěné odpadní vody. V návaznosti na tyto 

směrnice lze uvést konkrétní nařízení s místně stanovenými limity kvality vody pro jednotlivá 

vyuţití. Spojené Státy Americké mají pro vymezení limitů vyuţití vyčištěné odpadní vody 

společný dokument: Guidelines for water reuse [U.S. Environmental Protection Agency 

(2004)], kapitola 4 dále vymezuje dílčí nařízení jednotlivých států: Water Reuse Regulations 

and Guidelines in the U.S. V Austrálii se řídí vyuţití vyčištěné odpadní vody dokumentem 

vypracovaným na základě směrnic WHO s názvem: Water Safety Plan Manual  [WHO 

(2009)]. V Anglii vymezuje limity pro opětovné vyuţití vyčištěné odpadní vody z hlediska 

mikrobiologického zatíţení dokument s názvem: Guidelines for wastewater reuse in 

agriculture and aquaculture: recommended revisions based on new research evidence 

[WELL (2000)]. Vyuţití vyčištěné odpadní vody v Indii se řídí dokumentem: Status of Water 

treatment in India [Central pollution control board]. Řecká legislativa má zpracovaný návrh 

s ohledem na legislativu dalších států v článku: Wastewater criteria in Greece [Andreakadis 

A. (2003)]. Pro opětovné vyuţití vyčištěné odpadní vody v příkladech uvedených dále, jsou 

sledovány zpravidla 4 základní parametry: biologická spotřeba kyslíku, obsah nerozpuštěných 

látek, zákal a koliformní bakterie. 

Dále je uvedeno několik zásadních oblastí, kde je zcela běţně vyuţívána vyčištěná odpadní 

voda v jiných zemích s ohledem na nařízení WHO [WHO (2006)] [Asano T. (1998)]. 

První obsáhlou skupinu tvoří vyuţití vyčištěné odpadní vody pro urbanizovaná území nikoliv 

však jako vody pitné. Do této skupiny se řadí zavlaţování veřejných parků a rekreačních 

oblastí, travnatých ploch sportovišť, golfových a školních hřišť a dále krajino-tvorné prvky 

v okolí veřejných budov, kanceláří a průmyslové zástavby. Obdobně lze vodu pouţít při 
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zavlaţování soukromých pozemků a jako čistící oplachové vody při úklidu ulic a čištění 

budov. Další moţností je tvorba zásoby vody pro hasicí účely či sanitární vyuţití 

v komerčních a průmyslových budovách. V tomto případě jsou budovány dvojí vodovodní 

rozvody pro vyčištěnou vodu a pitnou vodu, paralelní systémy jsou shodné, ale navzájem 

zcela nezávislé. 

V oblasti průmyslu je opětovné vyuţití moţné v širokém měřítku. Nejrozšířenějším způsobem 

je vyuţití pro chladící systémy nebo jako oplachová voda. Jako procesní vodu ji lze pouţít 

v textilním, chemickém či papírenském průmyslu. 

Největší podíl spotřeby pitné vody je v zemědělství, jedná se aţ o 40% celkové světové 

spotřeby sladkovodních zdrojů a právě zde je moţnost vysoké úspory z hlediska opětovného 

vyuţití vyčištěné odpadní vody. Jedná se v širokém měřítku o zavlaţování zemědělských 

oblastí, kde i částečné nahrazení zdroje pitné vody vodou vyčištěnou vede k úsporám a šetření 

přírodních zdrojů. Pro moţné vyuţití vyčištěné odpadní vody je nezbytné zaručit dostatečnou 

kvalitu této vody. Směrnice WHO předepisují sledování salinity, obsahu sodíku a těţkých 

kovů, zbytkového chlóru a nutrietů. 

Vyčištěnou odpadní vodu lze pouţít i pro zkvalitnění ţivotního prostředí a vzhledu krajiny. 

Zahrnout sem lze obnovu starých či budování nových mokřadů dále vylepšování 

hydraulických poměrů v přirozených mokřadech a sezónní zlepšení průtoku v povrchových 

tocích. Řadí se sem dále ještě vyuţití pro rekreační účely jako doplnění vody v jezerech a 

rybnících v rekreačních oblastech, zpravidla tzv. nekontaktní aktivity. 

Poslední moţností je doplnění zdrojů podzemních vod, konkrétně tvorba hydraulické bariéry 

proti průniku slané vody do podzemních zdrojů sladkovodních a bariéra mísení pitné a 

nepitné vody. Dále doplnění zdrojů podzemní vody tak, aby nedošlo k poklesu její hladiny, 

případně doplnění látkových bilancí minerálních sloţek. 

 

DEZINFEKCE 

Z hlediska následného vyuţití však nabývá na důleţitosti i hygienické zabezpečení takového 

produktu. Základním předpokladem pro další vyuţití vyčištěné odpadní vody je minimalizace 

zdravotních rizik z hlediska obsahu mikroorganismů a patogenů. Nejběţnějším a nejčastěji 

pouţívaným dezinfekčním činidlem je chlór, jehoţ vyuţití má řadu výhod, jako dostupnost a 

relativně nízká cena, ale i nevýhod, jako vedlejší produkty a jeho zbytkové koncentrace. 

Vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu čištěné vody se výrazně zvyšuje i dávka tohoto 

činidla, coţ jiţ není ekonomicky ani funkčně únosné. S ohledem na tyto skutečnosti je snaha 

najít alternativní řešení, stejně dostupné a účinné. Dezinfekce musí vţdy probíhat jako 

poslední stupeň čištění, volba konkrétní metody vţdy závisí na individuálních poţadavcích, 

které jsou kladeny na výsledný produkt. Ţádná z pouţívaných metod není zcela univerzální, 

obecně lze konstatovat, ţe voda by měla mít vţdy co nejniţší zákal, aby byl mikrobicidní 

účinek co moţná nejvyšší. 
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UV dezinfekce 

Ultrafialové záření (UV záření) je elektromagnetické záření v rozmezí 100 – 400 nm, tedy 

rozsah mezi X-paprsky a viditelnou částí spektra. Můţeme jej klasifikovat na Vacuum UV 

(100-200 nm), UV-C (200-280 nm), UV-B (280-315 nm), UV-A (315-400nm).  

Aplikace UV záření, jako dezinfekčního činidla, je fyzikální metodou, kde dochází ozářením 

k inaktivaci bakterií a virů. Působením emitovaných fotonů (jejich absorpcí) dochází 

k fotochemické reakci, ta zasahuje jako hlavní buněčnou sloţku nukleové kyseliny. 

Způsobené strukturní změny v DNA či RNA v důsledku pouţití vhodného rozsahu vlnových 

délek a dostatečně vysoké dávky UV záření (fluence) vedou k poškození mikroorganismů. 

Nukleové kyseliny absorbují UV záření při vlnové délce 240-280 nm, nejvyšší germicidní 

efekt je pozorován při 260-265 nm. Důsledkem jejich poškození je formace thyminových 

dimerů, které znemoţňují replikaci genetické informace, mnoţení bakterií a tím i jejich 

zničení, pokud nejsou reparačními pochody pomocí enzymů tyto struktury odstraněny.  

Poškození nukleových kyselin UV zářením není tedy ireversibilní, je moţno jej opravit 

pomocí enzymů. To se děje asi z 90% u poškozených pyrimidinových bází (thyminové 

dimery) v případě starších, monochromatických nízkotlakých UV lamp, emitujících pouze při 

vlnové délce 254 nm. Při pouţití nových střednětlakých lamp je dosaţeno poškození enzymů, 

proteinů a jiných makromolekul je vyloučena reparace poškozené nukleové kyseliny, a je 

nadále znemoţněno opětovné pomnoţení mikrobů. 

 

Hlavními výhodami aplikace UV záření jsou: 

 Fyzikální proces a tedy nedochází k vnosu chemikálií 

 Není ovlivněn pach a chuť vody 

 Nemění se původní sloţení vody 

 Nevznikají ţádné vedlejší produkty 

 Velmi krátká reakční doba 

 Mikrobicidní účinek není ovlivněn pH ani teplotou vody 

 

Nevýhody pouţití desinfekce UV záření: 

 Není moţné přímé měření dávky UV záření během procesu 

 Působení je pouze v místě aplikace, tedy není zaručen účinek např. ve vodovodním 

potrubí 

Z hlediska legislativy UV záření v ČR existují následující dokumenty vyhláška č. 275/2004 

Sb. (O poţadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich 

úpravy) a vyhláška. č. 409/2006 Sb. (O výrobcích přicházejících do styku s vodou a na úpravu 

vody), v zahraničí V roce 1996 byla předběţnou normou Ö – Norm M 5873 „Zařízení pro 

dezinfekci pitné vody pomocí UV záření― zavedena zcela nová koncepce zkoušení a dohledu 

UV zařízení. V současné době se tato předběţná norma přepracovává a v brzké době bude 
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nahrazena normou standardní. Tato reguluje poţadavek a zkoušení UV zařízení s 

nízkotlakými rtuťovými lampami (díl 1), které jsou nyní v Rakousku schváleny jako jediné 

zdroje záření pro dezinfekci pitné vody. Poţadavky na UV zařízení, která jsou vybavena 

středotlakými rtuťovými lampami jsou nyní zpracovávány pracovní skupinou Ö – Norm. 

Veličinou, která je pro dezinfekční výkon směrodatná, je dávka (fluence), která se udává v 

J/m2 (dřívější jednotka mJ/cm2). UV lampa emituje přes ochrannou křemennou trubici, která 

je součástí těchto zařízení, minimálně 85% záření o vlnové délce 254 nm. Na základě 

vědeckých výzkumů o citlivosti choroboplodných zárodků na UV, které jsou relevantní pro 

hygienu vody, byla v roce 1993 v rakouské příručce o potravinách v kapitole B1 „Pitná voda― 

stanovena pro UV dezinfekci pitné vody Mikrobicidní minimální dávka 400 J/m2 (vztaţeno 

na vlnovou délku 254 nm) (40 mJ/cm2). Při této dávce se podle současného stavu vědomostí 

dosahuje redukce relevantních bakterií, virů a prvoků, které jsou významné z hlediska 

hygieny vody, minimálně o 4 stupně log ( 99,99%). Tato míra redukce je zapotřebí pro 

spolehlivou dezinfekci z hlediska šíření infekce. 

Dezinfekční výkon je určován 3 faktory, které se během praktického pouţití musí kontrolovat.  

Průtok vody: souvisí s dobou ozáření a nesmí překročit určitou přípustnou maximální 

hodnotu. 

Propustnost (transmise) ozařované vody pro UV, %T100: je to charakteristická veličina pro 

kvalitu vody ( ve vztahu k dezinfekci UV ) a je vztaţena na 100 mm silnou vrstvu vody. Měří 

se buď spektrálním fotometrem v optické křemenné kyvetě o minimální tloušťce vrstvy 40 

mm a nebo on-line v průtokovém analyzátoru. 

Referenční intenzita ozáření, [W/m2]: je to intenzita ozáření (vlnová délka 253,7 nm), která se 

měří v ozařovací komoře standardizovaným UV senzorem na standardizovaném měřicím 

okně. Tato veličina je ovlivňována výkonem a stářím zářiče, případnou tvorbou usazenin na 

křemenné trubici zářiče a propustností ozařované vody. Pro kontrolu správné funkce senzoru 

zařízení můţe být tento senzor za běţného provozu nahrazen cejchovaným/kalibrovaným 

referenčním senzorem a můţe se provádět srovnávací měření. Přípustné odchylky obou 

naměřených hodnot jsou uváděny na certifikovaných datových listech zařízení. Pro měření 

musí být UV zařízení vybaveno překlenovacím modem, který umoţňuje, aby se senzor 

zařízení mohl na určitou definovanou dobu demontovat, aniţ by bylo UV zařízení vypnuto 

poruchovým signálem. Dezinfekční výkon je určován dalším parametrem, který však 

představuje výrobní vlastnost UV zařízení a nedá se řídit: Jsou to hydraulické podmínky 

v ozařovací komoře. Ty ovlivňují dobu a intenzitu ozáření, které působí na jednotlivé 

objemové elementy v celkovém proudu vody, a vedou k rozdělení dávky. To znamená, ţe 

některé objemové elementy při průchodu zařízením UV mohou dostat velmi vysokou dávku 

UV, jiné objemové díly však mohou dostat příliš nízkou dávku UV, která vede k 

nedostatečnému dezinfekčnímu účinku. Zde mají výrobci zařízení moţnosti optimalizovat svá 

UV zařízení, aby se docílil co nejlepší poměr mezi přiváděnou energií respektive materiálem, 

a výsledným dezinfekčním výkonem. Vzhledem k hydraulickým podmínkám se dávka UV a 

tím i dezinfekční výkon nedá určit s dostatečnou spolehlivostí přímo z doby a intenzity 
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ozáření nebo pomocí teoretických matematických modelů. Jedinou moţností stanovení 

dezinfekčního výkonu je biodosimetrie, která se provádí během typové zkoušky podle Ö – 

Normy [Drinking water inspectorat (2010)]. 

 

Ve světě se vyuţívají UV lampy emitující záření poţadovaných vlnových délek, rozdělit je 

lze na: 

 Monochromatické nízkotlaké UV lampy (low pressure) 

 Polychromatické středotlaké UV lampy (medium pressure) 

 Polychromatické nízkotlaké UV lampy s vysokým výkonem (low pressure high 

output) 

 

Výběr zařízení se odvíjí od celé řady parametrů, hlavním činitelem je poţadovaná kvalita 

výstupní suroviny, tedy míra redukce konkrétních mikroorganismů, tu odvozujeme od 

dostupných parametrů natékající vody, jejího mnoţství v reaktoru a zdrţení v něm. Lampy lze 

aplikovat po směru toku vody nebo kolmo k němu [Beneš J. (2002)].  

Konkrétní aplikace UV záření jako dezinfekce odtoku z ČOV je v provozu například v 

Mnichově, dostupná je řada studií týkajících se aplikací na pitnou vodu, na jejichţ základě se 

testují systémy na vodu odpadní. Konkrétní funkční aplikací UV záření na dezinfekci je 

v Čistírně odpadních vod Mnichov v Německu. 

 

PROJEKT MILEVSKO 

V rámci projektu byla testována tři odlišná zařízení terciárního dočištění: flotace rozpuštěným 

vzduchem a dva typy filtrace: přes písek a přes jílový materiál (Filtralite). Tato zařízení jsou 

otestovaná a prověřená ve vodárenských procesech. Proto byl předpoklad, ţe budou vhodným 

řešením pro tento typ vyuţití. Posledním stupněm nutným pro některé oblasti vyuţití je 

hygienické zabezpečení, které bylo v tomto případě realizováno pomocí UV záření. Navrţené 

postupy mají řadu opodstatnění v souladu s řadou zahraničních studií a jejich výsledky, přesto 

jiţ na počátku je třeba zmínit, ţe vyčištěná odpadní voda je velmi specifickou surovinou, a 

proto vhodnost metody terciárního stupně není zcela jednoduchou volbou. Účinnost 

jednotlivých procesů byla hodnocena na základě fyzikálních ukazatelů: zákal, barva, pH, 

chemických ukazatelů: nerozpuštěné látky, chemická spotřeba kyslíku, obsah zbytkového 

ţeleza, obsah orthofosforečnanů (P-PO4
3-

) a obsah amoniakálního dusíku (N-NH4), 

z bilogických ukazatelů: Escherichia Coli, Koliformní bakterie, intersticiální enterokoky a 

kultivované bakterie při 22°C. Parametry byly voleny na základě hygienických poţadavků na 

pitnou a teplou vodu (vyhláška č.252/2004 Sb.) a vybrány z kráceného rozboru vody, který 

ukazuje na stabilitu vodního zdroje a účinnost úpravy vody. Cílem nebylo získat pitnou vodu, 

ale zjistit jak kvalitní vodu lze zvolenými úpravami získat. Dále byly uvaţovány limity pro 

vyuţití vyčištěné odpadní vody v zahraničí, především pak nařízení USA a směrnice WHO 
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vycházející ze studií jednotlivých států. Výsledky jednotlivých měření vedly k postupné 

optimalizaci kaţdého procesu a dosaţení nejlepších moţných vlastností vyčištěné vody. 

 

Účinnost UV dezinfekce 

Pro UV dezinfekci byl pouţit nízkotlaký UV systém LifeUVL01xxSP-II, který je určen 

k odstranění řas, sníţení obsahu vázaného chlóru a vedlejších produktů chlorace, sníţení 

obsahu organických sloučenin, rozklad ozonu rozpuštěného ve vodě. UV záření o vlnové 

délce 254 nm deaktivuje a likviduje neţádoucí patogenní mikroorganismy, bakterie, viry a 

plísně. UV záření nemá vedlejší účinky. Dávkovací čerpadlo do UV reaktoru mělo maximální 

výkon 1,67 m
3
/h. 

Účinnost dezinfekce UV zářením byla hodnocena porovnáním výsledků mikrobiologických 

rozborů vzorků odebraných před nátokem do reaktoru a na odtoku z reaktoru a dále byla 

hodnocena účinnost celého procesu terciárního dočištění z hlediska mikrobiologického 

znečištění porovnáním koncentrace polutantů před nátokem na terciární stupeň čištění a 

výsledné výstupní suroviny. Dále je uvedena účinnost UV dezinfekce na tři odlišně 

upravované suroviny terciárního dočištění. 

Tabulka 1 ukazuje hodnoty mikrobiálního znečištění ve sledovaných vzorcích, kde vzorek 

č. 1 ukazuje kvalitu vody natékající na terciární stupeň čištění, po běţném primárním 

a sekundárním čištění na lince čistírny odpadních vod. Vzorky č. 2.1., 2.2. a 2.3. ukazují 

obsah mikrobiologického znečištění za separačním stupněm terciárního zařízení a vzorky 3.1., 

3.2. a 3.3. ukazují obsah mikrobiologického zatíţení po dezinfekčním procesu UV zářením.  

 

Tabulka 1: Obsah mikrobiálního znečištění ve sledovaných vzorcích 

 surová voda flotace rozpuštěným 

vzduchem 

písková filtrace materiál 

Filtralite 

Číslo vzorku 1. 2.1. 3.1. 2.2. 3.2. 2.3. 3.3. 

Escherichia c. 11060 1700 0 100 0 320 0 

Koliformní b. 15800 3400 40 200 0 400 0 

kolonie při 22° 11600 855 28 127 2 1120 0 

intersticiální enterokoky 780 160 2 20 0 8 0 

 

Tabulka 2 ukazuje účinnost procesů na odstranění mikrobiálního znečištění v porovnání 

k nátoku surové vody na terciární stupeň čištění, hodnoty jsou uvedeny v procentech. Je vidět 

u vzorků č. 2.1., 2.2. a 2.3., ţe separační stupně dosahovaly odlišné účinnosti. Nejvyšší 

účinnost na odstranění mikrobiálního znečištění měla písková filtrace (vzorek 2.2.), kde se 

hodnoty pohybují mezi 97 a 99 %. Separace na materiálu Filtralite (vzorek 2.3.) měla 

účinnost 97 – 99 %, pouze na parametr Kolonie kultivované při 22° byla účinnost niţší 

90,3%. Separace na flotační jednotce (vzorek 2.1.) měl na mikrobiologické nejniţší účinnost 

ve sledovaných parametrech 79 – 93 %. Účinnost odstranění mikrobiologického znečištění po 
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průchodu UV reaktorem byla velmi vysoká u všech sledovaných procesů, kde u vzorků 3.1. 

byla v rozmezí 99,7 – 100 %, u vzorku 3.2. bylo dosaţeno u třech sledovaných parametrů 

účinnosti 100 % a pouze na kolonie kultivované při 22° byla účinnost niţší 99,98 %. Poslední 

vzorek 3.3. dosáhl účinnosti odstranění mikrobiálního znečištění ve všech sledovaných 

parametrech 100 %. 

 

Tabulka 2: Účinnost procesů na hodnoty mikrobiálního znečištění 

 flotace rozpuštěným 

vzduchem 

písková filtrace materiál Filtralite 

Číslo vzorku 2.1. 3.1. 2.2. 3.2. 2.3. 3.3. 

Escherichia c. 85 100 99,1 100 97 100 

Koliformní b. 79 99,7 98,7 100 97,5 100 

kolonie při 22° 93 99,8 98,9 99,98 90,3 100 

intersticiální enterokoky 80 99,7 97,4 100 99 100 

 

Z hlediska účinnosti UV záření jako hygienického zabezpečení výsledné suroviny, byla 

prokázána vysoká účinnost. Systémy uspořádané jako proces terciárního dočištění a následně 

provedení dezinfekce měly vysokou účinnost. Aplikace UV reaktoru za flotační jednotkou 

ukázala účinnost odstranění mikroorganismů 99,5-100%, po pískové filtraci se podařilo 

dosáhnout u vzorku ve všech sledovaných mikrobiologických ukazatelích kvality pitné vody a 

obdobně u náplně Filtralite odpovídaly vzorky ve všech mikrobiologických ukazatelích 

kvalitě pitné vody. 

 

ZÁVĚR 

Opětovné pouţívání vyčištěných odpadních vod je oblastí vodního hospodářství, která se 

v celosvětovém měřítku vyvíjí jiţ asi 30 let. Důvody, které k tomu vedou, jsou nejen 

v nedostatku přírodních zdrojů sladké vody, který můţe být jiţ v některých částech světa 

kritický, ale i v rostoucí ceně pitné vody, kterou je takto moţno nahradit levnější vyčištěnou 

odpadní vodou. 

Limitujícím faktorem z hlediska následného vyuţití vyčištěné odpadní vody je především 

zdravotní hledisko. Kvalita vody dosaţená po dezinfekci pomocí UV záření splňuje 

poţadavky na kvalitu pitné vody u vzorků, kterým jako separační stupeň předcházela písková 

filtrace a filtrace přes jílový materiál Filtralite. Po separačním stupni na flotační jednotce 

nebylo dosaţeno standartů poţadovaných pro pitnou vodu, přesto účinnost dosahovala více 

neţ 99 % v odstranění mikrobiálního znečištění. 

Problematika čištění odpadních vod s cílem jejich dalšího vyuţití je na VŠCHT Praha řešena 

v rámci Vědecko - výzkumného záměru MŠMT ČR, MSM 6046137308.  
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ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá pouţitím keramické membránové filtrace při úpravě pitné vody. 

Provozní model AMAYA 5 s výkonem 5 m
3
/h byl testován na třech různých lokalitách. 

V příspěvku jsou prezentovány výsledky účinnosti odstraňování organického a mikrobiálního 

znečištění při různých dávkách koagulantu a různých dobách zdrţení ve flokulačním stupni. 

Zdrojem surové vody při provozních testech byla vltavská voda v profilu Praha, vodárenská 

nádrţ v severních Čechách a horní tok řeky Volyňky na Šumavě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

flokulace; keramická membrána; koagulace; mikrofiltrace; provozní zařízení 

 

ÚVOD 

Poslední dobou roste zájem o ultrafiltrační a mikrofiltrační membrány díky vysokým 

poţadavkům na kvalitu pitné vody (hygienické a mikrobiologické zabezpečení). Tento trend 

dokumentuje rostoucí počet membránových instalací, výzkumných projektů a poloprovozních 

testů [1-3]. V porovnání s konvenčními procesy poskytují nízkotlaké membránové procesy 

mnoho výhod. Jednou z nich je určitá omezená závislost kvality filtrátu na kvalitě surové 

vody. Dále tyto systémy poskytují kompletní bariéru pro mikroorganismy, částice větší neţ 

0,1 µm a za určitých podmínek provozu i pro viry. Další výhodou je moţnost plně 

automatického provozu, kompaktní systém s velmi dobrým vyuţití prostoru a s moţností 

modulárního rozšíření [4]. 

 

PROVOZNÍ MIRKOFILTRAČNÍ JEDNOTKA AMAYA 5 

Provozní testy byly provedeny na mikrofiltrační jednotce AMAYA 5 s výkonem 5 m
3
/hod. 

Provozní zařízení se skládá ze dvou hlavních částí: koagulační/flokulační části a 

membránového modulu a příslušenství pro zpětný proplach (Obrázek 1). Koagulace a 
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flokulace probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni je koagulant dávkován do 

hydrostatického mísiče a odtud je veden do druhého stupně, trubkového flokulátoru.  

 

Obrázek 1. Schéma membránové filtrace 

 

V jednotce je umístěn jeden keramický element s povrchem membrány 25 m
2
, nominální 

velikost póru 0,1 µm, průměr kanálku 2,5 mm, počet kanálků 2000. Voda po 

koagulaci/flokulaci je vedena spodem na membránu, která je umístěna ve vertikální poloze. 

Průtok přes membránu je 168 l/m
2
/h. Systém pracuje způsobem přímé filtrace (dead end 

filtration). Zpětný proplach (fyzikální praní) se provádí filtrovanou vodou v časovém 

intervalu 1-4 hodiny. Zpětný proplach probíhá nejprve filtrovanou vodou z nádrţe zpětného 

proplachu (Obrázek 1) o tlaku 5 bar, následuje proplach vzduchem o tlaku 2 bar. Díky vyuţití 

vysokého tlaku při zpětném proplachu je doba potřebná pro proplach velice krátká (20 s) 

s vysokou účinností odstranění depozitů (sníţení transmembránového tlaku - TMP). Kal je 

odváděn do nádrţe odpadní vody. V daných časových intervalech je aplikováno chemické 

praní (CEB): kyselé nebo oxidační. Kyselé praní (ACID CEB) se provádí kyselinou sírovou 

nebo chlorovodíkovou. Oxidační praní (OXID CEB) se provádí dávkováním chlornanu 

sodného. Napouštění membrány chemikálií trvá 10 minut, poté následuje standardní zpětný 

proplach. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

První část provozních zkoušek s mikrofiltrační jednotkou AMAYA 5 byla provedena na 

vltavské vodě (profil Praha). Druhá část provozních zkoušek probíhala na vodárenské nádrţi 

v severních Čechách. Třetí sada testů probíhala na horním toku řeky Volyňky. Základní 

parametry provozu mikrofiltrační jednotky jsou shrnuty v Tabulce 1. Průtok přes 

membránový element byl shodný pro všechny lokality, a to 4,215 m
3
/h (168 l/m

2
/h). 
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Při provozních zkouškách na vltavské vodě byl pro koagulaci/flokulaci pouţit trubkový 

flokulátor o celkové délce 50 m a průměru 32 mm. Doba zdrţení v trubkovém flokulátoru 

byla 31 s. Gradient míchání byl 914 s
-1

. Filtrační cyklus trval 1 hodinu a poté následoval 

fyzikální proplach membrány. Kyselé praní (ACID CEB) kyselinou chlorovodíkovou (pH 2) 

se provádělo 3xdenně. Oxidační praní (OXID CEB) chlornanem sodným (10 mg/l akt. Cl2) 

probíhalo 1xdenně. Jako koagulant byl nejprve pouţit polyaluminumchlorid PAX 18 a ve 

druhé etapě síran hlinitý. Dávka koagulantu pro obě etapy byla 3,5 mg/l Al. pH surové vody 

nebylo upravováno. 

Při provozních zkouškách na vodárenské nádrţi v severních Čechách byl pro 

koagulaci/flokulaci pouţit trubkový flokulátor o celkové délce 75 m a průměru 40 mm. Doba 

zdrţení v trubkovém flokulátoru byla 81 s. Gradient míchání byl 430 s
-1

. Filtrační cyklus trval 

3 hodinu a poté následoval fyzikální proplach membrány. Kyselé praní (ACID CEB) 

kyselinou sírovou (pH 1,5-2) se provádělo 2xdenně. Oxidační praní (OXID CEB) chlornanem 

sodným (10-50 mg/l akt. Cl2) probíhalo 1xdenně. Jako koagulant byl pouţit síran hlinitý. 

Dávka koagulantu byla 0,8-1,2 mg/l Al. Během procesu bylo upravováno pH surové vody tak, 

aby hodnota pH ve filtrátu byla 6,8-6,9. 

Při provozních zkouškách na řece Volyňce byl pro koagulaci/flokulaci pouţit trubkový 

flokulátor o celkové délce 75 m a průměru 40 mm. Doba zdrţení v trubkovém flokulátoru 

byla 81 s. Gradient míchání byl 416 s
-1

. Filtrační cyklus byl měněn dle měnícího se charakteru 

surové vody ze 4 hodin na 1 hodinu a poté následoval fyzikální proplach membrány. Kyselé 

praní (ACID CEB) kyselinou sírovou (pH 1,5-2) se provádělo 2xdenně. Oxidační praní 

(OXID CEB) chlornanem sodným (30-50 mg/l akt. Cl2) probíhalo 1xdenně. Jako koagulant 

byl pouţit PAX 18. Dávka koagulantu byla 0,4-3,5 mg/l Al. Během procesu bylo upravováno 

pH surové vody tak, aby hodnota pH ve filtrátu byla 6,7-6,8. 

 

Tabulka 1. Základní parametry provozu mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 

zdroj surové vody Vltava, Praha vod. n., sev. Čechy Volyňka 

průtok  4,215 m
3
/h 4,215 m

3
/h 4,215 m

3
/h 

trubkový flokulátor 

(TRF) 

50 m DN 32 75 m DN 40 75 m DN 40 

doba zdrţení v TRF 31 s 81 s 81 s 

gradient míchání 914 s
-1

 430 s
-1

 416 s
-1

 

filtrační cyklus 1 hodina 3 hodiny 1-4 hodiny 

ACID CEB 3x/den (HCl), pH 2 2x/den (H2SO4), pH 

1,5-2 

2x/den (H2SO4), pH 

1,5-2 

OXID CEB 1x/den (NaClO), 10 

mg/l akt. Cl2 

1x/den (NaClO), 10-50 

mg/l akt. Cl2 

1x/den (NaClO), 30-

50 mg/l akt. Cl2 

pouţitý koagulant PAX 18/síran hlinitý síran hlinitý PAX 18 

dávka koagulantu 3,5 mg/l Al 0,8-1,2 mg/l Al 0,4-3,5 mg/l Al 

úprava pH surové 

vody 

NE ANO ANO 
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Charakteristika surové vody 

V Tabulce 2 jsou uvedeny základní parametry surové vody pro dané lokality.  

 

Tabulka 2. Charakteristika surové vody (průměrné hodnoty) 

parametr Vltava, Praha vod. n., sev. Čechy Volyňka 

pH 7,9 6,5 7,4 

KNK4,5 (mmol/l) 1,12 0,15 0,26 

CHSKMn (mg/l) 5,8 3,2 6,2 

absorbance (m
-1

) 17,7 11,1 12,2 

barva (mg/l Pt) 15,8 20,0 - 

 

Dávka koagulantu a zbytková koncentrace koagulantu 

Při provozu mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 se pouţíval hlinitý koagulant. Pro vltavskou 

vodu se v prvním období pouţíval PAX 18. Ve druhém období byl dávkován síran hlinitý. 

Průměrná dávka koagulantu byla 3,5 mg/l Al pro obě období. Zbytkové koncentrace hliníku 

se jak při pouţití koagulantu PAX 18, tak i při dávkování síranu hlinitého pohybovaly kolem 

hodnoty 0,02 mg/l Al. Tato hodnota je 10krát niţší neţ povolený limit na obsah hliníku 

v pitných vodách podle č.252/2004 Sb. Teplota surové vody se pohybovala v rozmezí od 5 °C 

do 11 °C. 

Pro vodárenskou nádrţ byly dávky koagulantu (síran hlinitý) nastaveny na hodnoty 0,8 mg/l 

Al a 1,2 mg/l Al. Při zavedení alkalizace surové vody hydroxidem sodným byl v rozmezí pH 

filtrátu od 6,6 – 7,0 obsah zbytkového koagulantu ve filtrátu trvale pod mezí stanovitelnosti. 

V období provozních zkoušek se teplota surové vody postupně zvyšovala z hodnot 6°C na 

hodnoty 9,5°C. 

Pro úpravu vody z řeky Volyňky byl pouţit hlinitý koagulant PAX 18. Dávka koagulantu byla 

v rozmezí 0,4 mg/l Al a 3,5 mg/l Al. Zbytková koncentrace hlinitého koagulantu v upravené 

vodě byla trvale pod mezí stanovitelnosti. Teplota surové vody se pohybovala od 1°C do 4°C. 

 

Chemická spotřeba kyslíkem – CHSKMn  

Koncentrace organických látek vyjádřená jako chemická spotřeba kyslíku - CHSKMn se ve 

vltavské vodě pohybovala kolem hodnoty 6 mg/l CHSKMn. Hodnota CHSKMn ve filtrátu při 

dávce koagulantu 3,5 mg/l Al byla průměrně 2 mg/l. 

Koncentrace organických látek vyjádřená jako CHSKMn pro vodárenskou nádrţ je znázorněna 

na obrázku 2. Kvalita surové vody se výrazně neměnila, průměrná hodnota CHSKMn v surové 

vodě byla 3,0 mg/l. Výjimku tvoří 21. červen 2010, kdy došlo ke skokovému zhoršení kvality 

surové vody, hodnota CHSKMn byla 5,33 mg/l. Nedošlo však ke zhoršení kvality filtrátu. 

Hodnota CHSKMn ve filtrátu je ovlivněna koagulačním pH. V období od 7. července do 

12. července 2010 bylo udrţováno ve filtrátu pH 7,0. To mělo za následek zhoršení separace 
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organických látek z průměrné hodnoty 1,23 mg/l na průměrnou hodnotu 1,79 mg/l. Po návratu 

pH ve filtrátu z pH 7,0 na pH 6,8, došlo opět ke zlepšení separace organických látek na 

hodnoty CHSKMn 1,1-1,2 mg/l (Obrázek 2). 

 
Obrázek 2. Koncentrace CHSKMn v surové vodě a ve filtrátu - vodárenská nádrţ 

 

Na řece Volyňce s postupným táním sněhu docházelo ke zhoršování surové vody (Obrázek 3). 

Byla zvyšována dávka PAX 18 z dávky 0,4 mg/l na 3,5 mg/l a filtrační cyklus byl zkrácen 

z hodnot 4 h na 1 h. Za daných podmínek produkoval systém vodu ve velmi dobré kvalitě, 

s prakticky nestanovitelným zbytkovým hliníkem a s hodnotou CHSKMn max. 2,1 mg/l. 

 

Obrázek 3. Koncentrace CHSKMn v surové vodě a ve filtrátu – řeka Volyňka 
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Transmembránový tlak – TMP  

Během procesu filtrace dochází k zanášení membrány a tím i k nárůstu transmembránového 

tlaku. Při procesu zpětného praní jsou nečistoty zachycené na membráně odstraněny a dojde 

k navrácení transmembránového tlaku na téměř původní hodnotu. V daných časových 

intervalech je pak prováděn tzv. chemický proplach – kyselý nebo oxidační (ACID CEB, 

OXID CEB). Během chemického proplachu dojde k razantnějšímu odstranění nečistot neţ při 

normálním zpětném proplachu. Cílem technologického uspořádání a chemizmu 

koagulačního/flokulačního stupně je takové nastavení, které povede k dlouhodobé stabilitě 

transmembránového tlaku za podmínky správné separační funkce membrány. 

Na obrázku 4 je uveden transmembránový tlak v období od 29. 6. 2010 do 14. 7. 2010 při 

provozu mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 v severních Čechách.  

 

Obrázek 4. TMP – vodárenská nádrţ: Dávka koagulantu 1,2 mg/l Al; filtrační cyklus 3 

hodiny; ACID CEB pH 1,5 (2krát denně); OXID CEB 50 mg/l akt. Cl2 (1krát denně); TRF 

75 m DN40 

 

Mikrobiologické a biologické ukazatele 

V průběhu provozních zkoušek na řece Volyňce byly provedeny 3 bodové odběry surové 

vody a filtrátu (SV1-SV3, F1-F3) pro stanovení mikrobiologických a biologických ukazatelů. 

Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 3. Ve filtrátu nebyly stanoveny ţádné bakterie ani 

mikroorganismy. Filtrát z mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 splňuje mikrobiologické a 

biologické ukazatele dané vyhláškou č.252/2004 Sb. 
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Tabulka 3. Mikrobiologické a biologické ukazatele v surové vodě (řeka Volyňka) a ve 

filtrátu 

Ukazatel Jednotka SV1 F1 SV2 F2 SV3 F3 

Koliformní b. KTJ/100 ml 42 0 11 0 14 0 

E. coli KTJ/100 ml 18 0 2 0 4 0 

Enterokoky KTJ/100 ml 2 0 3 0 2 0 

Kult. b. při 36°C KTJ/ml 64 0 29 0 >300 0 

Kult. b. při 22°C KTJ/ml 280 0 120 0 >300 0 

M.obr.- ţivé org. jedinci/ml 12 0 44 0 62 0 

M.obr.-počet org. jedinci/ml 12 0 48 0 62 0 

M.obr.-abioseston % 3 <1 3 <1 3 <1 

 

Mnoţství a kvalita odpadních vod 

Při procesu úpravy vody na provozní mikrofiltrační jednotce AMAYA 5 vznikají 3 druhy 

odpadních vod: 

 odpadní vody z fyzikálního praní 

 odpadní vody z kyselého praní (ACID CEB) 

 odpadní vody z oxidačního praní (OXID CEB) 

 

Součástí procesu praní (fyzikální nebo chemické) je následné krátké vypláchnutí elementu 

(zafiltrování).  

Mnoţství odpadních vod a vlastní spotřeba vody pro všechny lokality je uvedena v Tabulce 4. 

Celková vlastní spotřeba vody pro mikrofiltrační jednotku AMAYA 5 při úpravě vltavské 

vody je 3,7 % (filtrační cyklus 1 hodina, ACID CEB 3x/den, OXID CEB 1x/den). Při úpravě 

surové vody z vodárenské nádrţe byla celková vlastní spotřeba 1,7 % (filtrační cyklus 

3 hodiny, ACID CEB 2x/den, OXID CEB 1x/den). Celková vlastní spotřeba při úpravě vody 

na řece Volyňce je 1,5 % (filtrační cyklus 1-4 hodiny, ACID CEB 2x/den, OXID CEB 

1x/den).  

 

Tabulka 4. Mnoţství odpadních vod na 1 cyklus a vlastní spotřeba vody (VSV) 

odpadní voda mnoţství OV 

(l/cyklus) 

VSV Vltava (%) VSV vod. n. (%) VSV Volyňka (%) 

fyzikální 

praní 

125 2,9 1,0 0,8 

ACID CEB 225 0,6 0,5 0,5 

OXID CEB 225 0,2 0,2 0,2 

celkem - 3,7 1,7 1,5 
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Při provozu mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 v severních Čechách (vodárenská nádrţ) byla 

z odebraných vzorků odpadních vod vytvořena směs odpadních vod (poměrově podle 

mnoţství vyprodukovaných odpadních vod za den). Charakteristika jednotlivých odpadních 

vod a směsi je uvedena v Tabulce 5. Odpadní vody z oxidačního praní (OXID CEB) obsahují 

15 mg/l akt. Cl2, pH odpadní vody bylo 6,5 (nejsou uvedeny v Tabulce 5). Výsledné pH směsi 

odpadních vod bylo 4,2 a sušina v sedimentu byla 0,7 % (v této směsi není počítáno s odpadní 

vodou ze zafiltrování). Kal z fyzikálního praní velice dobře sedimentuje, jiţ po 15ti minutové 

sedimentaci je kal zahuštěn na 100 ml (sedimentace probíhala v 1 000 ml válci). Sušina kalu v 

sedimentu po 30ti minutové sedimentaci je 1,1 %. 

 

Tabulka 5. Charakteristika odpadních vod z mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 

odpadní voda 

CHSKMn 

(mg/l) pH 

NL 

(mg/l) 

CHSKCr 

(mg/l) 

RL 

(mg/l) 

sušina 

(%) 

fyzikální praní (odsazený 

vzorek) 10 6,8 48,0 21 x x 

kyselé praní (ACID CEB) 

(rozmíchaný vzorek) 14 2,0 x 25 1 380 x 

směs (rozmíchaný vzorek) 20 4,2 284 220 x x 

směs (odsazený vzorek) 17 x 27,2 51 x x 

fyzikální praní (sušina 

v sedimentu) x x x x x 1,1 

směs (sušina v sedimentu) x x x x x 0,7 

 

ZÁVĚR 

Při provozu mikrofiltrační jednotky AMAYA 5 byla produkována pitná voda vysoké kvality.  

Obsah zbytkového koagulantu ve filtrátu byl velice nízký, obvykle pod mezí detekce. 

Odstranění organických látek (vyjádřených jako CHSKMn) z vltavské vody dosahovalo 

účinnosti přes 60 % a při dávce koagulantu 3,5 mg/l Al. Pro vodárenskou nádrţ byly dávky 

koagulantu 0,8 mg/l Al a 1,2 mg/l Al a organické látky, vyjádřené jako CHSKMn, byly při 

obou dávkách koagulantu odstraňovány ze surové vody s průměrnou účinností 59 %. 

Odstranění organických látek (vyjádřených jako CHSKMn) z řeky Volyňky dosahovalo 

účinnosti v průměru přes 70 %. Průměrná koncentrace huminových látek v řece Volyňce ve 

sledovaném období činila 3,6 mg/l. Koncentrace huminových látek ve filtrátu byla niţší něţ 

1 mg/l. 

Mikrobiální znečištění surové vody bylo sníţeno na nulové hodnoty ve filtrátu na všech 

sledovaných lokalitách. 

Průměrná vlastní spotřeba vody resp. produkce odpadních vod byla 3,7 % (Vltava), 1,7 % 

(vodárenská nádrţ), resp. 1,5 % (řeka Volyňka). Odpadní vody lze podle jejich kvality, 

rozdělit do dvou kategorií na odpadní vody vznikající z fyzikálního praní a odpadní vody 

z chemických praní (ACID CEB a OXID CEB). Mnoţství odpadních vod z fyzikálního praní 
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je 2,9 % (Vltava), 1,0 % (vodárenská nádrţ), resp. 0,8 % (řeka Volyňka). Nerozpuštěné látky, 

obsaţené v těchto odpadních vodách snadno sedimentují. Lze předpokládat, ţe mnoţství 

H2SO4, popř. HCl a NaClO v odpadních vodách bude moţno sníţit optimalizací CEB. 

Mikrofiltraci lze řadit k nízkotlakým membránovým procesům s těmito energetickými 

nároky: specifická spotřeba elektrické energie je 0,23 kWh/m
3
 upravené vody.  
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POUŢITÉ SYMBOLY 

ACID CEB  chemický proplach kyselinou 

CEB   chemický proplach 

OXID CEB  oxidační proplach chlornanem sodným 

TMP   transmembránový tlak 

TRF   trubkový flokulátor 
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ABSTRAKT 

Příspěvek představuje dvě skupiny organických polutantů alkylfenoly a perfluorované 

tenzidy, které v současnosti představují velký problém vzhledem ke svému velkému rozšíření 

a endokrinním resp. karcinogenním účinkům. Vedle jejich popisu, vlastností a výskytu jsou 

uvedeny legislativní poţadavky na jejich sledování či udávání úniků do odpadních vod. Jsou 

rovněţ prezentovány nálezy v odpadních vodách a vodních tocích ČR, pokud byly 

publikovány. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Alkylfenoly, bisfenol A, perfluoroktansulfonová kyselina, perfluorované tenzidy.  

 

ÚVOD 

S rozvojem analytických metod se postupně rozšiřuje široká paleta především organických 

látek, které jsou analytici schopni stanovovat ve stále niţších koncentracích a náročnějších 

matricích. Velká pozornost je věnována stanovení látkám s endokrinními účinky, které působí 

obdobně jako hormony či další produkty ţláz s vnitřním vyměšováním a mají tak nepříznivý 

vliv na niţší organismy ţijící ve vodách a potenciálně i na člověka. 

 

1. ALKYLFENOLY A BISFENOL A 

Typický příklad takových látek představují alkylfenoly. Tyto látky se vyrábějí v obrovském 

mnoţství pro přípravu alkylfenolpolyethoxylátů s různým počtem ethoxyskupin (obr.1), n= 1 

- 100. V roce 1995 bylo v Německu vyrobeno cca 33000 tun alkylfenolů, z čehoţ 20 000 tun 

bylo spotřebováno přímo v Německu (Heemken et al., 2000). Největší podíl alkylfenolových 

látek se pouţívá k výrobě velmi účinných a rozšířených neiontových tenzidů, které mají 

nepolární hydrofobní část a polární hydrofilní část. Další vyuţití alkylfenolů je při výrobě 

fenolových pryskyřic či jiných plastů. Neiontové tenzidy jsou součástí prakticky všech 

čisticích a mycích prostředků, široké vyuţití mají v textilním a koţedělném průmyslu, při 

výrobě papíru, mazadel, pesticidů a barev.  
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R= C8H17 4-oktylfenol 

                         C9H19 4-nonylfenol 

 

n=1  monoethoxylát 

                                         2  diethoxylát 

Obrázek 1. Strukturní vzorce 4-alkylfenolů a 4-alkylfenoletoxylátů  

 

S odpadní vodou se neiontové tenzidy dostávají na čistírny odpadních vod, kde se jejich část 

sorbuje na primární kal. V biologickém stupni čištění pak dochází ke štěpení řetězců 

ethoxyskupin za vzniku mono- a diethoxylátů alkylfenolů (obr. 1), které jsou jiţ poměrně 

stabilní, oxidací dále vznikají karboxyláty alkylfenolů dobře rozpustné ve vodě. Tyto látky 

pak jiţ přecházejí do odtoku a recipientu a vykazují estrogenní účinky sice slabší neţ např. 

hormon estradiol, vyskytují se však v poměrně vysokých koncentracích. V povrchových 

vodách dochází k sorpci alkylfenolů na sedimenty, kde jiţ mohou dlouhodobě setrvávat, 

odtud pak přecházejí do ryb a jiné biocenózy. 

Další látkou tohoto typu je bisfenol A (obr. 2). Tato látka se vzhledem ke své snadné 

polymerovatelnosti pouţívá při výrobě polykarbonátů a epoxidových pryskyřic. Pouţívá se 

dále také jako antioxidační činidlo v plastech a hydraulických kapalinách, při výrobě 

zhášecích materiálů, termopapíru a zubních výplní. Vyrábí se opět ve velkých kvantech, pro 

Německo v roce 1995 udává (Heemken, 2000) produkci 210 000 tun ročně. V povrchových 

vodách se sice nachází v měřitelných koncentracích, předpokládá se ovšem jeho dobrá 

biologická rozloţitelnost. 

 

Obrázek 2. Struktura bisfenolu A 

 

Analýzy těchto látek jsou dnes schopny provádět některé laboratoře podniků Povodí, VÚV 

T.G.M. a další. Při výzkumných pracích VÚV T.G.M. byly v nátocích velkých ČOV zjištěny 

nálezy nonylfenolu řádově v jednotkách mg/l, v odtocích pak v desetinách mg/l (Lochovský, 

2009). Novela nařízení vlády 23/2011 Sb. pak stanoví limity pro koncentrace obou 

alkylfenolů a bisfenolu A v povrchových vodách a sedimentech (tab.1). Pro odpadní vody 

naše legislativa limity dosud nemá. 
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Tabulka 1. Normy environmentální kvality pro alkylfenoly a bisfenol A (RP: roční průměr, 

NPH: nejvyšší přípustná hodnota) 

Název látky NEK-RP / NEK-NPH pro vodu 

(μg/l) 

NEK-RP pro sediment (μg/kg) 

4-nonylfenol 0,3 / 2 180 

4-oktylfenol 0,1/ --- 34 

bisfenol A 0,035/ --- --- 

 

Nonylfenol, oktylfenol i bisfenol A jsou dnes zařazeny v programech monitoringu 

povrchových vod, data ovšem jsou k dispozici jen do roku 2008. Podle (Lochovský 2009) 

byly v roce 2008 zjištěny ve vybraných profilech Labe, Vltavy a Bíliny koncentrace 

nonylfenolu řádově 100 – 200 ng/l, nálezy oktylfenolu byly výrazně niţší (2-5 ng/l), u 

bisfenolu A byly s výjimkou Bíliny (30 ng/l), nálezy do 10 ng/l. Ve vltavských sedimentech 

byly zjištěny koncentrace nonylfenolu 300 – 500 μg/kg, coţ převyšuje NEK z tab. 1 

(Lochovský 2010). Podle přílohy II Nařízení ES 166/2006 o registru úniků a znečišťujících 

látek je povinnost hlásit úniky nonylfenolu a nonylfenolethoxylátů do vody větší neţ 1 kg/rok, 

stejný limit platí i pro úniky oktylfenolů a oktylfenolethoxylátů. Pro zajímavost je vhodné 

zmínit, ţe v SRN se pro nově sledované látky v emisích ze zdrojů znečištění uplatňuje 

následující přístup (Peschel, 2010): vodoprávní úřad nejprve financuje sledování příslušného 

ukazatele ze zdroje odpadních vod a pokud se potvrdí relevance jeho výskytu, vydá nové 

vodoprávní povolení k vypouštění OV, kde je jiţ povinnost sledovat tento ukazatel zakotvena.  

 

2. PERFLUOROVANÉ TENZIDY (PFT) 

Další významnou skupinu škodlivých látek představují perfluorované tenzidy (PFT). Jedná se 

o látky, které mají všechny atomy vodíku v alkylovém řetězci tenzidu nahrazeny fluorem. 

Perfluoroalkylový zbytek odpuzuje nejen vodu, ale i špínu a mastnotu. Jsou to také 

mimořádně chemicky stabilní látky, coţ přináší zajímavé a uţitečné vlastnosti, které jsou 

ovšem z hlediska ţivotního prostředí problematické. Hlavními zástupci PFT jsou PFOA 

(perfluoroktanová kyselina) a především PFOS (perfluoroktansulfonová kyselina) (obr.1).  

 

Obrázek 1. Strukturní vzorec perfluoroktansulfonové kyseliny. 

 

Vzhledem k tomu, ţe roztoky s jejich příměsí jsou dokonale smáčivé, nacházejí uplatnění v 

galvanickém pokovování, fotografickém průmyslu, hasicích prostředcích, při povrchové 

úpravě textilních výrobků (GORETEX, koberce, markýzy), pro papírové výrobky (krabice 

pro fastfoody), prostředky pro impregnaci kůţe a oděvů a při výrobě fluorovaných polymerů a 

pryskyřic. Bohuţel se ovšem v ţivotním prostředí v podstatě nerozkládají, a pokud se 

dostanou do potravního řetězce, ukládají se do různých tkání. V současné době byly tyto látky 
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prokázány i v tkáních kanadských polárních medvědů nebo delfínů ve Středozemním moři. 

Laboratorní studie s PFT na zvířatech prokázaly zvýšený výskyt rakoviny, zpoţdění tělesného 

vývoje, endokrinní účinky i zvýšenou úmrtnost novorozených zvířat. Od roku 2000 byla 

ukončena výroba PFT v USA, EU zakázalo v roce 2006 jejich pouţívání v konečných 

produktech (max. obsah 0,005 %) a dovolila výjimečné pouţívání pro fotolitografickou 

výrobu součástek, potlačování emisí Cr(VI) nad chromovacími lázněmi a hydraulické 

kapaliny pro letectví (EU 2006). K další mu zpřísnění pak přistoupila v létě 2010 sníţením 

limitních obsahů PFOS ve výrobcích na 0,001 % (EU 2010). Tyto látky se ovšem nadále 

vyrábějí v Číně. Po příchodu s odpadními vodami na ČOV se předpokládá především jejich 

sorpce v kalu. K velkým problémům došlo v roce 2006 ve spolkové zemi Severní Porýní-

Vestfálsko, kde byla s vývozem kalu na pole zamořena rozsáhlá plocha polí a pastvin. Při 

průzkumu na 403 komunálních a průmyslových ČOV v této spolkové zemi bylo zjištěno 9 % 

zařízení, kde byl v kalu přesaţen interní limit 100 μg/kg sušiny. I u těchto látek lze očekávat 

jejich postupné rozšíření v evropské i české environmentální legislativě.  

V ČR jsou v současné době dvě laboratoře schopné provádět stanovení těchto látek: VÚV 

T.G.M. a Povodí Labe, s.p. Dosavadní nálezy PFOS v povrchových tocích jsou v průměru 

kolem 50 ng/l, vyšší koncentrace byly zjištěny v Luţické Nise, coţ asi souvisí s průmyslovou 

výrobou v této oblasti (Medek 2011). Pro analýzy kalů je teprve zpracována metodika, pro 

provádění analýz není zatím poptávka ze strany státních institucí (Pospíchalová 2011). 
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ABSTRAKT 

V příspěvku jsou shrnuty poznatky o výskytu a transformaci některých farmak v odpadní, 

povrchové a podzemní vodě a diskutovány moţnosti jejich odstraňování současnými 

technickými prostředky a technologiemi včetně perspektivy vývoje současné situace.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

léčiva, organické znečištění, PPCP, odpadní voda, povrchová voda, pitná voda 

 

ÚVOD 

S rozvojem čištění odpadních vod došlo k významnému poklesu zatíţení toků v ČR nejen 

nespecifickým organickým znečištěním, charakterizovaným např. hodnotami NL, CHSK, 

BSK, ale také ke sníţení zatíţení toků dusíkem a fosforem. Relativně tím stoupá význam 

znečištění specifickými polutanty (anorganickými i organickými). Daughton a Ternes 

(Daughton, 1999) zavedli v roce 1999 pro část specifických polutantů vypouštěných do toků 

pojem PPCP (Pharmaceutics and Personal Care Products). Jsou to látky, které se do 

odpadních vod dostávají aţ po pouţití populací – obecně farmaka, kosmetické přípravky, 

čistící a hygienické přípravky apod. Mezi PPCP zaujímají zvláštní místo léčiva, jejichţ 

základní sloţkou jsou biologicky aktivní látky, podávané především perorálně, parenterálně 

a dermatologicky. Je to skupina látek vymezená podle pouţívání, zahrnující látky velmi různé 

chemické struktury a fyzikálních vlastností. Z pohledu systémů kontroly znečištění je 

podstatné, ţe léčiva obecně nelze prohlásit za nebezpečné látky a pouţít standardní nebo 

modifikované legislativní podklady pro ochranu vod nebo ţivotního prostředí vůbec. Je tedy 

nutno respektovat jejich pouţívání v současné (a rozvíjející se) míře a zkoumat moţnosti 

jejich eliminace v systémech čištění komunálních odpadních vod. 

Spotřebu a uţívání léčiv nelze prakticky regulovat – ani co do sortimentu ani do 

spotřebovaného mnoţství (průměrný občan ČR spotřebuje 500 DDD/rok (DDD – doporučená 

denní dávka), jako všude v Evropě) - a nutně po pouţití končí ve splaškových odpadních 
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vodách. Jejich další osud nelze hodnotit jako jednoduchou eliminaci, odpovídající hodnocení 

klasických ukazatelů zatíţení odpadních vod (CHSK, BSK). V případě pouţitého léčiva jsou 

jiţ z těla vedle původní látky (a doprovodných látek obsaţených v preparátu) vylučovány také 

metabolity, vše většinou ve formě polárních konjugátů, postupně v odpadní vodě štěpených 

na původní formu. Z původního podaného přípravku se tedy v odpadních vodách 

přicházejících na ČOV objevuje směs látek, které jsou významně různorodé jak chemicky, tak 

fyzikálně. Především to znamená, ţe „zmizení― původní látky pod mez citlivosti příslušného 

postupu stanovení neznamená její degradaci na CO2, ale vznik dalších sloučenin, mnohdy 

také s významnými biologickými nebo obecně toxickými účinky.  

Zvláštní specialitou je zneuţívání léčiv pro výrobu drog – v ČR se dostává do odpadních vod 

ročně přes 10 tun ibuprofenu a moţná stejné mnoţství paracetamolu z ilegálních varen 

pervitinu/amfetaminu z pseudoefedrinu obsaţeného v některých volně dostupných 

preparátech (Svoboda, 2009). Také uţívání nelegálních drog je dnes běţně předmětem zátěţe 

odpadních vod, a také předmětem sledování (Zuccato, 2000). 

 

ODPADNÍ VODY 

Obecně se přijímá, ţe zdrojem přísunu farmak do vod jsou městské čistírny odpadních vod, 

kam se farmaka dostávají po pouţití populací. Vedle výroby farmak, která je koncentrována a 

kontrolována jsou dva další moţné zdroje - odpadní vody z nemocnic a vyhazování 

nepouţitých léků. Podle dnešního stavu sledování se odpadní vody z nemocnic s výjimkou 

speciálních terapií významně neliší od městských odpadních vod (Kummerer, 1997), zejména 

proto, ţe vedle vlastních leţících pacientů je vytváří převáţně personál a denní ambulantní 

návštěvníci. Příspěvek farmak vypouštěných s odpadními vodami z nemocnic do městských 

kanalizačních sítí je dnes povaţován za nevýznamný (Heberer, 2008). Je nutno zdůraznit, ţe 

vedle vlastních farmak jako léčiv mají význam také různé stopovače, kontrastní média 

případně doplňky stravy. Ty jsou sice aplikovány především v lékařských zařízeních, ale 

pacienti je pak postupně vylučují během normálního pohybu a činnosti. 

Z publikovaných prací vyplývá, ţe standardní čistírenské procesy (aktivace, MBR, skrápěné 

filtry, kořenové čistírny) dosahují při optimalizaci procesu eliminace sledovaných farmak 

účinnosti mezi 90 a „100― %. Ţádný proces však nefunguje pro všechna dnes významná 

farmaka (Kummerer, 1997) a některé látky jsou prakticky resistentní (např. karbamazepin), 

nebo odstranitelné s velmi nejistými úspěchy při čištění (diklofenak). Speciální technologie 

zařazené za klasické čistírny jako dočišťovací stupeň lze označit za poměrně spolehlivé 

v případě ozonizace, ostatní (UV záření) dávají zatím nejisté výsledky. Těmito speciálními 

technologiemi jsou eliminována i farmaka, která jsou biologicky resistentní, lze však očekávat 

tvorbu významných degradačních produktů. V současném přístupu k čištění odpadních vod 

tyto procesy představují významné další náklady.  

I v případech účinnosti odstraňování přes 99 % lze předpokládat, ţe do toků přicházejí stále 

ještě významné koncentrace reziduí farmak jakoţto biologicky aktivních látek s účinkem na 

vodní společenstva. S rezidui primárních látek přicházejí také celkem neznámé, ale velmi 
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pravděpodobně vysoké dávky jejich metabolitů a meziproduktů jejich degradace v čistírnách, 

rovněţ látek s významnou  biologickou aktivitou. Z literatury vyplývají jen omezené 

moţnosti zobecňování faktorů kontrolujících eliminaci farmak na jednotlivých ČOV 

a absence detailních poznatků o degradačních produktech. 

V rámci řešených projektů ve VÚV TGM, v.v.i., byla sledována eliminace farmak při 

průchodu čistírnami odpadních vod s různým technologickým uspořádáním (RDN systém, 

oběhová aktivace, chemické sráţení v kombinaci s biofiltry). Sledovány byly čtyři 

nejvýznamnější látky: diklofenak (DIC), ibuprofen (IBU), kyselina salicylová (SAL) jako 

degradační produkt Acylpyrinu, karbamazepin (CAR) a tři základní hormony: estron (E1), 

17β-estradiol (E2), 17α-ethynylestradiol. Výběr byl proveden na základě zjištěných dat 

o spotřebě v ČR (SÚKL) a publikovaném výskytu v odpadních vodách (Svoboda, 2009). 

Z naměřených výsledků je patrné, ţe sledované látky jsou na ČOV odstraňovány především 

v biologickém stupni, a to s různou účinností (účinnost eliminace v mechanickém předčištění 

se blíţí nule). Obecně se předpokládá nárůst účinnosti aktivačního procesu na eliminaci 

farmak s rostoucí dobou zdrţení a zejména s rostoucím stářím kalu, coţ se vysvětluje, kromě 

delší reakční doby, také vyšší diverzitou a adaptací mikrobního společenstva aktivovaného 

kalu. Vzhledem k tomu, ţe na všech čtyřech sledovaných ČOV dochází k úplné nitrifikaci 

amoniakálního dusíku, byla tato obecně známá podmínka vysokého stáří kalu v systému pro 

účinné biologické odstraňování farmak splněna.  

 

Obrázek 1. Koncentrace ibuprofenu             Obrázek 2.  Koncentrace kys. salicylové  

             v technologických stupních ČOV   v technologických stupních ČOV  
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Obrázek 3. Koncentrace diklofenaku   Obrázek 4. Koncentrace karbamazepinu  

            v technologických stupních ČOV                 v technologických stupních ČOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Koncentrace estronu v technolog. 

           stupních ČOV 

 

Eliminace vybraných farmak při průchodu čistírnou s RDN systémem je zachycena na 

obrázcích 1 – 5.  

Účinnosti odstraňování čistírnami s různým technologickým uspořádáním je uvedeno 

v tabulce 1. 
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Tabulka 1. Celková účinnost odstraňování jednotlivých sledovaných látek (%)  

ČOV Odběr DIC IBU SAL CAR E2 E1 

A 
1 20 98 95 -26 61 90 

2 -118 99 96 1 86 98 

B 

1 -31 94 98 -51 86 86 

2 -8 98 98 -18 80 92 

3 -46 95 92 -16 87 95 

C 

1 -88 99 92 -43 60 95 

2 1 96 98 -24 70 72 

3 -14 99 98 -10 -422 96 

D 

1 33 99 97 27 87 99 

2 3 99 98 14 93 90 

3 -25 98 99 -2 84 96 

 

Největší a zároveň nejstabilnější účinnost odstraňování byla zjištěna u ibuprofenu, kde na 

všech čtyřech ČOV byla zjištěna účinnost odstraňování vyšší neţ 98 %. Pouze v několika 

případech se pak účinnost odstraňování této látky pohybovala pouze okolo 95 %. Ibuprofen se 

na ČOV odstraňuje téměř výhradně v biologickém stupni.  

Podobné výsledky účinnosti odstraňování byly zjištěny i u kyseliny salicylové, kde se celková 

účinnost odstraňování pohybovala v rozmezí 92 – 98 %. Také tato látka je degradována 

převáţně v biologickém stupni, ovšem v případě pouţití chemického sráţení byla ojediněle 

zjištěna účinnost odstraňování i 80 %. 

Diklofenak a karbamazepin, se ukázaly jako rezistentní vůči čistícímu procesu, v souladu 

s většinou publikovaných údajů (Váňa, 2010). Pouze v několika málo případech byla zjištěna 

alespoň částečná účinnost odstraňování těchto látek (do 33 % pro diklofenak a do 27 % pro 

karbamazepin). Naopak ve většině případů docházelo k nárůstům koncentrací, často velmi 

významným, obou těchto sledovaných látek během průchodu ČOV. Tento jev lze vysvětlit 

pomalou dekonjugací metabolitů na původní látku a současně dlouhou dobou zdrţení 

odpadních vod na sledovaných ČOV. Vzhledem k tomu, ţe při analýzách je stanovována 

pouze původní látka, jsou ve vzorcích odebíraných na přítoku do ČOV měřeny niţší 

koncentrace těchto látek, neţ odpovídá sumě koncentrace primární látky a konjugátů. Tato 

skutečnost pak má za následek zdánlivé zvyšování koncentrace těchto látek po průchodu 

biologickou částí ČOV. Pro paralelní sledování konjugátů by bylo třeba zavést speciální 

metodiky jejich zachycování. 

Ze sledovaných hormonů byla naměřena data nad mezí stanovitelnosti analytické metody 

pouze pro estron (koncentrace v odpadní vodě na přítoku do ČOV se pohybovaly v rozmezí 

30 – 90 ng/l) a 17β-estradiolu (10 – 32 ng/l), koncentrace 17α-ethynylestradiolu (EE2) byla 

naměřena vţdy pod mezí stanovitelnosti (10 ng/l).  

Celková účinnost odstraňování estronu se pohybovala v rozmezí 72 – 99 % s minimálním 

vlivem mechanického předčištění. Při hodnocení účinnosti odstraňování estronu je nutné vzít 
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v potaz skutečnost, ţe estradioly, včetně syntetického EE2, jsou degradovány právě přes 

estron. Koncentrace estronu na odtoku z ČOV pak ukazuje nejen účinnost odstraňování látky 

samotné, ale současně i přirozeného hormonu 17β-estradiolu. Účinnost eliminace 17β-

estradiolu byla 60 – 87 %. 

Překvapivé bylo zjištění, ţe pro odstraňování farmak není rozhodující konkrétní 

technologické uspořádání čistírny odpadních vod v případě, ţe obsahuje provzdušňovanou 

zónu. 

 

POVRCHOVÉ VODY 

Ačkoli v čistírnách odpadních vod dochází do určité míry k eliminaci farmaceutických látek 

(u některých látek i poměrně významné), do recipientů jsou prostřednictvím odtoků z čistíren 

odpadních vod vypouštěna jejich nezanedbatelná mnoţství. Navíc se nejedná jen o původní 

látky, ale o směsi původní látky a jejich metabolitů, které vznikají nejen po poţití léčiva 

v organismu, ale i při biologických procesech v čistírnách odpadních vod, a dalších 

transformačních produktů. Identifikace a stanovení jednotlivých metabolitů a degradačních či 

transformačních produktů se zatím běţně neprovádí - o těchto látkách (aţ na výjimky) není 

k dispozici dostatečné mnoţství informací a není prokázáno, jaký je jejich účinek na 

organismy ve vodním prostředí. Nicméně se s velkou pravděpodobností dá předpokládat, ţe 

tyto látky budou minimálně stejně aktivní jako jejich původní formy. Farmaka jsou primárně 

biologicky vysoce účinné látky, takţe i pro jejich zbytkové koncentrace v tocích lze 

předpokládat účinky na vodní ekosystémy. 

Pro zjištění do jaké míry se v povrchových vodách farmaka ve formě primární látky 

vyskytují, bylo prováděno sledování výskytu vybraných farmaceutických látek v podélném 

profilu dvou recipientů Labe od Hostinného po Hřensko a úseku Vltavy pod velkými 

nádrţemi (od Prahy po Mělník) a s Prahou jako zásadním zdrojem znečištění. Vzorky 

povrchových vod byly odebírány standardních profilech ČHMÚ (resp. MKOL): Vltava 

(Praha – Podolí, Zelčín), Labe (Klášterská Lhota, Verdek, Němčice, Valy, Obříství, Hřensko).  

Spolehlivé hodnoty byly získány pro čtyři ze sledovaných látek: kys. salicylovou, ibuprofen, 

karbamazepin a diklofenak. Pro další sledovanou látku kys. klofibrovou byly koncentrace 

většinou pod mezí stanovitelnosti analytické metody. Zjištěné předběţné výsledky ukazují, ţe 

léčiva se ve Vltavě i Labi vyskytují v koncentracích, které jsou obvyklé v okolních 

evropských státech.  

Pro Vltavu, kde je dominantním zdrojem znečištění Praha, je jasný nárůst koncentrace všech 

farmak a případná degradace v podélném profilu, nebo naopak přísun z dalších zdrojů podél 

toku, není významný. V podstatně delším (336 km) a různorodějším podélném profilu Labe 

se projevují jiţ popsané zásadní rozdíly v degradabilitě jednotlivých farmak. Kys. salicylová 

a ibuprofen jsou ve vodním prostředí postupně degradovány (na nestanovené metabolity, ne 

nutně mineralizovány na CO2) a v dolním úseku českého Labe jejich koncentrace nestoupají, 

nebo se sniţují, zjevně v souvislosti s tím, ţe bodové zdroje zde vypouštějí městské odpadní 
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vody do jiţ relativně vodného recipientu. Pro rezistentní diklofenak a zejména karbamazepin 

je patrná stále stoupající koncentrace v podélném profilu, tzn. stálý přísun a nevýznamné 

ztráty (degradací, sorpcí apod.). Tato tendence je zvláště významná u karbamazepinu a lze ji 

srovnat s chováním dalších konzervativních sloţek/ukazatelů jakosti vody. Průběh 

koncentrací vybraných v podélném profilu Labe je zobrazena na obrázku 6. 

 

PITNÁ VODA A JEJÍ ZDROJE 

Výskyt zbytkových koncentrací farmak v povrchových vodách a jejich průnik do vod 

podzemních mohou zásadním způsobem omezit pouţití těchto vod pro úpravu na vodu 

pitnou. V povrchové vodě v ČR byla přítomnost farmak jiţ prokázána, v literatuře lze nalézt 

informace i o přítomnosti těchto látek ve vodě podzemní [(Sedlak, 2005), (Sacher 1999), 

(Heberer, 2002), (Drewes, 2002)].  

Do podzemních vod mohou kontaminanty pronikat v důsledku infiltrace povrchové vody 

(břehové nebo přímé), příp. při zasakování vyčištěných odpadních vod (z malých zdrojů 

znečištění). Během těchto procesů se sice určité mnoţství některých látek zachytí (sorpce, 

biodegradace), nicméně i při poměrně vysokém stupni eliminace těchto látek zůstávají 

v podzemních vodách jejich zbytkové koncentrace (řádově ng/l).  

Účinnost odstraňování farmak při úpravě pitné vody závisí na několika faktorech – kvalitě 

surové vody, typu jednotlivých procesních stupňů úpravy a jejich provozních podmínkách 

a na fyzikálně chemických vlastnostech látek, které jsou odstraňovány.  

Konvenční úpravny vod (typické pro úpravu povrchových vod) vyuţívající koagulace, 

flokulace, usazování a filtrace, neumoţňují v dostatečné míře odstraňování zbytkových 

koncentrací farmaceutických látek (Adams, 2002), (Westerhoff, 2005), (Ternes, 2002). 

K eliminaci reziduí některých farmak můţe docházet během procesu desinfekce pitné vody. 

Desinfekce chlorem, oxidem chloričitým nebo ozonem jsou oxidační procesy, které mohou 

potenciálně transformovat farmaceutické látky (a další stopové organické látky) na produkty, 
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které mohou být toxičtější neţ původní látky nebo se mohou v distribučním systému 

transformovat zpět na původní látky.  

O výskytu farmaceutických látek v pitné vodě existuje jen velmi málo studií a dat. To je 

způsobeno mimo jiné i tím, ţe některá farmaka se vyskytují v koncentracích, které jsou jen 

velmi obtíţně analyticky stanovitelné. V pitné vodě bylo zatím identifikováno celkem 

17 farmaceutických látek a 5 jejich transformačních produktů v koncentracích 1,4 aţ 

1250 ng/l (Adler, 2001). 

Chování farmaceutických látek v distribučním systému nebylo dosud systematicky sledováno. 

Gibs et al. (Gibs, 2007) ve své práci sledovali vliv zbytkového volného chloru na koncentraci 

farmak v závislosti na čase. Do upravené pitné vody se zbytkovou koncentrací volného chloru 

1,2 mg/l byly nadávkovány farmaceutické látky o počáteční koncentraci 5 µg/l. Koncentrace 

jednotlivých farmak byla sledována v závislosti na čase během deseti dní (coţ je průměrná 

doba zdrţení vody v distribuční síti). Acetaminofen, kodein, warfarin a 1,7-dimetylxantin 

(metabolit kofeinu) zcela zreagovaly s volným chlorem během jednoho dne, zatímco kofein, 

karbamazepin, kotinin (metabolit nikotinu) a dehydronifedipin se ukázaly jako persistentní - 

po deseti dnech se jejich koncentrace ve vodě nezměnila. 

V ČR se pouţívají pro zásobování vodou podzemní a povrchové zdroje vody, a to v poměru 

cca 45 : 55 %, hodnoceno podle celkového odebraného mnoţství vody.  

Většina našich velkých úpraven měla navrţenou technologii úpravy vody na koagulaci 

a filtraci, které jen částečně odstraňuje farmaceutické látky.  

V současné době je tendence při rekonstrukcích doplňovat zavedenou technologii o ozonizaci 

a filtraci přes aktivní uhlí - tyto technologie mohou výrazně více odstraňovat farmaceutické 

látky z upravované vody. 

Vliv stopových koncentrací farmaceutických látek v pitné vodě na lidské zdraví je předmětem 

současných výzkumů. Dodnes nebylo prokázáno, ţe by stopové koncentrace farmaceutických 

látek v pitné vodě negativně ovlivňovaly zdraví člověka, nicméně jejich přítomnost ve 

zdrojích podzemních i povrchových je zřejmá. 

K tomu, aby se vliv kontaminace pitné vody na lidské zdraví při dlouhodobé expozici potvrdil 

nebo vyvrátil, je třeba zavést mj. i systematický monitoring surových i pitných vod, z něhoţ 

by byly získány dostatečně velké soubory dat. 

Absence poţadavků na sledování farmak v odpadních, povrchových a podzemních vodách 

v současné vodohospodářské legislativě podstatně omezuje vyčleňování finančních 

prostředků na jejich výzkum a rutinní sledování. Jediný obecně platný podklad pro prohlášení 

přísunu farmak do povrchových a podzemních vod je Příloha VIII Rámcové směrnice pro 

vodní politiku EU, ovšem bez dalšího zapracování do národní legislativy (nejen v ČR). 

Současná moderní společnost pouţívá stále ve větší míře farmaka a látky osobní spotřeby, 

které se po vyuţití dostávají do prostředí zejména prostřednictvím odtoků z čistíren 

městských odpadních vod (v koncentracích řádově ng aţ μg/l) a kontaminují tak primárně 

povrchové a následně podzemní vody, které slouţí i jako zdroje pitné vody. O výskytu 
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farmaceutických látek v povrchových vodách jiţ existuje značné mnoţství studií a data jsou 

poměrně konzistentní. 
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Súhrn 

Bol skúmaný vplyv 2-merkaptobenzotiazolu a benzotiazolu na inhibíciu denitrifikácie 
a nitrifikácie za použitia aktivovaných kalov a odpadovej vody z BČOV Duslo a.s. 
Šaľa. V inhibícii denitrifikácie bola pozorovaná prahová koncentrácia 2-
merkaptobenzotiazolu v oblasti 3 až 3,5 mg.l-1. V inhibícii nitrifikácie nebola 
pozorovaná prahová koncentrácia 2-merkaptobenzotiazolu. Benzotiazol bol významne 
menej toxický na nitrifikačné mikroorganizmy aktivovaného kalu, bola pozorovaná 
prahová koncentrácia inhibície v oblasti 10 mg.l-1. Koncentrácia 0,66 mg.l-1 2-merkap-
tobenzotiazolu a 1,66 mg.l-1 benzotiazolu nevykazuje záporný vplyv na nitrifikáciu 
v BČOV Duslo a.s. Šaľa. 

 

Kľúčové slová: nitrifikácia, denitrifikácia, inhibícia 

 

Úvod 

Odpadové vody (OV) Duslo a.s. Šaľa sú čistené na biologickej čistiarni odpadových 
vôd (BČOV). V OV vstupujúcej do BČOV priemerná koncentrácia jednotlivých 
anorganických zlúčenín dusíka je neobvykle vysoká, 140 mg.l-1 NH4-N, 20 mg.l-1 NO2-
N a 40 mg.l-1 NO3-N. Bloková schéma BČOV je znázornená na obrázku 1. Objem 
nádrží a prietok OV je uvedený v tabuľke 1.  

 

Obr. 1: Bloková schéma BČOV a.s. Duslo 
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Tab. 1: Objemy nádrží, prietok odpadovej vody a jej zdržná doba  

 A1 A2 O1 O2 
Q      [m3.h-1] 140 300 300 300 

V      [m3] 875 2 650 2 650 2 650 
Θ    [h] 6,3 8,8 8,8 8,8 

 

Z uvedeného dôvodu, poznatky o zlúčeninách inhibujúcich odstránenie zlúčenín dusíka 
sú veľmi dôležité. Z pohľadu možného ovplyvnenia procesu biologického čistenia 
odpadových vôd najvýznamnejšími zložkami odpadových vôd z výroby sulfenamidov 
sú 2-merkaptobenztiazol (2-MBT) CAS 149-30-4 a benzotiazol (BT) CAS 95-16-9. 
Nitrifikačné mikroorganizmy aktivovaného kalu sú obzvlášť citlivé na prítomnosť 2-
MBT. Pri koncentrácii 2-MBT 3 mg.l-1 dochádza k 75 %-nej inhibícii nitrifikácie [ 1 ]. 
Koncentrácia 3 mg.l-1 predstavuje EC50  pre fotoluminscenčné baktérie  Vibrio fischeri 
[ 2 ]. 

Vzhľadom na to, že na začiatku technologickej linky BČOV sú anoxické nádrže, potom 
nasledujú oxické nádrže, bol stanovený vplyv 2-MBT na proces denitrifikácie a aj na 
proces nitrifikácie. 

 

Experimentálna časť 

Denitrifikačný test bol realizovaný za použitia aktivovaného kalu z oxickej časti I.° 
aktivácie a odpadovej vody vstupujúcej do denitrifikačnej časti I.° aktivácie. Použité 
dávky 2-MBT boli 5,0 mg.l-1,  10,0 mg.l-1 a 15,0 mg.l-1. Koncentrácia NO2-N a NO3-N 
bola stanovená spektrofotometricky za použitia sulfanilovej kyseliny a N-(1-naftyl)-
etyléndiamindihydrochloridu pri 540 nm resp. za použitia salicylanu sodného pri 425 
nm. Výsledky sú znázornené na obrázkoch 1 až 4. 

   

Obr. 1: Jednotlivé formy dusíka                       Obr. 2: Jednotlivé formy dusíka 
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Obr. 3: Vplyv 2-MBT na ŠRO                        Obr. 4: Vplyv 2-MBT na inhibíciu  

           denitrifikácie  

Následne boli realizované nitrifikačné testy za použitia 2-MBT a BT a nitrifikujúceho 
aktivovaného kalu z II.° aktivácie. Vzhľadom na to, že v BČOV Duslo a.s. je tvorba 
NO3-N blokovaná, v nitrifikačných testoch bol sledovaný len rast koncentrácie NO2-N. 
Použité dávky 2-MBT boli v rozsahu 0,3 až 3,0 mg.l-1 (19 stanovení) a dávky BT v rozsahu 1,0 
až 50 mg.l-1 (21 stanovení). Získané hodnoty inhibície nitrifikácie sú znázornené na 
obrázkoch 5 a 6. 

 

 

Obr. 5: Vplyv 2-MBT na inhibíciu nitrifikácie Obr. 6: Vplyv BT na inhibíciu nitrifikácie 

V ďalšom kroku sa urobilo 8 stanovení inhibície nitrifikácie za súčasného prídavku 2-
MBT v koncentračnom rozsahu 0,3 až 2,0 mg.l-1 a BT v koncentračnom rozsahu 1,6 až 
12 mg.l-1.  

V záverečnej etape experimentov bol urobený kontinuálny nitrifikačný pokus v kaskáde 
4 reaktorov. Modelovali sa podmienky v II.° aktivácie BČOV. Prídavok 2-MBT bol 
0,66 mg.l-1 a prídavok BT 1,6 mg.l-1. Súbežne so sledovaním modelu s prídavkami 2-
MBT a BT bol sledovaný aj model bez prídavku uvedených zlúčenín. Počas 7 dňoch 
sledovania oboch modelov neboli pozorované rozdiely v tvorbe NO2-N.  
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Diskusia 

Zo znázornení na obrázkoch 1 a 2 vyplýva, že zvyšovanie  koncentrácie 2-MBT na 
jednej strane zvyšuje rýchlosť redukcie NO3-N na NO2-N a na druhej znižuje rýchlosť 
redukcie NO2-N na plynný dusík. Ako to dokumentujú znázornenia na obrázku 3 
v absolútnej hodnote rast rýchlosti redukcie NO3-N na NO2-N je podstatne menší ako 
pokles rýchlosti redukcie NO2-N na plynný dusík. Výsledkom týchto trendov je 
významný pokles rýchlosti eliminácie NOx-N. Vzhľadom na to, že pri redukcii NOx-N 
na plynný dusík dochádza k oxidácii organických látok a tým k ich odstráneniu z OV, 
v anoxických podmienkach inhibíciu redukcie NOx-N je potrebné považovať aj za 
inhibíciu odstránenia organických látok z OV. Z výsledkov znázornených na obrázku 4 
vyplýva, že prahová koncentrácia inhibície denitrifikácie účinkom 2-MBT je v oblasti 3 
až 3,5 mg.l-1.  

Z dôvodu významne vyššej odolnosti heterotrófnych mikroorganizmov na toxikanty ako 
nitrifikačných mikroorganizmov, vplyv 2-MBT na nitrifikátory bol skúmaný v rozsahu 
jeho podprahovej koncentrácie na heterotrófne mikroorganizmy, do max. 3 mg.l-1. 
Výsledky sú znázornené na obrázku 5. Tieto výsledky dokumentujú prekvapivo nízku 
reprodukovateľnosť meraní pri jednotlivých koncentráciách 2-MBT (pri 0,5 mg.l-1 
inhibícia je v hraniciach -5 % až 28 %, pri 1,0 mg.l-1 inhibícia je 5 % až 35 % a pri 2,0 
mg.l-1 inhibícia je 20 % až 50 %). Príčina tejto skutočnosti nie je známa. Zrejme 
dochádza k zmene 2-MBT počas testu. Z výsledkov znázornených na obrázku 5 
vyplýva, že sa nevyskytuje prahová koncentrácia inhibície nitrifikácie účinkom 2-MBT.  

Z dôvodu očakávanej významne nižšej toxicity BT ako 2-MBT na heterotrófne mikro-
organizmy, toxicita BT bola skúmaná v rozsahu 0 až 50 mg.l-1. Z výsledkov 
znázornených na obrázku 6 vyplýva, že prahová koncentrácia inhibície nitrifikácie 
účinkom BT je v oblasti 10 mg.l-1.  

Následne výsledky všetkých 48 meraní stanovenia toxicity bolo korelovaných lineárnou 
závislosťou na koncentrácii jednotlivých toxikantov. Konštanty závislosti boli 
vypočítané metódou najmenších štvorcov. 

I = - 11,1 + 22,8.[2-MBT] + 1,87.[BT] 

Z uvedenej závislosti vyplýva, že 2-MBT je 12 krát silnejší inhibítor nitrifikácie ako 
BT. Maximálne prípustnú, 5 %-nú inhibíciu nitrifikácie zapríčiní prídavok 2-MBT 
v koncentrácii 0,71 mg.l-1. 50 %-nú inhibíciu nitrifikácie zapríčiní prídavok 2,7 mg.l-1  
2-MBT. 

Vzhľadom na to, že v BČOV Duslo a.s. Šaľa sa požaduje kompletná nitrifikácia 140 
mg.l-1 NH4-N a denitrifikácia 200 mg.l-1 NOx-N prípustná koncentrácia 2-MBT na 
vstupe je významne nižšia ako to uvádzajú literárne pramene, napríklad [ 3 ]. 

 

Zhrnutie 

Bolo potvrdené, že 2-MBT vykazuje silné inhibičné účinky nielen na nitrifikačné ale aj 
na heterotrófne mikroorganizmy aktivovaného kalu. Bolo preukázané, že 2-MBT 
v koncentrácii 0,66 mg.l-1 nemá merateľný záporný vplyv na nitrifikáciu na BČOV 
Duslo a.s. Šaľa. 
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ABSTRACT 

Discharge measurement is a basic condition for process control and modelling within both 
natural and urbanized catchments. One of the limitations of measurement methods in use is a 
direct contact between velocity measurement device and flowing liquid leading to 
maintenance difficulties. Thus, the paper deals with design, laboratory testing and field 
verification of a nonintrusive discharge measurement method based on digital image 
processing of the free-surface and particle tracking of floatable solids of natural origin.. The 
results introduce the ability of LSPIV (Large-Scale Particle Image Velocimetry) method to 
estimate free-surface velocity profile based on free-surface imaging and post-processing in 
given cross section. The results of the project confirm the possibility of employment of 
described technique for open-channel flow measurements using CCD camera and image 
processing.  

 

KEYWORDS 

Discharge measurement; flotable solids; surface velocity; sewer system 

 

ÚVOD 

Obecně známé a v praxi využívané metody měření průtoku v netlakovém režimu proudění 
(proudění v otevřených korytech) spadají především do kategorie metod nepřímých, což 
znamená, že sledovaná hodnota průtočného množství je odvozena na základě měření jiné 
fyzikální veličiny (hloubka proudění, rychlost atp.) a aplikace zákona zachování hmoty. 
Standardními metodami stanovení průtoku je aplikace Q-h křivky měrného profilu s měřením 
hloubky proudění a metoda rychlost – plocha, kdy jsou využívány především ultrazvukové 
sondy pro měření předem definované specifické rychlosti v měrném profilu. 

Předkládaný příspěvek se zaměřuje na využití optických metod a metod vizuálního sledování 
pohybu plavených částic ke stanovení okamžitých hodnot průtoku. Konkrétně se jedná o 
metodu LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry) aplikovanou na mapování 
proudového pole na volné hladině v laboratorních (Baud, 2005; Weitbrecht, 2002) a terénních 
podmínkách (Fujita, 1998; Creutin, 2003), resp. stanovení podélných vektorů rychlosti v 
napříč celým měrným profilem v daném okamžiku. Tak lze získat informace o rychlostech, 
které jsou na kvalitativně stejné úrovni, jako poskytují metody akustické. Navíc se jedná o 



     

 

 

~ 10 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

metodu neinvazivní, což výrazně zvyšuje její využitelnost při dlouhodobém monitoringu 
průtoku za extrémních hydrologických situací či pro proudění s výrazným obsahem splavenin 
(např. splaškové odpadní vody).  

STANOVENÍ PRŮTOKU V M ĚRNÉM PROFILU 

Základní princip metody 

Princip metody je znázorněn na Obr. 1 Osvětlení hladiny je zajištěno přídavným nebo 
přirozeným osvětlením. Volná hladina tak sama vytváří rovinu měřícího prostoru. Na určitou 
část této roviny (tzv. měřicí oblast) je zaostřena CCD kamera, která v čase t sejme snímek A a 
v čase t+t snímek B pohybující se tekutiny.  

 

Obrázek 1. Základní princip metody měření průtoku metodou LSPIV. 

Pro vyhodnocení vektorů rychlosti je provést vzájemnou korelaci mezi odpovídajícími si 
vyšetřovanými oblastmi jednotlivých párů snímků I1 a I2 (Obr. 2), jejímž výsledkem je 
korelační rovina fg s maximální špičkou na pozici (i,j).  

 

Obrázek 2. Analýza dvojice snímků: digitální korelační metoda 

Posunutí polohy maximální špičky v korelační rovině vůči středu této roviny udává posunutí 
mezi oblastmi v pixelech. Hodnota posunutí mezi oblastmi obecně nemá hodnotu celých 
pixelů, proto je pro vyjádření skutečného posunutí použito interpolace.  

Odpovídající měřítko rychlosti je dáno měřítkem délek (vztah mezi fyzickým souřadným 
systémem v rovině volné hladiny a získaného snímku) a měřítkem času, které je dáno 
frekvencí snímání.  

Vyhodnocení průtoku 

Dalším krokem pro stanovení průtoku v otevřených korytech je definice střední průřezové 
rychlosti ze získaných dat. Nejjednodušším přístupem je aplikace lineárního empirického 
modelu popisující závislost mezi povrchovou rychlostí up a rychlostí svislicovou us příslušící 
dané pořadnici. Takovýto postup použil Creutin (2003), který zavedl předpoklad konstantního 
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poměru RF = 0.85 = us/up pro všechny svislice v měrném profilu. Alternativní možností je 
aplikace parabolických (Buchanan, 1969), logaritmických (Dingman, 1993) či mocninných 
(Fujita, 1998) modelů vertikálního rozdělení rychlosti. Výhodou těchto modelů je rychlost a 
jednoduchost výpočtu. Nicméně diskutabilní je platnost daných empirických modelů ve všech 
svislých podélných rovinách v měrném profilu. Vliv sekundárního proudění v blízkosti břehů 
koryta ovlivňuje tvar vertikálního rychlostního profilu a to i v prizmatických korytech 
obdélníkového žlabu. 

Pro stanovení průtoku byl zvolen nejjednodušší empirický přístup. Jednotlivé měrné profily 
byly kalibrovány detailním proměřením rychlostního pole a na základě těchto experimentů 
byl stanoven poměr mezi povrchovou a svislicovou rychlostí v příčném profilu. Průtok byl 
potom stanoven numerickou integrací přes hloubku h a šířku B proudění jako: 

� � � � ������
	




�



         (1) 

EXPERIMENTÁLNÍ ZA ŘÍZENÍ 

Pro všechny experimenty byla používána CCD monochromatická kamera BASLER Scout 
scA-1000-30fm s maximální frekvencí 30 Hz při plném rozlišení 1034 x 779 pixelů a s 
technologií progresivního skenování. Samotné vyhodnocení vektorů rychlosti probíhalo 
v prostředí Matlab/Simulink (Mathworks) s využitím modifikovaných open source knihoven 
OpenPIV.  

V laboratorních experimentech byly používány částice kulového tvaru (LDPE Bralen VA 20-
60 – mléčná barva) s měrnou hmotnostní 0,914 g/cm3 a průměrem zrn 3.5 mm. Při aplikaci 
technologie v systémech městského odvodnění byly využívány přirozené částice, které 
obsahuje surová odpadní voda (zbytky papíru, fekálie, hygienické pomůcky atd.).  

 

VÝSLEDKY 

Laboratorní experimenty 

Základní experimenty byly provedeny na měrných tratích v laboratorních podmínkách. 
Konkrétně se jednalo o testování metodiky na prizmatickém žlabu s šířkou proudění B = 0,5 
m a o experimenty v neprizmatickém korytě s šířkou hladiny v měrném profilu B = 0,8 m. 

Při experimentech byly testovány parametry metody jako frekvence snímkování, velikost 
vyšetřované oblasti apod. 

ČOV Kbely 

Výsledky z měrného profilu na ČOV Kbely potvrzují, že aplikace metody v terénních 
podmínkách je zcela realistická. První část experimentů byla snímána náhodně v čase 
s frekvencí 30 fps. Při každém měření bylo nasnímáno 500 snímků, což odpovídá 16.66 
sekundám (Obr. 3). Výsledky byly porovnávány s měření PVK a.s. z měrného žlabu. 
Korelace mezi výsledky je vynikající (Obr. 4). Druhá série experimentů byla provedena jako 
kontinuální měření, kdy bylo snímáno 150 snímků s frekvencí 30 fps (doba měření 5 s) 
každých 30 vteřin přes delší časový interval. Výsledky mají podobný charakter, tzn. velmi 
dobrou korelaci mezi měřenými a referenčními daty (Obr. 4).   
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Obrázek 3. Rychlostní profily povrchových rychlostí v příčném profilu žlabu ČOV.  

  

Obrázek 4. Korelace mezi průtokem měřeným metodou LSPIV a referenčním měřením PVK 
a.s. 

 

ZÁVĚRY 

Výsledky prezentovaného projektu prokazují, že aplikace uvedené metody pro měření 
průtoku v otevřených korytech je možná v širokém spektru okrajových podmínek. Bylo 
prokázáno, že aplikace nečiní problémy v laboratorních podmínkách a v systémech městského 
odvodnění. To je dáno především dostupností uměle dávkovaných nebo přirozených částic, 
které jsou potřebné pro detekci rychlostních profilů na volné hladině. V rámci experimentů 
byl rovněž prokázán potenciál metody v hydraulickém laboratorním výzkumu se zaměřením 
na mapování rychlostních polí na hydraulických modelech především aluviálních toků. 
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ABSTRAKT 

Čistírny odpadních vod často nejsou době provozovány v optimálním energetickém režimu. 
Projekt „SynEnergie z odpadních vod“ řeší několik variant jak vylepšit stávající energetickou 
bilanci ČOV. Jedná se hlavně o optimalizaci spotřeby jednotlivých elektrických spotřebičů, 
změnu technologie, využití tepelné energie pomocí tepelných čerpadel na vytápění objektů či 
technologických procesů nebo zvýšení produkce bioplynu. V příspěvku se zabýváme realizací 
„energetického auditu“ ČOV a návrh opatření na snížení energetické spotřeby.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

bioplyn, desintegrace kalu, energetická spotřeba, energetický audit, tepelné čerpadlo 

 

STÁVAJÍCÍ A NAVRHOVANÝ STAV POSUZOVANÉ Č OV  

Úvod 

Otázka nákladů na mikroekonomické úrovni a obavy z emisí skleníkových plynů na globální 
úrovni se staly hlavní hnací silou směrem k větší efektivnosti využívání energie v čištění 
odpadních vod. Centrální evropské iniciativy pro optimalizaci provozu, přišly s potenciálem 
úspory energie o 30-50% oproti stávajícím nákladům. 1 Otázka úspor energie je v ČR také 
téma číslo jedna a má přímý dopad na obyvatelstvo. Menší čistírny jsou z hlediska 
optimalizace vetší výzvou. Proto se v projektu se zabýváme čistírnami do 50 000 EO. 



  

 

 

 

Stávající stav 

V posuzované čistírně (asi 40 000 EO)
denitrifikací a se zvýšeným biologickým odstra
stávajícím kanalizačním sběrač
lapákem štěrku jsou odpadní vody zdvih
česlovny a lapáku písku. Poté jsou odpadní vody p
předčištěná voda je přiváděna do aktiva
která je vybavena ponornými 
anaerobním stupněm je směs rozd
na principu simultánní biologické nitrifikace a denitrifikace. Na konci provzduš
jsou umístěny sondy pro měř
chodu dmychadel. Směs vody a aktivovaného kalu je p
Směs je rozdělována na dvojici technologicky nízkých dosazovacích nádrží a na jednu 
hlubokou dosazovací nádrž. Vratný aktivovaný kal je veden do anaerobní sekce aktiva
systému, přebytečný kal je veden ke strojnímu zahušt
anaerobně stabilizovány. Kalové hospodá
nádrž a odvodnění kalu. Ohř
fermentační nádrži (FN) a usklad
v kotelně pro ohřev topné vody a teplé vody V
plyn. V letních měsících je přebytek bioplynu spalován v
se na ČOV nevyrábí. 

Obrázek 1.
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ěna do aktivačního stupně, jako první je zařazena anaerobní zóna, 

která je vybavena ponornými míchadly pro úplnou homogenizaci kalu. Po pr
ěs rozdělována na dvojici oběhových aktivačních nádrží pracující 

na principu simultánní biologické nitrifikace a denitrifikace. Na konci provzduš
měření koncentrace rozpuštěného kyslíku, které slouží k

s vody a aktivovaného kalu je přiváděna do rozdě
lována na dvojici technologicky nízkých dosazovacích nádrží a na jednu 

rž. Vratný aktivovaný kal je veden do anaerobní sekce aktiva
ný kal je veden ke strojnímu zahuštění. Primární a zahušt

 stabilizovány. Kalové hospodářství zahrnuje 2 fermentační nádrže, usklad
ní kalu. Ohřev kalu zajišťuje výměník tepla.  Bioplyn je vyvíjen ve 

ní nádrži (FN) a uskladňován v suchém plynojemu s plovoucím stropem a využíván 
ev topné vody a teplé vody V zimním období je v kotelně
sících je přebytek bioplynu spalován v hořáku zbytkového plynu. Elekt

Obrázek 1. Stávající stav čistírny – schéma 
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Stávající stav 

Instalovaný výkon 785 kW 

Maximální souběžný výkon 295 kW 

Spotřeba elektrické energie 785 515 kWh/rok 

Spotřeba zemního plynu 19 132 m3/rok 

Množství vyrobeného bioplynu 140 426 m3/rok 

Množství bioplynu do kotelny 123 295 m3/rok 

Průměrná denní výroba bioplynu 385 m3/den 

Tepelná ztráta administrativní budovy  50 kW 

Spotřeba tepla - administrativní budovy  123 150 kWh/rok 

Spotřeba tepla – FN + ostatní 981 612 kWh/rok 

Tepelná soběstačnost 81,46 % 

Výroba elektrické energie ne   

Tabulka 1. Stávající stav čistírny – spotřeby 

 

 

Obrázek 2. Stávající stav čistírny – plynové hospodářství 

Navrhovaný stav 

Bylo provedeno celkové posouzení. Nejefektivnější zněnou se jevilo využití kalu. Proto byla 
navržena předúprava kalu pomocí protiproudé ultrazvukové dezintegrace. Tato technologie 
má za následek zvýšení produkce bioplynu, zredukování organického podílu ve vyhnilém 
kalu, snížení nákladů na likvidaci kalu a stabilizuje proces vyhnívání. Dezintegrační jednotka 
bude umístěna za strojním zahuštěním kalu v objektu zahuštění kalu. Aby byl provoz 
ekonomicky zajímavý, bude instalováno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo bude sloužit pro 
předehřev vody na výměník kalu a k vytápění objektu administrativní budovy. Tato 
technologie opět navýší instalovaný výkon, ale při topném faktoru (COP), který je u těchto 
technologii při odebírání tepla z vody až 6, je tato investice oprávněná.  
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Výměník pro odebírání tepla z odtoku je možno umístit jako kompaktní zařízení a není třeba 
větších stavebních úprav. Bioplyn bude použit pro výrobu elektrické energie a tepla 
v kogenerační jednotce. Kogenerační jednotka je použita v kapotovém kompaktním 
provedení, odpadají tudíž větší stavební zásahy do již stávajících objektů.  Výroba elektrické 
energie umožní větší soběstačnost čistírny a zlepší ekonomiku celého provozu. Současně 
dojde k navýšení instalovaného výkonu čistírny odpadních vod. 

 

Obrázek 3. Navrhovaný stav čistírny – plynové hospodářství, spotřeba tepla 

Celková spotřeba tepla v průběhu roku je tvořena součtem jednotlivých křivek. Primárně je 
spotřebována tepelná energie z kogenerační jednotky a z kotelny bioplynu. Když tato výroba 
nestačí, je okruh doplněn o tepelné čerpadlo, případně o zemní plyn, který je spotřebováván 
v kotelně. Kogenerační jednotka má výkon 77 kWE a 125 kWTh., spotřeba bioplynu je 35 
Nm3.hod-1. Tepelné čerpadlo má příkon 2 x 22 kW, topný výkon na základě topného faktoru 
až 160 kW. 

Stávající stav   Návrhový stav 
      [Kč/rok]     [Kč/rok] 

Instalovaný výkon 785 kW - 845 kW - 

Maximální souběžný výkon 295 kW - 355 kW - 

Spotřeba elektrické energie 785 515 kWh/rok 2 411 900 560 000 kWh/rok 1 735 440 

Výroba elektrické energie ne - - 350 400 kWh/rok - 

Spotřeba včetně vyrobené el. en - - - 910 400 kWh/rok   

Spotřeba zemního plynu 19 132 m3/rok 240 403 11 369 m3/rok 141 316 

Množství vyrobeného bioplynu 140 426 m3/rok - 196735 m3/rok - 

Množství bioplynu do kotelny 123 295 m3/rok - 24 800 m3/rok - 

Denní výroba bioplynu 385 m3/den - 539 m3/den  - 

Tepelná ztráta admin. budovy  50 kW - 50 kW - 

Spotřeba tepla - admin. budovy  123 150 kWh/rok - 123 150 kWh/rok - 

Spotřeba tepla - FN + ostatní 981 612 kWh/rok - 981 612 kWh/rok - 

Elektrická soběstačnost 0 %   38 %   

Investice ne     ano     

KJ (doprava, instalace, revize)     - 2 590 000 Kč 103 600 
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Dezintegrátor (Doprava, instalace)     - 2 875 400 Kč 115 016 

TČ (Doprava, instalace..)     - 1 190 000 Kč 47 600 

Roční platba     2 652 303     1 599 852 

Rozdíl platby           1 052 451 

Zelený bonus ne   - ano   543 120 

Návratnost investice         4,17 roků 

Tabulka 2. Stávající a návrhový stav čistírny  - návratnost investice 

 

Shrnutí 

Posuzovaná čistírna se pomocí předúpravy kalu a vhodnou kombinací technologií může stát 
z 38 % soběstačnou s ohledem na spotřebu elektrické energie. Vyrobená elektrická energie 
energie je spotřebována k provozu ČOV a zhodnocena zeleným bonusem 1550 Kč.MWh-1. 
Dalšími opatřeními, jako je instalace fotovoltaických panelů, popřípadě využití dalšího 
odpadního tepla pro sušení kalu, lze čistírnu optimalizovat až na cca 50 % soběstačnosti. 
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Projekt „SynEnergie“ z odpadních vod“ je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu z 
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transferu znalostí. 
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ABSTRACT 

Arsenic and nickel is known as a poison of acute toxicity and has long term carcinogenic 
properties. In this study, γ-Fe2O3 was synthesized and used as a magnetic adsorbent for 
arsenate (As(V)) and nickel (Ni(II)) removal. The characterization of synthesized adsorbent 
and its adsorption capacity are investigated by Transmission Electron Microscope (TEM), X-
Ray powder diffraction (XRD), the Brunauer–Elmet–Teller nitrogen adsorption technique 
(BET-N2 adsorption) and batch experiments. It is shown that the nano-magnetic adsorbent has 
a average crystalline size of 14 nm, specific surface area of 84.7 m2/g. The Langmuir 
adsorption isotherm was found to be the best model to describe the adsorption of As(V) and 
Ni(II) with adsorption capacities of 16.36 mg g-1and 8.08 mg g-1, respectively. This result 
suggests that nano-magnetic γ-Fe2O3 adsorbent and magnetic separations offer a promising 
method for As(V) and Ni(II) removal in water technology. 

 

KEYWORDS: Adsorption capacity, magnetic separation, γ-Fe2O3 nanoparticles, 
nanoadsorbent 
 

INTRODUCTION 
Heavy metal pollution is an environmental problem of global concern. Nickel is harmful if 
discharged into natural water resources because it is a non-biodegradable toxic heavy 
metal ion. The main source of nickel pollution in the water derives from industrial production 
processes such as galvanization, smelting, mining, dyeing operation, batteries manufacturing 
and metal finishing [1]. Arsenic is also a well–known highly toxic and carcinogenic element. 
Elevated concentrations of arsenic are found in the groundwater of many regions of countries 
around the world. The World Health Organization (WHO) requires the concentration of 
arsenic and nickel in drinking water not to exceed 10 µgL-1 and 70 µgL-1, respectively. 
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Adsorption is one of the most promising techniques for the removal of metallic pollutants 
from industrial effluents. Adsorption offers high efficiency, cost effectiveness, and easy 
handling among the majority of physiochemical treatment methods. Nanotechnology has been 
considered as one of the most important advancements in science and technology. Its essence 
is the ability to fabricate and engineer the materials and systems with the desired structures 
and functionalities using the nano-sized building blocks. Nanoparticles are one of the most 
important building blocks in fabrication of nanomaterials. For an instance, magnetic γ-Fe2O3 
nanoparticles have attracted much attention not only in the field of magnetic recording but 
also in the areas of medical care and magnetic sensing in the recent decades. It is believed that 
magnetic nanoparticles exhibit the finite-size effect or high ratio of surface-to-volume, 
resulting in a higher adsorption capacity for metal removal [2]. In addition, the easy 
separation of metal loaded magnetic adsorbent from solution can be achieved using an 
external magnetic field. Thus, an efficient, economic, scalable and non-toxic synthesis of γ-
Fe2O3 nanoparticles is highly preferred for environmental applications [3]. In present work, 
we conducted a research on the purification of the synthesized wastewater, which contains 
As(V) and Ni (II), using the  γ-Fe2O3 nanoparticles.  

 
MATERIAL AND METHOD 

Materials and instruments 

All chemicals were reagent grade and they were used without further purification. A stock 
solution of 1000 mg L-1 of As(V) and Ni(II) was prepared from Na2HAsO4·7H2O and 
Ni(NO3)·6H2O. The As(V) solutions of required concentrations for further experiments were 
made by diluting the stock with 0.2 % (v/v) HCl. Throughout the experiment we used double 
distilled water. Structural characterization was carried out using a Transmission Electron 
Microscope (JEOL JEM-1010, USA) operated at 80 kV. XRD patterns were recorded with a 
PANalytical X’pert PRO, Netherlands, diffractometer with Cu Kα radiation (λ: 1.5406 Å) at 
room temperature operated at 40 kV. Arsenic and nickel concentrations were determined by 
flameless graphite furnace atomic adsorption spectrometry (Varian Spectr AAS 880).  

Synthesis of the γ-Fe2O3 nanoadsorbent 

The γ-Fe2O3 nanoparticles were synthesized under the oxidizing environment as follows: 
FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O (2:1 w/w) were dissolved in 40ml H2O and sonicated for 1 
minute. Then the solution was stirred in a water bath at 80°C for 5 minutes at 500 rpm. After 
that, 5 ml of NH4OH (30 %) was added into the solution at once and stirred further for 1 hour. 
After one hour, the formed nanoparticles were washed with acetone : methanol (1:1) solution 
5 times. The sample was then vacuum dried at 50 °C for 10 hours, obtaining the γ-Fe2O3 
nanoparticles [4]. 
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Batch adsorption experiments 

All experiments were conducted in a 250 mL Erlenmeyer flask placed on a bench top orbital 
shaker table (200 rpm) at room temperature. The pH of the solution was manually maintained 
at the desired value (pH of 7.0±0.1) using 0.01 M HCL and 0.01 M NaOH. Adsorption 
equilibrium isotherm experiments were performed by mixing 0.2 g of adsorbent with 100 ml 
of solution for a range of initial concentration of [5-100] mg L-1 and [1-50] mg L-1 for As(V) 
and Ni(II) adsorption, respectively. The metal amount uptake q (mg g-1) was calculated as 

q = (C0 – Cf) V / m (1) 

where, Co and Cf are the concentrations of the initial and the final As(V) or Ni(II) (mg L-1); V 
is the volume of the solution (L) and m is the mass of γ-Fe2O3 adsorbent (g). 

 

RESULTS AND DISCUSION 

Materials characterization 

The XRD pattern of as synthesized γ-Fe2O3 nanoparticles shows the single crystalline phases 
of pure γ-Fe2O3 at 30.15°, 35.48°, 43.17°, 53.74°, 57.11°, 62.69° and 74.19° corresponding to 
the Miller indices (220), (311), (400), (422), (511), (440) and (533). The average grain size 
(diameter) of the γ-Fe2O3 nanoparticles is calculated by the Debye-Sherrer formula as:  

d = 0.9 λ / σ cos θ (2) 

where λ is the X-ray wavelength, σ is the full-width half-maximum (FWHM) at relative 
intensity of 100%, and θ is the diffraction angle at that intensity. By studying the XRD results 
it can be concluded that the as-synthesized nanoparticles have an average crystalline size of 
14nm, which was calculated using the above formula at the <311> peak.  

                      

          Fig.1. TEM images of the γ-Fe2O3                         Fig.2. Magnetic separation of γ-Fe2O3 
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Adsorption equilibrium isotherm 

The adsorption equilibrium data were analyzed using the linear form of the Langmuir (Eq. 3) 
and Freundlich (Eq. 4) adsorption isotherm models as follows: 

Ce/qe = (1/qmKL) + (Ce/qm)      (3)            log qe = log KF + (1/n) log Ce  (4) 

where, qe (mg g-1) is the amount of adsorbed metal per unit weight of adsorbent at 
equilibrium, Ce (mg L-1) is equilibrium concentration of metal in solution, qm (mg g-1) is the 
maximum monolayer adsorption capacity, KF and KL are the Freundlich and Langmuir 
adsorption coefficients and n is the Freundlich exponent. 
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Fig.3. Langmuir (a) and Freundlich (b) adsorption isotherm for As(V) and Ni(II) adsorption 

The Langmuir and Freundlich adsorption isotherm plots of  As(V) and Ni(II) onto γ-Fe2O3 are 
shown in Figs. 3a and 3b. The corresponding values of the constants appearing in the 
Langmuir and the Freundlich equations are summarized in Table 1. The high R2 values 
obtained as shown in Tab. 1 indicate that experimental data obeyed both Langmuir and 
Freundlich isotherm models but the Langmuir model is found to give a better fit of the 
experimental data than the Freundlich model for both As(V) and Ni(II) adsorption. The 
Langmuir monolayer adsorption capacity (qm, mg g-1) value obtained from the linear method 
of analysis was 16.36 mg g-1 and 8.084 mg g-1 for As(V) and Ni(II) removal, respectively. As 
the qm value of the sorbent varies with the experimental conditions, direct comparison with 
literature values is not always possible, nevertheless, from the data of other adsorbents, we 
can conclude that γ-Fe2O3 adsorbent are the competitive adsorbent for As(V) and Ni(II) 
removal.  
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Tab. 1. Langmuir and Freundlich adsorption isotherm constants for As(V) and Ni(II) 
adsorption onto γ-Fe2O3 

Adsorbate Langmuir constants  Freundlich constants 

 
qm KL 

R2  n 
KF 

R2 
mg g-1 (L mg-1) (mg. g-1)(L. mg-1)-1/n 

Arsenate As(V) 16.36 0.262 0.9952  4.95 6.781 0.9901 

Nickel Ni(II) 8.08 0.467 0.9902  2.29 2.993 0.9043 

 

CONCLUSION 

The efficiency of magnetic nanoparticles γ-Fe2O3 in removing As(V) and Ni(II) ions from 
aqueous solution has been investigated. It is expected that the γ-Fe2O3  nanoparticles with fine 
grain size (14 nm) will be used as one of the effective, convenient and low-costing methods 
for removal and recovery of heavy metals in water technology.  
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ABSTRAKT  
Představení možností vystrojení pravoúhlé podélně protékané horizontální dosazovací nádrže 
technologií odtahu sedimentovaného kalu a shrabování plovoucích nečistot Clari-Vac® u 
ČOV velikosti od 500 do 5 000 EO. Seznámení s konkrétní realizací této technologie při 
rekonstrukci ČOV Mladá Vožice (2 750 EO) a novostavby ČOV Lochovice (2 530 EO).  

 

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PŘEDSTAVOVANOU TECHNOLOGIÍ 
Princip funkce technologie Clari-Vac® 

Na plovácích je umístěna technologie odstraňování usazeného kalu ze dna dosazovací nádrže. 
Jedná se o nerezovou potrubní konstrukci, která zajišťuje pomocí principu spojených nádob 
odsávání kalu ze dna nádrže. Konstrukce je na plovácích tažena nerezovým lankem z jedné 
strany dosazovací nádrže na druhou. Vyústění systému odsávání kalu je ponořeno pod hladinu 
v bočním kanálu dosazovací nádrže. Čerpadlem, které z tohoto kanálu odsává kal je dosažen 
rozdíl hladiny, který zajišťuje odsávání kalu ze dna dosazovací nádrže přes otvory v potrubí, 
které je taženo těsně nade dnem nádrže. Regulací výkonu tohoto čerpadla dochází ke 
snižování nebo zvyšování rozdílu hladiny v dosazovací nádrži a postranním kanálu a tím 
k navýšení nebo snížení sacího efektu spojených nádob. Kal je tímto čerpadlem z postranního 
kanálu čerpán do denitrifikace, zároveň je ale možné pouhým otevřením klapky na potrubí do 
nitrifikace plynule regulovat vnitřní recirkulaci biologické linky nebo zároveň také kal 
dopravovat do kalojemu.  

Na plovácích je dále umístěno stírací zařízení pro odstranění plovoucích nečistot z hladiny 
dosazovací nádrže, takže při každém pojezdu tam a zpět jsou automaticky odstraněny 
plovoucí nečistoty z hladiny dosazovací nádrže a načerpány zpět do biologické linky, popř. do 
kalojemu. 
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Výhodou tohoto systému je jeho energetická i investiční nenáročnost. Jedno recirkulační 
čerpadlo zajišťuje recirkulaci, odkalení přebytečného kalu do kalojemu i transport plovoucích 
nečistot.  

Také pro pohon plováku s potrubní konstrukcí a systému odstranění plovoucích nečistot je 
potřeba velmi málo energie. 

Hlavní technologickou výhodou tohoto systému ale je, že kal se v dosazovací nádrži 
neposouvá, ale je rovnou vysává ode dna, takže nedochází k mechanickému poškozování 
vloček na dně dosazovací nádrže. To přispívá k vysoké účinnosti dosazovací nádrže na 
odstranění NL. 

Výhodou je také snadná údržba, všechny pohyblivé části systému jsou nad vodou, systém 
plave po hladině bez kontaktu se stavební částí čistírny, takže nedochází k žádným dalším 
ztrátám třením ani opotřebení.  

Na obrázku 1 je znázorněn popis systému Clari-Vac® dosazovací nádrže ČOV Mladá Vožice 
a na obrázku 2 je vidět využití tohoto systému na ČOV Lochovice.  

 

ZÁVĚR 
Praktické využití vystrojení dosazovacích nádrží na ČOV Mladá Vožice a ČOV Lochovice 
prokázalo všechny očekávané výhody využití tohoto systému, navíc se prokázala jedna 
významná montážní výhoda, a to, že technologie vystrojení dosazovací nádrže není v podstatě 
závislá na stavebním provedení dosazovací nádrže.  

Výsledky ze zkušebního provozu na ČOV Mladá Vožice prokazují vysokou stabilitu 
účinnosti na separaci nerozpuštěných látek dosahované při různém hydraulickém i látkovém 
zatížení – od nastartování biologického procesu po uvedení do provozu (srpen 2010) 
nepřesáhl tento ukazatel hodnotu 5 mg/l.  

Na ČOV Lochovice je v současné době připojeno pouze 40 % obyvatel. Koncentrace 
nerozpuštěných látek na odtoku se pohybuje kolem 2 mg/l.  
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Obrázek 1 – Řez A-A dosazovací nádrží ČOV Mladá Vožice 
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Obrázek 2 – Zobrazení využití dosazovací nádrže Clari-Vac® na ČOV Mladá Vožice 
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ABSTRAKT 

Poster shrnuje problematiku návrhu a výběru vhodného aeračního systému pro technologii 
biologického čištění odpadních vod na ČOV chemického průmyslového podniku DUSLO 
a.s., Šaľa na Slovensku, a to s ohledem na charakter odpadních vod, požadavky na jejich 
čištění a stávající geometrii nádrží.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

hyperboloidní míchadla/aerátory, chemický průmysl, intenzifikace provzdušňování, návrh 
provzdušňovacích systémů, průmyslové odpadní vody 

 

CHARAKTER Č IŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 

Duslo a.s. v Šaľe patří k nejvýznamnějším společnostem chemického průmyslu na Slovensku. 
Odpadní vody, které vznikají ve výrobních provozech společnosti Duslo a.s., je možné podle 
převládajícího znečištění rozdělit na anorganické, organické a splaškové.  

Anorganické odpadní vody vykazují pH od 6 do 10 a jsou znečištěné převážně anorganickými 
solemi a částečně i ropnými látkami. Tyto vody jsou odvedeny na anorganickou ČOV. 
Společně s těmito vodami jsou odváděny srážkové a drenážní vody z celého areálu 
společnosti. Organické odpadní tvoří odpadní vody vznikající v bloku organických výrob a z 
mytí železničních cisteren. Vyznačují se vysokým obsahem anorganických solí a celé škály 
organických látek, z nichž v současné době dominují methylisobutanol, methylisobutylketon, 
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toluen, anilin a N-nitrosodifenylaminu. Teplota surové odpadní vody se pohybuje okolo 40 °C 
a pH v rozmezí 6,7 až 10,8. Kromě splaškových vod z areálu společnosti jsou na ČOV 
přivedeny i splaškové vody z obce Trnovec nad Váhom. Obecným znakem odpadních vod, 
které vznikají ve výrobních provozech společnosti Duslo a.s. je jejich vysoká kvalitativní i 
kvantitativní variabilita v čase závislá na výrobním programu společnosti a v dlouhodobějším 
výhledu je obtížně predikovatelná. 

PROJEKT REKONSTRUKCE BIOLOGICKÉ Č ÁSTI ČOV 
Nová koncepce biologické ČOV vychází, v souladu se zadávací dokumentací, ze zachování 
dvoustupňového uspořádání čistírny. V prvním stupni bylo navrženo oddělené čištění 
organických vod (I° OOV) nově koncipována jako RDN systém v dvojlinkovém uspořádání. 
Předčištění OOV probíhá ve fyzikálně chemickém bloku (FCHB) provozovaném jako 
samostatná denitrifikace. Anorganické odpadní vody jsou čerpány do prvního stupně čištění 
(I° AOV) nově koncipovaného jako DN systém v jednolinkovém uspořádání. Pro druhý 
stupeň čištění odpadních vod (II° OV) bude využita čtvrtá ze stávajících aktivačních nádrží I° 
a všech osm stávajících čtvercových aktivačních nádrží II° propojených za sebou (OX2-OX4, 
ANOX/OX5- ANOX/OX6, ANOX7- ANOX7, OX9). 

 

 

 

 

Obrázek 1. Technologické schéma ČOV po rekonstrukci a ukázka zkosení dna nádrže II° OV 

INTENZIFIKACE AERACE AKTIVA ČNÍCH NÁDRŽÍ 

Aeraci a zároveň i promíchávání aktivační směsi v provzdušňovaných částech aktivací bylo 
v původní biologické ČOV zajišťováno pomocí mechanických povrchových aerátorů 
s vertikální osou – aeračních turbín. Tomuto způsobu provzdušňování pak odpovídá 
konstrukce nádrží – hloubka vody v nádržích okolo 3,5 m a výrazné zkosení hran dna. 

Cílem rekonstrukce biologické ČOV v oblasti provzdušňování je ve stávajících sanovaných a 
nově rozčleněných aktivačních nádržích zabezpečit dostatečné množství kyslíku a jeho 
rovnoměrnou distribuci po celém provzdušňovaném objemu nádrží, a to s možností regulace 
množství dodávaného kyslíku v závislosti na jeho aktuální potřebě při širokém rozpětí 
zatížení aktivace organickým a dusíkatým znečištěním, při maximální teplotě aktivační směsi 
35 °C, pH5,2 až 10,6 a při minimální spotřebě elektrické energie. Aerační systém musí být 
rovněž materiálově odolný vůči čištěným odpadním vodám. Požadavky na potřebné množství 



     

 

 

~ 33 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

kyslíku pro zabezpečení biologického čištění OV vyčíslil projektant rekonstrukce ČOV ve 
spolupráci s investorem. Stavební konstrukce stávajících nádrží nedovoluje zásadním 
způsobem měnit tvar a plochu dna nádrží a do jisté míry ani hladinu vody (viz obr.1). Značná 
redukce rovné plochy dna v důsledku zkosení hran dna a poměrně nízká hloubka 
provzdušňovaného média se projeví jako limitující prvky pro výběr vhodného 
provzdušňovacího systému.  

Pneumatická jemnobublinná membránová aerace 

V současné době je nejrozšířenějším a investorům dobře známým aeračním systémem na 
ČOV pneumatická jemnobublinná aerace s membránovými elementy nebo hadicemi. 
Obvyklým materiálem pro membrány je ethylenpropylenový kaučuk EPDM, a to díky vysoké 
odolnosti proti stárnutí. Zdrojem tlakového vzduchu pro aerační systém je dmychadlo. 

Aerační rošty se v nádržích provzdušňovaných z jednoho dmychadlového soustrojí osazují do 
jedné nivelety, a to z důvodu potřeby zajištění stejného hydrostatického tlaku a tím i stejné 
intenzity aerace u všech elementů v nádrži. Mírné nerovnosti dna se pak běžně řeší 
vyrovnáním všech provzdušňovacích roštů dle místa s nejnižší hloubkou kapaliny. U větších 
roztečí mezi dnem nádrže a aeračními elementy hrozí usazování kalu pod aeračními rošty a 
jeho zahnívání.  

Vzhledem ke sklonům náběhových hran všech aktivačních nádrží se jevila jako jediná 
opravdu schůdná varianta instalace aeračních jemnobublinných roštů pouze po ploše rovné 
části dna. V následující tabulce jsou výsledky výpočtu dodávky vzduchu do jednotlivých 
provzdušovaných nádrží pomocí jemnobublinného membránového provzdušňovacího 
systému firmy INVENT, E-FLEX®.  

Tabulka 1. Výpočet dodávky vzduchu do jednotlivých provzdušovaných nádrží pomocí 
jemnobublinného membránového provzdušňovacího systému E-FLEX® 

Parametry nádrží 
I° OOV I° AOV II° OV 

Jedn. 
R1org N1org N1anorg OX1 

OX2-OX4, OX9 
A/O5- A/O6 

Požadovaná OCp (AOR) na jednu nádrž 22,7 157,3 140,3 265,8 69,4 kg/h 
Počet roštů v nádrži 8 24 34 54 8 kpl 
Skutečně dodané OCp (AOR) na jednu nádrž 22,7 124,5 140,3 265,8 40,2 kg/h 
Dosažitelnost požadované OCp ANO NE ANO ANO NE - 
Koeficient α 0,52 0,7 0,7 0,7 0,7 - 
OCst (SOTR) na jednu nádrž 56,3 230,3 260,2 491,6 74,5 kg/h 
Pokrytí dna aeračními rošty 42 61 50 62 64 % 
Průtok vzduchu přes jeden aerační modul 
(max. 215 mN

3/h) 
128 200 147 186 200 mN

3/h 

SOTE 5,55 4,88 5,27 4,94 4,73 %/m 
Množství vzduchu do nádrže za norm. podm. 1 027 4 789 4 986 10 060 1 599 mN

3/h 
Dosažitelnost OCp,max (AORmax) - NE ANO NE NE - 
AOR ≈ OCp - potřeba kyslíku pro zajištění požadovaného biologického čištění OV a endogenní respiraci kalu, 
OCp,max (AORmax) – OCp pro maximální vstupní znečištění, OCst (SOTR) – standardní oxygenační kapacita, 
SOTE - specifická účinnost využití kyslíku 
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Jak je z tabulky 1 patrné, v nitrifikační nádrži I° organických vod a rovněž i v čtvercových 
nádržích II° čištění OV nelze ani při maximálním únosném pokrytí dna provzdušňovacími 
jemnobublinným membránovým rošty dosáhnout požadované dodávky kyslíku. Maximální 
požadované množství kyslíku ze vzduchu pak lze pak zabezpečit pouze v nitrifikační nádrži 
anorganických OV 

Hyperboloidní provzdušňovací a míchací systémy INVENT 

Z hlediska tvaru nádrží, chemického složení čištěných odpadních vod a velmi vysokého 
požadavku na množství kyslíku pro zajištění biologického čištění se jako možné vhodné 
řešení jevily hyperboloidní provzdušňovací a míchací systémy INVENT. 

Byl tudíž vypracován návrh osazení provzdušňovaných aktivačních nádrží biologické ČOV 
hyperboloidními míchadly/aerátory s pohonem v suchém provedení - HYPERCLASSIC® 
míchadlo/aerátor (HCMA). Tento systém v sobě spojuje vlastnosti hyperboloidního míchadla 
a vysoce účinného provzdušňovacího zařízení. Pod tělo míchadla, opatřeného ve spodní části 
speciálně konstruovanými žebry, je přiváděn vzduch v požadovaném množství. Otáčením 
míchadla dochází k rozbíjení bublinek vzduchu na menší a následně pak k jejich rovnoměrné 
distribuci do celého objemu nádrže. Tímto unikátním řešením se zajistí dokonalé promíchání 
nádrže, dlouhá doba zdržení bublinek vzduchu v provzdušňovaném médiu, vysoký koeficient 
α (0,8 až 0,95) a optimální využití kyslíku při současném širokém rozsahu provozních režimů. 
Oproti membránovým provzdušňovacím systémům nedochází k inkrustaci a ucpávání pórů, a 
tedy ani ke zvyšování tlakových ztrát a následnému postupnému snižování dodávaného 
množství vzduchu.  

Odolnost materiálů HCMA 

Pro ověření materiálové odolnosti hyperboloidního míchadla/aerátoru byl proveden cca 
7 měsíční test spočívající v ponoření vzorků materiálu těla míchadla a hřídele do stávající 
nádrže I°biologického čištění OV. S ohledem na dostatečnou jistotu v otázce odolnosti byla 
pro testy vybrána navíc i nádrž FCHB. Mechanické namáhání těla míchadla bylo simulováno 
napružením vzorku do nerezové konstrukce. Vyhodnocením testu vzorků v obou nádržích se 
zjistilo, že materiály, ze kterých jsou hyperboloidní míchadla/aerátory vyrobeny, odolají 
směsi organických odpadních vod a aktivovaného kalu a jsou tudíž vhodné pro instalaci 
v aktivačních nádržích biologické ČOV průmyslového podniku Duslo a.s. v Šaľe.  

Tabulka 2. Výpočet dodávky vzduchu do jednotlivých provzdušovaných nádrží pomocí 
hyperboloidních míchadel/aerátorů 

Parametry nádrží 

I° OOV I° AOV II° OV 

Jedn. 
R1org N1org N1anorg OX1 

OX2-OX4, 
OX9 

A/O5- A/O6 
Požadovaná OCp (AOR) na 
jednu nádrž 

22,7 157,3 140,3 265,8 69,4 kg/h 

Parametry HCMA (průměr-
otáčky-inst. výkon motoru) 

HCMA/ 
2500-29-11 

HCMA/ 
2500-40-30 

HCMA/ 
2500-40-30 

HCMA/ 
2500-40-30 

HCMA/ 
2500-38-22 

- 
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Parametry nádrží 

I° OOV I° AOV II° OV 

Jedn. 
R1org N1org N1anorg OX1 

OX2-OX4, 
OX9 

A/O5- A/O6 
Počet zařízení v nádrži 1 3 4 6 2 kpl 
Skutečně dodané OCp (AOR) na 
jednu nádrž 

22,7 157,3 140,3 265,8 69,4 kg/h 

Dosažitelnost požadované OCp ANO ANO ANO ANO ANO - 
Koeficient α 0,76 0,85 0,85 0,85 0,85 - 
OCst (SOTR) na jednu nádrž 38,6 239,3 213,2 404,2 105,5 kg/h 
Energetický vnos HCMA 10,8 51,5 39,8 43,8 39,9 W/m3 
SOTE 4,82 5,12 5,37 5,32 5,91 %/m 
Množství vzduchu do nádrže za 
norm. podmínek 

752 4 414 3 804 7 103 1 672 mN
3/h 

Dosaž. OCp,max (AORmax) ANO NE* ANO ANO ANO - 
* při maximální hodnotě potřeby kyslíku lze instalovanými zařízeními dosáhnou pouze 1 mg/l O2 

 

ZÁVĚR 

Jako vhodný aerační systém pro provzdušňování stávajících sanovaných a nově rozčleněných 
aktivačních nádrží biologické ČOV a.s. Duslo Šaľa byly navrženy hyperboloidní 
míchadla/aerátory s pohonem v suchém provedení - HYPERCLASSIC® míchadlo/aerátor 
spolu s dmychadly jako zdrojem tlakového vzduchu.  

Vhodně navržené řešení pomocí hyperboloidního provzdušňovacího a míchacího systému 
INVENT zabezpečí dostatečné množství kyslíku ze vzduchu a jeho rovnoměrnou distribuci 
po celém provzdušňovaném objemu nádrží, a to s možností regulace množství dodávaného 
kyslíku v závislosti na jeho aktuální potřebě při širokém rozpětí zatížení aktivace organickým 
a dusíkatým znečištěním a při maximální teplotě aktivační směsi 35 °C. Materiálová odolnost 
navrženého zařízení v reálných podmínkách byla ověřena testem přímo v nádržích biologické 
ČOV pro čištění organických odpadních vod.  

Pneumatická jemnobublinná aerace se ukázala jako vhodným řešením pouze pro 
provzdušňování nitrifikační nádrže anorganických vod a bude v této nádrži i instalována. 
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DUSÍKATÉ ORGANICKÉ LÁTKY V KOMUNÁLNÍCH 
ODPADNÍCH VODÁCH 

 
Hrich K.*, Malá J.*, Hrich R.** 

 
*VUT FAST Brno, Ústav chemie, Žižkova 17, 602 00 Brno 

**BVK, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno 
Email: hrich.k@fce.vutbr.cz, mala.j@fce.vutbr.cz, rhrich@bvk.cz 

 
ABSTRAKT 
Příspěvek prezentuje výsledky studie provedené na ČOV Brno-Modřice, která disponuje 
neobvykle širokou databází z mnohaletého monitoringu a kde v minulých letech podíl Norg 
dosahoval až 50 % celkového dusíku. Cílem studie bylo analyzovat výskyt Norg v surové 
odpadní vodě. Z výsledků vyplývá, že průměrný podíl Norg v Ncelk během sledovaných let 
klesal od 32,6 % na 25,9 %. Byla zjištěna vysoká závislost mezi podílem Norg v surové 
odpadní vodě a zatížením čistírny Norg a mezi podílem Norg a zvyšující se koncentrací c(Norg). 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
čistírna odpadních vod, kanalizace, odpadní vody, organické látky, organicky vázaný dusík 
 
ÚVOD 
Složení městské odpadní vody je určeno složením jejích jednotlivých částí, to je vodami 
splaškovými, průmyslovými, balastními a srážkovými. Na znečištění splaškových odpadních 
vod se výrazně podílejí produkty metabolismu člověka - moč a fekálie. Denní produkce 
dusíku v moči je 10 až 18 g/obyv. se zvýšeným podílem při masité stravě, na feces připadá 0,5 
až 1,5 g/obyv. Při smíšené stravě činí podíl dusíku vylučovaného v močovině 81 % z 
celkového množství organicky vázaného dusíku. Močovina je látkou v prostředí odpadní vody 
velice labilní, neboť působením enzymu ureázy se rozkládá na NH3 a CO2. Proto je 
koncentrace Norg v odpadní vodě ovlivněna dobou mezi jejím vznikem a přítokem na ČOV, 
tedy na době zdržení ve stokové síti, závislé především na délce této sítě. Jako další látky je 
možno uvést indoxyl, vzniklý z aminokyseliny tryptofanu a produkovaný denně v množství 
až 36 mg/obyv., imidazolové sloučeniny, k nimž patří např. histidin a histamin, s denní 
produkcí 80 - 450 mg/obyv., dále též aminosacharidy, indikan, indol, skatol, vitaminy řady B, 
kyselinu muramovou aj. Proteiny jsou v odpadních vodách koloidně rozpuštěné. Přicházejí 
nejen se surovou odpadní vodou, ale také se uvolňují z odumřelých buněk bakterií 
aktivovaného kalu. Mají složitou strukturu, proto je jejich bakteriální rozklad velmi pomalý. 
Adsorbují se na povrchu bakterií a rozkládají se na jednodušší sloučeniny, které pronikají do 
bakteriální buňky, kde se dále rozkládají. Produktem rozkladu jsou aminokyseliny, které dále 
podléhají deaminaci.  

METODIKA 
ČOV Brno-Modřice poskytla pro zpracování vybrané údaje o složení surové vody vstupující 
na ČOV za rok 2007 až 2010. Vzorky vody byly odebírány jako typ C, tedy jako 24-hodinový 
slévaný vzorek, který je složen z bodových dvouhodinových vzorků, kdy poměr objemu je 
odvislý od průměrného dvouhodinového průtoku. Podle standardního pracovního postupu se 
vzorek homogenizuje a obsah dusíku se stanovuje v suspenzi.  
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VÝSLEDKY A DISKUZE 

Roční chod Norg 

Koncentrace organického dusíku c(Norg) v surové odpadní vodě je velmi rozkolísaná. 
Minimální koncentrace se pohybovala mezi 0,5 až 1,1 mg/l. Maximální hodnoty však 
dosahovaly koncentrací 38,1 až 61,2 mg/l organického dusíku.  
Průměrný podíl Norg ve sledovaných letech (2007 – 2010) byl 32,6 %, 32,1 %, 28,6 % a 25,9 
%. Z obr. 1. jsou patrné dvě špičky v průběhu roku a to v létě (červen 2007 a 2008, srpen 
2009 a 2010) a v zimě (prosinec 2007 a 2008). V roce 2009 je zimní maximum nevýrazné a 
v roce 2010 dokonce žádné. Dále se během let podíl Norg mírně snižuje, což je patrné 
z poklesu průměrných hodnot i z poklesu velikosti extrémních hodnot. Počet výskytů 
extrémních hodnot se příliš nemění. Extrémy podílu Norg, definované autory jako hodnoty 
převyšující 90. percentil, byly nejčastěji zaznamenány v roce 2007 v červnu (9 z 30). V roce 
2008 byla zjištěna dvě období extrémních hodnot a to v červnu (5 ze 32) a stejně v listopadu a 
prosinci (6 ze 32). Následující rok 2009 začal také vysokým výskytem extrémních hodnot 
(leden a únor 5 ze 32), který může navazovat právě na předchozí období, ale také v tomto roce 
se vyskytuje i letní měsíc bohatý na extrémní hodnoty, a to srpen (7 ze 32). V roce 2010 byl 
nejčetnější výskyt extrémních hodnot v červnu až srpnu, a to 6 – 5 – 6 výskytů z 32. 
V ostatních měsících se vyskytovaly extrémní hodnoty minimálně, případně vůbec. 
 

 
Obrázek 1. Chod průměrného podílu Norg během let 2007 až 2010 

Koncentrace organického dusíku během roku v odpadní vodě přitékající na ČOV Brno silně 
oscilují. To by napovídalo tomu, že se jedná o nepravidelné zdroje, např. o průmyslový zdroj 
s přetržitým provozem. 
I na dalších čistírnách v České republice můžeme vidět jistou rozkolísanost. Například ČOV 
Přerov zaznamenala koncentrace Norg v rozmezí 1,5 až 29,2 mg/l s průměrnou hodnotou 13,3 
mg/l a na ÚČOV Praha přitékala voda s koncentrací Norg 12,6 až 28,0 mg/l s průměrnou 
hodnotou 21,8 mg/l (údaje z roku 1998). Brněnská čistírna tedy vykazuje vyšší rozkolísanost, 
kdy minimální hodnota se blíží spíše přerovské ČOV a maximální koncentrace je mnohem 
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vyšší než na ÚČOV Praha. Průměrnými hodnotami koncentrace Norg se však blíží pražské 
čistírně, pravděpodobně proto, že jsou si velikostně blíže než s ČOV Přerov. 

Na poklesu podílu Norg se pravděpodobně nepodílí obyvatelstvo, jelikož lze předpokládat, že 
produkce na obyvatele je stále zhruba stejná. Pokles podílu Norg může souviset s poklesem 
výroby, která vypouští odpadní vody s obsahem organických dusíkatých látek, nebo rušením 
těchto závodů.  

Souvislost podílu Norg a zatížení ČOV Norg a Ncelk 

Mezi podílem Norg v surové odpadní vodě a zatížením čistírny Norg byla  zjištěna  vysoká 
závislost během  všech sledovaných let  (2007 - R2 = 0,84, 2008 - R2 = 0,88, 2009 - R2 = 0,83, 
2010 - R2 = 0,79 ), viz obr. 2. Závislost mezi zatížením ČOV celkovým dusíkem a podílem 
Norg byla zjištěna nízká až žádná, kdy se regresní koeficient během let pohyboval v intervalu 
0,14 až 0,40. 

Byla též prokázána souvislost mezi rostoucím podílem Norg a zvyšující se koncentrací c(Norg) 
(Obr. 3). Závislost měla pro všechny hodnocené roky velmi podobný průběh. Po proložení 
body mocninnou funkcí dosahoval R2 hodnot 0,81 až 0,90. 

 

 
Obrázek 2. Závislost podílu Norg na zatížení Norg 

V případě, kdy byl zaznamenán vysoký průtok odpadní vody, byl podíl Norg obvykle 
průměrný (29,8 až 35,1 %). Souvislost mezi průtokem a podílem Norg nebyla prokázána. 
Regresní koeficienty nepřekročily hodnotu 0,0041.  
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Obrázek 3. Závislost podílu Norg na c(Norg) 

Souvislost podílu Norg a obsahu organických látek 
Dalo by se očekávat, že podíl Norg poroste s rostoucím obsahem organických látek v surové 
odpadní vodě. Tato souvislost však nebyla prokázána, ať se jednalo o organické látky 
vyjádřené jako BSK, CHSK, NL-ZŽ nebo RL-ZŽ. Regresní koeficient R2 ani v jediném 
případě nepřekročil hodnotu 0,1. 
 
ZÁVĚR 
Závěrem je možné konstatovat toto: 

- Koncentrace organického dusíku c(Norg) v surové odpadní vodě na ČOV Brno je velmi 
rozkolísaná.  

- Podíl Norg v brněnské odpadní vodě se během posledních několika let trvale mírně 
snižuje. 

- Mezi podílem Norg v surové odpadní vodě a zatížením čistírny Norg byla zjištěna 
vysoká závislost. 

- Podíl Norg roste se zvyšující se koncentrací c(Norg), naopak souvislost mezi průtokem a 
podílem Norg nebyla prokázána. 

- Nebyla zjištěna korelace mezi podílem Norg a obsahem organických látek v surové 
odpadní vodě. 
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POROVNANIE MEZOFILNEJ A TERMOFILNEJ 
FERMENTÁCIE ČISTIARENSKÉHO KALU A 

KUCHYNSKÝCH ODPADOV 
 

Kubaská Miroslava, Sedláček Stanislav, Lehotská Soňa, Bodík Igor 
 

Oddelenie chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 812 37, Bratislava, Slovenská 

Republika. miroslava.kubaska@stuba.sk 
 

Abstrakt 

V prezentovanom príspevku sú uvedené výsledky dlhodobého výskumu mezofilnej 
a termofilnej anaeróbnej fermentácie. Sledované procesy prebiehali v dvoch paralelných 
laboratórnych reaktoroch, pričom v prvom reaktore boli nastavené mezofilné podmienky 
(37°C) a v druhom reaktore bol pozorovaný postupný prechod z mezofilných na termofilné 
podmienky (55°C). Počas fázy ustaľovania teploty bol ako zdroj organického uhlíka do 
reaktorov pridávaná  glukóza a následne po dosiahnutí termofilných podmienok bol ako zdroj 
organického substrátu pridávaný surový kal. V tretej fáze nastala kofermentácia surového 
kalu s kuchynskými odpadmi. Jedným zo špecifík tejto práce je, že ako jedna z mála 
porovnáva mezofilnú a termofilnú fermentáciu v dvoch totožných reaktoroch pri rovnakých 
podmienkach. Takéto prevedenie poskytuje možnosť sledovania zmien počas adaptácie 
termofilných mikroorganizmov a porovnanie parametrov a stability procesu oproti 
pôvodnému mezofilnému reaktoru. 

 

Kľúčové slová: bioplyn, mezofilná fermentácia, termofilná fermentácia, kuchynské odpady 

 

Úvod 

Mezofilná anaeróbna fermentácia je bežne používaný proces na zníženie objemu kalu 
z čistenia odpadových vôd a pre získavanie energie z odpadov vo forme bioplynu. Mezofilné 
vyhnívanie obvykle potrebuje viac ako 20-dňový zdržný čas a nie vždy je dostatočne účinné 
pri znižovaní organického znečistenia a eliminácii patogénnych organizmov (Zábranská et al., 
2000). Oproti tomu sa v termofilnej oblasti dosahujú vyššie rýchlosti rozkladu organických 
látok (pri stabilizácií kalu vyšší stupeň jeho rozkladu a lepšia deštrukcia patogénnych 
mikroorganizmov). Nevýhodou termofilnej metanizácie je vyššia spotreba energie na ohrev, 
nižšia stabilita procesu a v prípade stabilizácie zhoršená kvalita kalovej vody (Chudoba et al., 
2006).V minulých rokoch sa cestou termofilnéj fermentácie vydali prevádzkovatelia dvoch 
veľkých ČOV v ČR: ČOV Plzeň a ÚČOV Praha. Chudoba (Chudoba et al., 2006) vo svojej 
práci uvádza, že na oboch spomínaných ČOV postupne vzrástol objem vyprodukovaného 
bioplynu a tiež sa znížila produkcia vyhnitého kalu. Ďalej bola dosiahnutá lepšia stabilizácia 
kalu  a kal bol hygienicky zabezpečený. Okrem pozitívnych dopadov na prevádzku kalového 
hospodárstva sa však často objavili aj negatívne vplyvy, najmä výskyt penenia vyhnívacích 
nádrží, problémy s odvodňováním kalu a zvýšenie obsahu siloxánu v bioplyne.  

V súčasnosti nie je jednoznačne definované, ako má prebiehať prechod z mezofilného na 
termofilný režim. Podľa niektorých odborníkov je najúčinnejšia skoková zmena teploty z 
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37°C priamo na 55°C, iné názory hovoria o postupnom zapracovávaní anaeróbnej termofilnej 
biomasy (Boušková et al., 2005; Straka et al., 2006).  

 
Experimentálna časť 

Laboratórne testy boli uskutočnené na Oddelení environmentálneho inžinierstva FCHPT STU 
Bratislava. Samotné anaeróbne procesy prebiehali v anaeróbnych reaktoroch s pracovným 
objemom 15 litrov. Laboratórne modely boli zabezpečené mechanickými vertikálnymi 
miešadlami s nastavenými otáčkami asi 60-100 ot/min, ktoré boli zapínané časovým 
spínačom v 30 min. intervale. Objem vyprodukovaného bioplynu bol zaznamenávaný na 
bioplynových hodinách, ktoré merali kumulatívny objem bioplynu počas modelovania.  

Dňa 13.12.2010(deň 0.) boli reaktory naplnené anaeróbnym kalom z ÚČOV Bratislava – 
Vrakuňa. Počiatočná teplota bola v oboch reaktoroch 37°C a priemerné zloženie kalu: CHSK 
23.8 g/l, Xc 24 g/l a Xorg 12.7 g/l. Od začiatku experimentu bol jeden reaktor ďalej trvalo 
prevádzkovaný pri mezofilnej teplote 37-39°C. Teplotu v druhom reaktore sme v priebehu 35 
dní postupne pomaly zvyšovali z 37°C na 55°C. Počas tohto obdobia boli oba reaktory živené 
iba malým množstvom glukózy. Následne sme začali do oboch reaktorov pridávať rovnaké 
množstvo surového kalu, a následne po 98. dňoch následne aj kuchynské odpady. Priemerné 
zloženie surového kalu a kuchynských odpadov je v tabuľke 1. Zo zloženia kuchynských 
odpadov je zrejmé, že tento substrát má vysoký obsah organických látok, čo sa z hľadiska 
produkcie bioplynu považuje za dobrý predpoklad. Priemerné hodnoty zaťaženia oboch 
reaktorov sú sumarizované v tab. 2. 

Tabuľka 1: Priemerné zloženie surového kalu a kuchynských odpadov 

 pH CHSK Xc SŽ 
 - g/l g/l % 

Surový kal  44.7 36.5 66 
Kuchynský odpad 5,23 320 146 94 

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty zaťaženia reaktorov počas laboratórnych testov 

Deň Zaťaženie Bv (gXorg/l.d) 
 kal kuch. odpad spolu 

0-35 0.15 0 0.15 
36-98 0.5 0.5 1.0 

111-250 1.0 0.5 1.5 

Hodnota celkovej sušiny bola v oboch reaktoroch takmer identická asi 24 g/l (21.2-29.9 g/l 
v mezofilnom a 19.2-31.7 g/l v termofilnom reaktore), taktiež aj priemerná organická sušina 
počas celého obdobia bola v oboch reaktoroch podobná 13.1 g/l.  

Priemerné pH v reaktoroch sa pohybovalo okolo hodnoty 7.54 (7.39-7.89) pri mezofilných 
podmienkach a 7.71 (7.30-7.95) pri termofilnom režime. Po úprave vzorky filtráciou cez 
membránový filter sme sledovali parametre kalovej vody. Takto namerané hodnoty pH boli 
výrazne vyššie (pH = 8.6) ako priamo v reaktore, čo je spôsobené zmenou pomeru oxidu 
uhličitého vo vzorke, keď sa pri filtrácii cez membránový filter vystripovalo CO2 zo vzorky.  

Hodnoty CHSK kalovej vody boli vyššie pri termofilnom procese (priemer 3200 mg/l). 
CHSK v mezofilnom režime sa priemerne pohybovala okolo hodnoty 580 mg/l. Vyššie 
hodnoty CHSK v kalovej vode z termofilného reaktora je možno pripísať vyššej účinnosti 
rozkladu organických látok pri vyššej teplote. Očakávali sme, že postupnou adaptáciou 
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a rozvojom termofilných baktérií bude táto hodnota klesať a transformovať sa cez NMK na 
metám. Počas celého obdobia to však nebolo pozorované.   

Koncentrácie celkového dusíka pri teplote 37°C postupne klesali z hodnôt 1330 mg/l na 720 
mg/l – s priemernou hodnotou 962 mg/l. Podobne pri teplote 55°C bol pozorovaný postupný 
pokles koncentrácií z 1440 mg/l na 850 mg/l s priemernou hodnotou 1085 mg/l. Koncentrácie 
celkového amoniakálneho dusíka sa v oboch reaktoroch líšili len veľmi mierne, celkovo však 
mezofilný reaktor vykazoval mierne nižšie priemerné hodnoty 870 mg/l (37°C) v porovnaní 
s termofilným reaktorom 974 mg/l (55°C).  

 

a)  b)  
Obrázok 1:Priebeh  koncentrácie CHSK (a) a amoniakálneho dusíka (b) v kalovej vode 

Veľmi dôležitým parametrom je koncentrácia voľného amoniaku. Na obrázku 1 b) vidíme 
výrazný rozdiel v koncentráciách spôsobený vyšším rozdielom pH a hlavne teploty 
v reaktoroch. Priemerná koncentrácia voľného amoniaku pri 37°C bola 38.6 mg/l a pri teplote 
55°C 150 mg/l. Z uvedených hodnôt vyplýva, že v prípade termofilného reaktora sa môže 
prejavovať určitý stupeň inhibície metanogénov voľným amoniakom, čoho výsledkom sú 
vyššie koncentrácie CHSK, NMK v kalovej vode a nižšej produkcii bioplynu.   

V priebehu laboratórnych testov sme sledovali aj koncentrácie nižších mastných kyselín 
v oboch reaktoroch. Ako vidíme na obrázku 2 a), tieto koncentrácie boli opäť vyššie pri 
termofilných podmienkach. Kým v mezofilných podmienkach boli priemerné koncentrácie 
NMK 700 mg/l, v termofilnom reaktore až 1680 mg/l. Avšak ku koncu experimentu vidíme 
postupné znižovanie koncentrácie NMK v termofilnom režime. 

a) b)  

Obrázok 2: (a) priebeh zmien koncentrácie nižších mastných kyselín v kalovej vode, (b) 
záznam dennej produkcie bioplynu 

Denná produkcia bioplynu sa menila spolu s meniacim sa objemovým zaťažením a jej priebeh 
je na obrázku 2 b). Tabuľka 3 znázorňuje priemerné denné produkcie bioplynu v závislosti od 
teploty, substrátu a objemového zaťaženia.  
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Tabuľka 3: Závislosť dennej produkcie bioplynu od teploty, substrátu a objemového 
zaťaženia  

Teplota Substrát Objemové zaťaženie 
reaktora 

Denná produkcia 
bioplynu (l / d) 

37 °C / 55 °C Surový kal 0.5 gXorg / l.d 4.74 / 3.73 
37 °C / 55 °C Surový kal + kuch. odp. 1 gXorg / l.d 8.61 / 7.62 
37 °C / 55 °C Surový kal + kuch. odp. 1.5 gXorg / l.d 13.1 / 11.3 

Ako je zrejmé z Tabuľky 3 a z Obrázku 2 b) produkcia bioplynu v termofilných podmienkach 
bola trvalo nižšia v porovnaní mezofilným reaktorom. Nazdávali sme sa, že je to otázka 
adaptácie metanogénnej biomasy na termofilné podmienky, avšak ani po 250 dňoch nenastala 
zmena. Dôležitým sledovaným parametrom bolo tiež zloženie bioplynu. Priemerný obsah 
metánu bol v oboch reaktoroch rovnaký a to 60% pri fermentácii surového kalu. Po začatí 
pridávania kuchynských odpadov sa podiel metánu v bioplyne znížil v oboch reaktoroch na 
55%. Zaujímavým zistením bol obsah sulfánu v bioplyne, ktorý bol v mezofilnom režime 75 
ppm avšak v termofilnom režime až 670 ppm pri rovnakých substrátoch a organickom 
zaťažení. 

 

Závery 

Z 8-mesačných výsledkov laboratórnej kofermentácie kuchynských odpadov so surovým 
kalom pri dvoch teplotných režimoch môžeme odvodiť nasledujúce závery:  

Denná špecifická produkcia bioplynu bola: 

• 0.632 L / gXorg . d pri 37 °C a fermentácii surového kalu 

• 0.497 L / gXorg . d pri 55 °C a fermentácii surového kalu 

• 0.873 L / gXorg . d pri 37 °C a kofermentácii surového kalu s kuchynským odpadom 

• 0.753 L / gXorg . d pri 55 °C a kofermentácii surového kalu s kuchynským odpadom 

Z uvedeného vidíme, že špecifická produkcia bioplynu je nižšia pri termofilnom vyhnívaní, 
čo môže byť spôsobené nedostatočným časom na adaptáciu termofilných baktérií, prípadne 
nízkym organickým zaťažením termofilného reaktora. Tento fakt sa prejavil tiež počas 
pokusu vysokou hodnotou CHSK v kalovej vode pri termofilnom procese a vyššou hodnotou 
nižších mastných kyselín. Taktiež sa prejavila takmer päť násobne vyššia koncentrácia 
voľného amoniaku v termofilných podmienkach v porovnaní s mezofíliou. V súčasnej dobe 
prebieha experiment pri objemovom zaťažení 2 gXorg/l.d a nové výsledky budú prezentované 
na najbližších odborných podujatiach. 
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TEORETICKÁ Č ASŤ  

Priemyselné odpadové vody sa od komunálnych vôd líšia širokým spektrom znečistenia a  
meniacim sa zložením. Toxicita či znečistenie priemyselných vôd sa môže na odtoku do 
recipientu významne líšiť. Niektoré typy priemyselných vôd je možné čistiť spolu so 
splaškovými, iné vyžadujú oddelené predčistenie [1-3]. Pri týchto typoch vôd sa používajú 
chemické alebo fyzikálno-chemické spôsoby predúpravy. Správna voľba predúpravy závisí od 
charakteru znečistenia. Organické znečistenie v priemyselných odpadových vodách môže byť 
toxické, netoxické, prípadne biologicky málo rozložiteľné. Pri zisťovaní, či je možné 
biologicky čistiť dané priemyselné vody, je nutné analyzovať najtoxickejšie typy zlúčenín, 
ktoré sú obsiahnuté v odpadovej vode [1, 3-5]. V týchto vodách sa môžu objavovať zlúčeniny, 
ktoré už v nízkych koncentráciách môžu pôsobiť ako endokrinné disruptory. Ich výskyt 
v recipiente môže ovplyvňovať pohlavie vodných organizmov a zásadne poškodiť ich 
endokrinný systém [1, 3-6].  

V práci boli skúmané priemyselné odpadové vody obsahujúce fenolické znečistenie. Fenoly 
sa vyskytujú hlavne v priemyselných vodách, no môžu byť aj prírodného pôvodu (vyskytujú 
sa hlavne v drevinách, ale sú produkované aj živočíchmi). Jedná sa hlavne o polyfenolické 
zlúčeniny [1]. Veľkým zdrojom fenolov sú tiež antropogénne deje ako napríklad rôzne 
spôsoby výroby neiónových tenzidov. Tu sa využívajú oktylfenoly a nonylfenoly, ktoré 
vykazujú estrogénne účinky a preto patria medzi prioritne nebezpečné zlúčeniny. Značným 
zdrojom fenolov v priemyselných vodách sú tiež výrobné procesy v petrochémii 
a v organickej syntéze [1]. Tieto typy vôd môžu obsahovať až gramové koncentrácie rôznych 
typov fenolických zlúčenín [1-4]. K biologicky dobre degradovateľným patria jednoduché 
fenoly, naproti tomu polyfenoly sa v biologických procesoch degradujú len v malej 
miere (závisí to hlavne od štruktúry molekuly) [1-5].  

Multifunk čná zmes enzýmov  

V  práci sme sa zamerali na využitie multifunkčnej zmesi enzýmov ako technológie schopnej 
účinne štiepiť fenolické zlúčeniny. Multifunkčné enzymatické zmesi majú oproti spomínaným 
systémom vyššiu degradačnú účinnosť, odolnosť voči toxickým zlúčeninám a tým aj väčšie 
množstvo aplikácií [4].  Pri polyenzymatických systémoch je nadväznosť reakcií medzi 
substrátom a produktmi, čo značne ovplyvňuje degradačnú účinnosť oproti 
monoenzymatickým systémom, pri ktorých sa dá povedať, že si ,,vyberajú“ čo premenia na 
finálny produkt [3-6]. V multifunkčných systémoch dochádza k nadväznosti medzi 
substrátom a vzniknutými produktmi, ale aj medzi produktmi navzájom [4-6].   
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Analýza vzoriek metódou HPLC 

Chemická analýza kalovej vody  sa vykonávala  na prístroji HPLC s PDA detektorom (Young 
Lin 9100). Mobilná fáza použitá na analýzu bola metanol : voda, pričom pomer týchto dvoch 
fáz sa postupne v priebehu analýzy menil z počiatočného pomeru 10:90 až na 90:10 v16. 
minúte na konci analýzy. Teplota vzorky bola 25°C. Použitá kolóna: GraceSmart, RP-18, 
dĺžka 150 mm, ID 4.6 mm, prietok mobilnej fázy: 1 ml/min, vlnová dĺžka PDA detektora bola 
222, 210, 200, 235 nm. 

Reálna priemyselná odpadová voda  

Priemyselná odpadová voda použitá na pokusy obsahovala veľké množstvo rôznych 
biologicky ťažko rozložiteľných druhov organických zlúčenín. Odpadová voda mala slabý 
hnedastý odtieň. pH vody bolo 6,75 s výrazným chemickým zápachom. Hodnota CHSK bola 
1100 mg/l. 

Použitá multifunk čná zmes enzýmov 

Aplikovaná zmes enzýmov pozostáva z oxidačno-redukčných enzýmov, transferáz, hydroláz 
a aktivátorov, ktoré zvyšujú účinnosť použitej zmesi.  

Experiment  

Priemyselná odpadová voda s obsahom ťažko odbúrateľných fenolov, ktoré sa 
v aktivácii dostatočne neštiepia : 

Do 200 ml odpadovej vody sa pridalo 5 mg pripravenej zmesi enzýmov. Následne sa zmes 
miešala na magnetickom miešadle 10, 60, 180 minút a 12 hodín. Meral sa úbytok hodnoty 
CHSK (tab. 1) a tiež priebeh degradácie organických zlúčenín pomocou HPLC analýzy (obr. 
1-6).  

Poznámka: Chromatogramy nemajú rovnaké mierky z dôvodu rôznych koncentrácii 
organických zlúčenín. 

 

Obr. 1 HPLC analýza priemyselnej odpadovej vody 
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Obr. 2  HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 10 min. 

 

Obr. 3  HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 60 min. 

 

Obr. 4  HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 180 min. 

 

Obr. 5  HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 12 hodinách 
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Obr. 6a,b Popisuje pokles hodnoty CHSK a taktiež zmenu farebnosti v čase 0 až 12 hodín 

Pomocou HPLC analýzy sme pozorovali rozkladné procesy prebiehajúce pri čistení 
priemyselnej odpadovej vody za použitia zmesi enzýmov. Priemyselná odpadová voda na 
rozdiel od zmesi enzýmov obsahuje veľké množstvo rôznych organických fragmentov, kde 
majú zastúpenie nízkomolekulové zlúčeniny s retenčným časom do troch minút, ale aj 
fragmenty štruktúrne zložitejšie s retenčným časom nad šesť minút (fenolycké typy zlúčenín) 
(obr. 1). Odpadová voda sa následne predupravila potrebným množstvom zmesi enzýmov. 
Časový priebeh  degradácie bol pozorovaný pomocou HPLC analýzy (obr. 2-5) a hodnoty 
CHSK (tab. 1). V priebehu experimentu dochádzalo k oxidácii, štiepeniu a k hydrolýze 
zložitejších organických zlúčenín až na nízkomolekulové fragmenty, ktoré sa ďalej môžu 
štiepiť až na vodu a oxid uhličitý. Pokles CHSK je tiež spôsobený vyparovaním 
novovzniknutých organických zlúčenín.  

Tab. 1  Priebeh čistenia priemyselnej odpadovej vody pomocou zmesi enzýmov 

Vzorka CHSK mg/l 

Vzorka na začiatku experimentu (obr. 1) 1100 

10 min. (obr. 2) 950 

60 min. (obr. 3) 880 

180 min. (obr. 4) 550 
12 hod. (obr. 5) 450 

Tabuľka 1 popisuje priebeh degradácie priemyselnej odpadovej vody pomocou hodnoty 
CHSK. V experimente dochádza k odbúraniu hodnoty CHSK, čo bolo pozorované aj na 
HPLC.  

  

a 

b 
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ZÁVERY 

V práci sme skúmali priemyselnú odpadovú vodu obsahujúcu  ťažko biologicky rozložiteľné 
organické zlúčeniny. Bola meraná hodnota CHSK a priebeh čistenia bol pozorovaný aj 
pomocou HPLC. Enzymatická degradácia úspešne znižovala hodnotu CHSK, čo bolo 
pozorované aj na chromatogramoch (obr. 1-5). Z výsledkov nameraných na HPLC sme tiež 
zistili, že enzymatická predúprava je pre tento typ odpadovej vody účinnejšia ako aktivácia. 
Ďalšou výhodou okrem cenovej dostupnosti je aj možnosť podporiť oxidačné a štiepiace 
procesy v aktivácii v zimných mesiacoch, kedy sa aktivita mikroorganizmov v biologických 
procesoch čistiarne spomaľuje. Z tohto dôvodu sa javí ako perspektívna možnosť štiepiť 
biologicky ťažko degradovateľné zlúčeniny enzymaticky a následne takto predupravenú vodu 
dočisťovať v aktivácii. Tento systém zmesi enzýmov a aktivovaného kalu má vyššiu rýchlosť 
a hlavne účinnosť degradačných procesov ako samotný aktivovaný kal. 
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ABSTRAKT 

Priemyselné odpadové vody sú charakteristické značnou premenlivosťou množstva 
a charakteru znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode odvádzanej z technológie výroby. 
Toto je spôsobené veľkým množstvom rôznych faktorov. Použitá technológia, jej vývoj a 
modifikácie značne vplývajú na množstvo znečistenia vo vodách. Niektoré typy 
priemyselných vôd musia byť upravované už pred vstupom na ČOV. Dôvodom je vysoký 
výskyt toxických alebo biologicky rezistentných zlúčenín, ktorých koncentrácie počas dňa či 
mesiaca môžu značne kolísať.  

V tomto príspevku sme sa zaoberali hlavne aplikáciou pripravenej zmesi enzýmov na 
znižovanie hodnoty CHSK a Ncelk v reálnych priemyselných odpadových vodách z lakovne. 
Predúprava zmesou enzýmov sa realizovala samostatne, ale aj s biologickým aeróbnym 
čistením. Priebeh degradácie organických zlúčenín bol pozorovaný pomocou GC-MS a HPLC 
analýz. Účinnosť odstránenia hodnoty CHSK v priemyselnej odpadovej vode použitým 
enzýmov sa zvýšila z hodnoty 48 % až na 76 %.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

priemyselná odpadová voda, multienzymatická zmes 

 

TEORETICKÁ Č ASŤ 

Enzýmy 

Enzýmy sú charakterizované ako biokatalizátory vo všetkých biochemických metabolických 
procesoch premeny látok [1]. Majú charakter bielkovín a po ich objavení v 18. storočí sa dnes 
stali už neodmysliteľnou súčasťou priemyselného výrobného prostredia, ale aj našich 
domácností. Producentmi enzýmov sú rastlinné a živočíšne bunky a mikroorganizmy [1-3]. 
Sú schopné v minimálnych množstvách znižovať aktivačnú energiu biochemických dejov 
a tým výrazne urýchliť a regulovať proces v bunkách, ale aj v prostredí mimo bunky. Enzýmy 
sa vyznačujú striktne špecifickými reakciami. Pri kontakte enzýmu so substrátom je nutné 



  

 

 

 

spomenúť aktívne centrum enzýmu, kde sa substrát mení na produkty
substrátu (S) s enzýmom (E) dochádza k
následne rozštiepi na vzniknuté produkty reakcie (P), k
k2 rýchlosť štiepenia, k3 rýchlos

Viaceré enzýmy ako rozsiahle makromolekuly obsahujú viacero aktívnych centier. Enzýmy si 
aj po reakcii zachovávajú svoju aktivitu. Ich aktivita je ve
prostredia. Na činnosť enzýmov vplýva najmä pH, teplota, koncentrácia substrátu, inhibítory 
a prítomnosť aktivátorov. Veľ
aktivátorom iného enzýmu [2,3]. 

Rozdelenie enzýmov podľa chemickej reakcie, ktorou sú schopné katalyzova

• Oxidoreduktázy (dochádza k
• Transferáza (dochádza k

• Hydrolázy (dochádza k
• Lyázy (dochádza k nehydrolytickému rozkladu C

• Izomerázy (dochádza k
• Ligázy (dochádza k zlúč

Multifu nkčná enzymatická zmes

Štúdie zaoberajúce sa degradáciou polutantov zo životného prostredia pomocou enzýmov 
popisujú enzymatické procesy prebiehajúce aj za prítomnosti baktérií, 
enzýmov alebo procesy na báze samostatných enzymatických dejov 
sú ekologicky nenáročné a 
o samostatné spracovanie enzýmami, ide vä
obmedzený špecifickými vlastnos
v optime.  

V tejto práci sme použili multienzymatickú zmes na degradáciu zne
v odpadovej vode. Výhodou zmesi je vyššia degrada
zlúčeninám a inhibítorom a
polyenzymatických systémoch 
značne zvyšuje degradačnú ú
v procese nemusíme dbať na prísne optimálne podmienky vyhovujúce jednému typu enzýmu, 
toto je v technológii degradácie zne

Priemyselné odpadové vody 

Charakteristika priemyselných odpadových v
množstva a zloženia. Množstvo odpadových vôd z
biologicky nerozložiteľných a
ktorom sú produkované [7,8]. V
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následne rozštiepi na vzniknuté produkty reakcie (P), k1 udáva rýchlosť tvorby komplexu ES, 
rýchlosť premeny na produkt a k4 rýchlosť spätnej reakcie

    

e makromolekuly obsahujú viacero aktívnych centier. Enzýmy si 
aj po reakcii zachovávajú svoju aktivitu. Ich aktivita je veľmi závislá od podmienok 

 enzýmov vplýva najmä pH, teplota, koncentrácia substrátu, inhibítory 
Veľké množstvo inhibítorov jedného typu enzýmu je zárove

aktivátorom iného enzýmu [2,3].  

ľa chemickej reakcie, ktorou sú schopné katalyzova

Oxidoreduktázy (dochádza k prenosu elektrónu medzi dvoma substrátmi)
dochádza k prenosu charakteristickej skupiny medzi dvoma substrátmi)

Hydrolázy (dochádza k hydrolytickému rozkladu substrátu) 
nehydrolytickému rozkladu C-C väzieb v substráte)

Izomerázy (dochádza k vnútromolekulovej premene substrátu) 
zlúčeniu molekúl substrátu, pričom sa spotrebúva ATP) 

ná enzymatická zmes 

Štúdie zaoberajúce sa degradáciou polutantov zo životného prostredia pomocou enzýmov 
popisujú enzymatické procesy prebiehajúce aj za prítomnosti baktérií, plesní ako producentov 
enzýmov alebo procesy na báze samostatných enzymatických dejov [1-6]

 majú vysoké účinnosti degradácie polutantov. Pokia
samostatné spracovanie enzýmami, ide väčšinou monoenzymatický 

obmedzený špecifickými vlastnosťami enzýmu a podmienkami, za ktorých enzým pracuje 

tejto práci sme použili multienzymatickú zmes na degradáciu znečistenia rozpusteného 
odpadovej vode. Výhodou zmesi je vyššia degradačná účinnosť, odolnos

inhibítorom a možnosť širšieho využitia za rôznych podmienok. 
polyenzymatických systémoch je nadväznosť reakcií medzi substrátom a

čnú účinnosť oproti monoenzymatickým systémo
 na prísne optimálne podmienky vyhovujúce jednému typu enzýmu, 

technológii degradácie znečistenia tekutého alebo iného veľkým prínosom [1

 

Charakteristika priemyselných odpadových vôd je zložitá kvôli ich znač
Množstvo odpadových vôd z priemyslu je malé, no obsahuje množstvo 

ných a toxických zlúčenín v závislosti od priemyselného odvetvia, v 
ktorom sú produkované [7,8]. V našej práci sme mali k dispozícii odpadové vody 
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 aktívne centrum enzýmu, kde sa substrát mení na produkty [2,3]. Pri reakcii 
substrát (ES), ktorý sa 
ť tvorby komplexu ES, 

 spätnej reakcie [1,2]: 

e makromolekuly obsahujú viacero aktívnych centier. Enzýmy si 
mi závislá od podmienok 

 enzýmov vplýva najmä pH, teplota, koncentrácia substrátu, inhibítory 
ké množstvo inhibítorov jedného typu enzýmu je zároveň 

a chemickej reakcie, ktorou sú schopné katalyzovať 

prenosu elektrónu medzi dvoma substrátmi) 
prenosu charakteristickej skupiny medzi dvoma substrátmi) 

substráte) 

om sa spotrebúva ATP)  

Štúdie zaoberajúce sa degradáciou polutantov zo životného prostredia pomocou enzýmov 
plesní ako producentov 

]. Popísané systémy 
innosti degradácie polutantov. Pokiaľ ide 
šinou monoenzymatický systém, ktorý je 

podmienkami, za ktorých enzým pracuje 

čistenia rozpusteného 
, odolnosť voči toxickým 

 širšieho využitia za rôznych podmienok. Pri 
 reakcií medzi substrátom a produktmi, čo 

 oproti monoenzymatickým systémom. Tak isto 
 na prísne optimálne podmienky vyhovujúce jednému typu enzýmu, 

kým prínosom [1-4].  

ôd je zložitá kvôli ich značnej premenlivosti 
priemyslu je malé, no obsahuje množstvo 
závislosti od priemyselného odvetvia, v 

dispozícii odpadové vody 
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z automobilového priemyslu, konkrétne z lakovne. Tieto vody sú produkované celoročne 
a obsahujú povrchovo aktívne látky, dusíkaté znečistenie vo forme amínov, odmasťovače. pH 
vody bolo od 4,35 do 6,10 bez výrazného zápachu. 

Zloženie týchto vôd je ovplyvňované veľkým množstvom rôznych faktorov. Niektoré typy 
priemyselných vôd musia byť predupravované už pred vstupom na ČOV. Dôvodom je vysoký 
výskyt toxických alebo biologicky rezistentných zlúčenín, ktorých množstvo v odpadovej 
vode môže naviac počas dňa či mesiaca značne kolísať [9]. Použité predúpravy majú zväčša 
za úlohu znižovať koncentráciu zložiek, ktoré negatívne ovplyvňujú čistiace procesy na ČOV. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Do 300 ml odpadovej vody, ktorá bola 3,5-krát riedená sa pridalo 80 mg (experiment A) a 1 
mg (experiment B) pripravenej zmesi enzýmov. Po 24-hod miešaní sa meral úbytok hodnoty 
CHSK, Ncelk a priebeh degradácie pomocou HPLC a GC-MS analýzy. V ďalšej časti 
experimentu sa predupravená odpadová voda pomocou zmesi enzýmov a voda bez 
predúpravy miešala s aktivovaným kalom z ČOV a meral sa priebeh odstránenia CHSK a N-
organického pomocou HPLC a GC-MS a analytickými metódami podľa stanovenia STN. 

V experimente A sa použila ako predúprava multifunkčnú zmes enzýmov. Priemyselná 
odpadová voda sa riedila, aby sa dosiahli podobné hodnoty ako na vstupe do reálnej ČOV. 
CHSK priemyselnej odpadovej vody v experimente A a B bola 1400 mg.l-1.  

 

Obr. 1 HPLC analýza priemyselnej odpadovej vody (vstup na ČOV) 
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Obr. 2  HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 10 minútach, experiment A 

 

Obr. 3 HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 24 hodinách, experiment A 

 

Obr. 4  HPLC analýza zmeny zloženia odpadovej vody po aktivácii, experiment A 

Priemyselná odpadová voda obsahuje veľké množstvo rôznych organických fragmentov, kde 
majú zastúpenie nízkomolekulové zlúčeniny s retenčným časom do troch minút, ale aj 
fragmenty štruktúrne zložitejšie s retenčným časom nad šesť minút (obr. 1). Následne sa 
odpadová voda predupravila potrebným množstvom zmesi enzýmov. Analytické stanovenia 
hodnôt CHSK a dusíka sú znázornené v nasledujúcej tabuľke. V priebehu experimentu 
dochádzalo k oxidácii zložitejších organických zlúčenín až na nízkomolekulové fragmenty, 
ktoré sa ďalej štiepili na vodu a oxid uhličitý. Obrázok 4 popisuje zmenu zloženia 
priemyselnej odpadovej vody po zmiešaní s aktivovaným kalom. Na rozdiel od aktivácie, kde 
odpadová voda odchádza do recipienta, zmes enzýmov tento produkt ďalej štiepi na menšie 
organické fragmenty, oxid uhličitý a vodu (obr. 3).  

Tab.  1  Priebeh čistenia priemyselnej odpadovej vody pomocou zmesi enzýmov a aktivácie, 
dávkovanie experimentu A 

Vzorka CHSK mg.l-1 Ncelk. mg.l-1 N-NH4 mg.l-1 

Vzorka na začiatku experimentu A (obr. 1) 1350 72 13 

Vzorka s enzýmami 10 min. (obr. 2) 150 27 - 

30min. 147 26 - 

60min. 122 25,5 - 

24hod. (obr. 3) 110 14,15 10,6 

Vzorka po aktivácii (obr. 4) 50 20 2,52 
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Tabuľka 1 popisuje priebeh degradácie priemyselnej odpadovej vody pomocou hodnoty 
CHSK, Ncelk a N-NH4. V experimente A dochádza k rýchlemu odbúraniu CHSK a Ncelk, čo 
bolo pozorované aj na HPLC, preto sa použilo menšie množstvo zmesi enzýmov v 
experimente B.             

V experimente B sa do 300 ml odpadovej vody pridal 1 mg zmesi enzýmov. Po 24-hod 
miešaní sa meral úbytok hodnoty CHSK, Ncelk a tiež priebeh degradácie pomocou HPLC 
analýzy. 

 

Obr. 5  HPLC analýza zmesi enzýmov s odpadovou vodou po 24 hodinách (experiment B) 

V experimente B sa použilo 80 krát menšie množstvo zmesi enzýmov ako v experimente A. 
Výsledkom bola menšia degradačná sila enzýmov, rýchlosť ich reakcie so substrátom 
a odolnosť niektorých väčších organických fragmentov voči enzymatickej oxidácii ako je 
zrejmá z obrázka 5. Menšie množstvo použitých enzýmov sa prejavilo aj na rýchlosti poklesu 
hodnoty CHSK a Ncelk, čo je znázornené v nasledujúcej tabuľke.  

Tab. 2  Priebeh čistenia priemyselnej odpadovej vody zmesou enzýmov, experiment B 

Vzorka CHSK mg.l-1 Ncelk. mg.l-1 N- NH4 mg.l-1 
Vzorka na začiatku experimentu B 1350 72 12 

2 hod. 660 43 - 
4 hod 550 41 - 

24 hod. (obr. 5) 410 39,5 - 

Tabuľka  2 popisuje priebeh účinnosti degradácie organického znečistenia v priemyselnej 
odpadovej vody pomocou hodnoty CHSK, Ncelk a N- NH4. Priebeh degradácie organických 
fragmentov  v experimente B je menej účinný, čo je spôsobené menším použitým množstvom 
zmesi enzýmov. No istá nezanedbateľná účinnosť odstránenia je prítomná v tomto procese, no 
ekonomická náročnosť 80-násobne nižšej dávky výrazne klesá. 

 

ZÁVERY 

V experimentoch bola použitá odpadová voda z lakovne (automobilový priemysel), 
obsahujúca množstvo peniacich povrchovo aktívnych a biologicky rezistentných organických 
látok. Problémom tejto odpadovej vody je okrem organického znečistenia silné dusíkaté 
znečistenie, ktoré sa v procese biologického čistenia odpadovej vody pomocou aeróbneho 
aktivovaného kalu transformujú do organickej formy a čistiareň opúšťajú vo forme Norg 
znečistenia. Na spracovanie tejto odpadovej vody sme použili multifunkčnú enzymatickú 
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zmes v rôznych zapojeniach a kombinácii s klasickým biologickým čistením. Výsledky 
ukazujú účinok enzymatickej predúpravy a sú doplnené o hodnoty sledovaného znečistenia 
z následného biologického čistenia aktivovaným kalom adaptovaným na danú odpadovú 
vodu.  

Experiment A, v ktorom sme na znečistenú vodu použili dávku enzymatickej zmesi 80 mg na 
300 ml, t.j. vo vysokom nadbytku, dosiahol z počiatočnej CHSK hodnoty odpadovej vody 
1350 mg/l hodnoty 110 mg/l po enzymatickej predúprave a 50 mg/l po následnom 
biologickom čistení. V experimente B bola dávka enzymatickej zmesi pri predúprave 80-
násobne nižšia. Tu bola pri rovnakej odpadovej vode dosiahnutá hodnota CHSK po 
predúprave 410 mg/l. Naštiepené a čiastočne degradované organické znečistenie z odpadovej 
vody má ďalší potenciál odstránenia v biologickom čistení na ČOV.  

Technologické riešenie tejto predúpravy je veľmi jednoduché. Enzým sa môže dávkovať 
v práškovej forme a taktiež rozpustený v malom množstve vody, je teda čerpateľný. Môže sa 
dávkovať do akejkoľvek homogenizačnej nádrže alebo priamo do potrubia, pretože 
enzymatická zmes má experimentmi preukázanú najvyššiu účinnosť v čase do 10 min. 
Podmienkou je turbulencia toku kvapaliny, resp. miešanie v celom objeme.  
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TEORETICKÁ Č ASŤ 

Skládkové odpadové vody sa vyznačujú vysokým obsahom anorganických solí, ťažkých 
kovov a amoniakálneho znečistenia. Okrem toho tieto typy vôd obsahujú nízke koncentrácie 
biologicky degradovateľných organických zložiek, čím nie je možné dosiahnuť účinné 
biologické čistenie [1-4]. Z týchto dôvodov je nutné využívať rôzne spôsoby predúprav, ako 
adsorpcia či koagulácia, ktoré sú schopné účinne znižovať koncentráciu kovov a biologicky 
len v malej miere degradovateľnú CHSK. Pre čistenie skládkových vôd je možné využiť 
membránové technológie, problém môže byť však ich zanášanie a tým aj pokles účinnosti 
čistenia [3,4]. Nájsť účinné, technologicky a finančne nenáročné čistenie skládkových 
priemyselných odpadových vôd sa stáva prioritou. Jednou z alternatív použiteľných na 
čistenie priemyselných odpadových vôd je aj použitie enzýmov či Fentonovej reakcie [4]. 
Použitie enzýmov nie je v súčasnej dobe často používaný postup, avšak vďaka ich oxidačným 
a degradačným schopnostiam, ktorými môžu rozkladať organické zlúčeniny sa ich použitie 
javí ako nová možnosť v čistení skládkových odpadových vôd [2,3]. Multifunkčná zmes 
enzýmov môže pracovať podobne ako biologické procesy v čistiarni odpadových vôd, môže 
viesť k úplnej mineralizácii organických zlúčenín na vodu a oxid uhličitý, čo by pri 
monoenzymatickej zmesi nebolo možné [1-3]. Fentonova reakcia (FR) je katalytickým 
procesom založeným na prenose elektrónov medzi kovom a peroxidom vodíka [4-6]. 
Fentonova reakcia sa uplatňuje pri degradácii veľkého okruhu organických zlúčenín v 
odpadových vodách, v pôdach, v sedimentoch a tiež v atmosfére [4]. Fentonovu reakciu je 
možné vyjadriť touto reakciou: 

Fe2+    +    H2O2  →   Fe3+   +   HO•    +    HO-        (1) 

Často používaným adsorbentom s najvyššou adsorpčnou mohutnosťou a univerzálnym 
použitím je aktívne uhlie. Používa sa v granulovanej alebo práškovej forme. Aktívne uhlie, 
ako nepolárny adsorbent, sorbuje podľa predpokladov predovšetkým nepolárne organické 
látky a neelektrolyty [1-4].  
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Použité chemikálie 

Síran železnatý, peroxid vodíka 30%, kyslina sírová 5%-ný roztok, hydroxid sodný 20%-ný 
roztok, síran železitý 40%-ný roztok (prefloc), aktívne uhlie, zeolit (hydrotalcit). 

Použitá multifunkčná zmes enzýmov 

Aplikovaná zmes enzýmov pozostáva z oxidačno-redukčných enzýmov, transferáz, hydroláz a 
aktivátorov, ktoré zvyšujú účinnosť použitej zmesi. 

Analýza reálnej priemyselnej odpadovej vody metódou HPLC  

Chemická analýza vody sa vykonávala na prístroji HPLC s PDA detektorom (Young Lin 
9100). Použila sa mobilná fáza metanol : voda, pomer týchto dvoch fáz sa v priebehu analýzy 
menil z hodnoty 10:90 až na hodnotu 90:10 v 16 minúte na konci analýzy. Teplota vzorky 
bola 25°C. Chromatografický záznam bol uložený programom a po porovnaní retenčných 
časov jednotlivých látok so štandardom boli plochy píkov integrované a vyhodnotené. Použitá 
kolóna: GraceSmart, RP-18, dĺžka 150 mm, ID 4.6 mm, prietok mobilnej fázy: 1 ml.min-1, 
vlnová dĺžka PDA detektora bola 222, 210, 200, 235 nm. 

Charakteristika použite skládkovej odpadovej vody 

Pri pokusoch bola použitá reálna skládková voda (OV3), s vysokým obsahom biologicky 
ťažko rozložiteľných organických látok. Mala hnedo-čiernu farbu, výrazný zápach, silnú 
penivosť pri zmene pH do kyslej oblasti, stopy olejovej zlúčeniny pozorovanej na hladine. pH 
vody bolo 8,09 pri 20°C, hodnota CHSK bola 3 000 mg.l-1 . Následne boli realizované 
experimenty so skládkovou vodou po biologickom čistení (OV4) s vysokým obsahom 
biologicky ťažko rozložiteľných organických látok. Mala hnedo-čiernu farbu, výrazný 
zápach, silnú penivosť pri zmene pH do kyslej oblasti. pH vody bolo 8,09 pri 20°C, hodnota 
CHSK bola 2 200 mg.l-1 . 

Koagulácia Prefloc a následná Fentonova reakcia 1X 

Za rýchleho miešania sa pridal síran železitý (40%, prefloc) o objeme 6 ml do 300 ml 
odpadovej vody. Koagulácia prebiehala 15 minút, odpadová voda sa prefiltrovala a zmeralo 
sa pH vzorky, ktoré bolo 4. V ďalšom kroku sa do Erlenmeyerovej banky (500 ml) dalo 300 
ml prefiltrovanej odpadovej vody (pH = 5,5). Upravilo sa pH na 3 okyslením 5% roztokom 
kyseliny sírovej a do takto upravenej odpadovej vody sa pridalo príslušné množstvo FeSO4 .7 
H2O (0,273 g) a H2O2 (0,80 ml). Zmes sa intenzívne miešala na elektromagnetickom miešadle 
(300 ot.min-1) 30 minút. Potom sa reakčná zmes zneutralizovala 20% NaOH a po odfiltrovaní 
vzniknutej zrazeniny sa stanovila CHSK. 
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Tab. 1  Výsledky degradácie CHSK preflocom 6 ml a následne Fentonovou reakciou 1X  

 

Poznámka: V tabuľkách je účinnosť označená ako E.  

Koagulácia Preflocom a následný prídavok zmesi enzýmov 

Za rýchleho miešania sa pridal síran železitý (40%, prefloc) o objeme 6 ml do 300 ml 
odpadovej vody. Koagulácia prebiehala 15 minút, odpadová voda sa prefiltrovala a zmeralo 
sa pH vzorky, ktoré bolo 4. V ďalšom kroku sa k takto upravenej odpadovej vode pridala 
zmes enzýmov (0,1 g). Zmes sa intenzívne miešala na elektromagnetickom miešadle (300 
ot.min-1) po dobu 30 minút. Následne sa reakčná zmes prefiltrovala a vo filtráte stanovila 
CHSK. 

Tab. 2  Výsledky degradácie CHSK preflocom 6 ml a následne zmesou enzýmov (ZE)  

 

Odstránenie hodnoty CHSK v odpadovej vody OV3 a OV4 aktívnym uhlím, zmesou 
enzýmov a zvolením zeolitom 

Do 300 ml vzorky sa za stáleho miešania pridalo príslušné množstvo aktívneho uhlia (100 
mg), zmesi enzýmov (100 a 200 mg) alebo zeolitu (100 mg). Miešanie pri 300 otáčkach za 
minútu trvalo 30 minút, zmes sa následne prefiltrovala cez skladaný filter a odobrala sa 
vzorka na stanovene CHSK v príslušnom riedení. Následne sa porovnávali dosiahnuté 
účinnosti odstránenia hodnoty CHSK zvolenými predúpravami (obr. 1). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom práce bolo zistiť, ktorá z použitých predúprav najúčinnejšie dokáže znížiť hodnotu 
CHSK v skládkovej vode OV3 a OV4. Skládkové odpadové vody sa od komunálnych líšia 
hlavne vyšším obsahom solí, ťažkých kovov a biologicky málo rozložiteľných organických 
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zlúčenín. Všetky tri opísané zložky môžu inhibovať biologické čistenie. Taktiež skládkové 
vody sa medzi sebou môžu výrazne líšiť zastúpením týchto zložiek. Na obidva typy 
skládkových vôd boli použité rovnaké predúpravy.  

 

Obr. 1 Účinnosť odstránenia hodnoty CHSK pomocou jednotlivých predúprav pre OV3 
a OV4 

Na obr. 1 je popísaná účinnosť zníženia CHSK pre jednotlivé typy predúprav pri OV3 a OV4. 
Najnižšia účinnosť pri OV3 bola dosiahnutá pri zeolite. Použité zeolity mali schopnosť 
sorbovať kovy obsiahnuté v skladkovej vode OV3 a OV4, ale pokles CHSK pri ich aplikácii 
nebol nameraný. Taktiež aktívne uhlie ako adsorbér vykazovalo len nízke účinnosti 
odstránenia CHSK (10%). Fentonova reakcia ako silná oxidačná predúprava znížila hodnotu 
CHSK o 14%. Najvyššiu účinnosť dosahovala použitá zmes enzýmov (31%). Nameraná 
účinnosť bola spôsobená nízkymi koncentráciami kovov v OV3 (tab.1), ale tiež schopnosťou 
zmesi štiepiť organické zložky. Pri OV4 bola dosiahnutá len 5% účinnosť degradácie CHSK, 
čo bolo spôsobené vyššími koncentráciami ťažkých kovov. Najvyššia hodnota odstránenia 
CHSK pri OV4 bola dosiahnutá pomocou Fentonovej reakcie (44%). V ďalšej časti práce sa 
pred Fentonovu reakciu a multifunkčnú zmes enzýmov predradila koagulácia pomocou síranu 
železitého (Prefloc). Schopnosť koagulácie odstraňovať nielen organické zlúčeniny, ale aj soli 
ako Cl- či F-, sa prejavila na dosiahnutej účinnosti zníženia CHSK na obr. 2.  

 

Obr. 2 Účinnosť zníženia CHSK pomocou samotnej koagulácie a následne koagulácie a zmesi 
enzýmov a koagulácie a Fentonovej reakcie. 
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Pri použití koagulácie ako samotnej predúpravy bola dosiahnutá účinnosť odstránenia CHSK 
pri OV3 46% a pri OV4 65%. Koagulácia a zmes enzýmov dosahovali účinnosť 68% pre 
OV3 a 78 % pre OV4 (nárast účinnosti enzymatickej zmesi po koagulácii môže byť 
spôsobený odstránením kovov alebo organických zložiek prítomných v OV4, ktoré môžu 
inhibovať použité oxidačné a hydrolytické enzýmy). Pri použití koagulácie dochádzalo 
k poklesu pH, čo tiež významne vplýva na účinnosť enzýmov. Poslednou a najúčinnejšou 
predúpravou bola koagulácia a následná Fentonova reakcia (OV3 72% a OV4 83% 
odstránenia CHSK). Zvýšenie účinnosti Fentonovej reakcie môže byť spôsobené znížením 
koncentrácie solí ako Cl- pri koagulácii, ktoré môžu z časti inhibovať oxidačnú silu tejto 
reakcie.  

 

ZÁVERY 

Fentonova reakcia a multifunkčná zmes enzýmov môžu byť podnetom pre technológie na 
čistenie priemyselných a skládkových odpadových vôd. Hnacou silou aplikácií týchto 
systémov môže byť ekonomický prínos a to hlavne zníženie nákladov na čistenie, ale aj 
vyhnutie sa poplatkom a pokutám za nedodržanie výstupných limitov na ČOV.   

Z dosiahnutých výsledkov je nutné zdôrazniť skutočnosť, že použitie zmesi enzýmov pri 
degradácii polutantov a čistení vôd je limitované prítomnosťou toxických zložiek ako sú 
ťažké kovy či kyanidy, ktoré sú súčasťou zloženia niektorých typov priemyselných 
odpadových a skládkových vôd. Tieto problémy je možné riešiť použitím účinných 
adsorbérov ako sú zeolity alebo aktívne uhlie pred enzymatickým čistením. Taktiež pH a 
teplota sú dôležitými faktormi, ktorý vplývajú na účinnosť enzymatickej predúpravy. 

Fentonova reakcia vykazovala vysokú účinnosť pri degradácii polutantov a predúprave 
priemyselnej odpadovej vody pred biologickým čistením. Oproti enzymatickej predúprave nie 
je Fentonova reakcia limitovaná ťažkými kovmi a kyanidmi a je možné ju používať aj pri 
čistení skládkových vôd.  

Taktiež z nameraných výsledkov je nutné zdôrazniť vplyv koagulácie na účinnosť odstránenia 
CHSK pri Fentonovej reakcii a zmesi enzýmov. Pomocou koagulácie je možné účinne 
odstraňovať široké spektrum organických zlúčenín ale aj solí, ktoré sa v skládkových vodách 
vyskytujú. Zavedením Fentonovej reakcie a enzymatickej zmesi za koaguláciu boli 
dosiahnuté najvyššie účinnosti pri odstránení organického znečistenia v OV3 a OV4.     
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ABSTRAKT 

Hlavním problémem většiny drobných vodních toků v České republice je jejich degradovaný 
morfologický stav a zatížení živinami. Příspěvek toto konstatování ilustruje na 
jihomoravském příměstském potoce Leskava. Říčka je ve špatném morfologickém stavu, 
avšak její samočisticí schopnost zůstala dosud zachována. Hlavními zdroji znečištění jsou 
zemědělská činnost a splaškové odpadní vody. Významné je zejména zatížení toku fosforem. 
Ten se kumuluje v sedimentech, avšak v menší míře, než by bylo možno očekávat na základě 
velmi vysokých koncentrací Pcelk, zjištěných ve vodě. Leskava je tak pro řeku Svratku, do 
které ústí, nezanedbatelným zdrojem fosforu i organického znečištění. 

 

KL ÍČOVÁ SLOVA  

drobný vodní tok, eutrofizace, fosfor, morfologie toku, samočištění, sedimenty 

 

ÚVOD 

Cílem Rámcové směrnice vodní politiky 2000/60/ES v oblasti povrchových vod je zabránit 
dalšímu zhoršování stavu vod a vodních ekosystémů, ochránit je a jejich stav zlepšit. 
Naplňování Směrnice je v současné době ve všech státech Unie zaměřeno na významné vodní 
toky. Kvalita vody v nich je však významně ovlivňována drobnými toky, proto pro zlepšení 
ekologického stavu významných toků bude třeba zabývat se v blízké budoucnosti i touto 
problematikou. 

Drobné vodní toky České republiky tvoří svou celkovou délkou téměř polovinu celkové délky 
vodních toků. Největším problémem většiny z nich je jejich degradovaný morfologický stav a 
zatížení živinami, především fosforem, který je klíčovým faktorem ovlivňujícím eutrofizaci. 
Problémem přitom není jen kvalita vody, ale i kvalita sedimentů, ve kterých se fosfor 
kumuluje anorganicky i organicky vázaný ve formě fosforu adsorbovaného na pevné částice, 
chemicky vázaného v minerálních látkách, fosforu obsaženého v buňkách organismů a 
v organickém detritu. Koncentrace fosforu ve vodních ekosystémech je běžně hodnocena, 



  

 

 

 

avšak většinou je analyzována pouze voda, zatímco monitoring
provádí zřídka (Nařízení vlády 23/2011 Sb. tot

Příspěvek představuje výsledky první fáze projektu, jehož cílem je návrh vhodného postupu 
hodnocení forem fosforu v sedimentech drobných vodních tok
uvedené problémy na příkladu typickéh
probíhala část ověřovacích experiment

CHARAKTERISTIKA LESK

Říčka Leskava protéká JZ částí brn
hydrologického pořadí je 4-15

Potok o délce asi 10 km pramení severozápadn
Hradisko (334,3 m n.m.) a ústí do Svratky (

Povodí Leskavy o ploše 20,64 km
12 % plochy povodí je zalesně
Heršpice, Bohunice, Starý Lískovec, Ostopovice, Bosonohy a Nový Lískovec). Povodím 
prochází dálnice D1 a železnič

 

Obrázek 1. Mapa zájmového území s

MAPOVÁNÍ HYDROMORFOL

Hydromorfologické mapování bylo provedeno ve vegeta
v Leskavě.  

Po celé délce toku, s výjimkou pramenné oblasti nad zástavbou m
tok morfologicky degradován. Nad intravilánem m
poldr.  
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edstavuje výsledky první fáze projektu, jehož cílem je návrh vhodného postupu 
sedimentech drobných vodních toků. Snaží se ilustrovat výše 

říkladu typického příměstského drobného vodního toku, na n
ovacích experimentů. 

CHARAKTERISTIKA LESK AVY A JEJÍHO POVODÍ 

částí brněnské aglomerace. Spadá do povodí Svratky, její 
15-01-158. 

k o délce asi 10 km pramení severozápadně nad městskou částí Bosonohy pod kopcem 
Hradisko (334,3 m n.m.) a ústí do Svratky (říční km 32,485) v Dolních Heršpicích.

Povodí Leskavy o ploše 20,64 km2 tvoří převážně zemědělsky využívaná pů
% plochy povodí je zalesněno a zbytek je zastavěn (městské části Dolní Heršpice, Horní 

Heršpice, Bohunice, Starý Lískovec, Ostopovice, Bosonohy a Nový Lískovec). Povodím 
prochází dálnice D1 a železniční tratě Brno-Střelice a Brno-Břeclav. 

a zájmového území s vyznačením odběrných míst 

MAPOVÁNÍ HYDROMORFOL OGIE 

Hydromorfologické mapování bylo provedeno ve vegetačním období, za st

výjimkou pramenné oblasti nad zástavbou městské č
tok morfologicky degradován. Nad intravilánem městské části Bosonohy byl postaven suchý 
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Heršpice, Bohunice, Starý Lískovec, Ostopovice, Bosonohy a Nový Lískovec). Povodím 

 

ním období, za středních průtoků 

stské části Bosonohy, je 
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Úpravy toku změnily příčný profil na pravidelný lichoběžník s občasným zpevněním dna 
a paty svahu. Sklony svahů 1:1 až 1:1,5 jsou jen místy narušeny erozí břehů.  

Trasa toku je, s výjimkou krátkých úseků pramenné části, napřímena, v podélném profilu je 
několik stupňů.  

Původní substrát dna (štěrkopísek až kameny) je na většině trasy zanesen (překryt) jemnými 
sedimenty (bahno a kal).  

Břehy jsou po většině trasy toku zatravněny. Břehové porosty, většinou nepůvodní, jsou 
nesouvislé, často pouze na jednom břehu a převládají solitérní dřeviny.  

V okolí staveb, jako jsou rodinné domy, mosty, železnice, silnice, dálnice a další objekty, je 
koryto toku tvrdě opevněno a tok je i zatrubněn.  

Z morfologického hlediska postrádá tok přirozenou strukturu, schází mu jakákoliv diverzita, 
ať už šířky, sklonu svahů, či substrátu dna, proudění,… Dno je pravidelné, variabilita hloubek 
po celé trase toku je minimální. Úsek toku nad intravilánem Bosonoh v letním období často 
vysychá. 

Niva toku byla využívána zemědělsky, postupně se zastavovala. Zástavba se rozšiřuje na úkor 
zemědělské půdy. Koryto Leskavy bylo zahloubeno a podél toky byly vybudovány ochranné 
hráze. K devastaci nivy přispěly také dopravní koridory, postavené napříč povodím. 
Následkem všech uvedených antropogenních zásahů byla přirozená říční niva postupně 
degradována, bylo přerušeno její hydrologické spojení s tokem. 

Tvrdá technická opatření na toku jsou ještě doprovázena znečištěním toku splaškovými 
vodami ze staré zástavby. Tok díky splaškům místy připomíná stoku. Podle 
hydromorfologického hodnocení byl tok klasifikován podle pětimístné hodnotící stupnice (1 – 
velmi dobrý, 5 – zničený) stupněm 4 – špatný hydromorfologický stav. 

HODNOCENÍ KVALITY SEDIMENT Ů A VODY 

Na zvolených profilech byly v srpnu 2011 odebrány vzorky sedimentů a vody a bylo 
provedeno měření vybraných parametrů in situ. Odběrná místa jsou vyznačena  v Obr.1. 
Jedná se o následující profily: 1 – nad Bosonohami, 2 – pod Bosonohami, 3 – pod 
Ostopovicemi, 4 – před ústím do Svratky. 

Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, byly všechny odběry vzorků, jejich uchování 
i analýzy provedeny podle ČSN. Měření in situ bylo provedeno multiparametrickou sondou 
HQD40d Hach Lange. 

Vzorky sedimentů odebrané jádrovým vzorkovačem Beekerova typu byly v laboratoři 
zbaveny nežádoucích komponent (větvičky, větší kameny, schránky živočichů, úlomky skla 
atp.) a za mokra využitím říční vody prosívány přes nylonové síto s velikostí ok 100 µm. 
Takto zpracované vzorky byly vysušeny. V případě sedimentů převážně jílovitého charakteru 
je prosévání za mokra obtížné, proto byl zvolen opačný postup zpracování. Vzorky byly 
nejprve vysušeny při 75 °C a následně přesítovány. Ke stanovení celkového fosforu byla 
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použita metoda rozkladu působením kyseliny sírové a peroxidu vodíku při teplotě 440 °C 
(Lagová et al., 2011).  

Výsledky chemických rozborů jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tabulka 1. Složení sedimentů a vody v potoce Leskava 

Profil 1 2 3 4 NEK-RP* 

  Sedimenty 

P [mg/g sušiny] 2,0 3,4 2,6 2,0   

N [mg/g sušiny] 0,9 0,8 1,0 0,8   

Ztráta žíháním [%] 10,5 7,1 8,1 6,1   

Fe [mg/g sušiny] 13,8 10,4 14,3 10,1   

  Voda 

RL105 [mg/l] 1116 1020 1048 1130 750 

RL550 [mg/l] 596 528 662 666 470 

CHSKCr [mg/l] 63 130 71 95 26 

BSK5 [mg/l] 10,5 15,4 15,0 16,8 3,8 

N-NO3 [mg/l] 17,9 4,5 9,1 8,2 5,4 

N-NO2 [mg/l] 0,07 1,4 1,0 0,10   

N-NH4 [mg/l] 0,20 1,99 0,50 0,51 0,23 

Nkj [mg/l] 1,4 3,9 4,2 3,8   

Norg [mg/l] 1,2 1,9 3,7 3,3   

P-PO4 [mg/l] 0,05 0,52 1,42 1,05   

Pcelk [mg/l] 0,30 0,84 1,82 1,33 0,15 

Fe [mg/l] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Teplota [°C] 16,2 20,1 20,3 19,5   

Konduktivita [mS/m] 135 145 137 140   

Rozpuštěný O2 [mg/l] 8,53 5,32 5,89 8,44 >9 

Nasycení O2 [%] 79,8 60,6 67,2 94,4   

pH 8,33 8,29 8,63 8,26 6-9 

* norma environmentální kvality – průměrná hodnota podle 23/2011 Sb. 

Obsah fosforu v půdě obvykle kolísá v rozmezí 0,3 – 1,3 mg/g. Údaje o zatížení sedimentů 
drobných vodních toků fosforem a jeho souvislost s dalšími parametry se v literatuře téměř 
nevyskytují. House et al. (2002) zjistili v rámci studie prováděné na řekách ve Velké Británii 
následující hodnoty průměru (mediánu) [mg/g sušiny]: Pcelk – 1,9 (0,7), Fe – 75 (37), 
organická hmota – 4,2 (2,7). Jiní autoři uvádějí podobné nebo mírně nižší hodnoty obsahu 
Pcelk v sedimentech evropských, amerických a australských řek.  

V sedimentech i ve vodě Leskavy byly nalezeny zvýšené koncentrace Pcelk, a to i na 1. 
odběrném profilu (sedimenty – 2,0 mg/g, voda – 0,30 mg/l). Zdrojem jsou dešťové smyvy a 
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výluhy ze zemědělsky obdělávaných ploch (1. profil), ke kterému na dalších profilech 
přibývají splaškové odpadní vody. Na těchto profilech byly zjištěny maximální koncentrace 
Pcelk 3,4 mg/g (sedimenty) resp. 1,82 mg/l (voda). Tyto koncentrace však nejsou tak vysoké, 
jak by bylo možné očekávat podle koncentrace Pcelk ve vodě. To může souviset s poměrně 
nízkým obsahem Fe v sedimentech Leskavy a s tím, že jedním z hlavních mechanismů  
přechodu P z vody do sedimentů je vylučování hydroxid-fosforečnanů železa.  

Sedimenty Leskavy vykazují mírně zvýšený obsah organické hmoty, s jejíž rostoucí 
koncentrací se obsah Pcelk zvyšuje (House et al., 2002). Tento vliv se však v tomto případě 
neuplatňuje tak významně, jako je tomu v případě železa. 

Jak bylo výše uvedeno, voda v Leskavě obsahuje vysoké koncentrace fosforu. Další živinou 
je dusík, obsažený rovněž ve zvýšených koncentracích. Je zatížena i organickým znečištěním, 
které na 2. a 3. odběrném profilu ohrožuje kyslíkový režim toku. Přes nepříznivé 
hydromorfologické podmínky však samočisticí schopnost toku zůstává zachována. Mezi 3. a 
4. profilem protéká Leskava několik kilometrů mezi zahradami a poli. Na tomto úseku sice 
dochází k přísunu živin i organického znečištění, jejichž hodnoty se významně nemění, 
dochází však ke zlepšení kyslíkových poměrů, což je potvrzeno i vícenásobnými odběry 
z předchozích let.  

 

ZÁVĚR 

Leskava jako typický příklad příměstského drobného vodního toku ilustruje, jak drobné vodní 
toky mohou ovlivňovat ekologický stav významných vodních toků. Alarmující je zejména 
zatížení Leskavy fosforem, který se usazuje v sedimentech. Tato akumulace je však menší, 
než by se dalo očekávat podle vysokých koncentrací Pcelk ve vodě. Většina Pcelk zůstává ve 
vodním sloupci. Říčka Leskava je tak nezanedbatelným zdrojem fosforu, ale i dusíku a 
organického znečištění, pro řeku Svratku, do které ústí. 
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PŘÍNOS MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE HOLLOW FIBRE 
PRO EFEKTIVNÍ MIKROFILTRACI VODY 
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APLIKACE MBR – KONKRÉTNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

Vilím D., Křivánková J. 

 

ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

E-mail: vilim@envi-pur.cz, krivankova@envi-pur.cz 

 

ÚVOD 

Konveční biologické čištění odpadních vod 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. Membrány mohou být použity jako další stupeň 
za dosazovací nádrží (terciární dočištění) anebo jsou začleněny přímo do reaktoru (MBR). 
Druhá varianta zaznamenala značný ohlas nejen díky snížení počtu patogenních 
mikroorganismů, ale také díky možnosti provozovat aktivační proces novou cestou, kdy je 
kompletním zachycením biomasy v reaktoru (nezávisle na sedimentačních vlastnostech kalu) 
výrazně zvýšena koncentrace aktivovaného kalu v porovnání s klasickým aktivačním 
procesem. 

Membránový bioreaktor (MBR) kombinuje klasické biologické čištění odpadních vod 
s membránovou technologií. Biomasa je od vyčištěné odpadní vody separována 
membránovými moduly. Výhoda spočívá v tom, že membrána funguje jako bariera pro 
biomasu, nerozpuštěné částice a bakterie. To vede ke zlepšení kvality vyčištěné odpadní vody 
na odtoku v porovnání s konvenční separací, zejména v oblasti nerozpuštěných látek a 
mikrobiologických parametrů. 

VÝHODY MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE (MBR) OPROTI KONVE ČNÍM 
TECHNOLOGIÍM 

• menší objemy, menší požadavky na prostor – nejsou použity dosazovací nádrže  

• membránové bioreaktory je možno provozovat s vysokou koncentrací aktivovaného 
kalu (10-18 kg/m3). To umožňuje další snížení objemu aktivačních nádrží.  

• kvalita vyčištěné vody umožňuje její znovu využití pro užitkové účely (mytí, zalévání, 
apod.). Membrána je schopná dezinfikovat odpadní vodu. Voda po membránové 
filtraci je zbavena nerozpuštěných látek, bakterií a částečně i virů. Dosazovací nádrže 
nemohou separovat dispergované mikroorganismy. 
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• možnost provedení intenzifikace stávající ČOV (2-3 x zvětšení kapacity) bez 
zásadních stavebních úprav. Možnost postupného rozšiřování ČOV. 

• kvalita kalu nemá zásadní vliv na účinnost separace (poměr mezi vláknitými a 
vločkotvornými mikroorganismy). 

• nižší zatížení kalu vede k nižší produkci přebytečného kalu 

K nevýhodám lze zařadit vyšší investiční a provozní náklady a vyšší nároky na obsluhu a 
údržbu. Nicméně vzhledem k neustálému vývoji v oblasti MBR (zejména snížení provozních 
nákladů) se postupně daří tyto nevýhody eliminovat.  

DŮVODY POUŽITÍ MBR P ŘI ČIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADNÍCH VOD 

Aplikace MBR je odůvodněná (a zároveň konkurenceschopná) v následujících případech: 

• vysoké požadavky na kvalitu vyčištěné vody (recyklace vyčištěné vody, blízkost 
zdrojů pitné vody či vody ke koupání, přírodní rezervace) 

• zvýšení kapacity stávající čistírny bez stavebních úprav 

• nedostatek prostoru pro stavbu ČOV 

• zvýšení účinnosti stávající čistírny bez stavebních úprav 

• ČOV s velkou sezónní nerovnoměrností 

VÝBĚR MEMBRÁNOVÉHO MODULU 

Pro MBR je membránový modul naprosto zásadní prvek. V této kapitole budou diskutovány 
možnosti výběru membránového modulu a budou popsány požadované vlastnosti konstrukce.  

Materiál  

Volba materiálu je velmi důležitá, membrána musí být chemicky a mechanicky odolná. V 
drtivé většině jsou používány polymerní. Membrány jsou vyráběny tak, aby měly vysokou 
povrchovou hustotu pórů a co nejrovnoměrnější velikost pórů. Pro MBR aplikace je možno 
vybrat pouze několik materiálů:  

  - polyvinyliden difluorid (PVDF) 

  - polyether sulfon (PES) 

  - polyethylen (PE) 

  - polypropylen (PP) 

Nejlepší volbou je polyether sulfon (PES) kvůli nízké tendenci k zanášení a kvůli vysoké 
mechanické pevnosti. Materiál modulu musí být odolný vůči korozi.  

Konstrukce modulu 

Pro ponorné MBR aplikace je možno použít buď deskové moduly, nebo moduly z dutých 
vláken. Deskový modul je složen z vodorovně uspořádaných desek upevněných na nosné 
konstrukci, filtrace probíhá z povrchu membrány do dutého meziprostoru uvnitř membrány, 
odkud je permeát veden trubkou do kolektoru. Modul z dutých vláken je tvořen několika 
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vlákny kombinovanými do svazků a upevněnými na obou koncích (či na jednom konci) ke 
kolektoru permeátu. Filtrace probíhá z povrchu vlákna do dutého prostoru uvnitř vlákna. 

V Tabulce 2 je uveden přehled obecných vlastností obou typů modulů: 

Tab. 2. Přehled obecných vlastností modulů 

Typ modulu Výhody Nevýhody 
Deskový - nízká tendence k zanášení 

- dobré hydraulické podmínky 
- nejsou zpětně proplachovatelné 
- nízká plošná hustota 

Dutá vlákna - zpětně proplachovatelné 
- vysoká plošná hustota 

- silná tendence k zanášení  
- špatně čistitelné 

Z Tabulky 2 vyplývá, že ideální membránový modul pro MBR aplikace by měl kombinovat 
výhody obou typů modulů. Dále bude uveden detailní výčet požadovaných konstrukčních 
vlastností: 

• pro zabránění zanášení (zejména tzv. braiding – shluky vláken omotávající 
membránu) je nejlepším řešením desková membrána  

• při použití deskového modulu, který je odolný vůči zanášení, je důležité, aby tento 
modul byl zpětně proplachovatelný. Zpětný proplach je důležitý pro snížení 
provozních nákladů a pro zvýšení životnosti membránové modulu.  

• konstrukce modulu by měla eliminovat vznik mrtvých zón, kde se může ukládat kal. 
Spodek a vršek modulu musí být otevřené také kvůli možnému ukládání kalu na 
spodku a zevnitř modulu. Jinými slovy je žádoucí zaručit co nejlepší a 
nejrovnoměrnější proudění kalu kolem modulu. To splňuje bezrámová konstrukce 
modulu. 

• tloušťka desek a vzdálenost mezi jednotlivými deskami je co možno nejmenší, aby se 
zvýšila plošná hustota  

• tlaková ztráta napříč membránou by měla být co nejnižší, aby filtrace a zpětný 
proplach probíhaly v celé ploše membrány 

• výměna modulu by měla být co nejjednodušší (kazetový systém) 
• aerační systém membránového modulu by měl být jemnobublinný. Při jeho použití se 

dosahuje značné úspory provozních nákladů na aeraci aktivace.  

KOMUNÁLNÍ Č OV S MBR V BENECKU 

Společnost ENVI-PUR s.r.o. je dodavatelem technologie pro intenzifikaci ČOV Benecko. 
Jedná se o stávající konveční komunální ČOV v horské oblasti, nadmořská výška je cca 750 
m n. m. ČOV je umístěna v rekreační oblasti, kde je rozdílný počet přechodných obyvatel a 
rekreantů v zimním a letním období. Původní kapacita čistírny byla 900 EO, po jejím 
rozšíření bude kapacita 1 900 EO a to bez jakéhokoli zvětšování objemů nádrží! Dle 
provedených rozborů a průzkumů se výhledově počítá se zatížením v zimním období 1 900 
EO a v letním období 1 000 EO. 

ČOV je koncipována jako mechanicko-biologická s nitrifikací a membránovou filtrací pro 
separaci aktivovaného kalu. Bude instalováno nové mechanické předčištění s velikostí průliny 
2 mm a provedena kompletní rekonstrukce lapáku písku. Stávající dvojlinka aktivačních 
nádrží bude vybavena jemnobublinným aeračním systémem a vestavbou membránové filtrace 
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pro separaci aktivovaného kalu. Aktivační nádrž bude rozdělena příčkami tak, aby vznikly 
dvě oddělené membránové komory. Rozčleněním se jednak zabrání kontaktu surové vody s 
membránami a jednak bude možno provádět chemickou regeneraci membrán přímo ve 
fi ltračních komorách bez nutnosti složité manipulace. Na konci aktivačních nádrž je 
biologicky vyčištěná voda čerpána do membránové komory k membránovým modulům, kde 
dochází k separaci aktivovaného kalu. Vyčištěná odpadní voda se následně odvádí do 
recipientu. Celý provoz čistírny bude řízený automaticky a bude vyžadovat pouze minimální 
přítomnost obsluhy. 

Dodávka vzduchu do aktivačních nádrží bude řízena dle kyslíkových sond. ČOV bude 
doplněna o chemickou eliminaci fosforu síranem železitým. Membránovou filtrací vyčištěná 
voda zbavená tuhých látek a zárodků splňuje kvalitativní požadavky směrnice EU na vody ke 
koupání 75/160/EHS. ČOV je uspořádána jako dvojlinka, takže v případě odstávky jedné 
linky může být čistírna dále provozována. Zprovoznění první linky se předpokládá do konce 
roku 2011. Celá ČOV bude uvedena do provozu do 30. dubna 2012. Předpokládané odtokové 
parametry jsou uvedeny v Tabulce 3. Předpokládané náklady na spotřebu elektrické energie 
jsou 0,8-1,1 kWh/m3. 

Tab. 3: Předpokládané odtokové parametry ČOV Benecko 

Parametr Hodnota Jednotka 
CHSKCr < 40 mg/l 
BSK5 < 10 mg/l 
NL < 1 mg/l 
N-NH4

+ < 5 mg/l 

V Tabulce 4 jsou uvedeny vybrané technologické parametry:  

Tab. 4. Technologické parametry ČOV Benecko po intenzifikaci 

Návrhový net flux Q24 l/(m2.h) 10,4 

Návrhový net flux Qd l/(m2.h) 13,4 
Návrhový maximální net flux l/(m2.h) 23,4 
Průměrný průtok m3/d 332,5 
Návrhová koncentrace kalu kg/m3 10 
Zatížení kalu kg BSK5/kg suš.d 0,075 
Stáří kalu den 14,2 
Min. teplota °C 3 
Celkový počet modulů BIO-CEL® 
BC 400 

- 4 

Filtrační plocha modulu BIO-CEL® 
BC 400 

m2 1 600 

Objem aktivace m3 152 
Objem membránové komory m3 54,7 
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ZÁVĚR 

Z uvedených případů je vidět, že komunální membránové čistírny odpadních vod se pomalu 
ale jistě stávají součástí praktických aplikací čistírenských technologií. V blízké budoucnosti 
se očekává využití membránových bio-reaktorů pro specifické případy čištění komunálních 
odpadních vod (požadavek vysoké kvality vyčištěné vody, zvýšení kapacity stávající čistírny, 
nedostatek prostoru pro stavbu ČOV, zvýšení účinnosti stávající čistírny). V těchto případech 
jsou technologie MBR ekonomicky konkurenceschopné a zároveň poskytují špičkové 
účinnosti nedosažitelné jinými technologiemi. 

Pro aplikace MBR je nutno brát v úvahu mnoho okolností, z nichž velmi důležitá je volba 
správného membránového modulu, který umožní bezproblémový provoz a zaručí maximální 
životnost. 
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TESTOVÁNÍ POLOPROVOZNÍHO MBR PRO ČIŠTĚNÍ 
PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD DUSLO ŠAĹ A A.S. 

 
Vilím D., Németh P., Bodík I., Dorňáková A., Buday M. a Vondrysová J. 
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INTENTZIFIKÁCIA PROCESOV BIOLOGICKÉHO 
ODSTRAŇOVANIA DUSÍKA PROCESOM ANAMMOX: 

MOŽNOSTI A RIZIKÁ 

 

Babjaková L., Drtil M., Jonatová I. a Galbová K. 

 

Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava, 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

E-mail: lenka.babjakova@stuba.sk 

 

ABSTRAKT 

Relatívne novou technológiou odstraňovania N je anaeróbna oxidácia amoniaku (tzv. 
ANAMMOX; NH 4

+ + NO2
- = N2 + 2H2O). V príspevku je informácia nielen o výhodách 

procesu, ale aj o jeho rizikách. Diskutované sú biochemická podstata, zloženie vôd, inokulá 
a kultivácia biomasy a benchmarking vybraných technologických parametrov reaktorov. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

ANAMMOX, biomasa, zloženie vôd, podmienky procesu, technologický benchmarking 

 

ÚVOD 

Výskum procesu ANAMMOX s cieľom jeho využitia na ČOV sa začal až v posledných 
rokoch, najmä v súvislosti s čistením kalovej vody a čistením odpadových vôd  s vysokým 
obsahom NH4-N. Reakciu realizujú najmä chemolitotrofné baktérie rodu Planctomycetales, 
druhu Candidatus. Rovnica zahrňujúca aj asimiláciu biomasy podľa Strous et al., (1998) je: 

NH4
+ + 1,32NO2

- + 0,066HCO3
- + 0,13 H+ = 1,01N2 + 0,26NO3

- + 0,0066CH2O0,5N0,15 
+2,02H2O (1)                                 

Biochemická podstata je objasnená, ale technologické realizácie sú stále ojedinelé. Variabilita 
výsledkov (viď kap. s benchmarkingom parametrov zo 47 úspešných aplikácií) ukazuje na 
náročnosť ANAMMOX procesu v podmienkach ČOV. Bez poloprevádzkového / 
laboratórneho prieskumu resp. bez osvedčeného dodávateľa reaktorov s už vykultivovanou 
ANAMMOX biomasou je uplatnenie tohto procesu na ČOV stále ešte vážnym rizikom. 

  



     

 

 

~ 86 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

PODSTATA ANAMMOX PROCESU A JEHO POZITÍVA A NEGATÍVA 

Proces je známy ako biologický od roku 1999 Strous et al., (1999). ANAMMOX biomasa je 
v prvom rade veľmi pomaly rastúca. Teda základnou podmienkou je vykultivovať ju 
v reaktoroch, kde je možné udržať vysoký vek kalu (napr. v up-flow reaktoroch 
s granulovanou alebo nárastovou biomasou; bližšie v kap. Benchmarking). Keďže 
ANAMMOX baktérie sú schopné granulovať, perspektívne sú najmä up-flow reaktory 
s granulovanou biomasou v kalovom lôžku. Rozhodujúcimi podmienkami pre úspešné 
uplatnenie tohto procesu je mezofilná teplota (30 - 38°C), neutrálne pH, anaeróbno - anoxické 
podmienky (t.j. prítomnosť NO2-N a absencia rozpusteného O2) a podľa možnosti čo najnižšie 
koncentrácie rozložiteľnej CHSK (na potlačenie organotrofných denitrifikačných baktérií, 
ktoré by  ako rýchlo rastúce konkurovali rastu ANAMMOX baktérií). 

Je zrejmé, že vyššie uvedené podmienky rastu ANAMMOX baktérií sa dajú zmysluplne 
uplatniť len pre špecifické odpadové vody – musia byť teplé alebo zohriate a musia 
obsahovať zvýšené koncentrácie (rádovo desiatky až stovky mg/l) NH4-N a NO2-N. Typické 
vody s takýmto zložením sú u nás najmä kalové vody z anaeróbnej stabilizácie kalov, kalové 
vody z bioplynových staníc alebo priemyselné odpadové vody (napr. z biotechnologických 
výrob; poloprevádzkový ANAMMOX reaktor Hydrotechu v Lonze Kouřim je momentálne 
u nás asi najzaujímavejšou referenciou pre proces). V týchto vodách sa síce NO2-N 
nevyskytujú, ale dajú sa vyprodukovať nitritáciou s cielenou inhibíciou nitratácie (nitrifikácia 
časti NH4-N z prítoku len na NO2-N pomocou baktérií Nitrosomans; inhibícia baktérií 
Nitrobacter). Podmienky inhibície nitratácie sú napr. v Buday et al., (1999); Švehla et al., 
(2009)) a podrobnejšie sú diskutované aj v ďalšom texte. 

Pozitíva procesu 

V porovnaní so štandardnou nitrifikáciou – denitrifikáciou (ND) sa šetrí O2 na nitratáciu    
NO2-N → NO3-N a organický substrát na denitrifikáciu NO3-N → N2. Ďalšou výhodou, 
samozrejme po vhodnej inokulácii resp. po nákupe ANAMMOX biomasy, je jej rast vo 
forme dobre sedimentujúcich granúl (v reaktore je možné udržať vysoké koncentrácie 
biomasy a je možné tak uplatniť vysoké zaťaženia s malými objemami reaktorov). Medzi 
pozitíva patrí aj nižšia produkcia CO2. Výhody ANAMMOXu v porovnaní so štandardnou 
ND je možné kvantifikovať nasledovne Wachtl (2010); Hydrotech (2010):  

- spotreba energie je približne 1 kWh / kg N (2,8 x nižšia v porovnaní s ND) 

- spotreba organického substrátu je nulová (pre ND je potrebné asi 5 – 6 kg CHSK / kg N) 

- produkcia kalu je asi 0,1 kg kalu / kg N (približne 5 až 10 x nižšia v porovnaní s ND) 

- emisie CO2 sú ca. 0,7 kg CO2 / kg N (pre ND približne 7 x vyššie). 
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Negatíva procesu 

Hlavným negatívom je extrémne dlhá generačná doba ANAMMOX baktérií - uvádza sa 
v rozsahu 11 dní van Dongen et al., (2001) až 30 dní Van de Graaf et al., (1996). Nábeh 
reaktoru s touto biomasou bez jej zakúpenia môže trvať stovky dní. Ďalšími negatívom / 
rizikom je potreba minimalizovať  podiel organických zlúčenín (CHSK) na prítoku do 
ANAMMOX reaktoru a zabezpečiť vhodný pomer koncentrácií NO2-N : NH4-N (z rovn. 1 
približne 1,3). Cielená inhibícia nitratácie a produkcia NO2-N sú zvládnuteľné, ale je to 
technologicky náročné. Je zrejmé, že aj kvôli tomu je laboratórny a poloprevádzkový 
prieskum nutnosťou. Ďalšou  podmienkou je zvýšená T (35 – 37 °C), čo je pre viaceré 
odpadové vody takisto negatívom.  

TECHNOLOGICKÉ UPLATNENIE ANAMMOX PROCESU 

Pre úspešné prevádzkovanie procesu je nutné buď zabezpečiť vhodný  pomer NH4-N a NO2-
N na prítoku do ANAMMOX reaktoru, alebo ho vytvoriť v samotnom reaktore. Momentálne 
sú k dispozícii 2 technologicky overené spôsoby: 1 a 2 – stupňový.  

Jednostupňový proces  

Tento proces (nazývanom aj ako CANON) je kombináciou nitritácie a ANAMMOXu 
v jednom reaktore podrobnejšie v práci Sliekers et al., (2002). Komplikovanosť tohto systému 
vyplýva najmä z toho, že v reaktore je potrebné vytvoriť podmienky pre 2 rozhodujúce 
skupiny mikroorganizmov: oxické nitritačné (Nitrosomonas) a anoxicko - anaeróbne 
ANAMMOX. Toto sa dá dosiahnuť jedine riadeným prísunom O2, čím sa vo vločkách / 
nárastoch / granulách biomasy vytvorí mikrosegregácia oxických a anaeróbnych podmienok 
(na povrchu oxická nitritácia, vo vnútri anoxicko - anaeróbny ANAMMOX). Rast 
nitratačných baktérií (Nitrobacter) je v týchto podmienkach prirodzene inhibovaný, pretože 
sú citlivejšie na nedostatok kyslíka. Navyše sú inhibované aj vysokými koncentráciami    
NH4-N a NO2-N  a inhibuje ich aj zvýšená teplota. Nitritáciou vznikajúce NO2-N sú okamžite 
využívané okolitou ANAMMOX biomasou ako akceptor elektrónov, nekumulujú sa a tým 
pádom neinhibujú nitritáciu. Vytvorenie mikroaeróbnych podmienok v 1 reaktore je možné 
dosiahnuť podľa  literatúry v SBR reaktore, IC reaktore s granulovanou biomasou resp. 
v biofilmovom reaktore.  

Dvojstupňový proces  

Odstraňovanie dusíka v tomto prípade prebieha v 2 oddelených reaktoroch. V prvom reaktore 
dochádza k nitritácii NH4-N → NO2-N (prevádzkovo overený je napr. reaktor s procesom 
SHARON). Ideálne je dosiahnutie stavu, keď pomer zoxidovaného a zvyškového NH4-N je 
na úrovni 1 až 1,3 a táto voda odteká do 2. stupňa so samostatným ANAMMOX procesom.  

Viaceré faktory využívané na cielenú inhibíciu nitratácie a selektívnu kultiváciu nitritačných 
baktérií v 1.stupni sú podobné ako v predošlej kapitole: zvýšená (mezofilná) teplota, vysoké 
koncentrácie NH4-N a NO2-N a regulovaný vnos kyslíka. Navyše pri tomto usporiadaní 
môžeme v predradenom nitritačnom reaktore využiť aj ďalšie možnosti inhibície nitratácie:  
vyššie pH (nad 8 – 8,5 podporuje tvorbu nedisociovaného NH3 ako hlavného inhibítora 



  

 

 

 

nitratácie) a reguláciu veku kalu (zníženie veku kalu n
chemostatu podporuje vyplavovanie za týchto podmienok pomalšie rastúcich nitrata
baktérií). Pomer zvyškového NH
jednoducho riadený hodnotou pH (2. stup
úspešne prevádzkovaný na čistenie kalových vôd s ú
pri zaťažení 1,2 kg N/m3·d z práce 

Aj z vyššie uvedeného popisu technológií vyplýva, že 
využiť ich výhody, ale bez laboratórneho / poloprevádzkového prieskumu je to RIZIKO.

Obr. 1. ANAMMOX granulovaná biomasa, typické je 

BENCHMARKING ROZHODUJÚCICH TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV

Benchmarking technologických parametrov bol zrealizovaný v
vyhodnotených a porovnaných 47 úspešných aplikácií reaktorov s
(rozsah tohto príspevku neumož
práca je k dispozícii na OEI FCHPT STU). Hlavné závery sú nasledovné: 

- najviac aplikácií má upflow ANAMMOX reaktor s
lôžku (17) a s nárastovou biomasou (15 prípadov). 13 reaktorov bolo miešaných s prevažne 
granulovanou biomasou  

- ako úspešné inokulá pre ANAMMOX reaktory sa ukázali anaeróbna granulovaná biomasa 
(10 prípadov), ANAMMOX biomasa (23), aktivovaný nitrifikujúci kal (9), anaeróbny kal z 
vyhnívacích kalových nádrží (7). Vo viacerých prípadoch sa využila kombinácia in

- priemerná teplota v reaktoroch bola na úrovni 33 
pohybovalo na úrovni 7,4 (6,5 až 8,5)

- priemerné prítokové koncentrácie NH
Priemerný pomer NO2-N : NH
úrovni 1,09. Z laboratórnych aktivitných testov s ANAMMOX biomasou realizovaných s 
cieľom určenia optimálneho pomeru vyšli hodnoty NO
priemerom na úrovni 1,27) 

- priemerné zaťaženie vypočítané z
kg NH4-N/m3.d. Táto hodnota zodpovedá rýchlosti odstra
čo je v bežných aktivačných reaktoroch s
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reguláciu veku kalu (zníženie veku kalu napr. prevádzkovaním tohto reaktora ako 
chemostatu podporuje vyplavovanie za týchto podmienok pomalšie rastúcich nitrata
baktérií). Pomer zvyškového NH4-N a vznikajúceho NO2-N v 1.stupni môže by
jednoducho riadený hodnotou pH (2. stupňový proces bol za vyššie uvedených podmienok 

čistenie kalových vôd s účinnosťou odstraňovania     N nad 80 % 
práce van Dongen et al., (2001). 

vyššie uvedeného popisu technológií vyplýva, že procesy vieme prevádzkova
 ich výhody, ale bez laboratórneho / poloprevádzkového prieskumu je to RIZIKO.

ANAMMOX granulovaná biomasa, typické je červené zafarbenie (

BENCHMARKING ROZHODUJÚCICH TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV

rking technologických parametrov bol zrealizovaný v práci Babjaková (2011)
porovnaných 47 úspešných aplikácií reaktorov s ANAMMOX biomasou 

(rozsah tohto príspevku neumožňuje uviesť všetky literárne zdroje a detaily, ale uvedená 
dispozícii na OEI FCHPT STU). Hlavné závery sú nasledovné:  

najviac aplikácií má upflow ANAMMOX reaktor s a granulovanou biomasou v
s nárastovou biomasou (15 prípadov). 13 reaktorov bolo miešaných s prevažne 

ako úspešné inokulá pre ANAMMOX reaktory sa ukázali anaeróbna granulovaná biomasa 
(10 prípadov), ANAMMOX biomasa (23), aktivovaný nitrifikujúci kal (9), anaeróbny kal z 
vyhnívacích kalových nádrží (7). Vo viacerých prípadoch sa využila kombinácia in

reaktoroch bola na úrovni 33 °C (25 až 39 °C), priemerné pH sa 
pohybovalo na úrovni 7,4 (6,5 až 8,5) 

priemerné prítokové koncentrácie NH4-N a NO2-N boli na úrovni 438 mg/l a 477 mg/l. 
N : NH4-N vypočítaný z popísaných technologických aplikácií bol na 

úrovni 1,09. Z laboratórnych aktivitných testov s ANAMMOX biomasou realizovaných s 
enia optimálneho pomeru vyšli hodnoty NO2-N : NH4-N od 1,08 až po 1,67 (s 

čítané z popísaných technologických aplikácií bolo na úrovni 1,01 
.d. Táto hodnota zodpovedá rýchlosti odstraňovania NH4-N na úrovni 42 mg/l.h, 

čných reaktoroch s vločkovitým nitrifikujúcim kalom prakticky 
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ervené zafarbenie (Tang et al., 2010). 
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Babjaková (2011), kde je 
ANAMMOX biomasou 
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ako úspešné inokulá pre ANAMMOX reaktory sa ukázali anaeróbna granulovaná biomasa 
(10 prípadov), ANAMMOX biomasa (23), aktivovaný nitrifikujúci kal (9), anaeróbny kal z 
vyhnívacích kalových nádrží (7). Vo viacerých prípadoch sa využila kombinácia inokúl 
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nedosiahnuteľné. V literatúre sú ale komentované aj výrazne vyššie hodnoty zaťaženia, od 5 
až po 23 kg NH4-N/m3.d; ale tieto údaje je treba brať do úvahy s opatrnosťou 

- zvýšené koncentrácie anorganických solí nie sú pre ANAMMOX proces na ČOV nutné. Pri 
vysokých koncentráciách NH4-N a NO2-N sa na riedenie využíva recyklus vyčistenej vody     
- zvýšené hydraulické zaťaženie nespôsobí vyplavovanie ANAMMOX biomasy, keď je  
vhodne vygranulovaná (obr. 1). Dosiahnuté rozmery vykultivovaných ANAMMOX granúl  
boli v rozsahu 0,6 až 4,5 mm a vždy boli prevažne červenej farby. 

 

ZÁVER 

Uplatnenie ANAMMOX procesu na ČOV má nespochybniteľné prevádzkové a ekonomické 
výhody. Samozrejme ale ako každý proces má aj svoje riziká. Hlavným rizikom / negatívom 
je pomalá a komplikovaná kultivácia granulovanej ANAMMOX biomasy a z dostupných 
informácií nie je možné ju vykultivovať z akéhokoľvek inokula. Takisto nábeh ANAMMOX 
reaktora trvajúci stovky dní nie je bežne akceptovateľný. Momentálne jediné bezpečné 
riešenie odporúčané autormi tohto príspevku pre rýchle spustenie reaktora do prevádzky je 
realizácia ANAMMOX reaktora spojená s nákupom už vykultivovanej ANAMMOX 
biomasy. Takisto autori príspevku považujú za nutné pri súčasnom stupni poznania 
zrealizovať laboratórny a poloprevádzkový prieskum čistiteľnosti daných odpadových vôd. 
Tieto tvrdenia potvrdzujú aj súčasné a doteraz nepublikované výsledky dlhodobých 
laboratórnych experimentov realizovaných na OEI FCHPT STU. 
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ABSTRAKT 
Přítomnost sulfidů ve vodě je častou příčinou uvolňování oxidu dusného (N2O) během 
denitrifikace. Tato práce ukazuje, že denitrifikace může být obnovena přídavkem jakéhokoli 
kovu, který je schopen vysrážet přítomné sulfidy. Optimální dávka mědi pro obnovení 
denitrifikace byla 0,10 - 0,15 mmol·l-1 pro přídavek sulfidů 0,20 mmol·l-1. Vyšší přídavky 
mědi působily na denitrifikanty toxicky. Dávka zinku vyšší než 0,20 mmol·l-1 obnovila 
denitrifikaci ve stejné míře, jako optimální dávka mědi, ale vyšší koncentrace zinku (až do 0,6 
mmol·l-1) nepůsobily toxicky. Stejně tak srovnatelná dávka kobaltu působila pozitivně na 
denitrifikaci. Zinek ani kobalt se nemůže stát součástí enzymu N2O-reduktázy a měď pro 
syntézu nových molekul nebyla do systému přidána. Je tedy zřejmé, že přídavkem těžkých 
kovů bylo dosaženo revitalizace již syntetizovaných – původně inhibovaných – molekul N2O-
reduktázy. 

 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
denitrifikace, N2O-reduktáza, sulfidy, těžké kovy, Pseudomonas aeruginosa 
 
ÚVOD 

Přítomnost sulfidů ve vodě je častou příčinou uvolňování oxidu dusného (N2O) během 
denitrifikace. Vzhledem k tomu, že N2O je velmi aktivním skleníkovým plynem, jsou jeho 
emise do ovzduší intensivně studovány. V minulosti bylo zaznamenáno masivní uvolňování 
N2O především ze sedimentů na dně moří a jezer, kde se vyskytovaly vysoké koncentrace 
sulfidů (Senga et al., 2006; Sorensen et al., 1980; Walter et al., 2006). V poslední době však 
byly publikovány práce popisující emisi N2O v aktivačním procesu (Schonharting et al., 
1998) a nejnověji také v procesu BioDeNOx – biotechnologii pro odstranění oxidů dusíku z 
odpadních plynů (Manconi et al., 2006b). 

Důvodem sulfidové inhibice denitrifikace je inaktivace enzymu N2O-reduktázy, který 
obsahuje ve svém aktivním centru dva atomy mědi (Gorelsky et al., 2006; Zumft, 1997). Z 
hlediska principu této inhibice jsou uváděny dvě hypotézy: 1) sulfidy se váží přímo na atomy 
mědi v molekule enzymu a tím ji inhibují (Manconi et al., 2006a; Senga et al., 2006), nebo 2) 
sulfidy vysráží všechnu dostupnou měď v médiu a tím zamezí tvorbě nových molekul enzymu 
(Manconi et al., 2006b). V minulosti bylo dokázáno, že přídavek mědi do média může zcela 
obnovit funkci denitrifikantů, tzn. účinek sulfidů na denitrifikaci je vratný (Manconi et al., 
2006a). Nebylo však uspokojivě vysvětleno, jestli je pozitivní účinek mědi dán tvorbou 



  

 

 

 

nových molekul enzymu, nebo jestli jde o revitalizaci p
N2O-reduktázy. 

Naše práce byla zaměřena na obnovení denitrifika
inhibována definovanou dávkou sulfid
různých těžkých kovů (Cu, Co, Zn). Všechny experimenty byly provád
testech s čistou kulturou Pseudomonas a

METODIKA  

Inokulum  

Čistá kultura P. aeruginosa
mikrobiologie University Wageningen (Nizozemí).

Jednorázové denitrifikační experimenty

Experimenty byly prováděny ve 122ml sérových ba
sterilizovaného po 20 minut p
gumovými zátkami a plynový prostor byl vypln
dávkován 1 ml suspenze P. aeruginosa
média), etanol a 0,2 mmol·l-1 sulfidu dávkovaného jako Na
míchány (75 ot.·min-1) a temperovány na 30 °C.

Po aktivizaci kultury přidáním etanolu a N
etanol a N2O a navíc inhibující S
zdokumentován inhibiční vliv S
kovy (Cu, Zn, Fe, Co) a byl sledován jejich vliv na inhibici denitrifikace. V
nebyl pozorován pozitivní vliv p

Obrázek 1: Časový sled jednotlivých krok
kultury P. aeruginosa přidáním N
inhibiční dávka sulfidu, Krok 3 
Krok 4 – přidání Zn nebo Cu do ban
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nových molekul enzymu, nebo jestli jde o revitalizaci původních – inhibovaných 

ena na obnovení denitrifikace po té, co byla kultura denitrifikant
inhibována definovanou dávkou sulfidů (Na2S). Odstranění inhibice bylo dosaženo p

 (Cu, Co, Zn). Všechny experimenty byly prováděny v jednorázových 
Pseudomonas aeruginosa. 

P. aeruginosa (kmen P8) byla laskavě poskytnuta ze sbírek Ústavu 
mikrobiologie University Wageningen (Nizozemí). 

ční experimenty 

ěny ve 122ml sérových baňkách naplněných 50 ml média 
sterilizovaného po 20 minut při 124 °C v autoklávu. Před sterilizací byly ba
gumovými zátkami a plynový prostor byl vyplněn argonem. Do sterilních ban

P. aeruginosa (NLzž 40 mg·l-1) 1 ml N2O (tj. 
sulfidu dávkovaného jako Na2S (10 mmol·l-1). Ba

) a temperovány na 30 °C. 

idáním etanolu a N2O (tento krok trval cca 1 den) byl znovu p
O a navíc inhibující S2- (kromě kontrolních baněk). Po dalším dnu, kdy byl 

ní vliv S2- ve všech baňkách, byly do některých ban
kovy (Cu, Zn, Fe, Co) a byl sledován jejich vliv na inhibici denitrifikace. V
nebyl pozorován pozitivní vliv přídavku kovů, byl následně přidán Zn nebo Cu (Obr. 1).

asový sled jednotlivých kroků denitrifikačního experimentu: Krok 1 
idáním N2O a etanolu, Krok 2 – opětovné přidání N

ní dávka sulfidu, Krok 3 – přidání různých koncentrací kovů k inhibované kultu
idání Zn nebo Cu do baněk, kde se neprojevil pozitivní přídavek kov
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inhibovaných – molekul 

ce po té, co byla kultura denitrifikantů 
ní inhibice bylo dosaženo přídavkem 

ěny v jednorázových 

 poskytnuta ze sbírek Ústavu 

ých 50 ml média 
ed sterilizací byly baňky uzavřeny 

n argonem. Do sterilních baněk byl 
tj. N-N2O 28,5 mg·l-1 

). Baňky byly trvale 

O (tento krok trval cca 1 den) byl znovu přidán 
k). Po dalším dnu, kdy byl 
kterých baněk nadávkovány 

kovy (Cu, Zn, Fe, Co) a byl sledován jejich vliv na inhibici denitrifikace. V těch baňkách, kde 
idán Zn nebo Cu (Obr. 1). 

 
ního experimentu: Krok 1 – aktivace 

řidání N2O a etanolu a 
inhibované kultuře, 

ídavek kovů v Kroku 3. 



  

 

 

 

VÝSLEDKY 

Optimální dávka mědi pro obnovení denitrifikace byla 
sulfidů 0,20 mmol·l-1. Vyšší p
Dávka zinku vyšší než 0,20 
dávka mědi, ale vyšší koncentrace zinku (až
Stejně tak srovnatelná dávka kobaltu p
dávka železa (Obr. 2c). 

Obrázek 2. Obnovení aktivity
kobaltu (d). Kultura P. aeruginosa
mmol·l-1). Šipky v obrázcích (a), (b) a (d) 
(+), 0.17 (■), 0.20 (–) a 0.22 (
(0.9 d) přídavek 0.15 (+), 0.20 (
přídavek 2.00 (+) a 1.00 (■) mmol·l
mmol·l-1 zinku (+) a 0.10 mmol·l
mají symbol “◊ ”. Do baněk se symbolem
0.03 mmol·l-1 zinku (b), ale nebyl zde dávkován sulfid
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di pro obnovení denitrifikace byla 0,10 - 0,15 mmol·l
. Vyšší přídavky mědi působily na denitrifikanty toxicky

Dávka zinku vyšší než 0,20 mmol·l-1 obnovila denitrifikaci ve stejné míř
di, ale vyšší koncentrace zinku (až do 0,6 mmol·l-1) nepůsobily toxicky

 tak srovnatelná dávka kobaltu působila pozitivně na denitrifikaci (Obr. 2d), nikoli však 

 
Obnovení aktivity N2O-reduktázy přídavkem mědi (a), zinku

P. aeruginosa byla inhibována (v čase 0) sulfidem sodným
(a), (b) a (d) čas přidání 0 (▲), 0.03 (×), 0.06 (

) a 0.22 (♦) mmol·l-1 daného kovu. V obrázku (c) indikuje první šipka
0.15 (+), 0.20 (■) a 0.22 (♦) mmol·l-1 železa, druhá šipka

mmol·l-1 železa a 0.10 mmol·l-1 mědi (♦) a třetí šipka
mmol·l-1 mědi (■). Kontrolní baňky (bez přidavku sulfid
ěk se symbolem “○” bylo nadávkováno 0.03 mmol·l

), ale nebyl zde dávkován sulfid. 
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mmol·l-1 pro přídavek 
sobily na denitrifikanty toxicky (Obr. 2a). 

obnovila denitrifikaci ve stejné míře, jako optimální 
sobily toxicky (Obr. 2b). 

(Obr. 2d), nikoli však 

ku (b), železa (c) a 
sulfidem sodným (0.2     

), 0.03 (×), 0.06 (�), 0.10 (�), 0.15 
indikuje první šipka 

druhá šipka (4.9 d) indikuje 
řetí šipka (7.8 d) 0.15 

řidavku sulfidů a kovů) 
mmol·l-1 mědi (a) nebo 
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DISKUSE 

Zinek ani kobalt se nemůže stát součástí enzymu N2O-reduktázy (Zumft, 1997) a měď pro 
syntézu nových molekul nebyla do systému přidána. Je tedy zřejmé, že přídavkem těžkých 
kovů bylo dosaženo revitalizace již syntetizovaných – původně inhibovaných – molekul N2O-
reduktázy. 

Na rozdíl od ostatních dávkovaných kovů, železo nepůsobilo na inhibovanou kulturu 
pozitivně. To lze vysvětlit vysrážením železa fosforečnany, které byly v médiu obsaženy ve 
vysoké koncentraci. 

 

ZÁVĚR 

Denitrifikace může být obnovena přídavkem jakéhokoli kovu, který je schopen vysrážet 
přítomné sulfidy. Optimální dávka mědi pro obnovení denitrifikace byla 0,10 - 0,15 mmol•l-1 
pro přídavek sulfidů 0,20 mmol•l-1. Dávka zinku vyšší než 0,20 mmol•l-1 obnovila 
denitrifikaci ve stejné míře jako optimální dávka mědi. 
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ABSTRAKT 

Cílem této práce bylo studium vlivu různých koncentrací chloridů na průběh oxidace 
organických látek Fentonovou reakcí. Byly zkoumány různé faktory ovlivňující možný vznik 
AOX v průběhu Fentonovy reakce. Kromě koncentrace chloridů se jednalo o pH a chemickou 
strukturu oxidovaných sloučenin. 

 

KL ÍČOVÁ SLOVA  

AOX, EDTA, fenol, Fentonova reakce, chloridy, lignin 

 

ÚVOD 

Progresivním směrem v čištění průmyslových odpadních vod je použití tzv. moderních 
oxidačních procesů (Advanced Oxidation Processes - AOP). AOP jsou definovány jako 
procesy čištění odpadních vod při okolní teplotě a tlaku, které produkují hydroxylové radikály 
OH• v dostatečném množství potřebném k vyčištění odpadní vody (Glaze 1987). Způsobů jak 
OH• vytvářet je celá řada. Mezi nejrozšířenější AOP patří Fentonova reakce. 

Principem Fentonovy reakce je generování hydroxylových radikálů pomocí peroxidu vodíku 
za katalýzy Fe2+, kdy je katalyzátor rozpuštěn v kapalné fázi. V klasickém uspořádání se 
reakce provádí v silně kyselém prostředí (pH = 2 – 4), kvůli stálosti peroxidu vodíku a Fe2+ 
(Huang 1993, Prousek 1997, Tambosi 2006). 

Účinnost AOP ovlivňuje řada faktorů, jako jsou teplota, pH, koncentrace reaktantů, atd. 
Specifickým problémem je přítomnost tzv. zhášečů – anorganických aniontů, které mohou 
hydroxylové radikály odstraňovat. Mezi tyto zhášeče se počítají také chloridové ionty. 

Oproti jiným zhášečům se u chloridů může projevit kromě odstraňování OH• ještě jiný 
negativní účinek – vznik organických chlorovaných sloučenin, které lze stanovit např. jako 
adsorbovatelné organicky vázané halogeny (Adsorbable Organically Bound Halogens – 
AOX). 
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Rozpuštěné chloridové ionty mohou rychle reagovat s hydroxylovými radikály, jak je 
popsáno v následujících rovnicích (Oppenlander 2003): 

OH• + Cl−→ •ClOH− 

ClOH− + H+→ Cl• + H2O 

Radikál •ClOH− může při rozkladu uvolňovat atomy chloru, které jsou schopny se adovat na 
dvojnou vazbu C=C obsaženou v organických sloučeninách a v průběhu pokročilých 
oxidačních procesů tak generovat chlorované uhlovodíky, což vede k nežádoucímu zvýšení 
ukazatele AOX (Oppenlander 2003): 

Cl• + R2C=CR2 → R2ClC•–CR2 → → → chlorované uhlovodíky 

V literatuře tento jev – vznik a destrukce AOX během AOP v závislosti na koncentraci 
chloridů – není příliš často zmiňován. Pravděpodobně nejrozsáhlejší publikovaný soubor dat 
se týká vzniku tzv. AOXde novo při oxidaci v systému UV-FSR (UV-Free Surface Reactor). 
Jako modelové organické znečištění byly testovány fenol, methanol, aceton, 
dodecylbenzensulfonát sodný (ABS) a kyselina ethylendiaminotetraoctová (EDTA). Během 
vsádkových experimentů OV s vysokým obsahem Cl− iontů byla pozorována velmi intenzivní 
syntéza AOXde novo, ovšem nakonec došlo k jejich opětovné degradaci. Míra vzniku 
AOXde novo závisela především na koncentraci Cl− a chemické struktuře oxidovaných látek, 
vliv pH byl v těchto případech malý (Baycan 2005, Baycan 2007a, Baycan 2007b). 

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Metodika 

Fentonova reakce se běžně provádí v kyselé oblasti pH (optimálně při pH = 3) 
s katalyzátorem síranem železnatým. Katalyzátor může být použit i ve formě Mohrovy soli, 
kdy proces probíhá při neutrální hodnotě pH (pH = 7). Oba katalyzátory byly v této práci 
použity. 

Fentonova reakce byla prováděna vsádkovým způsobem v Erlenmeyerově baňce na 
magnetické míchačce při otáčkách 550 1/min a laboratorní teplotě 25 °C. Do vzorku testované 
vody bylo přidáno vypočtené množství katalyzátoru. Před zahájením bylo pH upraveno na 
příslušnou hodnotu, která je optimální v závislosti na použitém katalyzátoru. Reakce byla 
zahájena přídavkem vypočteného množství peroxidu vodíku. 

Výchozím bodem pro stanovení dávky Fentonova činidla byla hodnota CHSK testovaných 
vzorků. Množství peroxidu vycházelo z předpokladu, že 1 g H2O2 je zdrojem 0,47 g kyslíku 
podle reakce: 

2H2O2 → 2H2O + O2 

Katalyzátor byl dávkován tak, aby molární poměr Fe2+: H2O2 byl 1:10, což je jeden 
z nejčastěji uváděných poměrů (Parsons 2004). 
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Pokusy byly prováděny se vzorky odpadních vod, které byly v laboratoři připraveny (popř. 
upraveny ředěním) tak, aby jejich počáteční CHSK byla 2000 mg/l. Byly zkoumány 3 druhy 
modelových odpadních vod: roztok fenolu, roztok EDTA (přesněji disodné soli kyseliny 
ethylendiaminotetraoctové) a roztok ligninu vzniklý naředěním výluhu z alkalického vaření 
buničiny, jehož hlavní složkou je čistý lignin. 

Ke každému vzorku bylo přidáno určité množství NaCl. Byly proměřeny vzorky s 
koncentracemi chloridů 5 g/l, 2,5 g/l a 0,2 g/l. 

Dávka Fentonova činidla, vypočtená podle výše zmíněného způsobu, byla pro tyto vody 
4,26 g/l H2O2, 3,57 g/l FeSO4.7H2O a 4,90 g/l (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O. Obsah AOX byl 
stanovován vsádkovým třepacím způsobem podle normy ČSN EN ISO 9562. Dále byla 
sledována účinnost procesu pomocí ukazatele CHSK. 

 

Výsledky a diskuse 

Vývoj koncentrací AOX během jednotlivých pokusů je shrnut na obrázcích 1 – 3. Z grafů je 
patrné, že vliv chloridů na tvorbu AOX se významně projevil při pokusech s roztoky fenolu a 
ligninu. Při vyšší koncentraci chloridů byla naměřena vyšší hodnota AOX. V případě 
modelové vody s EDTA byl vliv potvrzen jen při reakci katalyzované síranem železnatým, při 
použití katalyzátoru Mohrova sůl se vliv chloridů neprojevil. 

Chemická struktura látky měla vliv jak na vznik halogenovaných látek, tak na úbytek CHSK. 
Zatímco dosažené hodnoty AOX ve vzorcích s fenolem a ligninem jsou prakticky 
srovnatelné, v modelové odpadní vodě s EDTA vznikalo halogenovaných látek podstatně 
méně. Podle úbytku CHSK je nejlépe oxidovatelný fenol, následně lignin a nejhůře EDTA. 

 
Obrázek 1. Změna koncentrace AOX – roztok EDTA 
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Obrázek 2. Změna koncentrace AOX – roztok fenolu 
 

 
Obrázek 3. Změna koncentrace AOX – roztok ligninu 
 
Účinnost oxidace Fentonovým činidlem byla ovlivněna hodnotou pH, která souvisela s 
použitým katalyzátorem. Při použití katalyzátoru Mohrova sůl (pH = 7), byl zaznamenán 
menší nárůst koncentrace AOX a zároveň větší úbytek CHSK než při použití síranu 
železnatého (pH = 3). 
 
ZÁVĚRY 

Byly provedeny experimenty, jejichž cílem bylo zjistit, zda zvýšené koncentrace chloridů 
v odpadních vodách mohou při jejich oxidaci Fentonovým činidlem způsobit vznik 
organochlorových sloučenin. Pro pokusy byly použity tři různé typy modelových odpadních 
vod s upravenou koncentrací chloridů (0,2 g/l, 2,5 g/l a 5 g/l): roztoky fenolu, ligninu a 
EDTA. Vznikající chlorované sloučeniny byly stanovovány jako adsorbovatelné organicky 
vázané halogeny (AOX). 
Výsledky pokusů lze shrnout do následujících bodů: 

• Aplikace Fentonova činidla vedla u testovaných vzorků odpadních vod k tvorbě AOX. 
• Množství vznikajících AOX ovlivňovala koncentrace chloridů v odpadní vodě, 

hodnota pH i chemická struktura oxidovaných sloučenin. 
• V případě Fentonovy reakce při pH = 3 byl vznik AOX pozorován už při koncentraci 

chloridů 0,2 g/l. 
• Nejvyšších koncentrací AOX bylo dosahováno u roztoku fenolu. 
• Při reakci v neutrální oblasti (za katalýzy Mohrovou solí) vznikalo významně méně 

AOX, účinnost odstranění CHSK přitom byla srovnatelná nebo vyšší než u reakce 
v kyselém prostředí (za katalýzy síranem železnatým). 
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VLIV METODY INFILTRACE NA STANOVENÍ 
PŘIROZENÉHO ODTOKU A NÁSLEDNĚ  

NA NÁVRH OBJEKT Ů HDV 

 

Česáková K. 

 

ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

 

ABSTRAKT 

Na zvoleném fiktivním povodí je doložen vliv zvolené metody infiltrace (dle CN křivek, dle 
Green-Ampta a dle Hortona) při různých druzích půd i sklonů povodí na stanovení 
přirozeného odtoku. Následně je za zjednodušujících podmínek na vybraných typech půd 
prokázán vliv metody infiltrace na potřebné retenční objemy objektů pro hospodaření 
s dešťovou vodou po urbanizaci povodí. Výsledky jsou konfrontovány s návrhem dle 
racionální metody, ale také s doporučeními uvedenými v zahraniční literatuře.  

 

KL ÍČOVÁ SLOVA 

Hospodaření s dešťovými vodami, infiltrace, přirozený odtok, retence, simulace, srážko-
odtokový proces. 

 

ÚVOD 

Principy hospodaření s dešťovou vodou se stávají nezbytnou součástí plánu pro nově 
urbanizované lokality i pro plány regenerací stávající zástavby. Cílem je napodobit přirozené 
odtokové poměry před urbanizací. Bohužel hodnota přirozeného odtoku z neurbanizovaného 
území je v naprosté většině případů neznámá, zpravidla odhadována a její stanovení 
výpočtem záleží na množství faktorů. V tomto případě je uveden vliv zvolené metody 
infiltrace na stanovení hodnoty přirozeného odtoku a následně i návrh retenčních objemů. 

METODIKA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY ŘEŠENÍ 

Fiktivní povodí bylo uvažováno o velikosti 1 ha, u kterého byly uvažovány kombinace  
3 sklonitostních poměrů (1%, 5% a 10%) a 4 základních typů půd (typ A – štěrkopísčité až 
písčité, typ B – hlinitopísčité, typ C – hlinitojílovité a typ D – jílovité). Půdní profil byl vždy 
uvažován homogenní.  

Výpočty byly prováděny v simulačním programu SWMM 5.0, kde byly postupně použity tři 
různé metody výpočtů infiltrace (metoda CN křivek, metoda Green-Ampta a Hortonova 
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metoda). Hodnoty parametrů infiltrace byly použity dle doporučení uvedených 
v uživatelském manuálu k simulačnímu modelu (Rossman L. A. et al., 2010). 

Pro dlouhodobé simulace byla použita 10-ti letá technická historická řada dešťů z oblasti 
Brandýsa nad Labem. Pro aplikaci racionální metody byla použita z ní odvozená řada 
blokových dešťů.  

Pro názornost a zjednodušení příspěvku byly vybrány pouze tři typy povodí, se kterými bylo 
dále uvažováno. Jedná se o: 

• sklon 1% a typ půdy D 

• sklon 1% a typ půdy B 

• sklon 5% a typ půdy C 

Po stanovení odtoku z přirozeného povodí byla na stejném povodí navržena jednoduchá 
zástavba rodinných domů včetně komunikace a parkovacích stání u každého objektu. Cílem 
bylo stanovení odtoku z urbanizovaného povodí a porovnání s odtokem z přirozeného. Na 
základě těchto zjištění bylo možné navrhnout opatření pro zachování přirozených odtokových 
podmínek.  

Objekty hospodaření s dešťovými vodami byly navrženy na základě dlouhodobé simulace  

a konfrontovány s výsledky návrhu dle racionální metody.  

STANOVENÍ PŘIROZENÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU 

Na základě statistického vyhodnocení výsledků dlouhodobé simulace v prostředku SWMM 
5.0 byly stanoveny hodnoty maximálního přirozeného povrchového odtoku Qmax (maximální 
průtok v závěrovém profilu povodí) a objem odtoku V pro sledovanou periodicitu. Výsledky 
jsou uvedeny v Tabulka 1.  

Tabulka 1. Povrchový odtok Qmax a objem odtoku V na přirozeném povodí 

S
kl

on
 [%

]  

T
yp

 p
ůd

y 

M
et

od
a 

in
fil

tr
ac

e p = 2 p = 1 p = 0,5 p = 0,2 p = 0,1 

Qmax 

[l/s] 
V 

[m3] 
Qmax 
[l/s] 

V 
[m3] 

Qmax 

[l/s] 
V 

[m3] 
Qmax 
[l/s] 

V 
[m3] 

Qmax 

[l/s] 
V 

[m3] 

1 B H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 B G-A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,4 2,3 6,7 4,9 

1 B CN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,0 3,5 21,7 3,6 31,1 

1 D H 0,0 0,0 0,7 3,1 1,3 8,5 12,6 88,0 16,6 118,1 

1 D G-A 15,5 132,4 27,9 193,8 42,2 309,8 59,0 366,2 59,9 379,1 

1 D CN 0,4 3,7 3,7 37,2 11,9 71,2 18,0 127,3 18,1 132,3 

5 C H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 29,3 14,7 63,8 

5 C G-A 3,9 34,6 32,6 97,0 43,4 157,3 63,6 250,7 85,5 283,0 

5 C CN 0,2 0,9 1,6 8,9 8,3 43,7 18,0 87,9 18,2 88,3 

  



     

 

 

~ 103 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

POVRCHOVÝ ODTOK PO URBANIZACI POVODÍ 

Tabulka 2. Povrchový odtok Qmax a objem V odtoku na urbanizovaném povodí 
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yp
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in
fil

tr
ac

e p = 2 p = 1 p = 0,5 p = 0,2 p = 0,1 

Qmax 

[l/s] 
V 

[m3] 
Qmax 
[l/s] 

V 
[m3] 

Qmax 
[l/s] 

V  
[m3] 

Qmax 
[l/s] 

V  
[m3] 

Qmax 
[l/s] 

V 
[m3] 

1 B H 34,6 65,2 42,1 80,5 58,0 106,3 69,1 145,3 95,1 150,2 

1 B G-A 34,6 65,2 42,1 80,5 58,0 106,3 69,1 145,3 96,6 150,2 

1 B CN 34,6 65,8 42,1 80,5 58,0 106,3 69,1 150,1 95,1 172,5 

1 D H 38,2 133,8 51,6 190,3 64,3 300,1 89,6 371,3 127,2 375,3 

1 D G-A 41,7 147,2 55,6 218,2 68,2 311,9 94,6 391,1 135,1 403,6 

1 D CN 35,0 72,7 42,1 110,7 58,9 139,7 69,1 191,4 95,2 234,1 

5 C H 41,9 67,8 58,8 95,1 76,9 144,9 84,6 258,3 116,1 259,0 

5 C G-A 45,7 75,4 60,8 119,0 78,2 193,8 110,5 291,3 156,8 306,5 

5 C CN 39,4 66,1 56,9 89,6 77,1 123,0 84,6 180,0 102,2 210,4 

Urbanizace daného povodí byla uvažována výstavbou rodinných domů a obslužné 
komunikace. Předpokládá se realizace nepropustných ploch na 33% z celkové plochy povodí. 
Při stanovení povrchového odtoku z urbanizovaného povodí bylo postupováno obdobně jako 
na přirozeném povodí. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 2. 

STANOVENÍ RETEN ČNÍCH OBJEMŮ  

V rámci urbanizace povodí byly navrženy decentralizované prvky HDV  - retenční nádrže pro 
každý pozemek a samostatně také pro komunikaci. V rámci výpočtů byly zjednodušeně 
decentralizované objekty nahrazeny jedním centrálním objektem retenční nádrže. 

Při dlouhodobé simulaci byl návrhový objem retenční nádrže stanoven pro periodicitou  
p = 0,2, tzn. k „využití“ bezpečnostního přepadu retenční nádrže má dojít 1 x za 5 let. Pro 
dimenzování racionální metodou byl využit blokový déšť o periodicitě p = 0,2 o nejne-
příznivější době trvání v souladu s doporučeními v ČSN 75 6261 Dešťové nádrže.    

S ohledem na „široký“ rozsah stanovených přirozených odtoků z povodí výpočtem byla pro 
stanovení retenčních objemů uvažována jediná hodnota q = 3 l/(s.ha). Tato hodnota je 
doporučena v německé „metodice“ DWA-A 138 a odpovídá cca jednoletému specifickému 
odtoku z povodí užívaného zemědělsky a lesnicky.  

Výsledky návrhu retenčního objemu pomocí dlouhodobé simulace při použití jednotlivých 
metod infiltrace jsou uvedeny v Tabulka 3., výsledky racionální metody v Tabulka 4. 
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Tabulka 3. Návrhový retenční objem stanovený dlouhodobou simulací 

Sklon Typ půdy 
Návrhový retenční 
objem celkový [m3] 

Návrhový retenční objem 
pro 1 pozemek [m3] 

Návrhový retenční objem 
pro komunikaci [m3] 

1% B 123 – 128 10 38 
1% D 165 – 340 13 – 26 51 – 105 
5% C 158 – 235 12 – 18 49 – 72 

Tabulka 4. Návrhový retenční objem stanovený racionální metodou 

Sklon 
Návrhový retenční 

objem celkový [m
3
] 

Návrhový retenční objem 

pro 1 pozemek [m
3
] 

Návrhový retenční objem 

pro komunikaci [m
3
] 

do 1% 68 5 21 

1 - 5% 93 7 29 

nad 5% 118 9 36 

OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI RN STANOVENÉ RACIONÁLNÍ METODOU 

Tabulka 5. Počet přepadů z retenční nádrže při stanovení objemu racionální metodou 

Typ půdy Sklon [%] Metoda infiltrace VRN [m
3
]  Počet událostí za 10 let 

B 1 Horton 

70 

6 

B 1 Green-Ampt 6 

B 1 CN křivky 6 

D 1 Horton 22 

D 1 Green-Ampt 36 

D 1 CN křivky 9 

C 5 Horton 

100 

7 

C 5 Green-Ampt 12 

C 5 CN křivky 4 

Návrh objemu retenční nádrže stanovený racionální metodou byl ověřen pomocí dlouhodobé 
simulace z hlediska počtu přepadů v rámci 10-ti leté technické historické řady dešťů. 
Výsledky ověření jsou uvedeny v Tabulka 5.   

 

ZÁVĚR A DISKUZE 

Aplikací tří různých metod popisu infiltrace v simulačním modelu byly v některých případech 
zjištěny významně rozdílné hodnoty ve stanovení přirozeného odtoku z hlediska jeho maxim  
i jeho objemu. U typu půdy C a D se projevuje odlišnost výsledných hodnot zejména při 
metodě infiltrace dle Green-Ampta, kdy je odtok ve všech případech, s přibývající menší 
schopností infiltrace, zhruba o řád vyšší než odtok stanovený ostatními metodami infiltrace. 
Uvážení hodnoty přirozeného odtoku jedinou „univerzální“ hodnotou bez přihlédnutí  
k charakteristikám lokality však nelze považovat za „ideální“ a je vhodné této problematice 
věnovat dále pozornost.  
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Při simulaci na zvolených urbanizovaných povodích došlo k výraznému zvýšení povrchového 
odtoku vlivem urbanizace a pro jednotlivé metody infiltrace se rozdílné hodnoty maximálního 
odtoku z povodí více přiblížily. Díky zvyšujícímu se procentu zpevněných ploch, na kterých 
dochází k přímému odtoku, se snižuje vliv infiltrace a tím se eliminuje vliv parametrů 
infiltrace na povrchový odtok.  

Na uvedeném příkladu bylo prokázáno, že retenční objem navržený dle racionální metody 
nevyhovuje podmínce bezpečnosti 5-ti letého návrhového deště z hlediska počtu přepadů, 
ačkoli ČSN EN 752 – Odvodňovací systémy vně budov (2008) i například německé pracovní 
listy DWA-A138 doporučují pro malá a jednoduchá povodí použití této metody návrhu pro 
opatření HDV. Otázka však nastává ve zvolení vhodné metody popisu infiltrace včetně 
stanovení souvisejících parametrů. Navržený retenční objem se liší dle jednotlivých metod 
infiltrace, a to v některých případech velmi výrazně. Při použití podrobnějších metod popisu 
těchto procesů, je nutné stanovit hodnoty více parametrů, zpravidla obtížně měřitelných, což 
s sebou nese i související časové a finanční nároky. Víceparametrický popis však nemusí 
nutně znamenat přesnější výsledky. Z těchto důvodů nelze jednoznačně zavrhnout ani návrh 
dle racionální metody. Avšak je nutné brát v úvahu její limitovanou aplikovatelnost pro vyšší 
srážkové události zejména u odtoku z nezpevněných ploch. 

Daná problematika je aktuální také v souvislosti s připravovanou ČSN 75 9010 Návrh, 
výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, kde se předpokládá doporučení, aby 
u odvodňovacích systémů navrhovaných ze sériově řazených retenčních a/nebo vsakovacích 
zařízení a u odvodňovaných ploch větších než 3 ha, byly retenční objemy vsakovacích 
zařízení stanoveny deterministicky, pomocí dlouhodobě nestacionární simulace srážko-
odtokového děje. Bohužel nejsou specifikovány bližší doporučení týkající se požadavků na 
použité metody v rámci simulačních modelů.  
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ANOXICKÁ GRANULÁCIA V ZARADENOM 
DENITRIFIKAČ NOM REAKTORE PO ČAS ZIMNÝCH 

MESIACOV  
 

Jonatová I., Galbová K., Babjaková L., Drtil M. 

 

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho 
inžinierstva, FCHPT STU, Radlinskeho 9, 812 37  Bratislava 

Email: ivana.jonatova@stuba.sk 

 
ABSTRAKT  

Kultivácia denitrifikačnej biomasy vo forme objemných 3 - 5 mm granúl pri 18 – 20oC bola 
potvrdená v predošlých experimentoch v laboratórnych modeloch USB reaktorov. Tieto 
reaktory s anoxickou granulovanou biomasou zvládali pri letných teplotách a s externým 
substrátom metanolom zaťaženia až na úrovni 20 kgCHSKmetanol/m

3.d (resp. 3,3 kgNO3-

N/m3.d). Navyše sa pri týchto zaťaženiach a teplotách tvorila spontánna rovnováha biomasy: 
rast = rozklad – odtok (bez odberu prebytočného kalu). V USB reaktore umiestnenom na 
polygóne na mestskej ČOV počas zimných mesiacov (9 – 12oC) sa spontánna granulácia 
potvrdila takisto, ale zaťaženia museli byť výrazne nižšie (5,5 kgCHSKmetanol/m

3.d (cca. 0,8 
kgNO3-N/m3.d). Navyše kombinácia nižšieho zaťaženia, nižších teplôt a prítoku zvyškových 
NL po dosadzovacích nádržiach na mestskej ČOV spôsobili, že k spontánnej rovnováhe 
nedochádzalo a musel byť odoberaný prebytočný kal. Potvrdilo sa,  že anoxická granulácia je 
možná aj v zime, ale je výrazne závislá od teploty a je prevádzkovo náročnejšia než v lete.  

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
anoxická granulácia, denitrifikujúca biomasa, zimné teploty, USB reaktor  

 
ÚVOD 
Výsledky dlhodobého laboratórneho výskumu v USB reaktore uvedené v Pagáčová 2008, 
2010 potvrdili, že pri teplotách na úrovni 20oC, so syntetickou odpadovou vodou obsahujúcou 
NO3-N cca. 20 mg/l, s metanolom ako externým substrátom dávkovaným v pomere 
CHSK:NO3-N = 6 a v neprítomnosti nerozpustených látok NL je možné v USB reaktore 
spontánne vykultivovať anoxickú granulovanú biomasu. USB reaktor je takto využiteľný 
napr. na zaradenú denitrifikáciu podľa schémy na obr. 1, pričom účinná denitrifikácia 
s odtokom NOx-N (NO3-N + NO2-N) pod 3 mg/l sa dosahovala ešte aj pri extrémne vysokých 
zaťaženiach na úrovni 20 kgCHSKmetanol/m

3.d (resp. 3,3 kgNO3-N/m3.d). Ako optimálne 
inokulum sa potvrdil anaeróbny granulovaný kal, ktorý po krátkej adaptačnej dobe na úrovni 
1 týždňa začal spontánne denitrifikovať a anoxické granuly pri vyšších zaťaženiach 
dosahovali rozmery až 3 – 5 mm (Galbová 2009, 2010). 
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Cieľom tohto experimentu bolo potvrdiť anoxickú granuláciu z anaeróbneho granulovaného 
inokula v USB reaktore umiestnenom na ČOV v zimných podmienkach s reálnou odpadovou 
vodou (9 – 11°C). Ďalším cieľom bolo sledovanie prevádzky USB reaktora s anoxickými 
granulami v podmienkach ČOV (t.j. pri  krátkodobých odstávkach biologického stupňa, v 
prítomnosti zvyškovej CHSK, NH4-N, NO2-N a PO4-P atď.).  
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Anoxická granulácia a zaradená denitrifikácia bola sledovaná v USB reaktore z plexiskla 
umiestnenom na ČOV Petržalka. Odpadová voda do USB reaktora bola čerpaná priamo z 
odtokového kanála na ČOV. Metanol sa dávkoval zo suda, ktorý je umiestnený priamo v 
objekte a dopĺňa sa každý druhý deň (metanol je nariedený vodou na príslušné množsto, ktoré 
je potrebné pre úspešnú denitrifikáciu). Skutočný pomer CHSKmetanol:NO3-N na rozdiel od 
laboratórnych experimentov kolísal, pretože sa menila koncentrácia NO3-N na odtoku z ČOV 
(t.j. na prítoku do USB). Dávkovanie metanolu sa nastavilo s predpokladom pomeru 140 mg/l 
CHSKmethanol : 20 mg/l NO3-N. Prvých 20 dní boli NO3-N v rozsahu 8 do 18 mg/l (v 
januárovej zime bola účinnosť nitrifikácie na ČOV nižšia). Ďalších 46 dní sa k odpadovej 
vode spolu s metanolom pridávali aj NO3-N tak, aby sa na prítoku do USB zvýšili 
koncentrácie NO3-N (skutočné boli v rozsahu 15 až 25 mg/l). Vzorky odpadovej a vyčistenej 
vody boli odnesené do laboratória, kde boli v daný deň vykonávané potrebné analýzy. 
Analytické stanovenia kvality vody sa vykonávali v rozmiešanej resp. filtrovanej vode podľa 
štandardných metód. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Technologická schéma ČOV so zaradeným denitrifikačným USB reaktorom  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pre zimný experiment bol ako inokulum použitý anaeróbny granulovaný kal z IC reaktora z 
papierní (KI = 8 ml/g, počiatočná koncentrácia inokula vztiahnutá na celý objem USB 
reaktora Xc = 57 g/l). Reaktor nebol miešaný. Koncentrácie NO2-N a NH4-N na prítoku do 
USB reaktora počas experimentu kolísali kvôli obmedzenej účinnosti nitrifikácie na ČOV v 
zime (NO2-N = 0,1 - 3,3 mg/l; NH4-N = 1 – 9 mg/l). NH4-N boli v dostatočnom množstve pre 
asimiláciu biomasy (navyše v prácach [1-4] sa potvrdilo, že anoxické granuly pre asimiláciu 
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využívajú aj NO3-N). Prítokové PO4-P boli v rozsahu 0,5 – 1,5 mg/l (na ČOV sa dávkuje Fe). 
Hodnoty pH boli v rozsahu 7 – 9. 

Prevádzkovanie modelu sa začalo pri Bv = 4,5 kgCHSKmetanol/m
3.d, t.j. γ = 0,63 m3/m2.h 

(odporúčané v [1,2]). Celkové Bv v kgCHSK bolo vyššie, pretože okrem metanolu bola 
prítomná aj zvyšková CHSK z biologicky vyčistenej odpadovej vody (za predpokladu, že táto 
CHSK bola biologicky nerozložiteľná). Priebeh zmeny zaťaženia počas zimnej anoxickej 
granulácie je zobrazený na obr. 2. Maximálna hodnota zaťaženia bola na úrovni Bv,max = 5,5 
kgCHSKmetanol/m

3.d a γmax = 0,7 m3/m2.h. Limitujúcim faktorom procesu v laboratórnych 
modeloch pri 18 - 20oC bola výška kalového lôžka (pri zaťaženiach vyšších ako Bv,max sa  
kalové lôžko posúvalo až do g-l-s separátora). V zimnom experimente bola hlavným faktorom 
pre určenie Bv,max rýchlosť denitrifikácie (pri zaťaženiach vyšších ako Bv,max anoxické granuly 
síce neflotovali do odtoku, avšak nestíhali denitrifikovať a koncentrácie NOX-N boli v odtoku 
vyššie ako 3 mg/l) (obr. 3).  

 
Obr. 2  Priebeh zmeny objemového (–□– Bv) a hydraulického (–♦– γ) zaťaženia počas   
granulácie v zimných mesiacoch v USB reaktore (v kg CHSKmetanol) 

Obr. 3 Priebeh koncentrácií NO3-N v prítoku (–□–) a NOx-N v odtoku (–♦–) v USB reaktore  

Veľkosť granúl (3 – 5 mm) a KI anoxickej granulovanej biomasy sa v porovnaní s inokulom 
významne nezmenili (KI = do 15 ml/g). Koncentrácia biomasy Xc sa ale počas experimentu 
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menila. V porovnaní s laboratórnymi experimentami pri 20oC nedochádzalo k ustáleniu 
spontánnej rovnováhy biomasy v reaktore (rast = rozklad + odtok) a boli na to 2 dôvody: 

- jednak pri teplotách 9 – 11°C bol pomalší endogénny rozklad biomasy v porovnaní s 
letnými teplotami 

- jednak prítok do reaktora obsahoval nerozpustené látky (jednalo sa o zvyškové NL v 
biologicky vyčistenej odpadovej vode po dosadzovacích nádržiach na ČOV, ktoré sa v 
laboratórnych modeloch so syntetickou odpadovou vodou nevyskytovali). Ich priemerná 
koncentrácia bola 19 mg/l (6 – 30 mg/l). Priemerná hodnota NL na odtoku z USB reaktora 
bola 33 mg/l (8 – 50 mg/l) (Obr. 4). 

Objem kalového lôžka v USB reaktore sa postupne zvyšoval, čo spôsobilo potrebu odberov 
prebytočného kalu. Odber prebytočného kalu nebol pravidelný; odoberal sa len vtedy, keď 
výška kalového lôžka dosiahla spodnú časť g-l-s separátora. Priemerná hodnota odberu 
prebytočného kalu za celé zimné obdobie bola 1,75 g NL/d. Z uvedeného vyplýva, že USB 
reaktor by mal pri využití v zimných podmienkach na reálnej ČOV pozostávať aj zo 
zariadenia na odber prebytočného kalu. Okrem toho vyššie koncentrácie NL v odtoku počas 
zimy môžu byť dôvodom, prečo recirkulovať čistenú odpadovú vodu z USB reaktora aj späť 
do aktivácie (prúd vody z USB znázornený čiarkovane na obr. 1). 

 

Obr. 4 Priebeh zmeny koncentrácie nerozpustených látok NL na odtoku z USB reaktora 

 

ZÁVER 

Hlavný poznatok z uvedených experimentov je, že spontánnu anoxickú granuláciu a zaradenú 
denitrifikáciu v anoxickom USB reaktore je možné realizovať pri letných aj zimných 
teplotách. Hlavným rozdielom medzi letnými a zimnými teplotami bolo maximálne zaťaženie 
Bv,max (zaťaženie, pri ktorom anoxická granulovaná biomasa redukuje NO3-N z cca. 20 mg/l 
na prítoku na menej než 3 mg/l NO3-N + NO2-N na odtoku a udržiava kalové lôžko pod 
úrovňou g-l-s separátora). Pri letných teplotách boli hodnoty Bv,max až do 20 
kgCHSKmetanol/m

3.d a iba 5,5 kgCHSKmetanol/m
3.d pri zimných teplotách. Ďalšou nevýhodou 

zimnej prevádzky v modeli na ČOV bola potreba odberu prebytočného kalu spôsobená 
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pomalším endogénnym rozkladom biomasy a prítokom zvyškových NL po dosadzovacích 
nádržiach, čo čiastočne komplikuje konštrukciu a obsluhu tohto reaktora. Pomalá 
denitrifikácia v USB reaktore v zimných podmienkach nemusí byť ale problémom – odtokové 
limity pre celkový dusík v odpadovej vode sú v zimnom období menej prísne v porovnaní s 
limitmi počas ostatných mesiacov v roku (napr. v SR platí pre odpadové vody s teplotou 
vyššou ako 12°C limit 15 mg/l Ncelk pre ČOV s kapacitou 10 000 – 100 000 EO a 10 mg/l 
pre ČOV s kapacitou nad 100 000 EO). Pri teplote 9 – 12°C sú limity pre Ncelk rovné 30 
mg/l, resp. 25 mg/l. Pri teplotách nižších ako 9°C nie je koncentrácia Ncelk sledovaná vôbec. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FARMAK Z VODY POMOCÍ 
AOPs 
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*Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 
166 28 Praha 6 – Dejvice 

E-mail: ales.kordik@vscht.cz, vaclav.janda@vscht.cz 

 

ÚVOD 

V posledních letech se stala přítomnost farmaceuticky aktivních sloučenin v povrchových 
vodách velmi závažným problémem. Syntéza široké škály sloučenin, které mají 
farmaceutický význam, je velmi důležitá z důvodu jejich aplikace při léčbě lidí i zvířat 
(MADHAVEN, 2010). 

Podané léčivo není většinou kompletně metabolizováno, ale část léčiva zůstává ve své 
původní formě, konjugované nebo mírně pozměněné formě (TAUXE-WUERSCH, 2005). Po 
požití léčiva a následném projití metabolismem jsou jeho rezidua společně s produkty 
metabolismu vyloučeny z těla močí a výkaly do odpadní vody, která putuje na čistírnu 
odpadních vod (ČOV). Bylo prokázáno měřením odtoků z ČOV, že v průběhu čištění odpadní 
vody nedocházelo k úplnému zachycení některých farmak. To způsobuje, že tato farmaka se 
mohou dostávat odtokem z ČOV dále do řek, jezer a moří, které mohou být využity jako zdroj 
surové pitné vody (KOTYZA, 2009). 

Dá se předpokládat, že velké množství nespotřebovaných léků je odváděno z domácností 
společně s odpadní vodou nebo odstraňováno společně s domovním odpadem, který 
povětšinou končí na skládkách, odkud mohou dále kontaminovat podzemní vody. Přítomnost 
těchto organických sloučenin ve zdrojích surové pitné vody může způsobit nejen zhoršení 
kvality pitné vody, ale může mít dopad i z hlediska ekotoxikologického v důsledku chronické 
expozice (HUERTA-FONTELA, 2010). 

Farmaceutické sloučeniny jsou vyráběny za účelem, aby vykazovaly biologické účinky. Z 
tohoto důvodu mají podobné fyzikálně-chemické vlastnosti, které jsou charakteristické pro 
škodlivá xenobiotika. Léčiva musí být značně perzistentní, aby nedošlo k jejich inaktivaci 
dříve, než je vyžadován jejich léčivý účinek (SANDERSON, 2004). Silná polarita a naopak 
nízká těkavost většiny léků zapříčiňuje, že tyto látky velmi ochotně pronikají do vodního 
prostředí (CRANE, 2006). Studie provedené s více než 200 vzorky ukázaly, že karbamazepin 
byl detegován ve více než 88% všech vzorků. Ty byly odebrány z jezer, řek a potoků ve třech 
zemích: USA, Německo a Jižní Korea (SNYDER, 2008). 

Po vstupu do životního prostředí mohou u zvířat ovlivňovat stejnou metabolickou nebo 
molekulární dráhu, která má podobné nebo dokonce stejné cílové orgány, tkáně, buňky nebo 
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biomolekuly jako člověk. Některé receptory i u nižších živočichů jsou podobné lidským, 
avšak některé jsou zcela odlišné nebo dokonce chybí. To způsobuje, že může dojít 
k naprosto odlišnému mechanismu účinku a důsledkům u nižších živočichů. Proto je nezbytné 
hodnotit ekotoxicitu těchto látek s organismy různých vývojových úrovní (FENT, 2006). 

METODY ODSTRAŇOVÁNÍ 
Celková účinnost odstranění léčiv během úpravy vody není dobře známa. Samotná účinnost 
degradace nebo kompletního odstranění těchto sloučenin během úpravy vody závisí na mnoha 
faktorech, z nichž některé se mohou měnit během celkového procesu úpravy. Patří sem 
zejména kvalita zdroje surové vody, typ a provozní režim jednotlivých úpravárenských 
procesů, fyzikálně-chemické vlastnosti samotných sloučenin. Vzhledem k nízkým hodnotám 
log Kow a vysokým hodnotám rozpustnosti ve vodě lze předpokládat, že se farmaka nebudou 
zachytávat na tuhé složky úpravárenských procesů, tj. kal při čiření, nebo na kal ve filtrech. 
Bylo prokázáno, že při čiření docházelo k mírnému úbytku některých hydrofilních léčiv (log 
Kow<1), avšak dle předpokladu nebyly zjištěny významnější koncentrace v sušině usazeného 
kalu. Důvodem tohoto úbytku může být bazická nebo kyselá hydrolýza během koagulace 
(STACKELBERG, 2007). 

Pokročilé oxidační procesy (AOPs) 

AOPs jsou oxidační procesy používané při odstraňování organických látek ve vodě, půdě i 
vzduchu. V nejlepším případě dochází ke kompletní mineralizaci polutantů na CO2, vodu a 
anorganické složky, nebo alespoň na méně škodlivé produkty. Přestože lze AOPs uskutečnit 
řadou reakčních procesů, mezi něž patří fotochemická degradace (UV/O3, UV/H2O2), 
fotokatalýza (TiO2/UV, foto-Fentonova reakce) a chemická oxidace (O3, O3/H2O2, 
Fe2+/H2O2), všechny jako reakční činidlo produkují reaktivní a neselektivní radikály ·OH 
(POYATOS, 2009). 

Fotokatalýza 

Fotokatalýza je děj založený na absorpci fotonu UV záření o dostatečné energii v částici 
polovodiče. Tím vznikají páry nesoucí náboj – díry a elektrony. Generované nosiče náboje 
mohou reagovat se sloučeninami v systému. Díry reagují s vodou za vzniku hydroxylového 
radikálu, který je schopen oxidovat organické látky ve vodě. S elektrony reaguje převážně 
kyslík rozpuštěný ve vodě za vzniku superoxidového radikálaniontu, který se rovněž podílí na 
oxidaci organických látek, čímž zvyšuje účinnost fotokatalytické reakce (KRÝSA, 2007). 

Fotokatalýzou vzduchem probublávaného vodného roztoku acetaminofenu (50 µm/l) za 
přítomnosti TiO2 o koncentraci 1g/l, kdy jako zdroj záření byla použita 250W halogenidová 
lampa, došlo po 80-ti minutách k odstranění téměř 96% původního množství acetamonofenu. 
V nepřítomnosti TiO2 nedocházelo téměř k žádné změně po 80-ti minutách ozáření. To je 
způsobeno tím, že acetaminofen jen slabě absorbuje záření v oblasti vlnových délek 350-800 
nm. Dále je také důležité prostředí, ve kterém fotokatalýza probíhá. Bylo prokázáno, že ve 
vzorku probublávaném dusíkem došlo k odstranění pouze 6,5% acetaminofenu (ZHANG, 
2008).  
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Anodická oxidace 

Mezi nejpopulárnější elektrochemické pokročilé oxidační procesy patří anodická oxidace, 
která je založená na produkci žádoucích hydroxylových radikálů ve vodném prostředí na 
diamantovém povrchu anody. V posledních letech byla zvýšena pozornost na odstraňování 
organických polutantů z vody anodickou oxidací díky možnosti použití bórem dotované 
diamantové (BBD) anody ve formě tenkého filmu. Na této anodě probíhá následující reakce 
generující hydroxylové radikály: 

BDD + H2O → BDD(·OH) + H+ + e−  (1) 

kde tyto hydroxylové radikály zůstávají v blízkosti povrchu elektrody (BRILLAS, 2008). 
Bylo prokázáno, že elektrochemická oxidace s použitím BBD anody dosahuje vysoké 
konverze organického uhlíku na oxid uhličitý. Pokusem s diklofenakem (30mg/l) bylo 
zjištěno, že po 2 hodinách oxidace při vloženém napětí 4V byla zbytková koncentrace 
diklofenaku v roztoku 5,1mg/l. Po 4 hodinách zbylo v roztoku pouze 1,1mg/l diklofenaku. 
Jako elektrolyt sloužil Na2SO4. TOC analýza prokázala, že po 4 hodinách bylo 72% 
původního diklofenaku zmineralizováno (ZHAO, 2009). 

Foto-Fentonova reakce 

Další možností, jak odstranit farmaka z vody je použití foto-Fentonovi reakce. Fentonova 
reakce je založena na generování hydroxylových radikálů ·OH reakcí peroxidu vodíku s 
dvojmocným železem. Železo v reakci vystupuje jako katalyzátor současně ve dvou formách 
Fe(II)/Fe(III), zatímco peroxid vodíku je neustále spotřebováván.  

Fe(II) + H2O2 → Fe(III) + OH- + ·OH  (2) 

Fe(III) + H2O2 → Fe(II) + ·O2H + H+  (3) 

Bylo prokázáno, že reakci lze zlepšit UV-VIS zářením (umělé, přirozené). Zvýšení reaktivity 
foto-Fentonovi reakce je přisuzováno jednak samotné generaci hydroxylových radikálů foto-
Fentonova reakcí, ale i reakcí H2O2/UV. Železnatý iont je kontinuálně recyklován UV 
zářením, čímž nedochází k jeho vyčerpání v průběhu oxidace (MÉNDEZ-ARRIAGA, 2010). 

Fe(III) + H2O + hv → Fe(II) + H+ + ·OH  (4) 

Experimentem s roztokem diklofenaku (50mg/l) bylo prokázáno, že foto-Fentonovou reakcí s 
přirozeným slunečním zářením dochází po 110 minutách k odstranění veškerého diklofenaku. 
Spotřeba peroxidu vodíku při tomto experimentu činila 35-40mM a koncentrace železa byla 
0.05 mM (PÉREZ-ESTRADA, 2005). 
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ABSTRAKT 

V súčasnej dobe sa v potravinárskom, textilnom a polygrafickom  priemysle využívajú 
obrovské množstvá farbív, ktoré svojou prítomnosťou vedú k zvýšenej produkcii farebných 
odpadových vôd. Tieto vody vplyvom slnečného žiarenia vykazujú fotodynamický efekt, tzv. 
produkciu O2

•–, H2O2, HO•, RO• a 1O2. Generované reaktívne formy kyslíka účinne inhibujú 
biologickú aktivitu mikroorganizmov. V tejto práci sme sa zamerali na degradáciu vybraných 
typov ostazínových farbív pomocou Fentonovej reakcie v mikrobiologických experimentoch 
(Escherichia coli). Takouto predúpravou sme účinne znížili inhibičnú aktivitu všetkých 
použitých farbív. Najvýznamnejší pokles inhibície farbív na rast E. coli bol pozorovaný pri 
ostazínovej zelenej (c = 3,5 µg/ml), kde sa využitím Fentonovej reakcie znížila fototoxicita 
zo 100 % na 40 %.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

degradácia, Escherichia coli, farebné vody, Fentonova reakcia, fotodynamický efekt 

 

ÚVOD  

Farebné priemyselné odpadové vody sú viditeľným indikátorom znečistenia a predstavujú 
závratné environmentálne riziko. 15 % celkovej svetovej produkcie farbív nie je 
spracovaných počas procesu farbenia a je uvoľnených do prostredia v odpadových vodách 
(Wang et al., 2006). Ich prítomnosť môže spôsobovať nedostatočnú svetelnú penetráciu 
a prenos kyslíka do recipienta (Pandey et al., 2007; Shu and Chang, 2005). Z tohto dôvodu v 
posledných desaťročiach boli uskutočnené intenzívne skúmania a vypracované nové techniky 
(Khehra et al., 2005). Odpadové vody produkované textilným priemyslom obsahujú značné 
množstvá nefixovaných farbív, obzvlášť azo farbív, a obrovské množstvá anorganických solí. 
Je dobre známe, že niektoré azo farbivá a degradačné produkty, ako aromatické amíny sú 
vysoko toxické (Guillard et al., 2003). Na odstránenie farbív z týchto odpadových vôd (Kuo 
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and Ho, 2001) môžu byť aplikované rôzne fyzikálne, chemické a biologické techniky (van der 
Zee and Villaverde, 2005; Devi el al., 2010). Ožiarením farebných vôd sú produkované 
reaktívne formy kyslíka (ROS), ako O2

•-, H2O2, HO•, RO• a 1O2. ROS produkované touto 
cestou inhibujú samočistiacu aktivitu mikroorganizmov v prírodných vodách. Toto je dôvod 
prečo farebné odpadové vody nemôžu byť vypustené a musia predtým byť upravené. 
Najvhodnejšou úpravou z pokročilých oxidačných procesov (AOPs) je Fentonova reakcia 
(Kuo, 1992; Houas et al., 2001; Soon and Hameed, 2011). Jej oxidačná účinnosť je závislá 
výhradne na koncentračnom pomere H2O2/ FeSO4 (Kuo, 1992). Cieľom tejto práce bolo 
zhodnotiť vplyv ostazínových farbív za účinku viditeľného svetla na rast E . coli a pozorovať 
zmeny toxicity po predúprave Fentonovou reakciou. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Chemikálie, bakteriálne rody a spektrálna charakterizácia 40 W volfrámovej žiarovky  

Ostazínová zelená H-3G (C.I. Reactive Green 8), ostazínová žltá H-5G (C.I. Reactive Yellow 
3) a ostazínová modrá H-P (C.I. Reactive Blue 13) (Synthesia, a.s., Česká republika) boli 
použité v tejto práci. FeSO4.7H2O, H2O2, H2SO4 a NaOH boli získané z Lachema (Brno, 
Česká republika). Všetky zásobné roztoky boli pripravené v deionizovanej vode. 
Antimikrobiálna aktivita bola testovaná na Escherichia coli CCM 3988 získanej z Českej 
zbierky mikroorganizmov (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika). Spektrálna oblasť 
40 W volfrámovej žiarovky (Tesla, Blatná) bola meraná s optickým vláknom vysokej 
rozlíšiteľnosti UV/VIS spektrometra Ocean Optics HR4000 z 5 cm vzdialenosti. Rýchlosť 
toku fotónov 40 W volfrámovej žiarovky bola 3,069 J/m2.s. 

Stanovenie fotodynamického účinku ostazínových farbív na rast E. coli a degradácia 
farbív Fentonovou reakciou 

Antimikrobiálny účinok ostazínových farbív na rast E. coli bol testovaný mikrodilučnou 
metódou (Jantová et al., 1995), vykonanou v mikroplatničkách typu P (GAMA, České 
Budějovice, Česká republika). Mueller-Hintonov bujón (MHB) bol inokulovaný s over-night 
kultúrou E. coli (finálna hustota buniek v MHB bola 104/ml). 180 µl MHB inokulovaného s E. 
coli (1 %) bolo pridaných k 20 µl roztoku farbív (10 x koncentrované). Finálne koncentrácie 
ostazínových farbív sa pohybovali od 0,03 µg/ml do 10 µg/ml. Mikroplatničky boli 
inkubované na recipročnej trepačke pri 37 °C po dobu 8 h. Rast E. coli bol kvantifikovaný 
spektrofotometricky Humareader-om (Human, Egypt) pri 630 nm. Všetky experimenty boli 
vykonané v troch paralelkách. Rastová inhibícia E. coli bola meraná v tme a pri svetelnej 
expozícii (farbivá boli vystavené 40 W volfrámovej žiarovke). Svetelný zdroj bol umiestnený 
vertikálne vo vzdialenosti 0,5 m nad mikroplatničkami. Antimikrobiálny účinok ostazínových 
farbív bol charakterizovaný hodnotami IC50 a MIC, ktoré boli čítané z kriviek toxicity 
(Dudová et al., 2002). Ostazínové farbivá v koncentrácii 350 mg/l boli predupravené 
Fentonovou reakciou. Experimenty boli vykonané v 500 ml Erlenmayerových bankách s 300 
ml roztoku farebných vôd (pridané množstvo farbiva bolo 105 mg) za kyslých podmienok 
(pH 2-4). Homogénna reakčná zmes bola kontinuálne miešaná 1 h na magnetickom miešadle 
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(300 rpm). K roztoku bolo pridané najskôr FeSO4 a potom 30 % H2O2 v koncentračnom 
pomere 875/500 mg/l. Reakčná teplota sa pohybovala od 20 do 22 °C. Výsledný roztok bol 
odstavený od miešania po dobu 30 min a bol neutralizovaný 5 % roztokom NaOH. Zrazenina 
bola sfiltrovaná, výsledné roztoky boli použité pre antibakteriálne meranie mikrodilučnou 
metódou (ako je opísané vyššie) pri svetelnej expozícii (40 W volfrámová žiarovka).           

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vzhľadom na spektrálnu charakteristiku ostazínových farbív sme predpokladali, že tieto 
farbivá môžu byť účinne excitované viditeľným svetlom (λ > 400 nm) a následnými 
fotofyzikálnymi procesmi prenosu energie v prítomnosti molekulárneho kyslíka by mohli 
viesť k formovaniu rôznych reaktívnych foriem kyslíka (Konovalova et al., 2004). Svetelné 
emisné spektrum použitej lampy je prezentované na obrázku 1. Lampa emituje svetlo vo 
viditeľnej oblasti spektra a z tohto dôvodu bola zhodnotená ako vyhovujúca pre naše 
experimenty.     

V ďalšej časti nášho štúdia bol skúmaný vplyv ostazínovej zelenej, ostazínovej žltej 
a ostazínovej modrej na rast E. coli. Experimenty boli uskutočnené v tme a pri svetelnej 
expozícii použitím 40 W volfrámovej žiarovky. V tme nebol pozorovaný žiadny inhibičný 
účinok na rast E. coli. Účinnosť ostazínových farbív ako letálnych fotosenzitizérov bola 
skúmaná na rast E. coli pri rovnakých podmienkach použitím 40 W volfrámovej žiarovky. 
IC50 a MIC hodnoty sú prezentované na obrázku 2. Viabilita E. coli sa znižovala v závislosti 
od koncentrácií farbív počas svetelnej expozície (texp = 8 h). 
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Obrázok 1. Spektrálna charakteristika      Obrázok 2. Antimikrobiálna aktivita testovaných  
        volfrámovej žiarovky (40 W)                  ostazínových farbív charakterizovaná hodnotami  
                                                                                      IC50 a MIC [µg/ml] za svetelnej expozície 

Najvyšší inhibičný účinok na rast E. coli ukázala ostazínová zelená (MIC = 2,3 µg/ml). 
Z hodnôt MIC dedukujeme, že bakteriálny rast bol menej ovplyvnený ostazínovou žltou ako 
ostazínovou zelenou. Ostazínová žltá mala najnižšiu antibakteriálnu aktivitu. Najvyššia 
inhibičná aktivita je výsledkom kumulatívneho účinku ostazínovej žltej a ostazínovej modrej. 
Podľa našich výsledkov je zrejmé, že ostazínové farbivá pôsobia ako fotosenzitizéry a sú 
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aktivované viditeľným svetlom. Zvýšená inhibícia ostazínových farbív po ožiarení môže byť 
vysvetlená generovaním reaktívnych foriem kyslíka (Čík et al., 2001).      
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Obrázok 3. Porovnanie účinku farbív pri zvolenej koncentrácii (3,5 µg/ml) na rast E. coli po 
ožiarení a po degradácii Fentonovou reakciou (texp = 8 h) 

V ďalšej časti sme hodnotili účinok ostazínových farbív (c = 3,5 µg/ml) na rast baktérií po 
predúprave Fentonovou reakciou. Fentonova reakcia vedie ku kvantitatívnemu odfarbeniu 
všetkých použitých ostazínových farbív (Prousek and Priesolová, 2002). Všetky použité 
Fentonove reagenty zreagovali a žiadne stopové množstvo H2O2 nebolo detegované. Z tohto 
dôvodu H2O2 nemal vplyv na rast E. coli. Predúprava Fentonovou reakciou výrazne znižovala 
toxicitu testovaných farbív, čo je jasne zdokumentované na obrázku 3. Najvyššie zníženie 
toxicity po Fentonovej predúprave bolo pozorované v prípade ostazínovej zelenej. Pričom rast 
E. coli bol 100 % inhibovaný v prítomnosti ostazínovej zelenej (c = 3,5 µg/ml) za svetelných 
podmienok, po Fentonovej predúprave rast E. coli bol inhibovaný iba na 40 %.   

 

ZÁVER 

V tomto štúdiu bol pozorovaný fotodynamický efekt ostazínových farbív. Tento efekt môže 
znamenať riziko pre životné prostredie. Zvýšená antibakteriálna aktivita ožiarených 
ostazínových farbív môže viesť k inhibícii mikrobiálnych metabolických aktivít v prírodných 
vodách. My sme boli schopní znížiť toxicitu predúpravou s Fentonovou reakciou. Na druhej 
strane, Fentonova reakcia je oxidačný proces s vysokým stupňom účinnosti pre odfarbenie 
odpadových vôd. Energetické a ekonomické aspekty použitej Fentonovej reakcie a taktiež 
jej jednoduchosť ju robia veľmi zaujímavou pre priemyselné predúpravy odpadových vôd. 
Fenton je ekologicky priateľskou metódou, ktorá nepôsobí toxicky na životné prostredie. 
Z tohto dôvodu by sme navrhovali túto AOPs metódu pre odfarbovanie odpadových vôd 
a nami použitú biologickú testovaciu metódu ako vhodnú na určenie fotodynamického 
účinku.            

  



     

 

 

~ 123 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

ZOZNAM LITERATÚRY 

Čík G., Bujdáková H. and Šeršeň F. (2001). Study of fungicidal and antibacterial effect of the Cu(II)-complexes 
of thiophene oligomers synthesized in ZSM-5 zeolite channels. Chemosphere, 44, 313-319. 

Devi G. V., Kumar S. G., Raju K. S. A. and Rajashekhar K. E. (2010). Photo-Fenton and photo-Fenton-like 
processes for the degradation of methyl orange in aqueous medium: Influence of oxidation states of 
iron. Chemical Papers, 64, 378-385. 

Dudová B., Hudecová D., Pokorný R., Mičková M., Palicová M., Segľa P. and Melník M. (2002). Copper 
Complexes with Bioactive Ligands. Part II - Antifungal Activity. Folia Microbiol., 47, 225-229. 

Guillard C., Lachheb H., Houas A. Ksibi M., Elaloui E. and Herrmann J.-M. (2003). Influence of chemical 
structure of dyes, of pH and of inorganic salts on their photocatalytic degradation by TiO2 comparison 
of the efficiency of powder and supported TiO2. Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry, 158, 27-36. 

Houas A., Lachheb H., Ksibi M., Elaloui E., Guillard C. and Herrmann J.-M. (2001). Photocatalytic degradation 
pathway of methylene blue in water. Applied Catalysis B: Environmental, 31, 145-157. 

Jantová S., Hudecová D., Stankovský Š., Špirková K. and Ružeková Ľ. (1995). Antibacterial effect of substituted 
4-quinazolylhydrazines and their arylhydrazones determined by modified microdilution method. Folia 
Microbiol., 40, 611-614. 

Khehra M. S., Saini H. S., Sharma D. K., Chadha B. S. and Chimni S. S. (2005). Decolorization of various azo 
dyes by bacterial consortium. Dyes and Pigments, 67, 55-61. 

Konovalova T. A., Lawrence J. and Kispert L. D. (2004). Generation of superoxide anion and most likely singlet 
oxygen in irradiated TiO2 nanoparticles modified by carotenoids. Journal of Photochemistry and 
Photobiology A, 162, 1-8. 

Kuo W. G. (1992). Decolorizing dye wastewater with Fenton's reagent. Water Research, 26, 881-886. 

Kuo W. S. and Ho P. H. (2001). Solar photocatalytic decolorization of methylene blue in water. Chemosphere, 
45, 77-83. 

Pandey A., Singh P. and Iyengar L. (2007). Bacterial decolorization and degradation of azo dyes. International 
Biodeterioration & Biodegradation, 59, 73-84. 

Prousek J. and Priesolová S. (2002). Praktické použití kovového železa ve Fentonově reakci na čištění barevných 
odpadních vod. Chem. Listy, 96, 893-896. 

Shu H.-Y. and Chang M.-C. (2005). Decolorization effects of six azo dyes by O3, UV/O3 and UV/H2O2 
processes. Dyes and Pigments, 65, 25-31. 

Soon A. N. and Hameed B. H. (2011). Heterogeneous catalytic treatment of synthetic dyes in aqueous media 
using Fenton and photo-assisted Fenton process. Desalination, 269, 1-16. 

van der Zee F. P. and Villaverde S. (2005). Combined anaerobic-aerobic treatment of azo dyes – A short review 
of bioreactor studies. Water Research, 39, 1425-1440. 

Wang S., Li H. and Xu L. (2006). Application of zeolite MCM-22 for basic dye removal from wastewater. 
Journal of Colloid and Interface Science, 295, 71-78. 

  



     

 

 

~ 124 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

 

  



     

 

 

~ 125 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH SEPARACÍ P ŘI 
OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD 

 

Podholová E.*,Strnadová N.** , Vurm R.*, Podhola M.*, Patočka T.* 

 
*Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 

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

166 28 Praha 6 – Dejvice 

E-mail: eva.podholova@vscht.cz 

 
ABSTRAKT 

Úprava vod pomocí membránových technologií z nevyhovujících či alternativních zdrojů 
se v poslední době dostává do popředí nejen díky tomu, že voda upravená pomocí těchto 
procesů na vodu pitnou či užitkovou by se dala využívat při havarijních stavech nebo 
při nedostatku pitné vody, ale také proto, že poptávka po pitné vodě neustále narůstá. 

Tento příspěvek je zaměřen na použití membránových separací, zejména nanofiltrace 
a ultrafiltrace při terciárním čištění odpadních vod. Dále je zaměřen na srovnání membránové 
separace s metodou koagulace. Byly provedeny experimenty pro srovnání účinnosti 
odstranění znečišťujících složek, včetně mikrobiologických rozborů. Pro tyto účely byly 
použity vzorky z čistíren odpadních vod. V rámci této práce byla snaha dosáhnout, 
co nejlepších výsledků pokud jde o kvalitu přečištěné vody, pro její možné opětovné využití. 

 

KL ÍČOVÁ SLOVA 

koagulace, membránové separační procesy, nanofiltrace, odpadní voda, ultrafiltrace 

 
ÚVOD 

V posledních letech se mění pohled na odpadní vodu, která již není jen nepotřebným 
odpadem, ale díky novým technologiím se stává znovu využitelnou v mnoha oblastech. V ČR 
není díky dostatečnému množství vodních zdrojů tato problematika akutní, avšak 
se zmenšující se zásobou podzemní vody a se zvyšujícími se náklady ve výrobních procesech 
spojenými s růstem ceny pitné vody začíná být otázka opětovného využití odpadních vod 
velmi aktuální. Jednou z možností opětovného využití je úprava odpadních vod na vody pitné, 
užitkové, pro závlahu atd. pomocí membránových technologií. 

Cílem této práce bylo ověřit možnost a vhodnost membránových separačních procesů pro 
terciární čištění odpadních vod a též porovnání míry odstranění separace kontaminantů 
pomocí nanofiltrace a ultrafiltrace proti koagulaci. 



     

 

 

~ 126 ~ 

 

konference VODA 2011 | Poděbrady | 19. – 21. října 2011

 
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Provedené experimenty 

Laboratorní testy byly provedeny se vzorky vody, které byly odebrány na výstupu z čistíren 
odpadních vod. Jednalo se o dvě čistírny, obě se nalézají ve Středočeském kraji. První čistírna 
odpadních vod (ČOV A) je pro 8000 ekvivalentních obyvatel. Druhá čistírna odpadních vod 
(ČOV B) je pro cca 20 000 ekvivalentních obyvatel. 

Koagulace 

Koagulace byla prováděna v kádinkách, objem vzorku byl 1,5 l a vzorek byl míchán. 
Do kádinek se vzorky bylo nadávkováno předem stanovené množství koagulačního činidla 
Prefloc, jedná se o roztok Fe2(SO4)3·9H2O o koncentraci Fe 15 mg·ml-1. Následně byl 
do každé kádinky přidán 1 ml pomocného činidla Praestol 25 40PR. Po 5 minutách rychlého 
míchání byla rychlost otáček snížena na minimální možnou hodnotu, při které ještě 
nedocházelo k trhavým pohybům míchadel. Trhavé pohyby by mohly mít destruktivní účinek 
na již vzniklé makrovločky, což je nežádoucí. Touto rychlostí byly vzorky promíchávány 
po dobu 20 minut, po uplynutí této doby byla míchadla vypnuta a vločky tak mohli 
koagulovat a sedimentovat. 

Separace vzorku pomocí nanofiltrace a ultrafiltrace 

Nanofiltrační a ultrafiltrační experimenty byly provedeny na separační jednotce LAB M240. 
Série experimentů pro každý vzorek sestávala z nanofiltrační separace pomocí deseti 
nanofiltračních membrán NF 270, z ultrafiltrační separace pomocí osmi ultrafiltračních 
membrán Etna 01 PP a konečně z druhé ultrafiltrační separace, které bylo dosáhnuto za 
použití šesti ultrafiltračních membrán GR 61 PP. Podmínky byly pro všechny separační 
experimenty stejné, pracovní tlak byl nastaven na 9 bar a pracovní teplota byla pomocí 
tepelných výměníků udržována kolem 20 °C. Počáteční vzorek byl zakoncentrován s 80% 
konverzí.  

 

VÝSLEDKY 

Výsledky z provedených experimentů (ČOV B) jsou ukázány v následujících tabulkách 
(Tab. 1 – Tab. 3.) 
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Tabulka 1: Výsledky mikrobiologického rozboru vzorků ČOV B1 

ukazatel jednotka odtok ČOV B 
perm. 
ETNA 

perm. 
NF270 

perm. 
GR 

Koliformní bakterie [KTJ·100 ml-1] 120 330 1 0 0 

Termotolernatní koliformní 
bakterie 

[KTJ·100 ml-1] 48 500 0 0 0 

Escherichia coli [KTJ·100 ml-1] 43 520 0 0 0 

Intestinální enterokoky [KTJ·100 ml-1] 6 000 0 0 0 

Clostridium perfringens [KTJ·100 ml-1] 4 700 0 0 0 

Tabulka 2: Výsledky mikrobiologického rozboru vzorků ČOV B1 

ukazatel jednotka odtok ČOV B koag. 3 koag. 5 koag. 6 

Koliformní bakterie [KTJ·100 ml-1] 120 330 1 300 727 614 

Termotolernatní koliformní 
bakterie 

[KTJ·100 ml-1] 48 500 680 180 190 

Escherichia coli [KTJ·100 ml-1] 43 520 518 179 205 

Intestinální enterokoky [KTJ·100 ml-1] 6 000 40 100 130 

Clostridium perfringens [KTJ·100 ml-1] 4 700 2 6 10 

Tabulka 3: Výsledné hodnoty analytických stanovení vstupu a vzorků koagulace pro ČOV B1 

vzorek 
jednotka vstup 

koagulace 
NF 

Etna 
01 

GR 61 
ukazatel 1 2 3 4 5 6 

Dávka Fe [mg·l-1] 0 24 30 45 60 75 90 — — — 

pH  6,7 6,3 6,4 6,45 6,2 6 5,9 7,36 7,68 7,84 

KNK4,5 [Mmol·l-1] 6,65 5,38 4,76 3,93 3,04 2,3 1,6 2,43 5,86 5,95 

vodivost [µS·cm-1] 1170 1171 1169 1181 1189 1200 1208 417 912 957 
RL [mg·l-1] 779 780 779 787 792 799 805 278 607 637 
NL [mg·l-1] 13,5 68 70 104 132,7 158 203,4 0 0 0 

CHSKMn [mg·l-1] 7,8 7,3 6,9 5,9 5,3 5,0 5,3 1,3 3,6 4,0 

CHSKCr [mg·l-1] 32,1 15,4 6,2 6,2 2,8 2,8 6,6 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

∑Ca+Mg [Mmol·l-1] 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 1,1 3,6 3,7 
NPOC [mg·l-1] 8,8 8,3 8,8 7,3 7,0 7,2 6,9 1,9 4,0 3,8 

BSK5 [mg·l-1] 4,5 — — — — — — — — — 

NO3
- [mg·l-1] 7 6,1 6 6 5,9 5,8 5,8 5,9 6,1 6,2 

SO4
2- [mg·l-1] 192 263 289 310 327 311 352 2,72 117 140 

Cl- [mg·l-1] 92 104 103 83 83 70 65 58 86 79 

N-NH3 [mg·l-1] 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,4 2,3 1,3 2,2 2,2 

Ca [mg·l-1] 116 120 124 129 134 141 142 36,6 104 113 

Fe [mg·l-1] 
< 

0,05 
< 0,05 < 0,05 0,11 0,06 0,06 0,18 < 0,05 

< 
0,05 

< 0,05 

K [mg·l-1] 19 19 19 19 20 19 19 11,66 16,73 17,4 
Na [mg·l-1] 70 72 72 73 74 73 73 50 67 70 
Mg [mg·l-1] 28 28 28 28 29 31 31 4,5 24,9 26,6 
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V těchto tabulkách nejsou uvedeny ukazatele, které byly ve všech vzorcích analyzovány, 
ale jejich hodnota byla pod mezí stanovitelnosti, tyto ukazatele jsou uvedeny v Tab. 4.  

Tabulka 4: Souhrn měřených ukazatelů, které byly pod mezí stanovitelnosti 

ukazatel jednotka hodnota ukazatel jednotka hodnota 
Cd [mg·l-1] < 0,1 Mo [mg·l-1] < 0,01 
Cr [mg·l-1] < 0,1 Ni [mg·l-1] < 0,01 
Cu [mg·l-1] < 0,05 Se [mg·l-1] < 0,01 
Pb [mg·l-1] < 0,1 V [mg·l-1] < 0,01 
Zn [mg·l-1] < 0,2 As [mg·l-1] < 0,01 
Mn [mg·l-1] < 0,25 NO2

- [mg·l-1] < 0,5 
B [mg·l-1] < 0,25 PO4

3- [mg·l-1] < 0,25 
Al [mg·l-1] < 0,05 F- [mg·l-1] < 0,1 
Co [mg·l-1] < 0,01  

 
ZÁVĚR 

Provedené experimenty prokázaly, že membránové separační procesy mají lepší výsledky 
v čištění vody než metoda koagulace. Velký rozdíl mezi jednotlivými výsledky se projevil 
hlavně při porovnávání výsledků mikrobiologických rozborů. Z výsledků je patrné, že 
nanofiltrace a ultrafiltrace 100 % odstraňují mikroorganismy. 

Oproti membránovým separacím je při koagulaci velkou nevýhodou přidávání koagulačního 
činidla, bez kterého by proces jako takový nefungoval. Dávkováním koagulačního činidla 
se do vody dostávají další kontaminanty, což je nežádoucí. Koagulantem použitým při těchto 
experimentech byl síran železitý a výsledná koncentrace síranů v drtivé většině případů 
překračovala stanovené legislativní limity. 

Jediný problém, který by mohl komplikovat využití permeátu z nanofiltracce nebo 
ultrafiltrace jako zdroje užitkové vody je vyšší obsah amonného dusíku nežli jsou povolené 
limity. 

Pokud se zaměříme na nanofiltraci a ultrafiltraci, tak můžeme říci, že ultrafiltrace zadružuje 
méně kontaminantů nežli nanofiltrace, ale u ultrafiltrace není potřeba vyšších pracovních 
tlaků nežli u nanofiltrace a permeační výkon ultrafiltrace dosahuje vyšších hodnot nežli 
nanofiltrace. Dle požadované kvality vody je proto nutné volit takovou technologii separace, 
která bude lépe splňovat námi stanovené podmínky. 

Tento příspěvek byl vypracován v rámci MVO/VG VG20112015016. 
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ÚVOD 

Koncentrace fosforu, jednoho z nutrientů nezbytných pro růst živých organismů a rostlin, 
je třeba ve vodách udržovat na legislativou stanovených limitních hodnotách. Hlavním 
důvodem je nežádoucí nadměrná tvorba zelených řas a rostlin ve vodních zdrojích s vyšším 
obsahem tohoto nutrientu. Odstraňování fosforu srážením je dlouhodobě využívanou metodou 
ke snižování koncentrace fosforu v odpadních vodách. Srážení fosforu ovlivňuje několik 
faktorů, mezi něž patří například hodnota pH, množství a typ srážecího činidla, místo 
dávkování srážedla, složení odpadních vod a další. Experiment uvedený v následujícím textu 
se věnuje vlivu specifické průmyslové odpadní vody na účinnost odstranění fosforu. 

Fosfor ve vodách a jeho odstraňování 

Fosfor (P) patří mezi esenciální prvky, důležité pro existenci živých organismů a rostlin. 
Koloběh fosforu v životním prostředí je ovlivňován rozpouštěním a vyluhováním některých 
půd, minerálů, sedimentů a dále zvětráváním hornin. Významným zdrojem fosforu 
je antropogenní činnost, například používání pracích a čisticích prostředků na bázi 
polyfosforečnanů či aplikace fosforečnanových hnojiv. Tyto zdroje spolu s močí, fekáliemi 
a zbytky potravy tvoří většinový podíl koncentrace fosforu v odpadních vodách. Současná 
produkce fosforu je cca 2,5 g P na obyvatele a den. Koncentrace celkového fosforu 
ve splaškových odpadních vodách se pak pohybují v jednotkách mg/l, koncentrace nad 
10 mg/l nejsou obvyklé (Pitter, 2009). 

S ohledem na životní prostředí jsou zaváděny přísnější emisní standardy a imisní limity pro 
fosfor. Ve vodním prostředí je fosfor klíčovým prvkem. Například řasy jej využívají ke 
svému růstu a při jeho zvýšené koncentraci může docházet k nežádoucímu zarůstání vodních 
ploch, až ke zvýšené eutrofizaci. Fosfor je proto třeba z odpadních vod odstraňovat 
s dostatečnou účinností (Henze et al., 2008). 

K odstraňování fosforu z odpadních vod jsou využívány metody chemické – srážení, 
adsorpce, metody biologické – asimilace, zvýšené odstraňování fosforu a metody fyzikální – 
filtrace, membránové technologie (Strom, 2006). Principem chemického srážení fosforu 
je přídavek solí kovu (nejčastěji Fe3+, Al3+, méně pak Ca2+, Fe2+) do vody, za vzniku málo 
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rozpustných sraženin orthofosforečnanů (Malý & Malá, 2009). Optimální hodnota pH závisí 
na látkovém poměru P:kov, doporučuje se hmotnostní poměr 1:1,5 (Pitter, 2009). 

Nejrozšířenějším způsobem srážení fosforu je tzv. simultánní srážení. Fosfor je srážen pomocí 
přídavku solí kovu buď na vstupu do aktivační nádrže (AN), přímo v AN (často v její 
poslední třetině (Malý & Malá, 2009)) nebo na přítoku do dosazovací nádrže (Prieto & 
Martínez, 2010). 

 

EXPERIMENT 

Srážení fosforu je závislé na několika faktorech. Mimo již zmiňovanou hodnotu pH a dávku 
srážecího činidla (kovu), ovlivňuje účinnost srážení také místo dávkování a složení odpadní 
vody. Níže uvedený experiment se zabývá poslední z uvedených možností. Testování vlivu 
složení odpadní vody na srážení fosforu bylo inspirováno problémem s nedostatečnou 
účinností srážení fosforu na ČOV A (100 000 EO). Jedním z diskutovaných vlivů na 
odstraňování fosforu je obsah průmyslových odpadních vod (POV) v přitékající odpadní vodě 
na ČOV A. Jedná se o POV (v práci označené POV-X) s obsahem činidla proti korozi, 
znečištění a tvorbě biologického nárostu. Informace o složení přidávaného činidla jsou 
chráněny dodávající firmou. Z provedených měření vyplývá, že POV-X obsahuje relativně 
nízké koncentrace fosforu (polymerně vázaného i ve formě orthofosforečnanů, do 1 mg/l) 
a organiky. Při opakovaných odběrech POV-X bylo zjištěno, že její složení se mění. 
V některých vzorcích byla například naměřena hodnota CHSKCr 80 mg/l a zvýšily se 
i koncentrace přítomného fosforu, nepřekročily však jednotky mg/l. 

Pro sledování vlivu POV-X na odstraňování fosforu z odpadních vod byly provedeny srážecí 
testy v aktivační směsi s různým procentuálním zastoupením průmyslové odpadní vody. 
Aktivační směs (AS) byla odebrána na odtoku z aktivační nádrže. Vybrané parametry 
testované aktivační směsi a průmyslové odpadní vody jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1. Sledované parametry aktivační směsi a průmyslové odpadní vody (POV-X) 

 Sušina [g/l] Kalový index [ml/g] CHSKCr 
Aktivační směs 2 90 < 10 mg/l 

Průmyslová odpadní voda ─ ─ < 10 mg/l 

Vzorek AS a POV-X byl obohacen přídavkem KH2PO4 na hmotnostní koncentraci fosforu 
10 mg/l. Následně byly připraveny směsné suspenze AS s POV-X, každá o celkovém objemu 
1000 ml. Testy byly prováděny na koagulační lavici s šesti míchadly pro kádinky o objemu 
1000 ml. Jako srážedlo byl použit síran železitý, pod obchodním názvem PIX 113, dodávaný 
společností Kemifloc, a.s. Pro účely pokusů byl roztok PIXu 10krát naředěn. Do 1000 ml 
vzorku srážené suspenze AS s daným obsahem POV-X byl dávkován 1 ml zředěného roztoku 
srážecího činidla. Vstupní koncentrace železa (Fe3+) ve srážené suspenzi byla 21,3 mg/l. 
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Tabulka 2. Sledované parametry srážecího testu 

Obsah 
POV-X 

[%] 

Objem 
POV-X 

[ml] 

Objem 
AS 
[ml] 

Hodnota 
pH před a 
po srážení 

Koncentrace 
odstraněného 
fosforu [mg/l] 

Účinnost 
odstranění 
fosforu [%] 

Zbytková 
koncentrace 
železa [mg/l] 

Před Po P-PO4
3- Pcelk P-PO4

3- Pcelk. 
0 0 1000 6,6 6,2 5,5 6,7 70 85 0,14 
10 100 900 6,7 6,2 5,6 6,6 71 84 0,13 
15 150 850 6,9 6,4 5,0 6,6 64 84 0,58 
20 200 800 6,9 6,4 4,8 6,5 61 82 0,44 
25 250 750 6,9 6,5 4,4 5,1 56 65 3,6 
30 300 700 7,0 6,5 4,2 4,7 53 59 5,9 
35 350 650 7,0 6,6 0,61 3,2 8 41 9,7 
40 400 600 7,1 6,7 0,48 2,4 6 31 15 
45 450 550 7,2 6,7 0,46 0,83 6 10 17 
50 500 500 7,2 6,7 0,45 0,69 6 9 21 
80 800 200 7,6 7,0 0,20 0,14 3 2 19 
100 1000 0 7,9 7,1 0,16 0,04 2 1 21 

Testované suspenze byly podrobeny srážení s fázemi rychlého a pomalého míchání. Po 
srážení a odsedimentování suspenze byla ve filtrovaném supernatantu stanovena koncentrace 
fosforečnanového fosforu (P-PO4

3-), celkového fosforu (Pcelk.) a dále zbytkového železa. 
Fosfor byl stanovován spektrofotometricky dle normovaného postupu ČSN EN ISO 6878. 
Koncentrace zbytkového železa byla proměřována atomovou absorpční spektrofotometrií. 
Před a po nadávkování srážedla byla sledována hodnota pH pomocí pH metru 
s kombinovanou elektrodou. Vybrané vstupní a výstupní parametry srážecích testů jsou 
uvedeny v Tabulce 2. 

 

DISKUZE 

Zvýšené podíly POV-X ve srážené odpadní vodě mají negativní vliv na účinnost odstraňování 
fosforu. Jak vyplývá z výsledků uvedených v Tabulce 2 a z grafických znázornění, účinnost 
odstranění fosforu, resp. koncentrace odstraněného fosforu, klesá se zvyšující se koncentrací 
POV-X ve srážené suspenzi (Obrázek 1). 
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ZÁVĚR 

Složení odpadní vody prokazatelně patří mezi faktory ovlivňující účinnost chemického 
srážení fosforu. Zvyšující se koncentrace výše popsané průmyslové odpadní vody ve srážené 
suspenzi má za následek snížení účinnosti odstranění fosforu z odpadní vody. Již od 20% 
obsahu POV-X se začíná účinnost srážení fosforu rapidně snižovat. Navýšení podílu této 
průmyslové odpadní vody v přitékající odpadní vodě by mohlo v reálném provozu vést 
k nežádoucímu zvýšení spotřeby srážecího činidla. 

Stanovené koncentrace zbytkového železa se zvyšují s rostoucí koncentrací průmyslové 
odpadní vody ve srážené suspenzi. Složení výše popsané průmyslové odpadní vody zřejmě 
způsobuje inhibici srážecí reakce nebo obsahuje látky, které reagují s železem za vzniku 
sloučenin rozpustných v kyselých oblastech hodnoty pH 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM 6046137308 a za účelové podpory 
na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT (Rozhodnutí č. 21/2011). Experimentální práce 
probíhají s částečnou podporou společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v rámci 
SoD č. 217 611 014. 
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ABSTRAKT 

Tradičním způsobem odstraňování dusíku z vod je metoda aerobního biologického čištění, 
jejímž výsledkem je snížení dusíkaté zátěže emitované do recipientu. Převažující formou 
dusíku v  odpadních vodách je dusík amoniakální (N-NH4), který během biologického čištění 
podléhá oxidačně redukčním přeměnám, tj. nitrifikaci a následně denitrifikaci. Bilancí 
sloučenin dusíku lze ověřit účinnost fungování čistícího procesu. Nitrifikační fázi jakožto 
klíčový proces odstranění amoniakálního znečištění ovlivňuje mimo jiné koncentrace 
jednotlivých forem anorganického dusíku, zejména amoniakálního a dusitanového. Při 
stripování vzorků modelové vody a reálného kalu vzduchem se ukázalo, že diference v 
množství amoniaku není zanedbatelná a je třeba ji zohlednit v bilančních výpočtech. Na 
základě údajů pH, teploty a koncentrace N-NH4 byla vyhodnocena koncentrace N-NH3, která 
byla následně zahrnuta do bilance dusíkatých sloučenin.  

 

KL ÍČOVÁ SLOVA  

Dusíkaté znečištění, molekulární NH3, nitrifikace, odpadní voda, stripování.  

 

ÚVOD 

Při čištění kalové vody a jiných odpadních vod s vysokým obsahem dusíkatého znečištění 
může z hlediska průběhu nitrifikace hrát důležitou roli také koncentrace jednotlivých forem 
výskytu anorganického dusíku, zejména amoniakálního a dusitanového dusíku, které mohou 
v mnoha případech inhibičně působit na nitrifikační organismy (Švehla, 2010). Toxický 
účinek se předpokládá především u nedisociovaných forem, tj. u NH3 a HNO2, které mají 
inhibiční vliv na nitrifikační organismy a tím nepříznivě ovlivňují průběh klíčové fáze 
procesu čištění.  

Pro odstranění dusíkatého znečištění lze využít postupy fyzikálně-chemické a biologické. 
Mezi metody fyzikálně – chemické lze zařadit např. stripování molekulárního amoniaku 
z vody při zvýšené hodnotě pH a teploty, srážení Mg2+ solemi, či filtraci přes iontoměniče 
schopné zadržovat amoniak v iontové formě a další postupy [2]. Zatímco biologické postupy 
jsou zaměřené na využití živých kultur mikroorganismů, fyzikálně – chemické metody 
vyžadují obvykle aplikaci reakčních činidel či instalaci dávkovacího nebo měřícího zařízení 
(Pacek, 2010).  

Při experimentech bylo využito vlastnosti volného molekulárního NH3, který je těkavý a lze 
jej odstranit z vody provzdušňováním. Toho se někdy využívá pro odstranění amoniakálního 
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dusíku z odpadních vod obsahující vyšší koncentrace N-NH4. Musí být však zajištěno silně 
alkalické prostředí. Provzdušňováním vody s hodnotou pH 10 až 11 lze odstranit 98 % 
amoniakálního dusíku. Při hodnotě pH asi 8 je však již účinnost malá, asi 37 % (Pitter, 2009). 
Z důvodu těchto známých skutečností bylo pro následující experimenty zvoleno  pH = 9.  

 

POPIS EXPERIMENTU 

 Stripování bylo realizováno v otevřeném SBR reaktoru o objemu 5500 ml po dobu 24 h. 
Přívod vzduchu zajišťovalo akvaristické vzduchovadlo prostřednictvím vzdušnícího kamínku 
umístěného na dně nádrže. Vzduch tak proudil ode dna směrem k hladině, čímž byl zajištěn 
kontakt plynu s kapalnou fází v celém objemu nádrže. Pro experimenty byla použita 
modelová voda připravená rozpuštěním soli chloridu amonného NH4Cl v pufru Clark-Lubs o 
pH = 9 o koncentraci 10 a 50 mg/l N-NH4. NH4Cl je ve vodném prostředí snadno rozpustný, 
ale i přesto bylo jeho rozpouštění do roztoku pufru vedeno šetrným způsobem. Do reaktoru 
byla ponořena sonda zaznamenávající v intervalech 15 min tyto sledované veličiny: pH, 
teplota (o C) a koncentrace O2. pH roztoku bylo ještě kontrolováno prostřednictvím statického 
laboratorního pH – metru. Měření probíhalo za laboratorní teploty, tj v rozmezí od 20,3 do 
23,3o C. Nastavená intenzita vzdušnění zajišťovala obsah rozpuštěného kyslíku přes 8 mg. l-1. 

Vzorky pro analýzu byly odebírány v prvních šesti hodinách v intervalu 1 h, s výjimkou 1. 
hodiny, kdy byly odběry realizovány po 15-ti minutách. Načasování odběru vzorků vycházelo 
z předběžných měření, kdy byl experimentálně ověřen vhodný časový interval. Jak se 
ukázalo, právě v prvních hodinách byly změny v koncentraci N-NH4 největší. Při provozu 
laboratorního modelu SBR reaktoru v naší laboratoři trvá v jednom cyklu nitrifikační fáze 6 
hodin, proto bylo stripování nastaveno pro stejný časový úsek, aby mohlo být následně 
uplatněno v bilanci dusíkatých látek. V odebraných vzorcích byla stanovena koncentrace 
amoniakálního dusíku N-NH4

 fotometrickou metodou Nesslerovým činidlem na 
spektrofotometru CECIL. 

 

VÝSLEDKY 

Byla sledována časová závislost zbytkového obsahu N-NH4 v nádrži. Z následujících grafů 
(obr. 1, obr. 2) lze pozorovat úbytek amoniakálního dusíku v řádu 50 % a více již v prvních 
šesti hodinách od počátku pokusu, k téměř nulovým koncentracím klesne obsah N-NH4  po 24 
h vzdušnění. Obrázek 1 znázorňuje měření v nádrži s obsahem 10 mg/l N-NH4, obrázek 2 
uvádí měření v nádrži s obsahem 20 mg/l N-NH4. 
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Obrázek 1. Aerace pufru s c (N-NH4) = 10 mg/l   Obrázek 2. Aerace pufru s c (N-NH4) = 
20 mg/l 

  

Obrázek 3. Aerace kalové suspenze      Obrázek 4. Průběh pH v nádrži s pufrem 

Na obr. 3 je znázorněn průběh zbytkového obsahu  N-NH4 v aerované nádrži, která byla 
naplněna totožným pufrem jako v předchozích pokusech, s obsahem 20 mg/l N-NH4

 

přídavkem definovaného množství aktivovaného kalu, tj. do 20 % objemu roztoku v nádrži. 
Kal byl odsazen z kalové vody pocházející z přepadu z aktivační nádrže. V této nádrži 
dochází k rychlejšímu poklesu obsahu přítomného amoniakálního dusíku díky i současně 
probíhající nitrifikaci. Proto se již během prvních dvou hodin blíží koncentrace přítomného 
N-NH4

 k nulovým hodnotám. Na obrázku 4 je časová závislost průběhu pH během trvání 
experimentu. Následující tabulka1 uvádí množství molekulárního NH3 v mg/l, který byl 
kvantifikován na základě údajů pH, teploty a zbytkové koncentrace N-NH4. Koncentrace NH3 
představuje průměrně necelých 30% z množství amoniakálního dusíku přítomného v reaktoru. 
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 Tabulka 1. Obsah zbytkového amoniakálního dusíku & molekulárního amoniaku ve 
vzdušněné nádrži s pufrem [mg/l] 

t [h] c (N-NH4) [mg/l] c (NH3) [mg/l] 
vzorek 10mg/l vzorek 20 mg/l vzorek 10mg/l vzorek 20 mg/l 

0 9,7 19,3 3,0 6,5 
1 8,3 13,5 2,5 4,5 

2 6,2 10,8 2,2 3,4 
4 5,7 9,8 1,7 2,7 
6 5,5 9,5 1,4 2,5 

 

ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit, zda je stripované množství amoniaku významné a zda tudíž ovlivňuje 
bilanci dusíkatých látek při provozu laboratorního modelu SBR reaktoru. Zvolené 
koncentrace amoniakálního dusíku 10 mg/l, resp. 20 mg/l v modelových roztocích představují 
ve výsledku jednotkové koncentrace molekulárního amoniaku, který zůstává v nádrži. 
Zvolené pH = 9 je sice za optimální hranicí pH aktivační směsi, ale pakliže k jeho dosažení 
v reaktoru dojde, tak toto prostředí je příznivé pro uvolnění molekulárního NH3. I ve zjištěné 
řádově jednotkové koncentraci představuje molekulární NH3 množství, které je vhodné 
v bilanci dusíkatých látek uvažovat. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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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@cz.linde-gas.com

Technické plyny jsou klíčovými pomocníky nejen ve všech průmyslových odvětvích,
ale mohou významně pomoci i při čištění a úpravě procesních a odpadních vod.

Technologie pro úpravu procesních 
a odpadních vod - SOLVOX® a SOLVOCARB®

Technologie SOLVOX® pro intenzifikaci čištění odpadních
vod pomocí vnosu čistého kyslíku:

3 Účinně řeší problémy s nedostatečnou provzdušňovací 
kapacitou v biologickém stupni čištění odpadních vod.

3 Vysoká využitelnost a řízený vnos kyslíku.
3 Účinně snižuje klíčové hodnoty CHSK, BSK, nerozpustných

látek na odtoku z čistírny odpadních vod.
3 Systém měření a regulace SOLVOX® rovněž umožňuje 

nastavení pro efektivní nitrifikaci a denitrifikaci 
– odbourání dusíku na čistírně odpadních vod.

3 V krátké době řeší problém s trvalým nebo sezónním 
zápachem na čistírně odpadních vod a v jejím okolí.

3 Může být velmi výhodnou ekonomickou alternativou 
běžné stavební rekonstrukce čistírny odpadních vod.

3 Vysoká flexibilita systému s možností rychlé instalace ke 
stávajícímu aeračnímu systému za plného provozu čistírny.  

3 Velmi spolehlivý a bezhlučný provoz.
3 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 pomocí oxidu uhličitého:

3 Významná alternativa použití minerálních kyselin 
pro úpravu pH (neutralizaci) vod s těmito výhodami:
3 Oxid uhličitý není kategorizován jako zdraví 

a životnímu prostředí škodlivá látka.
3 Žádné zvýšení solnosti vod chloridy, sírany atd., 

což má pozitivní vliv na sledovanou hodnotu RAS 
(rozpustné anorganické soli) u odpadních vod.

3 Nedochází k překyselení vod při úpravě pH vzhledem 
k ploché neutralizační křivce CO2.

3 Žádné korozívní účinky.
3 Bezpečné a jednoduché skladování a manipulace 

s CO2.
3 Nejlepší ekologická a v mnoha případech 

i ekonomická alternativa.
3 Můžeme Vám prezentovat referenční aplikace 

u zákazníků v ČR. 

Linde Gas – ideas become solutions.





Spole nost Koch Membrane Systems, Inc. (KMS) je p edním sv tovým výrobcem produktu 
pro separace a filtraci již více než 35 let. Jako spole nost,  zam ující se na konstrukci a 
výrobu membránových modul , a  také kompletních membránových systému, nabízí KMS 
produkty,které jsou ur eny pro ty nejnáro n jší aplikace.  Díky široké základn  
znalostí,moderního za ízení pro výzkum a  vývoj, a také odborným znalostem, které pocházejí 
z mnoha pr myslových obor , kterým poskytujeme služby, spole nost KMS zajiš uje unikátní  
perspektivu pro ešení problém .  

Koch Membrane Systems uvádí na trh novou generaci produkt  pro tlakovou ultrafiltraci (UF)  
vody pro technologické ú ely a membránových modul  pro MBR na Aquatech 2011 

Navštivte nás v Hale 1, stánek 217 ( www.amsterdam.aquatechtrade.com ) 
 
KMS klí ové inovace zahrnují:  
 

TARGA® II Hollow Fibre Ultrafiltration Cartridge  
nabízí ekonomicky rentabilní,bezpe né ešení pro úpravy 
vody ultrafiltrací , a to zejména z povrchových vod ( í ní , 
mo ská) , ale rovn ž jako terciální úprava vypoušt né vody 
z OV.  
Novinkou proti p vodní generaci je optimalizovaná PES 
robustní membrána s vyšší odolností proti zanášení. 
Optimalizace systému s moduly TARGA® II p ivedla  
k nejv tší redukci p dorysu mezi ostatními produkty na 
sou asném trhu. Flexibilní design m že být kombinovaný 
s inteligentními ovládacími systémy, které umožní 
provozovateli upravovat vodu z r zných zdroj  s velkými 
variacemi v její kvalit  a pr toku, s minimálními zásahy 
obslužného personálu. 
 
Ponorné PURON® MBR Moduly pro zpracování 
komunálních  a pr myslových odpadních vod.  
Od svého debutu p ed 10 lety jednohlavý design modulu potvrdil svoji spolehlivost a ú elnost v stovkách instalací 
MBR ve sv t . Nová generace modul  PURON PSH p ichází v konfiguracích 1,800, 600 a 300 m2 membránové 
plochy.  Rozm ry modul  p itom z stávají stejné v porovnání s p edchozí generací PSH 1,500, 500 a 250, což 
znamená že p i stejném p dorysu  je k dispozici o 25% v tší membránová plocha. Kompaktní konstrukce 
významn  redukuje infrastrukturu a tím instala ní náklady. Vysoce ú inné omývání vzduchem a ízení toku kal  
znamená vysokou produktivitu a velmi nízké nároky na energii p i minimu asu na údržbu. 
 
FLUID SYSTEMS® RO/NF Elementy pro úpravu pitné a technologické pr myslové vody.  
Po dobu vice než 30 let reverzn -osmotické a nanofiltra ní elementy FLUID SYSTEMS pokrývají plnou škálu 
separa ních vlastností, rozm r  a tlak . Nové elementy se spacerem (pr tokovým kanálem) 28 mil (0,7 mm) 
poskytují membránovou plochu 40 m2 membránové plochy (8” moduly). 
 
Mise Koch Membrane Systems v R a SR je poskytování technických podklad  a odborných konzultací pro 
projektanty, technology, výrobce a dodavatele technologií pro ÚV a OV, dodávky membránových modul  
a  ešení technických a komer ních náležitostí prost enictvím  místního zastoupení pro R a SR: 
 

Ing. Aleš Platzer, Havelcova 70, 28002 Kolín, +420 603 862 593 , 
e-mail: platzera@kochmebrane.com          web:www.kochmembrane.com 









E n g i n e e r e d  t o  w o r k 

Nižší náklady
Optimální výsledky
Ekonomický a efektivní provoz ČOV vyžaduje správné komponenty. 

Objemové čerpadlo s rotujícími písty Vogelsang
V mnoha ohledech výhodné zařízení pro kalové hospodářství:

• samonasávací, schopné běhu na sucho
• kompaktní design, určeno pro kapaliny s vysokou hustotou
• spolehlivý provoz, jednoduchý servis

Vogelsang-Macerátor RotaCut®
Mělnič a separátor pevných částic v jednom.
Vysoká provozní spolehlivost, možnost dodatečné instalace.
Mezi hlavní přednosti patří:

•  zabraňuje ucpávání následných zařízení
•  ekonomický provoz vlivem nízké spotřeby energie
•  velmi snadná údržba

Nepřekonatelný tandem – přesvědčte se!
www.vogelsang-czech.cz

Railway AgricultureBiogasWaste waterIndustry

ENGINEERED TO WORK

Technologick ý pokrok pro vaši  čistírnu odpadních vod

Kontaktujte:

Vogelsang CZ s.r.o. 

CZ-163 00 Praha 6

Tel.: +420 277 270 119





Innovyze – nov  na eském 
a slovenském trhu. 
P ední sv tový SW pro modelování 
zásobování vodou, modelování 
odvodn ní a protipovod ové 
ochrany urbanizovaných oblastí, 
pro í ní modelování. 
Podpora ízení provozu a správy 
majetku v oblasti VaK a vodních 
tok .

Ing. Miroslav Tesa ík, Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 419 743, mob.: +420 737 207 029, e-mail: tesarik@innovyze.cz, 

www.innovyze.cz

InfoWorks – InfoWater – InfoSWMM – 
InfoNet – FloodWorks – IWLive – 
H2OMAP – H2ONET









XVII. ročník odborného semináře
Nové metody a postupy při provozování 
čistíren odpadních vod

3.- 4. duben 2012, Moravská Třebová

www.czwa.cz · www.vhos.czNaše voda. Náš život.
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