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RECYKLACE ODPADNÍCH VOD V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE  

WASTEWATER REUSE IN THE EUROPEAN UNION AND IN THE CZECH REP.  

Wanner J.  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6  
email: jiri.wanner@vscht.cz  

ABSTRAKT 
Evropský kontinent, stejně jako jiné části světa, čelí vážným problémům spojeným s rostoucím vodním 
stresem. Jedním z možných řešení, jak zlepšit napjatou vodní bilanci, je recyklovat již použitou vodu. Tato 
práce popisuje současnou situaci v oblasti opětovného využití vody v členských státech Evropské unie a 
demonstruje některé úspěšné projekty použití recyklované vody v zemědělství a při údržbě městské 
zeleně a sportovišť. Stručně je popsán pokrok v přípravě nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
minimálních požadavcích na opětovné využívání vody a současná situace v této oblasti vody v České 
republice. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Městské vodní hospodářství; odpadní voda; opětovné využívání; právní předpisy; vodní stres; 
zavlažování v zemědělství;  

ABSTRACT 
European continent, like other parts of the world, is facing serious problems connected with increasing 
water stress. One of the possible solutions how to ameliorate tight water balance is to recycle water 
which has been already used. This paper describes the current situation in water reuse in member states 
of the European Union and demonstrates some of successful projects of water reuse in agriculture and 
in maintenance of urban greenery and sport fields. Progress in preparation of the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse is briefly described 
together with the current situation in this area in the Czech Republic.  

KEYWORDS 
Agriculture irrigation; legislation; urban water management; wastewater reuse; water stress 

1. ÚVOD 
Rostoucí potřeby společnosti a změna klimatu způsobují, že dostupnost vody v dostatečném 
množství a kvalitě je v Evropě stále větším problémem. Nadměrný odběr vody, zejména pro 
zavlažování v zemědělství, ale také pro průmyslové využití a rozvoj měst je jednou z hlavních 
hrozeb pro vodní prostředí EU, přičemž dostupnost vody vhodné kvality je kritickou 
podmínkou pro růst hospodářských odvětví závislých na vodě i společnosti obecně. Závažný 
hospodářský dopad mohou mít také okamžité důsledky sucha, jako jsou škody způsobené v 
zemědělství a na infrastruktuře, jakož i méně přímé důsledky, jako je neochota investovat do 
ohrožené oblasti. V České republice se vodní stres začíná výrazněji projevovat od roku 2014 
a existují oblasti, kde vodní deficit dosahuje trvale přes polovinu ročního úhrnu srážek 
(Daňhelka, 2018; Wanner, 2018). 

Recyklace neboli opětovné použití vyčištěné odpadní vody označuje proces zpětného získávání 
vody, která již byla použita k nějakému účelu, a její zpracování podle normy vhodné pro daný 
účel; obvykle, i když ne výlučně, bez návratu do přirozeného prostředí. V zásadě lze uvažovat 
o opětovném použití jakéhokoli druhu odpadní vody, ať už domácí, komunální nebo 
průmyslové. Pojmy „znovu použitá voda“, „opětovně získaná voda“ a „recyklovaná voda“ 
mohou být použity k označení stejného produktu. 
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2. VODNÍ STRES JAKO DŮVOD RECYKLACE  
K recyklaci vyčištěných odpadních vod se přistupuje z několika důvodů. Mohou k nim patřit 
ekonomické důvody (cena dodávané pitné vody, vysoké poplatky za odběr povrchových či 
podzemních vod a za vypouštění odpadních vod), moderní snahy o přechod z „průtočného“ 
vodního hospodářství na hospodářství „oběhové“, u zemědělských závlah lze zmínit i snahu 
využít zbytkové koncentrace nutrientů. Rozhodujícím důvodem je dnes ale jednoznačně vodní 
stres.  

Situace v Evropě je složitá, protože v různých zemích a regionech existuje různorodost vodních 
zdrojů a poptávek, avšak intenzita problémů narůstá všude. Třetina evropských zemí má 
relativně nízkou dostupnost vody (méně než 5000 m³/hlavu a rok) a nedostatek vody zasahuje 
více než 17 % území EU. To lze dokumentovat i grafem vodního stresu členských zemí EU na 
Obr. 1. 

Důvodem pro rostoucí napětí ve zdrojích vody v EU není ani tak narůstající spotřeba, ale 
jednoznačně sucho, které v posledních letech postihuje většinu kontinentu od jihu až po 
Skandinávii, jak ukazují názorné mapy na webu https://www.intersucho.cz/. Postupující sucho 
je do budoucna v Evropě hlavním rizikových faktorem pro udržitelnost rostlinné i živočišné 
výrovy v zemědělství, průmyslu i  energetiky i pro veřejné zásobování pitnou vodu. 
Představuje značné riziko i pro dosažení cílů EU v ochraně kvality přírodních povrchových 
i podzemních vod (Blauhut a kol., 2015).  

 
3. ROZSAH RECYKLACE ODPADNÍCH VOD V EU 
Celosvětový trh opětovného využití vody od počátku 90. let významně vzrostl, když z původní 
produkce recyklované vody méně než 1 milion m³/d stoupl instalovaný výkon recyklačních 
zařízení k  10 milionům m³/d v současné době a s výhledem až na 30 milionů m³/d. 
(https://www.water-reuse-europe.org/about-water-reuse/). Ačkoli Evropa zažívá rostoucí 
nedostatek vody, představuje pouze malé procento celosvětového trhu s opětovným 
použitím. V roce 2006 to činilo zhruba 2,7  milionu m³/den celkové instalované kapacity. 
V současné době se množství recyklované odpadní vody v celé EU zvyšuje, přesto však 
z veškerého množství vyčištěné městské odpadní vody ve všech státech EU se opětovně 
využívá asi 2,4 %. Přitom úroveň opětovného využívání vyčištěných odpadních vod se ve 
státech EU významně liší. Např. Kypr recykluje 90 %, Malta 60 % a státy jako Itálie a Španělsko 
až 12 %. Odhady orgánů EU hovoří o možnosti dosáhnout v průměru okolo 14 % recyklace 
městských odpadních vod pro celou unii.  

(https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm)  
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Obr. 1 Stávající situace v intenzitě vodního stresu   Obr. 2 Průměrné rozdělení způsobů využívání 
v státech EU (https://www.eea.europa.eu/)   recyklovaných odpadních vod v r. 2017  
(https://www.water-reuse-europe.org/) 

 
4. PŘÍKLADY VYUŽÍTÍ RECYKLACE ODPADNÍCH VOD  
Počet projektů opětovného využívání odpadní vod však roste i v Evropě. Prostřednictvím 
přezkumu odvětví provedeného v roce 2017 společností Water Reuse Europe bylo 
identifikováno 787 systémů využívajících opětovné využití, rozdělených do 16 zemí, což je o 
437 více, než bylo zjištěno v předchozím přezkumu odvětví opětovného využití vody v Evropě 
provedeném v roce 2006 (https://www.water-reuse-europe.org/). 

Obr. 2 ukazuje, k jakým účelů se nejčastěji recyklovaná odpadní voda ve státech EU používala 
k roku 2017. Nedávná světová konference IWA v Berlíně (6. – 20. 6. 2019) (12th IWA 
International Conference on Water Reclamation and Reuse: Overcoming Water Stress by 
Water Reclamation and Reuse) ukázala, že spektrum využití z Obr. 2 se i v Evropě rozšiřuje o 
využití pro vodárenské účely, a to nejen o tzv. nepřímé využití k posilování zdrojů podzemních 
či povrchových vod, ale i k přímé náhradě pitné vody.  

Zavlažování v zemědělství  
Jak je patrno z grafu na Obr. 2, zavlažování v zemědělství je nejčastějším způsobem 
opětovného využívání vyčištěných odpadních vod. Jak konstatovala Rada EU, když 26. června 
2019 doporučila Komisi EU ke schválení kompromisní verzi návrhu nařízení EU pro využití 
recyklovaných odpadních vod v zemědělství, řada členských států by již dnes nebyla schopna 
udržet bez využívání recyklovaných vod zemědělskou produkci na potřebné úrovni. Vyčištěná 
odpadní voda se dnes používá nejen k zavlažování polí, ale stále častěji k hydroponické 
produkci zeleniny ve sklenících. Využívání recyklované odpadní vody je v některých zemích 
jedinou možností, jak udržet v provozu rozsáhlé skleníkové komplexy 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/charter_en.pdf).    

 
Barcelona 
Nejznámějším projektem recyklace městských odpadních vod je příklad ČOV Barcelona (Baix 
Llobregat Water Reclamation Plan - http://www.life-aware.eu/context/water-reuse-plan-in-
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the-barcelona-metropolitan-area/). Tato čistírna byla za biologickým stupněm vybavena 
terciárním čištěním, které se sestává z filtrace na jemných diskových rotačních sítech 
a dezinfekce UV zářením. Část odtoku je navíc dále zpracována reverzní osmózou. Produkce 
recyklované vody je 14 400 m3/h (= 4 m3/s). Před distribucí do rozvodů je recyklovaná voda 
zabezpečena ještě chlornanem sodným a dosycena kyslíkem.  

Produkt terciárního čištění se využívá následovně: 

• použití jako závlahová voda pro městskou zeleň, v zemědělství a pro místní mokřady,  
• nadlepšování průtoku v řece čerpáním zpět do hor,  
• po reverzní osmóze jako bariera proti průniku slané vody do podzemních vod. 

Milán 
Kraj Lombardie v severní Itálii je jedním z největších producentů základních zemědělských 
produktů v Itálii, zejména obilovin, rýže, zeleniny a hroznového vína. Zemědělství 
spotřebovává 70 % vodních zdrojů v oblasti. Okolí Milána bylo historicky zavlažováno 
soustavou kanálů, které byly napájeny vodou z Alp. V posledních dekádách se však množství 
vody z Alp stále snižovalo, což ohrožovalo intenzitu zemědělské produkce v oblasti. Proto bylo 
při intenzifikaci milánských čistíren odpadních vod San Rocco a Nosedo rozhodnuto vybavit je 
technologií terciárního čištění a takto získanou vodu využívat pro napájení zavlažovacích 
systémů v Lombardii (Lazarova a kol., 2013). Obě čistírny produkují 9 - 27 m3/s a toto množství 
umožňuje zavlažování cca 100 km2 zemědělsky obhospodařovaných ploch 
(https://www.suez.com/en/our-offering/success-stories/our-references/milan-san-rocco-
reuse-of-wasterwater; http://www.depuratorenosedo.eu/en/).  

Zavlažovací systém Apulie  
Na čistírně odpadních vod města Fasano v příbřežní části kraje Apulie biologicky vyčištěná 
odpadní voda s průtokem okolo 500 m3/h prochází před vstupem do distribučního systému 
ještě terciárním dočištěním. Odpadní voda je nejdříve podrobena terciární koagulaci se 
separací sraženiny v lamelových separátorech. Spolu s koagulantem (polyaluminiumchlorid) 
se dávkuje dezinfekční činidlo – chlornan sodný. V případě potřeby se dávkuje ještě práškové 
aktivní uhlí. Odtok z lamelových separátorů je veden do dvou lagun nazývaných „jezera 
Forcatell“, kde dochází k stabilizaci chemického složení vyčištěné odpadní vody. 

Distribuční systém rozvádí terciárně vyčištěnou vodu na plochu asi 1000 hektarů. Systém je 
vybaven moderním dálkovým řízením umožňujícím automaticky dodávat vodu do míst 
aktuální potřeby. To umožňuje optimalizovat tlaky a průtočné rychlosti v jednotlivých větvích 
systému a spotřebu vody. Vyčištěná odpadní voda, která se nespotřebuje v zavlažovacím 
systému, odtéká z „jezera Forcatell“ do drenážních příkopů kolem pobřeží a je zasakována do 
podzemního akviferu jako hydraulická bariera proti pronikání slané mořské vody. Z čistírny tak 
neodtéká dnes žádná voda do moře (https://www.aquasoil.it/en/activities-en-
gb/management-activities-en-gb/irrigation-distribution-network-and-remote-control-en-
gb.html).  
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Využití ve vodním hospodářství měst a obcí a pro zavlažování sportovišť  
 
Londýn – Olympijský park  
Využití recyklovaných odpadních vod ve vodním hospodářství měst a obcí se stává nejrychleji 
se rozvíjející oblastí opětovného využívání vyčištěných odpadních vod. Jako velmi úspěšný 
příklad je v literatuře uváděn Olympijský park v Londýně. Vznik Olympijského parku královny 
Alžběty v Londýně byl pojat jako urbanisticky všestranné řešení revitalizace městských částí 
a jejich přeměny v moderní, trvale udržitelný urbanistický komplex. Celý projekt se zabýval 
všemi aspekty udržitelnosti takového komplexu, tj. včetně energií, řešení odpadů, použitých 
materiálů, biodiversity v místě, atd. Jedním z cílů projektu bylo i snížení spotřeby pitné vody v 
takovém obytném a parkovém komplexu o 40 % oproti dosavadním zvyklostem. Tohoto cíle 
bylo dosaženo využitím odtoku z místní ČOV Old Ford, která byla vybavena terciárním stupněm 
čištění. Dodávka recyklované vody ze zařízení na recyklaci vody Old Ford, provozovaném 
společností Thames Water, v množství 574 m3/d je využívána pro různé nepitné účely v 
Olympijském parku včetně rozsáhlého zavlažování zeleně, splachování toalet a doplňování 
systémů na sběr dešťové vody. ČOV Old Ford využívá mechanicko-biologické čištění odpadních 
vod, přičemž biologický stupeň je realizován jako aktivační proces s membránovou separací 
aktivovaného kalu. V dalším stupni je voda čištěna sorpcí na granulovaném aktivním uhlí. 
Finální úpravou je dezinfekce chlornanem sodným. V této sestavě byla linka uvedena do 
provozu v dubnu 2012 (Your park, 2014/2015; Hill a Christopher, 2014).   

Disneyland Paříž 
V roce 2013 zahájil Disneyland Paříž projekt „ekologizace“ parku. Kromě nového programu 
sběru a zpracování zbytků jídel se jednalo hlavně o úsporu vody zavedením její recyklace. Ve 
spolupráci s firmami OTV/SADE ze skupiny Veolia Water byla instalována čistírna odpadních 
vod produkující recyklovatelnou vyčištěnou odpadní vodu. Díky tomuto opatření je Disneyland 
Paříž schopen šetřit denně až 23 m3 pitné vody (http://disneylandparis-news.com/go-inside-
disneyland-paris-wastewater-treatment-plant).  

Lisabon  
Od roku 2009 recykluje město Lisabon přes 1 500 000 m3 vyčištěných odpadních vod ročně. 
Odpadní vody z lisabonských ČOV využívá pro nepitné účely, např. pro zalévání zahrad a parků, 
čištění ulic, mytí automobilů a splachování toalet. Hlavní důraz je kladen na náhradu podzemní 
vody doposud používané k udržování stávající městské zeleně či potřebné při rozšiřování 
městských parků. V současné době patří k nejvýznamnějším příkladům recyklace odpadních 
vod v Lisabonu tyto dva projekty: Parque das Nações a Alcântara Valley. 
 
Parque das Nações - tento park se nachází na nábřeží řeky Tejo v nové čtvrti, která vnikla pro 
Expo 98. Tento populární park je zavlažován podzemní vodou, což vede k vyčerpávání jejích 
zásob. V první fázi byla nahrazena podzemní voda v množství asi 330 000 m3/rok recyklovaným 
odtokem z ČOV Beirolas nalézající se na severním okraji parku u známého mostu Vasco de 
Gama. V další fázi bude použití recyklované vody v podobném množství použito i pro jižní část 
parku. Projekt Alcântara Valley spočívá v přeměně údolí Alcântra v neatraktivní městské 
zástavbě v zelený koridor o celkové rozloze 132 hektarů. Projekt počítá s odděleným 
odváděním a jímáním srážkových vod a jejich společným využíváním s odtokem z čistírny 
Alcântara s kapacitou 750 000 EO. Tato čistírna byla realizována jako podzemní se zelenou 
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střechou, aby zapadla do realizovaného parkového prostředí. Celkové náklady na vybudování 
zeleného koridoru činí 5 milionů eur (http://urbanwateragenda2030.eu/lisbon/;  
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-
content/uploads/2018/05/Wastewater_Management.pdf).    

Staré doky, Ghent  
V Gentu probíhá revitalizace bývalé oblasti Staré doky (Oude Dokken). Podle projektu této 
nové čtvrti vznikne až 1500 nových bytů. V první fázi se postaví 350 bytů, základní škola, jesle 
a sportovní hala. Hlavním cílem tohoto projektu je udržitelný rozvoj oblasti. Rozvoj bude zcela 
neutrální z hlediska klimatu, přičemž se zaměří na energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, udržitelnou mobilitu, kvalitu života a zelené plochy. Klíčovou součástí těchto plánů 
udržitelného rozvoje projektu je udržitelné nakládání s odpadními vodami. Inovativní přístup 
byl zaveden jako systém ZAWENT (Zero Wastewater with Energy and Nutrient Recovery), 
tento udržitelný energetický systém dodává jednu třetinu tepla pro novou výstavbu a 
umožňuje čištění a opětovné použití odpadních vod 
(https://klimaat.stad.gent/sites/default/files/20170420_pu_de_nieuwe_dokken-gent-
klimaatneutraal.pdf). 

Zavlažování golfových hřišť  
V souvislosti s rostoucí oblibou golfu se v Evropě buduje stále více golfových hřišť. Jejich 
stavba a provoz však kladou další zvýšené nároky na zdroje vod v místě. Proto se stále častěji 
setkáváme v této oblasti s opětovným využíváním vyčištěných odpadních vod z nejbližšího 
města či obce.  

Katalánské pobřeží Středozemního moře se stalo zónou golfových hřišť. Momentálně je jich v 
provozu minimálně 15. Rozmach golfových hřišť je tam dán skutečností, že přinášejí pětkrát 
větší profit než klasická plážová turistika. Na druhé straně golfová hřiště kladou velké nároky 
na zdroje vody. Proto i ve Španělsku začali uplatňovat zásadu, známou dříve třeba z Austrálie, 
že pokud je v sousedství golfového hřiště zdroj recyklované odpadní vody, musí být tento zdroj 
pro potřeby golfového hřiště využíván přednostně.  

S využitím recyklované vody jsou spojena určitá zdravotní rizika, která musí být pro každý 
konkrétní případ detailně posouzena. Ve Španělsku se pro tyto studie používá manuál Světové 
zdravotnické organizace: Sanitation safety planning. Manual for safe use and disposal of 
wastewater, greywater and excreta. Podle této metodiky je pro každé hřiště stanoven tzv. 
Sanitation Safety Plan, který zahrnuje kritické kontrolní body na vlastním hřišti i v systému 
zásobování vodou, u kterých je nutno provádět v předepsaných intervalech analýzy ukazatelů 
hygienické bezpečnosti, tj. zejména obsah nerozpuštěných látek, zákal a vybrané indikátory 
fekálního znečištění (Salgot a Folch, 2019). Podobné problémy se zásobováním golfových hřišť 
vodou se řeší i na francouzském pobřeží Středozemního moře (Declercq a kol., 2019).  
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5. RECYKLACE ODPADNÍCH VOD V ČR 
Z důvodů uvedených v další sekci není oficiálně využívání vyčištěných městských odpadních 
vod mimo areál čistírny možné. Toto konstatování silně kontrastuje s již zavedenou praxí 
využívání recyklovaných odpadních vod pro údržbu zeleně (např. golfová hřiště) či pro 
připravovanou hydroponickou kultivaci zemědělské produkce. Nikdo z příslušných orgánů se 
ani nepozastavuje nad běžnou praxí tzv. nepřímého opětovného využívání vyčištěných 
odpadních vod, ke kterému dochází při zavlažování zemědělské produkce říční vodou. Přitom 
v letních měsících, kdy se zavlažování používá, může významně klesat ředící poměr 
v recipientech, a to i u větších měst (Daňhelka, 2018; Punčochář, 2018).  

 
6. PRÁVNÍ RÁMEC RECYKLACE ODPADNÍCH VOD  
 
V České republice 
Postavení recyklace odpadních vod v českém vodním právu je v důsledku činnosti současného 
osazenstva MŽP poněkud schizofrenní. Náš základní právní dokument, tj. zákon o vodách č. 
254/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů převzal z unijního práva požadavek směrnice 
91/271/EHS o městských odpadních vodách, který zní podle § 38 „Odpadní vody“, čl. 11, 
písmeno b) takto: 

„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní 
úřad 

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

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

Bohužel nešťastná novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., připravená a prosazená stávajícím 
MŽP, nahradila původní dikci § 5. odst. 3, že znečišťovatel je povinen zajistit „čištění popřípadě 
jiné zneškodňování odpadních vod v souladu s tímto zákonem“ novou formulací, a sice „čištění 
odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních, …… v 
souladu s tímto zákonem“.  

Podle stávajícího právního názoru MŽP, který vtělilo ministerstvo do této novely, není možno 
s vyčištěnými odpadními vodami nakládat jinak, než je vypouštět do přírodního vodního 
prostředí.  

V Evropské unii se opětovné využívání (městských) odpadních vod řídilo již zmíněným 
ustanovením směrnice 91/217/EHS:  

Článek 12 

1. Kdykoli je to vhodné, měly by být vyčištěné odpadní vody znovu použity. Způsoby 
odstraňování musí minimalizovat nepříznivé účinky na životní prostředí. 
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To se však začalo jevit jako nedostatečné, neboť jak ukazuje Obr. 2, většina recyklované vody 
se využívá v zemědělství, často pro závlahy plodin určených k přímé konzumaci. Proto bylo 
nutno přijmout speciální právní normu, která by vedle minimalizace nepříznivých účinků na 
životní prostředí směřovala i k ochraně lidského zdraví. Proto přišla EU v květnu 2018 
s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích pro opětovné 
používání odpadních vod. Historie přípravy návrhu, důvody jeho přijetí i jeho obsah a přílohy 
jsou dostatečně popsány v sbornících z nedávných akcí CzWA (např. Wanner, 2018 a 2019). 
Na tomto místě lze pouze konstatovat, že od května 2018 prošel text rozsáhlým expertním 
hodnocením v odborných výborech Evropského parlamentu, Evropského výboru regionů 
(EVR) a posléze i projednáním v příslušných orgánech jednotlivých členských států EU. Návrh 
je bohužel omezen pouze na opětovné používání vyčištěných odpadních vod pro zemědělské 
závlahy. Logický požadavek, aby bylo nařízení rozšířeno i o závlahy městské zeleně, který 
prosazovala zejména odborná sféra ale i EVR, nebyl nakonec akceptován. To vedlo k silné 
diverzifikaci názorů členských států na tento návrh: 

• státy výrazně podporující přijetí návrhu, neboť jeho přijetí usnadní cestu jejich 
zemědělské produkce na jednotný unijní trh,  

• státy, které z hlediska bezpečnosti a ochrany lidského zdraví nepovažují tuto právní 
úpravu za dostatečnou,  

• státy, které o tomto způsobu využívání recyklovaných odpadních vod v současné době 
neuvažují.  

Výsledkem tohoto komplikovaného jednání a rozdílného přístupu je skutečnost, že Evropský 
parlament a po něm i Rada EU přijaly tzv. kompromisní návrh, který bude v druhé polovině 
roku 2019 předložen k závěrečnému třístrannému projednání v Evropské Komisi, Radě a 
Parlamentu (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/26/water-
reuse-for-agricultural-irrigation-council-adopts-general-approach/).  

Ke konečnému schválení by mohly přispět zejména tyto kompromisní úpravy vzešlé 
z dosavadního projednávání: 

• Nevyužívání odpadních vod pro účely nařízení daným státem nebude považováno za 
jeho neplnění.  

• Nařízení vstoupí v platnost pět let po jeho přijetí orgány EU.  
• Jakost recyklované odpadní vody musí splňovat kritéria podle mezinárodních 

standardů ISO a požadavků Světové zdravotnické organizace WHO.  
• V materiálu je zdůrazňována větší návaznost na plnění cílů Rámcové směrnice o vodě 

2000/60/ES.  
• Do dvou let po vstupu nařízení v platnost Evropská Komise připraví pokyny pro 

zpracování plánů řízení rizik opětovné ho využívání odpadních vod, které jsou pro 
každý případ použitá recyklované vody nařízením požadovány.  

 
Rezervovaný až negativní postoj některých členských států EU k opětovnému využívání 
odpadních vod v zemědělství byl vysvětlován obavami z transferu látek typu PPCD a ED do 
produktů. Vzhledem k existenci určité bariéry proti přijímání těchto látek rostlinami z vody 
(Vesecká a kol., 2019; Maas a kol., 2019) je tento přenos i v případě přímé konzumace 



Wanner  13. bienální konference VODA 2019 

16 
 

produktů ovšem velmi pomalý. To potvrzuje řada rozsáhlých studií z USA, kde se recyklované 
vody v některých státech používají už dlouhodobě (např. https://watereuse.org/watereuse-
research/09-07-2-pharmaceuticals-and-personal-care-products-communications-toolkit/). 
Aby cestou konzumace běžných dávek takto vypěstovaných potravin došlo k zdravotně 
významné expozici těmto látkám, musela by být doba expozice podle typu farmaka v rozsahu 
200 -1000 let (Sheikh, 2019).   

7. ZÁVĚRY  
Recyklovaná vyčištěná odpadní voda se stává v Evropě významným alternativním zdrojem 
vody, který pomáhá řešit narůstající nedostatek vody pro potřeby zemědělství, průmyslu 
a energetiky i pro vodní hospodářství měst a obcí. Současné technologie tzv. terciárního 
čištění dokáží připravit z městské odpadní vody produkt s kvalitou odstupňovanou podle 
zamýšleného použití recyklované vody. V státech Evropské unie je dosud recyklovaná odpadní 
voda používaná nejčastěji v zemědělství, rychle roste i její využívání i v ostatních oblastech, 
např. při přeměně staré městské zástavby v moderní čtvrtě s rozsáhlou parkovou úpravou. 
Evropská unie projednává v současné době i příslušnou právní úpravu pro tuto oblast 
nakládání s odpadními vodami. V České republice bohužel poslední novela zákona o vodách 
prakticky znemožňuje využívání recyklované městské odpadní vody a s recyklací vod 
neuvažuje vláda ani ve svých materiálech k zvládání sucha.  
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PROBLEMATIKA PESTICIDŮ V OCHRANĚ VOD - JAKÁ DATA MÁME K DISPOZICI 
A CO NÁM ŘÍKAJÍ? 

PESTICIDES IN WATER PROTECTION - WHAT DATA ARE AVAILABLE, WHAT DO 
THEY TELL US?  

Kodeš V. 
Český hydrometeorologický ústav. Odbor jakosti vody, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany 
email: vit.kodes@chmi.cz 

ABSTRAKT 
Monitoring pesticidů je náročný zejména finančně, jelikož v ČR se dne používá cca 200 účinných látek a 
není ekonomicky únosné monitorovat všechny. Z tohoto důvodu je třeba se věnovat správnému 
nastavení monitoringu, zohlednit environmentální vlastnosti jednotlivých látek, způsob jejich aplikace i 
existující data. Výsledky monitoringu na území ČR jednoznačně identifikovaly problematické pesticidní 
látky a to zejména metabolity herbicidů, které by měly být zahrnuty do monitoringu v každém případě. 
Pro provozovatele vodovodů byly připraveny seznamy relevantních látek s cílem optimálního nastavení 
jejich monitoringu při efektivním využití finančních prostředků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kvalita vody; monitoring; pesticidy 

ABSTRACT 
Pesticide monitoring is an expensive task. Since there are around 200 active substances authorized for 
use in the Czech Republic, it is not feasible to monitor all of them. A proper monitoring setup should 
take into account environmental properties of pesticides, plant protection products’ application 
procedures and existing data. Monitoring results explicitly identified problematic pesticides namely 
their metabolites that should be always added in a monitoring. Lists of these pesticides were prepared 
for water supply works in order to optimize pesticide monitoring a feasible way.  

KEYWORDS 
Monitoring; pesticides; water quality 

1. ÚVOD 
Rezidua pesticidů jsou dnes běžně nalézána ve vodách na celém území České republiky i díky 
rozvoji dostupných analytických technik v posledních 10 letech. Téma pesticidů se teprve až v 
poslední době stalo aktuálním (problematika pesticidů začala být intenzivněji diskutována v 
rámci přípravy Národního akčního plánu ke snížení používání pesticdů v České republice tj. od 
roku 2012), ačkoliv data o jejich výskytu v povrchových a podzemních vodách v ČR existují již 
poměrně dlouho. Na základě existujících dat se rozběhla diskuze mezi vodohospodáři a 
zemědělci s cílem dosáhnout nápravy stavu. Přes nesporné důkazy a přítomnosti těchto 
cizorodých látek ve vodách dodnes dochází, mírně řečeno, k pokusům o zlehčování této 
problematiky. Primárním zdrojem informací se staly 2 informační systémy provozované 
ČHMÚ, kam jsou ukládány výsledky sledování jak ČHMÚ, tak Podniků povodí (IS ARROW) a od 
roku 2017 i data o jakosti surové vody od provozovatelů vodovodů (IS Surová voda). Z výsledků 
monitoringu lze také posuzovat chování pesticidních látek, data jasně vypovídají o tom, které 
látky jsou problematické z hlediska perzistence v hydrosféře a jakou dynamiku má jejich 
vyplavování z půdního prostředí do vod. Půda, která by měla díky sorpčním procesům sloužit 
jako ochranná bariéra zabraňující vstupu látek do vodního prostředí se sama stala článkem 
v řetězci vedoucím ke kontaminaci vod. Kontaminace půd ČR, v současnosti a donedávna 
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používanými pesticidy, byla na území ČR prokázána (Hofman a kol., 2017).   Chování látek není 
určeno pouze jejich environmentálními vlastnostmi, ale také vlastnostmi půdního prostředí. 
Rozdílné sorpce různých látek v různých půdách s odlišnými vlastnostmi mohou vést k velké 
variabilitě chování jednotlivých látek. Tato variabilita na území ČR byla popsána Kodešovou a 
kol. (2011). Ochrana vodních zdrojů je tudíž komplexním problémem, jehož řešení musí vždy 
vzít v potaz místní podmínky, pěstovanou plodinu a aplikovanou látku. Pěstování plodin 
s vyššími a specifickými nároky na agrochemikálie je jedním z faktorů, vedoucím 
k současnému stavu kontaminace vod pesticidy v České republice (Kodešová a Kodeš, 2017).  
Kontaminace podzemních vod byla prokázána dlouhodobým monitoringem ČHMÚ (ČHMÚ, 
2014; 2015; 2016; 2017; 2018), kontaminace vodních toků zase monitoringem Podniků Povodí 
(ČHMÚ, 2017; 2018), kontaminace důležitých vodárensky využívaných nádrží taktéž (Dobiáš a 
kol., 2018; Ferenčík, 2017; Liška a kol., 2016) a stejně tak i vod pitných (Moulisová a kol., 2018).  
V  současnosti je na území ČR používáno cca 200 účinných látek, pozornost vodohospodářů 
musí být věnována pouze těm problematickým, tyto však tvoří pouze 10% všech používaných 
pesticidů.  

2. MATERIÁL A METODY 
V rámci příspěvku jsou zpracována data o výskytu pesticidů v povrchových (data pořízena 
v rámci monitoringu Podniků Povodí s.p.) a podzemních vodách (data pořízena v rámci 
monitoringu ČHMÚ) za období 2016-2018, do zpracování jsou zahrnuta i data surových vod z 
období 2017-2018 (data pořízena provozovateli vodovodů), souhrn dostupných dat je uveden 
v tabulce 1.  Je třeba podotknout, že data pro pesticidy jsou k dispozici pro 100 % z 701 
monitorovacích míst podzemních vod, pro 35 % ze 2380 monitorovacích míst povrchových vod 
a pro 39 % z 3066 odběrných míst surové vody evidovaných v systémech ČHMÚ. 

Tab. 1. Dostupná data 

 Období Počet 
  Monitorovací místa  Vzorky Analyty 
Povrchová voda 2016-2018 831 14014 265 
Podzemní voda 2016-2018 701 4071 144 
Surová voda 2017-2018 1191 (z toho 84 povrchová voda) 1351 170 

 

Byly zpracovány jak informace o dostupnosti dat o pesticidech ve vodách na území ČR, tak 
informace o výskytu a koncentracích pesticidů. Na základě výsledků monitoringu povrchových 
a podzemních vod (zohledněny četnosti nálezů a dosahované koncentrace) byly v první 
polovině roku 2019 sestaveny doporučené seznamy pro monitoring pesticidů (Kodeš a 
Hušková, 2019). Vzhledem k plošné nehomogenitě dat povrchových vod dané různými rozsahy 
stanovení pesticidních látek jednotlivých laboratoří Podniků Povodí byl vytvořen seznam 
platný pro celé území ČR, pro podzemní vody bylo možné vzhledem k plošné homogenitě dat 
sestavit seznamy pro jednotlivé kraje. Tyto seznamy jsou určeny zejména pro provozovatele 
vodovodů a krajské hygienické stanice jako vodítko, kam v daném regionu upřít pozornost a 
hospodárně vynakládat prostředky na finančně náročné analýzy pesticidních látek. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Z dlouhodobého monitoringu ČHMÚ vyplývá, že v 60 % ze 701 objektů sledování jakosti 
podzemních vod byla nalezena rezidua pesticidů (Obr. 1), ve více jak 40 % objektů sítě byla 
překročena limitní hodnota pro podzemní vody 0,1 μg/l. Z dat o jakosti povrchových vod 
Podniků Povodí vyplývá, že ve více jak 95 % z 837 sledovaných profilů byla nalezena rezidua 
pesticidů, pouze 33 profilů na území ČR bylo bez nálezu pesticidů (Obr. 2). Co se týká surové 
vody, tak téměř v 10 % z 1191 odběrných míst byla nalezena rezidua pesticidů. Sumární 
koncentrace pesticidů v podzemních vodách dosahují více než 50 μg/l, v povrchových vodách 
koncentrace dosahují více než 25 μg/l.  

 
Obr. 1. Počet nalezených látek v podzemních vodách 

Nálezy jednotlivých látek a jejich maximální dosažené koncentrace v podzemních vodách 
v období 2016-2018 jsou uvedeny na Obr. 3. V grafu jsou zahrnuty látky, které byly nalezeny 
ve více jak 4 vzorcích. Aktuální výsledky z roku 2018 jsou zobrazeny na Obr. 4, v mapě jsou 
uvedeny pesticidy, které překročily limit pro podzemní vody v minimálně 2 monitorovacích 
místech. Nejčastěji nalézanými látkami (více jak 5 % vzorků) v monitoringu ČHMÚ jsou 
metabolity chloridazonu, alachloru, metazachloru, metolachloru, acetochloru, atrazinu a 
dimethachloru. Nálezy jednotlivých látek a jejich maximální dosažené koncentrace 
v povrchových vodách v období 2016-2018 jsou uvedeny na Obr. 5. V grafu jsou zahrnuty 
látky, které byly nalezeny ve více jak 1 % odebraných vzorků, a přitom byly sledovány ve více 
jak 50 monitorovacích místech. Nejčastěji nalézanými látkami (více jak 30 % vzorků) 
v monitoringu Podniků Povodí jsou metabolity metazachloru, metolachloru, glyfosátu, 
alachloru, dimethachloru, terbuthylazinu, chloridazonu, acetochloru a atrazinu. Nálezy 
jednotlivých látek a jejich maximální dosažené koncentrace v surových vodách v období 2017-
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2018 jsou uvedeny na Obr. 6. V grafu jsou zahrnuty látky, které byly nalezeny ve více jak 3 
odebraných vzorcích a přitom byly sledovány ve více jak 100 monitorovacích místech. 

 
Obr. 2. Počet nalezených látek v povrchových vodách 

 
Obr. 3. Frekvence nálezů a maximální koncentrace v podzemních vodách 
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Obr. 4. Překročení limitu pro podzemní vody v roce 2018 

 

 

Obr. 5. Frekvence nálezů a maximální koncentrace v povrchových vodách 

Nejčastěji nalézanými látkami (více jak 15 % vzorků) v surových vodách jsou metabolity 
alachloru, chloridazonu, metazachloru, metolachloru, glyfosátu, acetochloru, atrazinu, a 
dimethachloru. Je dobré poznamenat, že alachlor, acetochlor a atrazin jsou látky, které se na 
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území ČR nesmí používat více jak 9, 5 resp. 13 let a přesto se rezidua jejich metabolitů běžně 
ve vodách nacházejí. Je více než zřejmé, že výsledky monitoringů prováděné různými subjekty 
poskytují shodný obrázek, který koresponduje i s nálezy v pitných vodách, viz Moulisová a kol. 
(2018).  

 

 
Obr. 6. Frekvence nálezů a maximální koncentrace v surových vodách 

 
Obr.7. Vývoj poměru aplikovaných dávek účinných látek na hektar plodiny vůči dávce na obiloviny 

Na území ČR se vyskytuje široké spektrum pesticidních látek ve vodách, dominují metabolity 
chloracetanilidových herbicidů používaných pro ošetření řepky a kukuřice a metabolity 
chloridazonu používaného na ošetření řepy, tyto herbicidy se aplikují zejména premergentně 
nebo v raných fázích vývoje plodin, tj. na holou půdu. Svojí roli hraje i náročnost plodin na 
použití přípravků na ochranu rostlin, kde zejména řepka a řepa jsou plodiny vyžadující cca 1,5x, 
respektive 3 vyšší dávky pesticidů na 1 hektar, než je tomu u obilnin (na základě dat ČSÚ o 
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výměrách plodin v jednotlivých letech a dat ÚKZÚZ o spotřebách účinných látek v jednotlivých 
letech, data o spotřebách specificky na řepku jsou k dispozici až od roku 2014) viz Obr. 7. 
Kombinace obou faktorů se odráží ve frekvencích nálezů např. v podzemních vodách, kdy jsou 
nejčastější nadlimitní nálezy právě u herbicidů používaných na ošetření řepy, řepky a kukuřice, 
v porovnání s těmito plodinami jsou herbicidy používané pro ošetření obilovin v podzemních 
vodách nacházeny v nadlimitních koncentracích minimálně (Obr. 8).  

  
Obr. 8. Frekvence nadlimitních nálezů v podzemních vodách v porovnání k výměře plodin, na které jsou dotčené 
látky zpravidla aplikovány (Kodešová a Kodeš, 2017) 

Ze stovek používaných látek je v povrchových vodách problematických pouze 19, tyto látky by 
se měly v povrchových vodách sledovat a to včetně jejich 18 metabolitů. V podzemních vodách 
je problematických 24 účinných látek a jejich 23 metabolitů. Detailní seznamy látek jsou 
k dispozici v publikaci Kodeš a Hušková (2019). Monitoring pesticidů by se měl na celém území 
ČR cílit na tyto problematické látky, stávající rozšířená praxe u mnoha provozovatelů 
vodovodů stanovování nerelevantních pesticidů přináší nulovou informační hodnotu při 
neefektivním využití finanční prostředků vyhrazených na monitoring pesticidů ve vodách. 

SEZNAM LITERATURY 
ČHMÚ (2014). Hydrologická ročenka České republiky 2013, ČHMÚ, Praha  
ČHMÚ (2015). Hydrologická ročenka České republiky 2014, ČHMÚ, Praha 
ČHMÚ (2016). Hydrologická ročenka České republiky 2015, ČHMÚ, Praha 
ČHMÚ (2017). Hydrologická ročenka České republiky 2016, ČHMÚ, Praha 
ČHMÚ (2018). Hydrologická ročenka České republiky 2017, ČHMÚ, Praha 
Dobiáš J., Koželuh M., Zajíček A., Fučík P., Liška M. (2018). Dynamika vyplavování pesticidních látek v povodí 

Čechtického potoka. VTEI, 60(4), p. 10-16. 



Kodeš  13. bienální konference VODA 2019 
 

25 
 

Ferenčík M. (2017). Rezidua pesticidů v povrchových vodách – legislativa, rizika, aktuální stav. Agromanuál: 
Profesionální ochrana rostlin, 9-10/2017, p. 43-45.  

Hofman J., Hvězdová M., Kosubová P., Dinisová P., Šimek Z., Brodský L., Šudoma M., Škulcová L., Sáňka M., 
Svobodová M., Krkošková L., Vašíčková J., Neuwithová N., Bielská L. (2017). Rezidua pesticidů v orných půdách 
České republiky. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin, 11-12/2017, p. 34-38. 

Kodeš V., Hušková R, (2019). Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody. Časopis Sovak, 7-
8/2019, p. 12-14  

Kodešová R., Kočárek M., Kodeš V., Drábek O., Kozák J., Hejtmánková K. (2011). Pesticide adsorption in relation 
to soil properties and soil type distribution in regional scale. Journal of Hazardous Materials, 186, p. 540-550. 

Kodešová R., Kodeš V. (2017). Chování pesticidů v půdě a možná kontaminace zdrojů pitné vody. Úroda, 11/2017, 
p. 40-42. 

Liška M., Soukupová K., Dobiáš, J., Metelková A., Goldbach J., Kvítek T. (2016). Jakost vody ve vodárenské nádrži 
Švihov na Želivce a jejím povodí se zaměřením na specifické organické látky. VTEI, 59(3), p. 4-10. 

Moulisová A., Bendakovská L., Kožíšek F., Vavrouš A., Jeligová H., Kotal F. (2018). Pesticidy a jejich metabolity 
v pitné vodě. Vodní hospodářství, 68(7), p. 4-10. 

 



  13. bienální konference VODA 2019 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLENÁRNÍ SEKCE 2 

 

 

 

 

 



Jeníček a Milobedzka  13. bienální konference VODA 2019 
 

27 
 

MIKROPLASTY V ČISTÍRENSKÝCH KALECH 

MICROPLASTICS IN SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT 

Jeníček P.*, Milobedzka A. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6   
*autor pro korespondenci, email: jenicekp@vscht.cz 

ABSTRAKT 
Mikroplasty jsou novým typem znečištění odpadních vod a kalů. Současné čistírenské technologie jsou 
schopně odstraňovat mikroplasty s účinností 99 % i vyšší. Téměř všechny odstraněné částice plastů ale 
končí v kalech. Příspěvek shrnuje současné znalostí v této oblasti a zaměřuje se zejména na typy 
mikroplastových částic a kvantifikaci výskytu mikroplastů v odpadních vodách a kalech. Zároveň jsou 
také diskutována rizika spojená s výskytem mikroplastů v kalech a se sorpcí specifických látek na 
povrchu mikroplastů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Antibiotická rezistence; čistírenské kaly; mikroplasty; nanoplasty; sorpce; specifické polutanty. 

ABSTRACT 
Microplastics are a new type of pollution of wastewater and sludge. Current wastewater treatment 
technologies remove microplastics with an efficiency of 99% or even higher. However, almost all 
microplastics removed end up in sludge. The paper summarizes current knowledge in this area and 
focuses especially on types of microplastic particles, occurrence of microplastics in wastewater and 
sludge. At the same time, the risks associated with the occurrence of microplastics in sludge and with 
the sorption of specific substances on the surface of microplastics are discussed. 

KEYWORDS 
Antibiotic resistance; microplastics; nanoplastics; sludge; sorption; specific pollutants. 

1. ÚVOD 
Mikroplasty (MP) definované jako malé částečky plastů, zpravidla velikosti pod 5 mm (Hidalgo-
Ruz a kol., 2012), jsou stále sledovanějším polutantem všech složek životního prostředí. 
Důvody jsou zřejmé: produkce plastů v posledních desetiletích exponenciálně roste a obdobně 
bohužel roste i kontaminace životního prostředí. Navíc miniaturní rozměry těchto částic 
zvyšují riziko jejich průniku do zažívacího traktu ale i tkání živých organismů (Waring a kol., 
2018). 

Významným transportním uzlem MP jsou čistírny odpadních vod, kam se dostávají jako 
součást odpadních vod. Do odpadní vody se přitom dostávají nejen s dalšími znečišťujícími 
látkami, ale bylo potvrzeno, že jsou i běžnou součástí pitných vod (Pivokonsky a kol., 2018). 

Účinnost odstranění mikroplastů z odpadních vod je relativně vysoká 90-99,9 % s typickými 
hodnotami pro moderní čistírny v rozmezí 97,5-99,5 % (Sun a kol., 2019), (Lv a kol., 2019). 
Hlavním mechanismem odstranění je zachycení v kalech a následná separace z vod společně 
s kaly, proto je nesmírně důležité zabývat se výskytem MP v kalech, riziky, které jejich 
přítomnost v kalech přináší a optimálními metodami využití takových kalů. 
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2. TYPY MIKROPLASTŮ 
Jak již bylo uvedeno, MP se zpravidla definují jako plastové částečky o velikosti do 5 mm. Dnes 
už je zřejmé, že tato kategorie je příliš široká a zavádí se proto další jako např. nanoplasty tedy 
částice o velikosti 1-1000 nm, pro které je charakteristické, že se ve vodných roztocích na rozdíl 
od MP chovají jako koloidy (Gigault a kol., 2018). 

Podle svého původu se MP rozdělují na: 

primární - přímo vyrobené v miniaturní velikosti, typickým příkladem jsou tzv. mikrogranule 
(microbeads) používané v kosmetických přípravcích zubních pastách apod. a 

sekundární - vzniklé rozpadem a erozí větších plastových úlomků vystavených vlivům prostředí 
- voda, vítr, sluneční světlo, mikrobiální aktivita. 

Dalšími klasifikačními kritérii jsou tvar a materiál. Základní morfologické rozdělení pracuje 
s vlákny (délka výrazně větší než šířka) a částicemi (délka podobná jako šířka), případně se 
přidávají kategorie jako kuličky/granule, tenké lupínky, pěny apod. Pokud jde o materiál, může 
být škála velmi široká. V odpadních vodách byly detekovány desítky materiálů, z nichž 
nejčastější jsou polyester (PES), polyetylen (PE), polyetylen tereftalát (PET) a polyamid (PA), 
polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP), polystyren (PS) (Li a kol., 2018, Sun a kol., 2019). 

Tab. 1. Výskyt MP na v městských odpadních vodách - adaptováno dle (Sun a kol., 2019) 

Země 

Technol
ogie 
ČOV 

Metoda detekce 
(vždy v kombinaci s 
vizuální)  

Separač
ní síto 
(μm) 

MP 
přítok 
(ks/L) 

Odstraně
ní MP (%) 

Literatura 
 FTIR Raman 

Švédsko M, B +  300 15,1 99,9 
(Magnusson 
a kol., 2014) 

USA M, B +  100 1 99,9 
(Carr a kol., 
2016) 

USA 
M, 
AnMBR +  20 91 99,4 

(Michielssen 
a kol., 2016) 

USA 
M, B 
GAC   20 91 97,2 

(Michielssen 
a kol., 2016) 

USA M, B   20 133 95,6 
(Michielssen 
a kol., 2016) 

Finsko M, MBR  + 250 57,6 99,3 
(Lares a kol., 
2018) 

Finsko M, B + + 250 57,6 98,3 
(Lares a kol., 
2018) 

Finsko M, B BAF   20 610 97,8 
(Talvitie a 
kol., 2017) 

Skotsko M, B   65 15,7 98,4 
(Murphy a 
kol., 2016) 

Nizozemí 
(7 ČOV) M, B   0,7 68-910 72±61 

(Leslie a kol., 
2017) 

Legenda:  
Technologie ČOV 
M,B – mechanický a biologický stupeň čištění, (An)MBR – (anaerobní) membránový biologický reaktor, GAC – filtr 
s granulovaným aktivním uhlím, BAF – biologický provzdušňovaný filtr. 
Metoda detekce 
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FTIR - Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací, Raman – Ramanova spektroskopie. 
Samostatným problémem je metodika vzorkování a stanovení MP, která se často liší a 
způsobují extrémně velké rozdíly v prezentovaných výsledcích. Rovněž tak různé vyjadřování 
výsledků může být zavádějící. Nejčastěji se používá počet nebo hmotnost částic na jednotkový 
objem odpadní vody a u kalů počet nebo hmotnost částic na jednotkový objem kalové 
suspenze nebo na jednotku hmotnosti sušiny kalu. 

3. VÝSKYT MIKROPLASTŮ V ODPADNÍCH VODÁCH A ÚČINNOST JEJICH ODSTRANĚNÍ 
Velká část dosud publikovaných prací byla zaměřena na monitoring MP v oceánech, kde je 
akumulace plastů nejtíživějším a nejmedializovanějším problémem. Velká pozornost byla 
věnována také výskytu MP v přítoku a odtoku čistíren odpadních vod (Lares a kol., 2018), (Sun 
a kol., 2019). Všechny práce potvrzují, že MP jsou v odpadních vodách významným způsobem 
zastoupeny. Tabulka 1 uvádí soubor výsledků shrnutých v práci z nizozemské university 
v Delftu (Sun a kol., 2019). 

Z uvedených výsledků vyplývá, že přes rozdílnost čistírenských technologií a rozdílnost 
použitých metod stanovení a z toho plynoucí rozdílnost v úrovni naměřených dat jsou zjištěné 
účinnosti odstranění MP vysoké a jen výjimečně klesají pod 95 %. Kuriózní výsledky přinesla 
studie (Leslie a kol., 2017), v níž nejhorších výsledků v účinnosti odstranění MP dosahovala 
technologie se závěrečnou membránovou separací kalu, autoři to vysvětlují tím, že se ze 
zařízení a membrány samotné mohly sekundárně uvolňovat další MP a zvýšený tlak při 
membránové separaci může napomáhat průniku MP ve tvaru tenkých vláken. Naopak (Lares 
a kol., 2018) potvrdil velmi vysokou účinnost odstranění MP při použití membránové 
technologie. Je zřejmé, že v této oblasti je potřebný další výzkum navíc i s ohledem na vliv MP 
na ucpávání membrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Schéma odhadovaného toku MP na ČOV, adaptováno dle (Sun a kol., 2019). 

Legenda: MČ – mechanické čištění, BČ – biologický stupeň čištění, DN – dosazovací nádrž, TČ –  terciární čištění,  
KH – kalové hospodářství 

MČ BČ DN TČ 

KH 

100 % 2-50 % 41-65 % 0,2-14 % 0,1-2 % 

69-80 %

17-20 % 
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4. AKUMULACE MIKROPLASTŮ V KALECH 
Práce zaměřené na výskyt MP v čistírenských kalech jsou daleko méně frekventované než 
práce o MP v odpadních vodách, což je překvapivé, protože Obrázek 1 ukazuje, že právě kaly 
jsou při vysokých účinnostech odstranění MP jejich cílovou stanicí. Data z několika studií o 
výskytu MP v kalech uvádí Tabulka 2. Rozmezí naměřených výsledků je zhruba dva řády od 50 
do 5 000 částic MP na kg mokrého kalu respektive 1 000 až 170 000 na kg suchého kalu, což 
jen potvrzuje nutnost kritického hodnocení takových výsledků a potřebu standardizace 
vzorkování a stanovení MP. I tak studie přinesly řadu zajímavých poznatků. Bylo například 
zjištěno, že velikost MP zachycených v kalech je větší než MP příslušných odpadních vodách, 
což vede k hypotéze, větší částice jsou v kalech zachycovány s vyšší účinností (Murphy a kol., 
2016). 

Tab. 2. Výskyt MP v kalech městských ČOV 

Země 
 

Typ kalu 
 

Separační síto  
(μm) 

MP 
(ks/kg) 

Litetratura 
 

USA AK 100 50* (Carr a kol., 2016) 
USA Prim 100 4 000-5 000* (Carr a kol., 2016) 
USA VK 100 1000* (Carr a kol., 2016) 
Finsko AK 250 23 000 (Lares a kol., 2018) 
Finsko VK 250 170 900 (Lares a kol., 2018) 
Finsko MBRK 250 27 300 (Lares a kol., 2018) 
Skotsko VK 65 1200* (Murphy a kol., 2016) 
Irsko VK 45 5 156 (Mahon a kol., 2017) 
Irsko CaK 45 10 012 – 14 063 (Mahon a kol., 2017) 
Čína AK 37 1 565-56 386 (Li a kol., 2018b) 
Německo AK 10 1 000-24 000 (Mintenig a kol., 2017) 

Legenda:  
AK – aktivovaný kal, Prim – primární kal, VK – anaerobně stabilizovaný kal, MBRK –  kal z membránového 
biologického reaktoru, CaK – kal stabilizovaný vápnem, * vztaženo na mokrý kal 
 
Pokud jde o tvar MP zachycených v kalech, převládají vlákna, která například podle finské 
studie (Lares a kol., 2018) tvoří více než 80 % všech MP. Velikost a počet MP se mění také 
v průběhu zpracování kalů, ve stejné studii bylo zjištěno, že v  anaerobně stabilizovaném kalu 
je cca sedmkrát více MP než v aktivovaném kalu, bohužel však nejsou k dispozici data o MP 
v primárním kalu, které mohly přispět k uvedenému navýšení, stejně tak může být vysvětlením 
rozklad MP na více menších částic v průběhu stabilizace. Podobné výsledky totiž přinesla 
studie, v níž byl zjištěn vyšší výskyt menších MP v kalu po stabilizaci vápnem a ten autoři 
vysvětlují fragmentací MP vlivem vysokého pH, teploty a intenzivního mechanického míchání. 
(Mahon a kol., 2017) Naopak tání, slepování a expanzi některých MP je třeba očekávat při 
vysokoteplotním sušení kalu. 

Speciální otázkou je biodegradabilita MP z takzvaně nebiodegradabilních plastů jako je PE, 
PVC, PET a mnoho dalších. Ukázalo se, že i tyto plasty mohou za určitých podmínek podléhat 
relativně rychlému rozkladu. 
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Například u PE se přisuzuje rozklad kombinaci procesů fotodegradace a biodegradace. Nejprve 
se povrch plastů naruší abiotickou oxidací podpořenou UV zářením a/nebo teplem. Ve druhém 
stupni pak vybrané často termofilní mikroorganismy rozkládají produkty oxidace s nižší 
molekulovou hmotností (Bonhomme a kol., 2003). Obdobný mechanismus lze očekávat i u 
jiných plastů. 

Tuto teorii potvrdila studie zaměřená na testování potenciálu Bacillus subtilis využívat PE jako 
jediný zdroj uhlíku. Jeho specifickou vlastností je, že produkuje biosurfaktanty, které urychlují 
proces rozkladu. U mikrofilmových částic z PE o tloušťce 18 μm upravených UV zářením byl 
naměřen v důsledku biodegradace úbytek hmotnosti 9,26 % za 30 dní (Vimala and Mathew 
2016). 

5. RIZIKA SPOJENÁ S VÝSKYTEM MIKROPLASTŮ V KALECH  
Nejběžnějšími alternativami finálního zpracování kalů jsou v současné době spalování a další 
termické metody, přímá nebo nepřímá aplikace v zemědělství a konečně skládkování, jež je 
však v Evropě silně utlumováno. 

Osud MP je při aplikace těchto metod zcela odlišný zatímco při spalování dojde k jejich totální 
oxidaci, při aplikaci v zemědělství může docházet k jejich akumulaci v půdě, což potvrdili 
(Zubris and Richards 2005), kteří ještě po 15 letech od aplikace kalů detekovali vlákna MP, 
chybí však studie kvantifikující nakolik jsou schopny MP přecházet do zemědělských produktů, 
případně do podzemních vod.  

Jako závažnější problém se v současné době jeví schopnost MP sorbovat na svém povrchu 
různé typy nebezpečných látek. 

MP jako nosič polutantů 
Chemická individua se adsorbují na povrch MP buď chemicky díky afinitě organických látek k 
hydrofobním povrchům (Teuten a kol., 2007) nebo fyzikálně díky velké specifické ploše MP a 
Van der Waalsovým silám (Bakir a kol., 2014). Přestože většina plastů je biochemicky stabilní, 
v průběhu výroby se do těchto polymerů přidává mnoho aditiv, aby se zlepšily jejich vlastnosti. 
Například ftaláty používané jako změkčovadla mohou tvořit až 50 % plastu. Taková aditiva se 
ale mohou z polymeru snadno desorbovat. Kromě ftalátů jsou běžně používanými aditivy 
bisfenol A (BPA), alkylfenoly, polybromované difenylethery (Talsness a kol., 2009). U BPA byl 
prokázán jeho inhibiční vliv na produkci metanu při anaerobní stabilizaci kalu obohaceného 
částicemi MP (Wei a kol., 2019).  

Mikroplasty a nanoplasty mohou adsorbovat a zpětně uvolňovat řadu nebezpečných látek. 
Těmito kontaminanty jsou perzistentní organické znečišťující látky (POPs), kovy (Cole a kol., 
2011) a další endokrinní disruptory (Ng and Obbard 2006). Hydrofobní povrch zvyšuje sorpci 
organochlorových pesticidů, jako jsou dichlor-difenyltrichlorethan (DDT), polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH) a polychlorované bifenyly (PCB). Sorpční kapacita závisí na typu 
polymeru a povrchu MP (Brennecke a kol., 2016). 

Silná adsorpční kapacita MP byla potvrzena pro Al, Fe, Cu, Pb a Zn až 300 μg/g, jakož i pro Cd, 
Cr, Co, Ni až do 80 ng/g; (Holmes a kol., 2012). Během stárnutí plastů a jejich povrchové 
oxidace se může afinita ke kovům zvýšit (Andrady 2011), zatímco afinita pro hydrofobní 
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sloučeniny se snižuje (Teuten a kol., 2007). Zvýšení sorpční kapacity MP po jejich průchodu 
ČOV v důsledku narušení povrchu MP popsali (Li a kol., 2019). 

Nebezpečná může být také sorpce specifických polutantů, jako jsou léčiva. V Číně porovnávali 
adsorpci pěti antibiotik (amoxicillin, ciprofloxacin, sulfadiazin tetracyclin a trimetoprim) na 5 
typech MP (PE, PA, PS, PVC a PP) Bylo potvrzeno, že zejména PA má vysokou sorpční kapacitu 
zejména pro ciprofloxacin, amoxicillin, a trimetoprim (Li a kol., 2018). 

Na MP se mohou zachytit také mikroorganismy ve formě biofilmů a jejich složení je ovlivněné 
jak MP částicí samotnou tak adsorbovanými látkami (Zettler a kol., 2013). 

MP nejen zvyšují míru přežití bakterií pocházejících z čistíren odpadních vod, ale také 
potenciálně vytvářejí takzvané „superbaktérie“ (superbugs) tedy bakteriální kmeny rezistentní 
na většinu často používaných antibiotik. Navíc mohou také přispívat k horizontálnímu přenosu 
rezistentních genů. Dosud nemáme mnoho údajů o horizontálním přenosu genů 
v  aktivovaném kalu a stabilizovaném kalu spojeném s přítomností MP. Víme však, že vzhledem 
ke kombinaci sorpce specifických polutantů a přítomnosti bakteriálního biofilmu na povrchu 
MP jsou zde vhodné podmínky, aby k němu mohlo docházet (de Jesús Arias Andrés, 2018). 

Jedno z velkých riziko spojených s přítomnosti MP ve vodách a kalech je tak v tom, že mohou 
být „trojským koněm“, který napomáhá šíření specifických polutantů a antibiotické rezistence 
v prostředí a podobně může napomáhat jejich vstupu do živých organismů včetně člověka 
(Gonzalez-Soto a kol., 2019). 

6. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
Mikroplasty (MP) jsou dnes přítomné ve všech složkách životního prostředí. 

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou důležitým uzlovým bodem jejich transportu. 

Stupeň odstranění MP na ČOV je vysoký, běžně nad 99 % a převážná část odstraněných MP 
končí v kalech. 

Při spálení kalu nebo jiném jeho termickém zpracování jsou MP definitivně zneškodněny. 

Při použití takového kalu v zemědělství dochází k akumulaci MP v půdě, o přenosu MP do 
zemědělských produktů nebo podzemních nejsou k dispozici relevantní informace. 

Potenciální nebezpečí MP pro člověka je předmětem velmi intenzivního výzkumu a výsledky 
jsou často kontroverzní. Na jedné straně člověk akceptuje, že například dávka pasty na jedno 
vyčištění zubů (cca 1,6 g) obsahuje až 4 000 MP (Carr a kol., 2016) a důvodně předpokládá, že 
při požití nehrozí jejich akumulace v těle. Na druhé straně mohou být MP „trojským koněm“ 
s  kterým do živých organismů pronikají polutanty adsorbované na povrchu MP, jejichž 
nebezpečnost může být výrazně vyšší než samotných MP. Velkou výzvou je také studium 
nanočástic, jejichž extrémně malá velikost zvyšuje riziko pronikání do živých tkání. 

Je zřejmé, že jedinou efektivní cestou jak množství MP v kalech snižovat je snižování výroby 
MP a obecné snižování užívání plastů a jejich efektivní sběr a recyklace. 
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ABSTRAKT 
Akční plán hospodaření se srážkovými vodami (HDV) vytváří rámec, který umožní zlepšení vodního 
režimu urbanizovaných území za účelem jejich adaptace na změnu klimatu a zvýšení kvality života v nich. 
Hlavní zásadou řešení je multioborový přístup, jehož účelem je propojit HDV s územním plánováním, 
krajinným plánováním, dopravním plánováním ad., a zahrnutí celého spektra variability srážkového 
režimu – od běžných dešťů, přes silné deště až po extrémní deště. Akční plán stanoví 6 strategických cílů 
vodního hospodářství urbanizovaných území v oblasti HDV, popisuje současný stav HDV v ČR, 
identifikuje jeho deficity a navrhuje změny pro jejich odstranění a dosažení strategických cílů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adaptace na změnu klimatu; hospodaření s dešťovými vodami; městské odvodnění; městské plánování; 
ochrana vod 

ABSTRACT 
Action Plan Storm Water Management (SWM) creates a framework enabling improvement of the water 
regime in urban catchments aiming at their adaption to the climate change and at the increase of the 
life quality. The main principle is the multidisciplinary approach interrelating SWM with urban, 
landscape and traffic planning etc. and considering the whole spectre of the rainfall regime – from 
frequent rainfall events over heavy ones to extreme events. The Action plan determines 6 strategic goals 
of SWM in urban catchments, describes the current status of SWM in the Czech Republic, identifies its 
deficits (94) and suggests changes in order to remove the deficits and to reach the strategic goals (152). 

KEYWORDS 
Climate change adaptation; storm water management; urban drainage; urban planning; water 
protection 

1. ÚVOD 
Požadavek na zpracování koncepce hospodaření se srážkovými vodami (HDV) vychází z úkolu 
10_1.1 Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017): „Aktualizovat zpracovaný 
návrh Koncepce hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích se zohledněním 
schválené adaptační strategie ČR a nových poznatků a předložit jej ke schválení vládě.“ 
Potřebu zpracování koncepce HDV zdůrazňuje též Koncepce ochrany před následky sucha pro 
území České republiky (2017) a v obecnější rovině i další dokumenty, např. Státní politika 
životního prostředí České republiky 2012-2020, Politika územního rozvoje České republiky, 
plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. 

Vzhledem k tomu, že odborná skupina CzWA Odvodňování urbanizovaným území 
zpracovávala v letech 2007 a 2009 pokladové dokumenty v oblasti hospodaření s dešťovými 
vodami v sídlech pro Ministerstvo zemědělství ČR, byla i v tomto případě přizvána ke 
spolupráci na naplnění výše uvedeného úkolu, jehož gestorem je Ministerstvo životního 
prostředí ČR a spolugestory Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
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Úkolem bylo zpracovat dokument, který bude sloužit jako podklad pro koncepci předloženou 
vládě ČR ke schválení. 

Protože hospodaření s dešťovými vodami v sídlech se týká řady profesí, byl sestaven 15ti 
členný tým, který zahrnoval vodohospodáře, architekty a urbanisty, krajinné architekty, 
dopravní inženýry a městské inženýry, a to jak z akademické, tak i provozní a konzultační sféry. 

Hlavním cílem Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami (HDV) je vytvořit rámec, který 
umožní zlepšení vodního režimu urbanizovaných území za účelem jejich adaptace na změnu 
klimatu a zvýšení kvality života v nich. 

Dílčí cíle Akčního plánu HDV: 

• stanovit strategické cíle vodního hospodářství urbanizovaných území v oblasti 
hospodaření se srážkovými vodami, 

• popsat současný stav hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných 
územích ČR, 

• identifikovat deficity současného stavu a navrhnout změny pro jejich odstranění a 
dosažení strategických cílů. 

Hlavní zásadou řešení je multioborový přístup, jehož účelem je propojit hospodaření se 
srážkovými vodami s územním plánováním, krajinným plánováním, dopravním plánováním 
ad., tak, aby se udržitelné hospodaření s vodou stalo součástí městského rozvoje.  

Akční plán HDV je v souladu s mezinárodními přístupy k vytváření měst citlivých k vodě a 
komplexnímu pojetí problematiky srážkové vody ve městech od řešení na jednotlivých 
pozemcích po koncepční plánování měst s adaptivní multifunkční infrastrukturou (Obr. 1). 

 
Obr 1. Vývoj rámce hospodaření s vodou ve městech směrem k Water Sensitive Cities (podle Brown et al., 2009) 
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2. STRATEGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ SE 
SRÁŽKOVÝMI VODAMI V URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍCH V ČR 

Strategické cíle 
Bylo identifikováno šest hlavních strategických cílů (SC): 

SC 1: Dosažení přirozené vodní bilance: Obnovení přirozené vodní bilance ve stávající zástavbě 
a zachování přirozené vodní bilance v nové zástavbě (minimalizace povrchového odtoku, 
maximalizace vsaku a výparu). Prevence povodní a sucha. 

SC 2: Ochrana urbanizovaného území před zaplavením v důsledku přívalových srážek: Ochrana 
urbanizovaného území před lokálním zaplavením způsobeným kanalizací (při překročení 
hltnosti uličních vpustí či při výskytu tlakového proudění a výtoku odpadní vody na terén), 
soustředěným povrchovým odtokem v intravilánu či přívalovými povodněmi z místních 
vodních toků v důsledku odkanalizování území. 

SC 3: Ochrana povrchových a podzemních vod: Snížení vnosu znečištění a hydraulického 
zatížení povrchových vod přepady z odlehčovacích komor jednotné kanalizace a odtoky 
z oddílné dešťové kanalizace. Zlepšení morfologického stavu povrchových vod, zvýšení 
biodiverzity s nimi spjatých ekosystémů. Předcházení vnosu znečištění do podzemních vod. 

SC 4: Snížení spotřeby pitné vody užíváním srážkové vody: Využití srážkové vody jako zdroje 
užitkové vody a tím snížení nároků na výrobu, dopravu a spotřebu pitné vody. Zvýšení ochrany 
vodních zdrojů, prevence nedostatku vody. 

SC 5: Zlepšení mikroklimatu ve městech: Zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení teploty vzduchu a 
tepelných ostrovů, snížení prašnosti. 

SC 6: Podpora využití vody pro zajištění estetických, rekreačních a dalších služeb v 
urbanizovaných územích: Podpora revitalizace vodních toků a vodních ploch jako součástí 
urbánního prostředí a jejich začlenění do struktury veřejných prostranství měst a obcí. 
Podpora vzniku nových vodních prvků ve veřejném prostoru. Podpora funkční sídelní zeleně. 
Posílení vnímání vody v urbanizovaném prostředí jako prostředku pro zvýšení kvality života. 

Řešené situace 

Základní koncepční přístup k návrhu systému hospodaření se srážkovými vodami 
v urbanizovaném území pro naplňování strategických cílů musí zahrnovat celé spektrum 
variability srážkového režimu, které se může vyskytnout, a musí též přispívat ke snížení 
dopadů sucha (období s deficitem srážek). Srážkové situace lze rozdělit do tří domén (A, B, C). 

Doména A se zabývá běžnými dešti (do doby opakování cca 5 let, cca 65–80 % srážkového 
úhrnu). Snahou je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky 
lokality před urbanizací. 

Řešení je založeno na tzv. decentralizovaném způsobu odvodnění, jehož podstatou je zabývat 
se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku. Prioritní jsou přírodě blízká opatření, která 
podporují výpar, vsakování a pomalý odtok srážkové vody do lokálního koloběhu vody (SC1), 
a to zejména ve spojení s modrozelenou infrastrukturou (MZI) (zejména vegetační střechy, 
povrchová vsakovací zařízení, stromořadí v ulicích, umělé mokřady), která má zároveň značný 
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společenský přínos (SC6). Zadržením srážkové vody v území a aplikací MZI se zvýší výpar, sníží 
teploty a zlepší mikroklima v urbanizovaných oblastech (SC5). Vsakováním srážkové vody do 
půdního a horninového prostředí se obnovuje zásoba podzemních vod a zásobování recipientů 
v době sucha (SC1).  

Dalším řešením je retence srážkových vod (prioritně povrchová pro podporu výparu z vodní 
hladiny – SC1) a regulovaný (opožděný) odtok do povrchových vod nebo do stokové sítě.  

Vsakováním a zadržováním srážkových vod se snižuje objem i maxima povrchového odtoku, a 
tím se obnovuje přirozený hydrologický režim vodních toků (SC1), snižuje hydraulické a látkové 
zatížení povrchových vod (ať již z odlehčovacích komor jednotné kanalizace nebo z dešťové 
kanalizace) (SC3) a napomáhá se ochraně území před zaplavením (SC2).  

Žádoucí je rovněž akumulace a užívání srážkové vody, a to prioritně pro zálivku, kterou se 
(kromě úspory pitné vody - SC4) srážková voda navrací do koloběhu vody (SC1). Srážkovou 
vodu lze místo pitné vody využívat i pro kropení ulic či jako provozní vodu v budovách (SC4). 

Konkrétní opatření či jejich kombinace se volí dle identifikovaných problémů a místních 
podmínek. 

Doména B se věnuje silným dešťům (s dobou opakování cca 5-50 let dle místních podmínek) 
(dalších cca 19-34 % srážkového úhrnu) a je zaměřena na ochranu území před zaplavením 
(SC2) a na snížení vnosu znečištění a hydraulického zatížení povrchových vod (SC3). 

Technická řešení spočívají v optimalizaci stávajících stokových sítí budováním retenčních 
prostor a zlepšením jejich využití pomocí řízení odtoku v reálném čase. Pro případy, kdy tato 
opatření nepostačují, se ve spolupráci s urbanisty navrhuje dočasné využití retenčních prostor 
na povrchu veřejných prostranství (např. náměstí, parky, hřiště) (multifunkční využití ploch – 
spojení SC2 a SC3 s SC6). 

Doména C je doménou extrémních dešťů (s dobou opakování cca 50 let a více) (posledních cca 
1-5 % srážkového úhrnu), kdy tradiční stokové sítě přes opatření z domén A a B selhávají a je 
nutno navrhnout opatření na snižování rizik zaplavení ve vazbě na kritickou infrastrukturu ve 
spolupráci s urbanisty, dopravními inženýry a integrovaným záchranným systémem (SC2) pro 
zajištění funkčnosti města a minimalizace škod. 

Nadbytečné vody je nutno bezpečně odvést z města nouzovými povrchovými cestami (např. 
pomocí sítě vybraných ulic). 

Hranice mezi doménami nejsou přesně dány, záleží na následujících faktorech: 

• charakter zástavby, 
• přítomnost stokové sítě, 
• typ stokové sítě a její míra bezpečnosti, 
• politická rozhodnutí (např. stupeň ochrany). 

Kombinace opatření musí fungovat jako ucelený koncept pro všechny domény. Dosažení 
strategických cílů (zejména SC1, SC4, SC5) vede též k snížení dopadů sucha (období s deficitem 
srážek). Relevanci strategických cílů v rámci jednotlivých domén uvádí Tab. 1. 
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Tab.1. Relevance strategických cílů v rámci jednotlivých domén (orientační hodnocení počtem hvězdiček do jisté 
míry závisí na typu a rozsahu opatření) 

DOMÉNA 
SC1 
vodní režim 

SC2 
zaplavení 

SC3 
ochrana 
vod 

SC4 
spotřeba 
pitné vody 

SC5 
mikroklima 

SC6 
další služby 

Sucho  ***  * *** *** 

*** 
A – běžné deště *** * ***   
B – silné deště * ** ***   
C – extrémní deště  ***    

Typická opatření pro dosažení strategických cílů 
Typická opatření hospodaření se srážkovou vodou pro dosažení stanovených strategických cílů 
lze primárně dělit na opatření modrozelené infrastruktury a na technická opatření (Tab. 2). 

Tab. 2. Typy opatření hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území 

TYP OPATŘENÍ HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU 
(zeleně – opatření MZI; šedě – technická opatření) 
Vegetační střechy  
Štěrkové střechy  
Vertikální zeleň (zelené fasády)  
Plošné vegetační prvky  
Stromy / stromořadí  
Umělé mokřady  
Vodní plochy  
Propustné a polopropustné povrchy zatravněné 
 nezatravněné 
Vsakovací zařízení povrchová 
 podzemní 
Zařízení pro předčištění zatravněná humusová vrstva 
 ostatní 
Přirozený/revitalizovaný vodní tok  
Retenční objekty s regulovaným odtokem povrchové 
 podzemní 
Retenční prostory na stokové síti a zlepšení jejich využití pomocí řízení 
odtoku v reálném čase  

Dodatečné retenční prostory ve veřejném prostranství park, zelené plochy 
 parkoviště, hřiště, .. 
Nouzové povrchové cesty pro bezpečné odvedení odtoku nezastavěné koridory 
 ulice 
Akumulační nádrže a distribuce vody pro její využití  
Estetické a rekreační prvky spjaté s vodou a zelení 
 spjaté pouze s vodou 

Mnohá opatření jsou vhodná k naplnění více strategických cílů zároveň, nicméně jsou i 
opatření, která jsou specifická pro konkrétní strategický cíl. 
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3. SOUČASNÝ STAV HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI V  ČR 
V současnosti jsou v ČR zásadními legislativními dokumenty, které zavádí povinnost 
uplatňovat principy HDV, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, a 
prováděcí vyhláška stavebního zákona č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Pro zástavbu, která odvádí srážkové vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, je 
v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zavedena platba za objem 
vypouštěných srážkových vod včetně výjimek, na které se zpoplatnění odvádění srážkových 
vod nevztahuje. 

4. IDENTIFIKACE DEFICITŮ SOUČASNÉHO STAVU A NÁVRHY ZMĚN PRO DOSAŽENÍ 
STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Deficity, které v současnosti brání naplňování jednotlivých strategických cílů (identifikováno 
94 deficitů), byly vztaženy k různým fázím procesu implementace HDV - od stanovení cílových 
hodnot, přes vyvolání motivace, plánování, povolování, technický návrh až po správu, provoz, 
kontrolu a údržbu. Změny navrhované za účelem odstranění deficitů (152 změn) jsou zařazeny 
do kategorií LEG (legislativa a ekonomická pravidla), TECH (technické předpisy a data), VaV 
(věda a výzkumu) a VVO (vzdělávání, výchova a osvěta). Vzhledem k tomu, že se některé 
změny opakují u jednotlivých strategických cílů či spolu úzce souvisejí, byly sdruženy do 
výsledných 49 listů změn, ve kterých jsou popsány podrobně vč. jejich významnosti. 

Nejvyšší význam pro období platnosti akčního plánu má 13 změn, resp. úkolů: 

• odstranit výjimky ze zpoplatnění v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, 

• vytvořit legislativní předpis stanovující požadavky na vypouštění odpadních a 
srážkových vod během srážkového odtoku a vytvořit k němu technická pravidla, 

• zezávaznit vybrané části stávajících vodohospodářských norem pro hospodaření se 
srážkovými vodami, 

• ukotvit modrozelenou infrastrukturu v právních předpisech,  
• zavést povinnost výstavby vegetačních střech u nových budov,  
• doplnit územně analytické podklady a metodický návod Pořizování územně 

analytických podkladů o podklady týkající se vodního režimu území a vytvořit 
metodický návod, jak zahrnout HDV do územně plánovacích podkladů a územně 
plánovací dokumentace, 

• revidovat právní a technické předpisy upravující vztahy mezi dopravními stavbami, 
inženýrskými sítěmi a HDV/MZI, revizi podpořit rešerší a výzkumem pro stanovení 
technických podmínek pro umisťování HDV/MZI do uličního prostoru, 

• provést rešerši přístupů zahrnutí změny klimatu do srážkových dat a vytvořit regionální 
časové řady srážek a aktualizované tabulky čar náhradních vydatností a zahrnutí vlivů 
změny klimatu, 

• vytvořit metodický návod o technických možnostech ochrany před zaplavením 
v důsledku přívalových srážek a upravit (vytvořit) normy/předpisy umožňující realizaci 
dočasných retenčních prostor a povodňových koridorů  na povrchu veřejných 
prostranství, 
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• vytvořit metodický návod pro implementaci hospodaření se srážkovou vodou v obcích, 
• specifikovat sortiment stromů a technologií jejich výsadby v ulicích pro podmínky ČR,  
• aktualizovat Rámcové vzdělávací programy v předškolním, základním, základním 

uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání a souvisejících předpisů a přizpůsobit 
učební plány vysokých škol potřebám začlenění hospodaření se srážkovou vodou do 
plánování a koordinace profesí, 

• podporovat odborné vzdělávání veřejné správy.  

Vysoký význam pro období platnosti akčního plánu má: 

• upravit priority hospodaření se srážkovými vodami na pozemku stavby v příslušných 
právních předpisech, 

• stanovit jasná kritéria, kdy je pro opatření HDV zapotřebí povolení k nakládání 
s vodami, 

• legislativně umožnit závlahu zeleně vyčištěnými odpadními vodami a stanovit pro ni 
podmínky, 

• poskytnout výklad termínu změna stavby v §5, odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách,  

• vytvořit právní rámec pro oddílné dešťové kanalizace,  
• podpořit směřování dopravy v klidu do podzemních garáží a parkovacích domů a 

příslušně upravit technické normy Listy změny,  
• závazně stanovit základní požadavky zajišťující bezpečnost užívání srážkových vod 

uvnitř budov a vytvořit příslušnou normu,  
• nastavit dotační priority v oblasti hospodaření se srážkovými vodami  
• Zavést evidenci opatření HDV,  
• vytvořit metodický pokyn pro návrh a údržbu travnatých ploch pro multifunkční využití, 
• dát doporučení obcím, jak nastavit indikátory naplňování strategických cílů, jejich 

cílové hodnoty a způsoby kvantifikace, založené na předcházející rešerši, 
• provést ekonomickou analýzu regulace vodného a stočného s ohledem na motivační 

účinek nahrazovat pitnou vodu vodou srážkovou, 
• analyzovat možnosti souladu památkové péče a modrozelené infrastruktury, 
• provádět plošnou kampaň za účelem vytvoření povědomí a společenské objednávky 

hospodaření se srážkovými vodami. 

Střední význam pro období platnosti akčního plánu má: 

• podpořit multifunkční využívání veřejných prostranství pro hospodaření se srážkovými 
vodami v Politice územního rozvoje, 

• upřesnit definici veřejného prostranství v legislativě, 
• na základě rešerše a výzkumu vytvořit technický předpis na použití srážkové vody pro 

potřeby obce, technický návrh velkokapacitních akumulačních nádrží,  
• poskytnout metodickou podporu pro jednotný přístup správců vodních toků k 

vyžadování/povolování opatření podporujících přirozený vodní režim, 
• prověřit a upravit technické normy na denní osvětlení budov a na bezpečnost osob, 
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• zavést metodiku  pro ekonomické oceňování ekosystémových služeb poskytovaných 
modrozelenou infrastrukturou, 

• podporovat mimoškolní vzdělávání v oblasti změny klimatu a její souvislosti s 
hospodařením se srážkovou vodou,  

• provádět osvětu za účelem koordinace povodňové ochrany obcí s rozvojem 
multifunkčních veřejných prostranství. 

5. ZÁVĚRY 
Voda a zeleň jsou hlavními prvky, které nám mohou pomoci v adaptaci na změnu klimatu v 
sídlech a obecně ke snížení negativních dopadů urbanizace na kvalitu života obyvatel. Akční 
plán HDV na tyto potřeby reaguje a navrhuje opatření, která jsou někdy na první pohled 
obtížně relizovatelná či politicky riskantní, ale nezbytná. 

Akční plán HDV před jeho schválením vládou čeká ještě dlouhá cesta meziresortního 
připomínkového řízení, pevně však věříme, že zůstane v co nejúplnější podobě. 
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ON-SITE ODSTRAŇOVÁNÍ ANTIMONU Z PODZEMNÍ VODY POMOCÍ FERÁTU 
(FE(VI)), MIKROČÁSTIC ŽELEZA A GEH SORBENTU 

ON-SITE ANTIMONY SEPARATION FROM GROUNDWATER BY FERRATE (FE(VI)), 
IRON MICROPARTICLES AND GEH SORBENT  
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ABSTRAKT 
Laboratorními testy bylo potvrzeno, že ferát Fe(VI) je schopen odstranit z vody Sb na limit pitné vody 
(Sb <5 µg/l). Pro podzemní vodu s obsahem Sb 20,7 µg/l byla účinná dávka K2FeO4 15 mg/l s dobou 
zdržení 2 – 4 hod při pH 4,0. Následné on-site testování bylo realizováno pomocí mobilní technologické 
linky s kapacitou 50 l/hod s podzemní vodou o obsahu Sb cca 4x vyšším než u laboratorních testů. Po 
pěti dnech on-site testování byla stanovena bezpečná dávka K2FeO4 pro preferovanou dobu zdržení 2 
hod na 25 mg/l. Účinnost testované technologie byla 94-95%. Výsledky kolonových testů se sorbentem 
GEH a mikročásticemi železa, alternující použití ferátů, byly pozitivní pouze pro sorbent GEH. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Antimon; feráty Fe(VI); GEH sorbent; podzemní voda; testování on-site  

ABSTRACT 
Laboratory tests have confirmed that ferrate Fe(VI) is able to remove Sb from water to reach the limit 
of drinking water (Sb<5 µg/l). The efficient dose of K2FeO4 was 15 mg/l with a residence time of 2-4 h 
and pH 4.0 for groundwater with 20.7 µg/l of Sb. A mobile unit with a capacity of 50 l/h was used for on-
site tests with water containing 4-times higher concentration of Sb than in laboratory tests. After 5 days 
of on-site testing the safe dose of K2FeO4 was determined as 25 mg/l for a preferred retention time of 2 
h. The efficiency of this technology was 94-95%. Results of column tests with sorbent GEH and iron 
microparticles, alternatives for ferrates, were positive only for sorbent GEH. 

KEYWORDS 
Antimony; ferrates Fe(VI); GEH sorbent; groundwater; on-site test 

1. ÚVOD 
Na základě poptávky, byla testována možnost odstraňování antimonu z podzemní vody 
pomocí sloučenin železa ve vysokých oxidačních stavech (Fe(V) a Fe(VI) - dále souhrnně 
označovány jako „feráty“), neboť použití ferátů, jakožto silného oxidačního činidla 
s následným koagulačním účinkem, představuje efektivní metodu pro odstraňování arsenu 
(Prucek et al. 2015), který je antimonu geochemicky podobný. Některé zdroje podzemní vody 
v okolí Liptovského Mikuláše obsahují, s ohledem na okolní rudnou oblast, nadlimitní 
koncentrace Sb, v ostatních parametrech vyhovují požadavkům na výrobu pitné vody. 
V případě odstranění antimonu by mohly být tyto prameny jednoduše zapojeny do stávající 
vodovodní sítě. V laboratořích firmy DEKONTA, a.s. byly s vodou dovezenou ze zájmové 
lokality realizovány dvě série laboratorních testů. Opakovaně bylo potvrzeno, že komerčně 
dostupný ferát je, při dodržení reakčních podmínek, schopen antimon z testované podzemní 
vody odstranit na koncentraci vyhovující normě pro pitnou vodu (Sb <5 µg/l). Třetí série testů 
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již probíhala on-site na mobilní technologické lince s výkonem 50 l/hod. Cílem těchto testů 
bylo simulovat provozní podmínky ve větším měřítku, které zohledňují práci s většími objemy 
čištěné vody. V rámci testů on-site byly také realizovány orientační kolonové testy se dvěma 
sorbenty – GEH a mikroželezem, protože sorpce je alternativní technologií pro odstraňování 
antimonu z podzemní vody. 

2. PRINCIP REAKCE  
Předpokládáme, že princip separace antimonu s feráty bude obdobný jako s arsenem 
(odzkoušeno v rámci testů v r. 2015-2016 – Filip a kol. 2017, Heřmánková a kol. 2017, 
Stavělová a kol. 2015). To znamená, že po oxidaci Sb(III) na Sb(V) bude antimon adsorbován a 
částečně i zabudován do struktury amorfních nanočástic γ-Fe2O3 and γ-FeOOH, které vznikají 
během reakce ferátů s vodou. Následně je třeba z vody účinně odseparovat vzniklé 
mikrovločky obsahující hydroxidy Fe a Sb. Na základě studia odborné literatury a realizovaných 
laboratorních testů s vodou z antimonové lokality bylo ověřeno, že optimální hodnota pH 
reakce mezi feráty a antimonem je kolem hodnoty pH 4 (Johnson 2015, Lan 2015). Separace 
mikrovloček s obsahem Sb je podpořena přídavkem roztoku polymerního flokulantu 
používaného běžně ve vodárenství. 

3. METODIKA TESTOVÁNÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY 
Cílem testů bylo prokázat, že je možné Sb odstraňovat stejnou, případně modifikovanou, 
technologií jako v případě As, tj. reakce s ferátem s následnou separací mikrovloček pomocí 
pískové filtrace, mikrofiltrace a ultrafiltrace.  

K testům byly využity feráty vyráběné v ČŘ v rámci výzkumného projektu NANOBIOWAT, které 
mají obchodní název ENVIFER (NANO IRON, s.r.o.). Produkt je tvořen hrubozrnnou matricí 
černofialové až černé barvy, obsahuje feráty ve formě železičnanů Fe(V) a železanů Fe(VI). Po 
kontaktu s vodou dochází k disproporcionačnímu rozkladu železičnanu na železnan (FeVI) a 
Fe(III) v poměru cca 1:1. Feráty se pak vyskytují ve vodném roztoku převážně ve formě 
ferátových iontů s různou speciací v závislosti na pH (Sharma 2013, Kolařík et al. 2018). 
Náklady na ferát pro čištění podzemní vody s koncentrací As cca 100 µg/l byly ekonomicky 
akceptovatelné, pohybovaly se kolem 1,0-1,1€ (konkrétně pro šarži ferátů ENVIFER 019 o 
obsahu ferátů 33 % byla přepočtená dávka K2FeO4 na 1 m3 vody 3,3-5,0 mg/l při pH neutrálním, 
době zdržení 30 min a minimálním obsahu fosforečnanů).  

Laboratorní testy 
Laboratorními testy s vodou ze zájmové lokality se zvýšeným obsahem Sb bylo třeba zjistit:  

- minimální účinnou dávku ferátů + optimální způsob aplikace ferátů do reakční směsi 
(roztok v kohoutkové vodě vs. demineralizované vodě, roztok Fe(VI) či navážka 
K2FeO4) 

- jak se liší v účinnosti separace Sb pro různé šarže ferátů ENVIFER 
- zda je možné Sb odstraňovat i při vyšším pH   
- desinfekční efekt ferátů  
- minimální dobu zdržení 
- porovnání účinnosti ferátů s koagulací - s FeCl3 a AlCl3 
- porovnání účinnosti ferátů se sorpčními materiály – s GEH, příp. mikročásticemi železa 
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Laboratorní testy byly realizovány ve dvoulitrových míchaných kádinkách. Po úpravě pH 
testované vody kyselinou chlorovodíkovou, přídavku ferátu a polymerního flokulantu byl 
měřen čas, pH a ORP. Sledován byl obsah Sb; ve vybraných vzorcích i UCHR, širší rozsah kovů 
a mikrobiologické oživení. Kromě vstupní vody byly vzorky vody pro všechny analýzy filtrované 
přes membránový filtr 0,45 µm, protože posledním krokem testované technologie je 
ultrafiltrace. Obdobným způsobem byly realizovány i koagulační testy s FeCl3 a AlCl3. Pro 
kolonové testy byly využívány skleněné chromatografické kolony s fritou, V= 1000 ml, L = 800 
mm, vnitřní průměr 40 mm, objem náplně sorbentu 200 ml, rychlost průtoku odpovídala dle 
požadavku výrobce 6–7 BV/hod (BV=bed volume, objem sorbentu), tj. 1200 – 1400ml/hod. 
Dvě kola laboratorních testů byla realizována v laboratořích společnosti DEKONTA, a.s., třetí 
kolo probíhalo přímo na lokalitě v rámci technologických on-site testů. Hlavním důvodem 
třetího kola laboratorních on-site testů byla změna zdrojového pramene a verifikace výsledků 
s čerstvou podzemní vodou pro účely technologie.  

Technologické testy 
Cílem technologických on-site testů bylo potvrdit ve čtvrtprovozním měřítku aplikovatelnost 
ferátů pro úpravu pitné vody. Testovací linka pro on-site aplikaci ferátů je uložena v kontejneru 
snadno přemístitelném pomocí automobilu s přívěsem. Na lokalitě je potřeba jej pouze 
připojit ke zdroji elektrické energie 380 V a ke zdroji testované vody. Technologická linka 
obsahuje míchaný reaktor o objemu 50 litrů pro dávkování ferátu, zředěné HCl a roztoku 
polymerního flokulantu; nádrž pro proběhnutí reakce a případnou sedimentaci o objemu 50 
litrů; pískový filtr; dvoustupňovou mikrofiltraci – 10 µm a 1 µm; ultrafiltraci – 0,45 µm 
(Heřmánková a kol. 2017, Najmanová a kol. 2019). Testy probíhaly na lokalitě 5 dní. Protože 
byl pro technologické testy zvolen zadavatelem jiný pramen, než na kterém byly realizovány 
laboratorní testy (tzn. s obsahem Sb 4x vyšším), bylo nezbytné zajistit expresní analýzy Sb 
nedalekou smluvní laboratoří do 24 hod. Podle těchto výsledků pak byly nastavovány dávky 
ferátů během on-site testů. 

4. VÝSLEDKY 

Výsledky laboratorních testů 

 

Obr.1. Úbytek Sb z vody o obsahu 20 µg/l v závislosti na dávce ferátu (přepočteno na K2FeO4) a době trvání reakce 
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Z výsledků laboratorních testů je zřejmé – viz Obr.1, že úspěšná separace Sb z testované vody 
je přímo úměrná dávce ferátu, době reakce a dodržení hodnoty pH 4,0. Účinnost testů s vyšší 
hodnotou pH reakční směsi (pH=5, pH=6) měly nižší účinnost separace Sb. 

Tab.1 Výsledky koagulačních testů s FeCl3 a AlCl3  

 Koagulační testy vstup FeCl3 vstup FeCl3  
filtrovaný 

out FeCl3 
filtrovaný vstup AlCl3 vstup AlCl3  

filtrovaný 
out AlCl3 
filtrovaný 

Antimon µg/L 20,8 20,0 11,5 21,1 21,0 20,7 

Železo µg/L <2,0 5,5 55,4 5,7 3,0 2,7 

Při použití železitého koagulantu došlo ke snížení Sb ve vyčištěné vodě o 45 %, ale limitu pro 
pitnou vodu nebylo dosaženo. Výstupní obsah Fe vyhověl požadavkům na pitnou vodu (<200 
µg/L). Použití hlinitého koagulantu obsahu antimonu ve vodě neovlivnilo – viz Tab.1. 

Tab.2 Výsledky sorpčních testů s GEH sorbentem 

Kolonové testy GEH vstup 
GEH 

vstup 
GEH 
filtrovaný 

Out 9L Out 9L + F Out  
12L + H+ 

Out  
12L + H+ 
filtrovaný 

Antimon µg/L 20,9 20,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Železo µg/L <2,0 <2,0 28,8 <2,0 <2,0 3,7 

Sorpční testy byly provedeny s dvanácti litry vody z lokality. Odtok z kolony po průtoku 9 litrů 
neměl upravované pH, u odtoku po protečení 12 litrů bylo pH upraveno na hodnotu 4. 
Z tabulky 2 je patrné, že GEH sorbent s jistotou odstraňuje Sb z testované vody. Okyselení ani 
následná filtrace nejsou nutné – viz výsledky vzorku OUT 9L. 

Tab.3 Sledování desinfekčního efektu 

Metoda 
separace 
Sb 

Vzorek 

Mikroorganismy 
kultivovatelné  
36 °C 
KTJ/ml 

Mikroorganismy 
kultivovatelné 
22 °C 
KTJ/ml 

Koliformní 
bakterie 
 
 KTJ/100 ml 

E. coli  
 
 
KTJ/100 ml 

Enterokoky 
 
 
 KTJ/100 ml 

fe
rá

ty
 

vstup  730 935 10 0 0 
7 mg DEMI/4 hod 27 37 0 0 0 
9 mg TAP/4 hod 91 180 0 0 0 
11 mg DEMI/4 hod 28 80 0 0 0 
13 mg DEMI/4 hod 44 113 0 0 0 

ko
ag

ul
ac

e Vstup FeCl3 348 2220 6 0 0 
Out FeCl3 510 830 0 0 0 
Vstup AlCl3 3280 4050 69 0 0 
Out AlCl3 870 995 5 0 0 

G
EH

 GEH vstup 1380 4760 11 0 0 
9L 308 1550 0 0 0 

Limity Vyhl.252/2004 Sb. 40/100 200/500 0 0 0 

Desinfekční efekt byl sledován pro aplikaci ferátů, koagulaci i sorpci. Z tabulky 3 je patrné, že 
všechny tři metody vykazují jistou míru odstranění mikroorganismů, ale žádná přesvědčivě 
nezajistí bezpečnou hranici odstranění přítomných mikroorganismů. Desinfekční efekt se 
snižuje v řadě feráty > sorpce GEH > koagulace. 
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Výsledky laboratorních on-site testů  

 

Obr.2. Úbytek Sb z vody o obsahu 90 µg/l v závislosti na dávce ferátu (přepočteno na K2FeO4), typu šarže ENVIFER 
a době zdržení, laboratorní on-site testy  

Obsah antimonu při on-site testech byl sledován ve dvou akreditovaných laboratořích – ve 
slovenské EL (analýza klíčových vzorků do 24 hod) a v české ALS (analýza všech vzorků cca po 
1 týdnu po ukončení testování). Vstupní koncentrace Sb byla cca 90 µg/L, tj. více než 4x vyšší 
než u vody použité pro předběžné laboratorní testování, podle které byly původně 
naplánovány technologické on-site testy. Při laboratorních testech na lokalitě byly proto 
testovány tři dávky ferátů přepočtené na K2FeO4: 30, 15 a 7,5 mg/l, dvě různé šarže ENVIFER 
026I a ENVIFER 035 a doba zdržení 2 a 4 hod. Z dat na obrázku 2 je zřejmé, že limitu pro pitnou 
vodu 5 µg/l Sb se bezpečně dosáhne při dávce 30 mg/l K2FeO4 a době reakce 4 hod. Důležité 
je, že není patrný významný rozdíl v efektivitě odstraňování Sb při použití různých šarží 
ENVIFER (026I a 035), tj. obě šarže mají predikovatelnou stejnou účinnost, pokud se potřebná 
dávka řídí obsahem účinné látky K2FeO4. Zdvojené sloupečky reflektují koncentraci Sb 
měřenou ve dvou výše uvedených laboratořích. U většiny vzorků byla zaznamenána dobrá 
shoda, výsledky je proto možné považovat za ověřené.  

Výsledky technologických on-site testů  
Každá dávka ferátů byla na technologické lince aplikována 2x, celková doba zdržení byla pro 
každý test 4 hod, tj. za den byla vždy testována jedna dávka ferátů. Za 4 dny byly otestovány 
tyto dávky K2FeO4: 30 mg/l (označení T) - 15 mg/l – 22,5 mg/l – 30 mg/l (označení T2). Výsledky 
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prvního testu jsou označeny A, výsledky druhého testu jsou označeny B. Výsledky testu B jsou 
považovány za přesnější, protože test A mohl být ovlivněn zbývající vodou v technologické 
lince z předchozího pokusu. Pro technologické testy byla použita pouze jedna šarže ferátů -
ENVIFER 026I, pH reakce bylo upraveno u všech testů na hodnotu 4. Medián koncentrace Sb 
ve vstupní vodě za 4 dny testování (n=15) byl 91,3 µg/l (pouze data z laboratoří ALS). Na 
obrázku 3 je uvedena koncentrace Sb na výstupu z technologie (tj. po ultrafiltraci) pro 
jednotlivé testované konfigurace. Lze konstatovat, že optimální bezpečná dávka K2FeO4 pro 
dosažení limitu 5 µg/l Sb ve vyčištěné vodě, se nachází kolem hranice koncentrace 25 mg/l pro 
vodárenskou společností preferovanou dobu zdržení 2 hod.  

 

Obr.3. Úbytek Sb z vody o obsahu 91,3 µg/L v závislosti na dávce ferátu (přepočteno na K2FeO4) a době zdržení, 
čtvrtprovozní testy na technologické lince on-site 

Na základě laboratorních analýz vzorků vody odebíraných během testů na technologické lince 
byl sledován podíl záchytu Sb na jednotlivých filtračních stupních. Důvodem je především 
ekonomické hledisko, protože náklady na pořízení a provozování jednotlivých filtračních 
stupňů jsou odlišné.  Pro preferovanou dobu zdržení 2 hodiny a dávku 30 mg/l K2FeO4 bylo na 
pískové filtraci zachyceno cca 54% Sb, na mikrofiltraci cca 27% Sb, na ultrafiltraci cca 15% Sb 
a ve vyčištěné vodě zůstalo cca 4-5% původního obsahu Sb. S vyšší dobou reakce (4 hod) se 
zachytí cca o 10 % částic oxidů Fe s Sb více na technologicky preferovaném pískovém filtru, 
cca 25 % částic oxidů Fe s Sb se zachytí mikrofiltrací a s dalším záchytem 10–15 % je třeba 
počítat na ultrafiltraci. Lze konstatovat, že lepším uspořádáním pískového filtru (vyšší výška 
náplně) lze ušetřit kapacitu následných filtračních stupňů, ale umístění jak mikrofiltrace, tak 
ultrafiltrace má v technologii své opodstatnění. Desinfekční efekt nebyl během on-site  testů 
sledován, protože při terénní zkoušce nebylo možné zajistit zpracování vzorků vody pro 
mikrobiologickou analýzu do 24 hod po jejich odběru. 
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Výsledky sorpčních testů s GEH sorbentem a mikročásticemi železa 
Během technologických on-site testů byly s čerstvou podzemní vodou realizovány také 
kolonové sorpční testy se sorbenty GEH 102 (výrobce Wasserchemie GmbH & Co. KG) a 
mikročásticemi železa CLEANIT LC PLUS. Pro testování sorbentů byly použity stejné skleněné 
kolony a hmotnost sorbentu 200 g. Výška náplně GEH byla 145 mm, výška náplně mikročástic 
železa 168 mm. Rychlost průtoku odpovídala dle požadavku výrobce 6–7 BV/hod, 1200 – 1400 
ml/hod. Voda vystupující z kolony s mikročásticemi železa byla pro úpravu pitné vody 
nevhodná, neboť měla intenzivní žluté zabarvení a sorpční kapacita 200 g sorbentu byla 
vyčerpána již po průtoku 40 litrů vody pramene Brdáre. Kapacitu GEH se během testů on-site 
nepodařilo po průtoku 63 litrů vyčerpat, proto tento test pokračoval s dovezenou vodou 
z lokality (90 l) v laboratořích DEKONTA – viz tabulka 4. Celkem bylo na kolonu s GEH 
sorbentem aplikováno 153 litrů vody. 

Tab.4 Sledování separace Sb na koloně s GEH sorbentem po protečení 83 litrů - 153 litrů vody z pramene Brdáre 

GEH  
Sb koncentrace 83 L 103 L 123 L 138 L 153 L 

Vstup (µg/l) 88,2 89,2 87,3 87,8 90,0 
Výstup (µg/l) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Ani po průtoku celkového objemu 153 l vody o koncentraci cca 90 µg/l Sb nebyla kapacita 200 
ml sorbentu GEH 102 pro záchyt Sb vyčerpána. 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 
Na základě získaných dat z laboratorních testů a technologických on-site testů lze konstatovat: 

• Aplikací ferátů je možné Sb z podzemní vody odstranit. Optimální hodnota pH reakce 
je 4. S rostoucí hodnotou pH je nutné dávku ferátů zvyšovat. Pro testovaný pramen 
Brdáre, s průměrnou koncentrací Sb 90 µg/l a dobou zdržení 2 hod se bezpečná dávka 
K2FeO4 pro dosažení limitu pitné vody nachází kolem hranice koncentrace 25 mg/l. 
Tato dávka při předpokládané ceně 80 € za 1 kg produktu ENVIFER odpovídá nákladům 
6,83 €/m3. 

• Bylo prokázáno, že filtrační linka musí obsahovat všechny stupně filtrace – pískovou 
filtraci, dvoustupňovou mikrofiltraci – 10 µm a 1 µm a ultrafiltraci – 0,45 µm. Lepším 
uspořádáním pískového filtru (vyšší výška náplně) a prodloužením doby zdržení lze 
ušetřit kapacitu následných dražších filtračních stupňů. 

• Výsledky kolonových testů se sorbentem GEH a mikročásticemi železa, byly pozitivní 
pouze pro GEH sorbent. Ani po průtoku celkového objemu 153 l vody o koncentraci 
cca 90 µg/l Sb nebyla kapacita 200 ml sorbentu GEH 102 pro záchyt Sb vyčerpána. 

• Samotnou koagulací se nepodařilo dosáhnout požadovaného limitu Sb pro pitnou 
vodu.  

• Všechny testované metody vykazují jistou míru odstranění mikroorganismů, ale žádná 
přesvědčivě nezajistí bezpečnou hranici odstranění přítomných mikroorganismů. 
Desinfekční efekt se snižuje v řadě feráty > sorpce GEH > koagulace. Navržené řešení 
musí tudíž zahrnovat hygienizační koncovku 
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Je zřejmé, že pro realizaci úpravny vody metodu samotné koagulace nelze doporučit, neboť 
nedosáhne požadovaného limitu. Při použití ferátů lze limit Sb pro pitnou vodu bezpečně 
dosáhnout, nevýhodou metody je optimální hodnota pH 4,0 pro reakci ferát-Sb a větší nároky 
na odbornost obsluhy. Pro pramen Brdáre se sorpce přítomného Sb na GEH jeví jako optimální 
technologie i přes nutnost likvidace vyčerpaného sorbentu jako odpad. Sorbent GEH 102 
bezpečně odstraní Sb, provoz sorpčních kolon je v porovnání s  technologií ferátů provozně 
jednodušší, pro technickou obsluhu představuje práce s filtračními kolonami známou 
technologii, není třeba aplikace dalších činidel (kyselina a flokulant). Sorpční kapacita 
testovaného sorbentu GEH 102 je vysoká (kapacitu se nepodařilo během testů vyčerpat, 
protože testy byly primárně zaměřené na ověření aplikovatelnosti ferátů).  

Na základě výše uvedených dat a informací, byla předložena Liptovské vodárenské 
spoločnosti, a.s., nabídka na dodávku technologie pro testovaný pramen Brdáre s využitím 
GEH sorbentu – tj. pro 54 m3/hod a vstupní konc. Sb 90 µg/l. Cena dodávky technologie byla 
vyčíslena na 0,6 mil. € a provozní náklady na 0,58 €/m3 (GEH 0,44 €/m3 a elektřina 0,14 €/m3). 
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REGENERACE VODÁRENSKÝCH VRTŮ – DIAGNOSTIKA A CÍLENÁ REGENERACE 

REGENERATION OF WATER WELLS - DIAGNOSTICS REGENERATION 
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ABSTRAKT 
Dlouhodobé používání vodárenských vrtů vede ke zhoršování jejich stavu. Příčinou špatného 
technického stavu vrtů je vznik minerálních inkrustací, mechanické zanášení a materiálová koroze pažnic 
vrtu, akumulace biomasy na pažnicích. Vybudování nových vrtů je finančně nákladné, je tedy vhodnější 
provést regeneraci stávajících vrtů a tím prodloužit jejich životnost. Často se regenerace provádí bez 
správné diagnostiky a identifikace příčin problému což může způsobit řadu obtíží od neefektivní 
regenerací až po významné zhoršení technického stavu vrtu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kvalita vody; pitná voda; regenerace; vodárenství a ochrana vody; vodárenské vrty 

ABSTRACT 
Long term use of water wells leads to a deterioration in their condition. The cause of poor technical 
condition of the wells is the formation of mineral incrustations, mechanical fouling and material 
corrosion of the casing of the well, biomass accumulation on the casing. The construction of new 
boreholes is expensive, so it is preferable to regenerate existing boreholes and thereby extend their 
service life. Often regeneration is performed without proper diagnosis and identification of the causes 
of the problem, which can cause a number of difficulties ranging from ineffective regeneration to a 
significant deterioration of the well's technical condition. 

KEYWORDS 
Drinking water; regeneration; water quality; water supply and water protection; water wells  

1. ÚVOD 
U vodárenských vrtů dochází během provozování ke zhoršování jejich stavu. To se projevuje 
snižováním jejich vydatnosti a změnou kvality jímané vody. Stárnutí vrtu je výsledkem 
přirozených fyzikálních, chemických a biologických procesů ve vrtu a jeho bezprostředním 
okolí. Nejčastěji příčinou zhoršení stavu vrtů je vznik minerálních inkrustací, mechanické 
zanášení materiálová koroze částí vrtu, akumulace biomasy. Příčiny zhoršení stavu vrtu jsou 
závislé na geologických a hydrogeologických podmínkách na lokalitě, na konstrukci vrtu a na 
režimu jeho provozování. 

Tvorba inkrustací je způsobena změnou fyzikálně-chemických podmínek v podzemní vodě 
a typ inkrustace závisí na hydrochemických podmínkách ve zvodni. Podle chemického složení 
rozlišujeme inkrustace okrové (amorfní případně krystalizované oxidy železa, oxidy železa 
obohacené sírou, oxidy manganu), uhličitanové (uhličitany vápníku a hořčíku) a hydroxidy 
hliníku Na tvorbě chemické inkrustace se mohou podílet také procesy mikroorganizmů 
(např. Gallionella sp. podporuje vznik železitých inkrustací) 

Na základě dlouholetých pozorování a měření vydatnosti vodárenských vrtů společnost SČVK 
a.s. nejprve zajistila provedení diagnostiky vrtu a karotáže včetně vyhodnocení. Porovnání 
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aktuálních dat z diagnostiky s historickými daty se ukázalo, že kolmatace výstroje a za-
pažnicového prostoru vodárenského vrtu je pravděpodobnou příčinou snížení vydatnost vrtu. 
Po dohodě s vodárenskou společností SČVK, byl zpracován projekt pro chemickou regeneraci 
vodárenského vrtu. Projekt byl vypracován na základě poznatků z diagnostiky a karotáže vrtu 
a na základě výsledků laboratorních zkoušek rozpouštění inkrustů. Metodika regenerace vrtu 
vycházela také z výsledků zonálních odběrů a chemismu vod a mikrobiologických vzorků 
zonálních odběrů seškrabů z vrtu. 

2. MATERIÁLY A METODY 
Projekt byl vypracován na základě poznatků z diagnostiky a karotáže vrtu a na základě výsledků 
laboratorních zkoušek rozpouštění inkrustů. Metodika regenerace vrtu vycházela také z 
výsledků zonálních odběrů a chemismu vod a mikrobiologických vzorků zonálních odběrů 
seškrabů z vrtu. Dle výsledků měření široké škály parametrů a po provedení řady zkoušek 
rozpustnosti inkrustů byl navržen postup regenerace, který zohledňuje zjištěné skutečnosti a 
jehož cílem je zvýšení a udržení dostatečné vydatnosti vodárenského vrtu. 

Cílem regenerace vrtu bylo odstranit kolmataci perforace vrtu, minimalizovat mikrobiální 
oživení ve vrtu, které podporují degradaci železné pažnice.  

Samotná regenerace se skládala z několika fází: 

1. Přípravná fáze a demontáž stávajícího čerpadla a potrubí 

2. Mechanická regenerace ocelovými kartáči (odstranění inkrustů) 

3. Chemická regenerace 

4. Mechanická regenerace ocelovými kartáči (odstranění zbylých inkrustů) 

5. Čištění vrtu čerpání vody do splnění parametrů pitné vody 

Samotné technické práce byly započaty nejprve ověřením stávající vydatnosti vrtu pomocí 
čerpací zkoušky v délce 2 hodin. Následně došlo k vytěžení čerpadla a všech dalších částí 
technologie (potrubí a kabely), které by bránily provedení regenerace vrtu. Následně bylo 
provedeno první mechanické čištění ocelovými kartáči za účelem odstranění produktů koroze 
ocelové pažnice vrtu. Díky snížení vrstvy nečistot na pažnici se zvyšuje účinnost chemické 
regenerace vrtu. Železné kartáče byly postupně zapouštěny do vrtu. Po mechanickém čištění 
pažnice vrtu v celé délce byla odčerpána voda z vrtu s obsahem velkého množství 
mechanických nečistot a inkrustů do cisterny (Obr. 1). Po vyčištění vodního sloupce od 
železitých usazenin byla aplikována chemická směs pro chemickou a biologickou regeneraci. 
Po dispergaci chemického přípravku ve vrtu byl přípravek ponechán po dobu 12 hodin ve vrtu, 
tak aby byla zajištěna dostatečná reakční doba na desinfekci vrtu a chemické rozrušení 
inkrustovaného materiálu a nánosů. Chemický přípravek ve vrtu působí jak na vnitřní, tak na 
vnější stěně vrtu, na perforaci, v obsypu. 
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Obr. 1. Regenerace vodárenského vrtu 

V návaznosti na klidovou fázi působení chemického přípravku bylo provedeno odčerpání 
chemického regeneračního roztoku z vrtu. Vyčerpaná směs regenerační směsi a vody s kalem 
byla odvezena a likvidována na externí čistírně. Délka čerpání vody z vrtu byla stanovena na 
základě in-situ měření pH čerpané vody, a to do ustálení tohoto parametru na hodnotách před 
regenerací. 

Dále následovala druhá fáze mechanické regenerace vrtu pomocí kartáčů, kdy po krátkých 
úsecích byla pažnice vrtu mechanicky čištěna stejně jako před chemickou regenerací. 
Mechanicky uvolněný i akumulovaný sediment na dně vrtu byl z vrtu odčerpán pomocí 
čerpadla. Z obavy před poškozením starých ocelových pažnic (stáří 60 let) v důsledku křehnutí 
oceli nebyla prováděna hydraulická regenerace pomocí airliftu a pomocí hydraulického 
rázování. 

Po provedení regenerace vrtu a ustálení vody v regenerovaném vrtu a před zapuštěním 
čerpací technologie byla provedena opětovná komplexní kontrola provedené regenerace 
pomocí karotážního měření včetně zonálních odběrů ze stejných hloubek jako před 
regenerací, tak aby mohly být výsledky analýz porovnány se vzorky před regenerací. Kontrola 
účinnosti regenerace vrtu byla monitorována pomocí následujících měření: 

1. TV prohlídka stavu výstroje vrtu  

2. Karotážní měření 

3. Zonální odběry vzorků podzemní vody pro stanovení chemismu vod a molekulárně-
genetické analýzy. 

4. Po ukončení karotáže a odběrů zonálních vzorků byl vrt osazen čerpací technologií 
a následně byla provedena orientační čerpací zkouška po dobu 24 hodin. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Výsledky úspěšnosti regenerace vrtu byly nejprve sledovány pomocí TV prohlídky pažnice vrtu. 
TV prohlídka pažnice ukázala, že k určitým změnám v průběhu regenerace došlo, nebyly však 
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nijak zásadní. V důsledku regenerace byly odhaleny jizvy po nárůstech, byl částečně odstraněn 
sediment ze stěn, byly otevřeny některé perforační otvory. Kolmatace perforačních otvorů 
však nebyla zásadní příčinou snížené vydatnosti vrtu před regenerací. Naopak, vzhledem ke 
stáří vrtu zůstávalo i před ní vysoké procento perforačních otvorů otevřenéých. Perforace 
nikdy nepředstavovala překážku pro vtok vody do vrtu 

Z výsledků karotážního měření vyplynulo, že místa přítoků vody do vrtu před regenerací a po 
ní zůstaly až na dvě výjimky téměř beze změn. Po regeneraci se objevily dva nové přítoky a 
zejména se změnila především poměrná i absolutní vydatnost přítoků. Došlo k významnému 
posílení především přítoků v hloubce 22,0-24,9 m. Přítok v hloubce 18,7 m zůstal téměř beze 
změn, ale objevily se dva, nikoliv bezvýznamné, přítoky v hloubkách 20,3 m a 21,2 m. 

Oba přítoky ve spodní polovině vrtu (28,9 m a 33,2 m) zůstaly téměř beze změn. Propustné 
polohy v hloubkách 37 m, 43,3 m a 45 m, jež se projevují jako místa, kde dochází k odtoku 
přirozené proudící vody, jsou z hlediska vydatnosti nevýznamné, během čerpání se vůbec 
neprojevily. 

Z výsledků karotážního měření lze konstatovat, že díky provedené chemické regeneraci vrtu 
se významně zvýšila jeho vydatnosti vrtu. Došlo k oživení přítoků ve střední části vrtu, objevily 
se dokonce dva nové přítoky, které byly původně zcela kolmatovány. Vlastní výstroj ve vrtu od 
počátku sledování nepředstavovala hlavní problém snížené vydatnosti. Ten tkvěl v kolmataci 
obsypu a horniny v bezprostředním okolí vrtu. Samotná tradiční mechanická regenerace 
provedená v roce 2014 logicky nepřinesla kýžený úspěch, ten se dostavil až po použití metod 
s větším hloubkovým dosahem do zaplášťového prostoru. 

Pro posouzení vlivu regeneračního zásahu na vrtu byla realizovaná čerpací zkoušky před a po 
realizaci regenerace. Na základě vyhodnocení čerpací zkoušky byly vyhodnoceny hydraulické 
parametry na vrtu před a po realizaci regenerace. 

Závěrem vyhodnocení obou čerpacích zkoušek bylo při vyhodnocení všech změn hydraulický 
parametrů před a po realizaci regenerace konstatováno, že hydraulické parametry zjištěné po 
regeneraci jsou v průměru 3× vyšší než před realizací regenerace, tzn. že vydatnost vrtu 
vzrostla zhruba na trojnásobek. 

Z porovnání chemismu vody ze zonálních odběrů ze tří různých hloubek před a po regeneraci 
vrtu byly patrné mírné změny chemismu. Z pohledu kvality vody došlo k mírnému snížení 
koncentrací draslíku, sodíku a fluoridů a k mírnému navýšení koncentrací vápníku, hořčíku 
a křemičitanů. Naopak u koncentrací manganu, železa chloridů a síranů došlo k mírnému 
zvýšení koncentrací, které ovšem vyhovovaly limitům pro pitné vody. 

4. ZÁVĚRY 
Závěrem lze konstatovat, že realizovaná regenerace vodárenského vrtu proběhla úspěšně. 
Z kontrolních měření sledujících účinnost regenerace vyplynuly následující závěry: 

• Z TV prohlídky a revize železné pažnice vrtu nebyly zjištěny žádné významné změny ve 
vzhledu pažnice před a po regeneraci. 

• Z karotážního měření vyplynulo, že po regeneraci se objevily dva nové přítoky  
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• Z čerpacích zkoušek vyplynulo, že hydraulické parametry zjištěné po regeneraci jsou 
v průměru 3× vyšší než před realizací regenerace, tzn. že vydatnost vrtu vzrostla zhruba 
na trojnásobek. 

• Z porovnání chemismu vody ze zonálních odběrů ze tří různých hloubek před a po 
regeneraci vrtu byly patrné mírné změny chemismu. Z pohledu kvality vody došlo 
k mírnému snížení koncentrací draslíku, sodíku a fluoridů a k mírnému navýšení 
koncentrací vápníku, hořčíku a křemičitanů. 

PODĚKOVÁNÍ 
Podklady pro tento příspěvek byly získány za významné podpory projektu TAČR TH02031034 
„Regenerace vrtů – nové postupy cílené regenerace, monitoringu regenerace a preventivních 
systémů diagnózy stavu vrtů“. Zároveň bychom rádi poděkovali společnosti SČVK a.s. za 
spolupráci při regeneracích vodárenských vrtů. 
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TREATMENT OF GROUNDWATER BY CERAMIC MEMBRANE FILTRATION 
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ABSTRAKT 
Podzemní vody typicky obsahují vysoké koncentrace železa a manganu. Úprava takovýchto vod zahrnuje 
především konvenční sedimentaci a pískovou filtraci. V posledních letech jsou tyto technologie 
nahrazovány moderními separačními procesy, které zaručují stabilní dodávku kvalitní pitné vody, jako 
jsou například membránové technologie. Vhodná volba typu membrány zajistí vysokou účinnost procesu 
separace a zároveň značnou úsporu provozních nákladů. Cílem bylo zhodnotit účinnost separace železa 
a manganu a popsat provozní parametry včetně potenciálního zanášení membrány.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Keramická membrána; membránová filtrace;  pitná voda; podzemní voda; úprava vody  

ABSTRACT 
Groundwater typically contains high concentrations of iron and manganese. Treatment of these waters 
includes mainly conventional sedimentation and sand filtration. In recent years, these technologies have 
been replaced by modern separation processes, such as membrane technologies, which guarantee a 
stable supply of high quality drinking water. Suitable choice of membrane type ensures high efficiency of 
separation process as well as considerable cost savings. The aim was to evaluate the efficiency of iron and 
manganese separation and to describe operational parameters including potential membrane fouling. 

KEYWORDS 
Ceramic membrane;  drinking water;  groundwater; membrane filtration; water treatment 

1. ÚVOD 
Vysoké koncentrace manganu a železa ve vodě způsobují nepříznivé organoleptické vlastnosti, 
a to především nepříjemnou barvu a zápach. Současné technologie, které se pro úpravu 
takovýchto vod využívají, se vyznačují poměrně vysokými spotřebami vody pro praní a rovněž 
elektrické energie. Membránové technologie obecně zaručují značné úspory provozních 
nákladů a vyznačují se vysokou flexibilitou (Hrušková a kol., 2017), nejsou však v současnosti 
významně využívány pro tento typ separace, z důvodu možných nezvratných úsad v rámci 
membrány. 

Mechanická a chemická odolnost keramické membrány umožňuje její praní při vyšším tlaku a 
rovněž lze použít koncentrovanějších roztoků některých chemikálií při jejich čištění (Brabenec 
a kol., 2018). Značným problémem může být vznik oxidu manganičitého (burelu), který může 
membránu ucpat. V případě polymerních membrán nelze k jeho eliminaci použít 
koncentrovanější roztok dané chemikálie, což však není případ membrány keramické. 

Cílem práce bylo zhodnotit nejen separační účinnost membrány, ale rovněž vývoj provozních 
parametrů. Zásadním bylo pozorování permeability samotné membrány, z důvodu výše 
zmíněného zanášení. 
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2. MATERIÁL A METODIKA 
Surová podzemní voda přitékala do systému přes injektory vzduchu, které vodu intenzivně 
provzdušnily. Tyto jsou zobrazeny na Obr.1. Poté provzdušněná voda natékala do reakční 
nádrže, v rámci které byly dávkovány potřebné chemikálie – hydroxid sodný a manganistan 
draselný. 

 
Obr. 1 Injektory vzduchu 

Zařízením, v rámci kterého byla separace železa a manganu sledována, byla keramická 
membránová filtrační jednotka AMAYA (Qmax = 5 m3·h-1, FLUXmax = 200 LMH), která je 
zobrazena na Obr.2.  

 
Obr. 2 Membránová filtrační jednotka AMAYA 
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V této filtrační jednotce je umístěný jeden keramický membránový element s povrchem 
membrány 25 m2, nominální velikostí póru 0,1 µm, průměrem kanálku 2,5 mm a s počtem 
kanálků 2000. Celý systém pracuje na principu přímé filtrace (dead end filtration). Průřez 
elementem je zobrazen na Obr.3.  

 
Obr. 3 Průřez keramickým membránovým elementem 

Před a za filtrační jednotkou jsou umístěna tlaková čidla, která zaznamenávají nárůst 
transmembránového tlaku – TMP a monitorují tedy zanášení membrány vzniklou suspenzí. 
Pokud TMP nastoupá na hodnotu 80-130 kPa (nastavitelný parametr) je provedeno fyzikální 
praní. Fyzikální praní (backwash = BW) se provádí upravenou vodou v časovém intervalu  
1,5-20 hodin, v závislosti na kvalitě surové vody. Fyzikální praní probíhá nejprve filtrovanou 
vodou z akumulace permeátu o tlaku 500 kPa, následuje praní vzduchem o tlaku 200 kPa. Díky 
využití vysokého tlaku při zpětném praní je doba potřebná pro proplach velmi krátká (10-15 s) 
s vysokou účinností odstranění depozitů (výrazné snížení TMP). Potřebné množství vody pro 
fyzikální praní (100 L) je odebíráno pomocí čerpadla na BW ze zásobníku upravené vody (nádrž 
na permeát). Zdrojem tlakového vzduchu pro provedení fyzikálního praní je vzduchový 
kompresor. V daných časových intervalech je aplikováno i chemické praní (chemical enhanced 
backwash = CEB), a to kyselé nebo oxidační. 

Pro vyhodnocení účinnosti procesu separace byly odebírány bodové vzorky na několika 
místech systému. U odebraných vzorků byla stanovována koncentrace železa, manganu a 
hodnota pH. Dále byly stanovovány neutralizační kapacity (KNK4,5 a ZNK8,3) a sledovány byly 
také koncentrace kyslíku ve vodě.  

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Důkladné provzdušnění podzemní vody je nutné pro potřebnou oxidaci železa a manganu 
(Dolejš a kol., 2013). Surová podzemní voda použitá v rámci tohoto testování se vyznačovala 
vysokými koncentracemi železa (až 12 mg·L-1) a manganu (až 2 mg·L-1). Z Obr. 4 je patrné, že 
injektory vzduchu velmi účinně vodu provzdušní a napomáhají tedy oxidaci železa a manganu. 
V surové vodě se koncentrace kyslíku pohybovaly velmi nízko, okolo 1 až 2 mg·L-1. 
Provzdušněním se tyto koncentrace výrazně zvýšily, a to až k 8 mg·L-1. Z předchozích 
zkušeností je však patrné, že v případě vyšších koncentrací železa a manganu je nutné 
regulovat hodnoty pH a řádnou oxidaci podpořit dávkováním příslušného oxidačního činidla 
(Brabenec a kol., 2019). 
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Obr. 4 Koncentrace kyslíku před a po provzdušnění injektory vzduchu 

Důležitým faktorem, především v rámci odstraňování manganu, je hodnota pH (Brabenec a 
kol., 2019). Mangan se velmi těžko odstraňuje při hodnotách pH nižších, než je přibližně 8. 
Proto bylo nutné pH, prostřednictvím hydroxidu sodného, zvýšit nad tuto hodnotu. Pro 
dostatečnou oxidaci obou prvků byl do provzdušněné vody dávkován rovněž manganistan 
draselný.  

Na Obr. 5 je uveden průběh hodnot koncentrací železa v průběhu testování. Lze z něj 
interpretovat, že účinnost odstranění byla v celém průběhu velmi dobrá a výsledné 
koncentrace dosahovaly hodnot maximálně 0,1 mg·L-1.  

 
Obr. 5 Koncentrace železa v surové vodě a ve vodě upravené keramickou membránovou filtrací 

Jak již bylo zmíněno výše, oxidace manganu je obtížnější, než je tomu u železa. V rámci 
optimalizace koncentrace manganistanu draselného bylo nutno správně reagovat na měnící 
se kvalitu surové vody. Jak je vidět na Obr. 6, koncentrace manganu se měnila v rozmezí  
1,2 až 2 mg·L-1. Stejně tak koncentrace železa kolísala v poměrně širokém rozmezí  
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5 až 12 mg·L-1. V závislosti na těchto změnách docházelo, v případě výrazného vylepšení kvality 
surové podzemní vody, k předávkování systému manganistanem draselným. Ve výsledku 
pozorujeme vysoké zbytkové koncentrace manganu. Tento fakt je dobře pozorovatelný z Obr. 
6. Rovněž při poklesu pH došlo k výraznému navýšení koncentrací manganu v permeátu. 

  
Obr. 6 Koncentrace manganu v surové vodě a ve vodě upravené keramickou membránovou filtrací 

Při optimálním pH a optimálních koncentracích oxidačního činidla, bylo odstranění manganu 
téměř 100%. Koncentrace manganu se v takovýchto případech pohybovaly do 0,02 mg·L-1. 
Velmi účinnou metodou sledování případného předávkování systému manganistanem 
draselným, byla klasická DPD metoda stanovení volného chloru (Fendrych, 2019). 

Z výše uvedených výsledků vyplývá vysoká účinnost systému keramické membránové filtrace 
pro odstranění železa a manganu z vody. Důležitým aspektem sledování však bylo také popsat 
dynamiku případného zanášení samotné membrány. 

Na Obr. 7 je zobrazen průběh hodnot permeability, která byla v průběhu testování systémem 
automaticky zaznamenávána. Je zřejmé, že v průběhu filtrace nedochází k zásadnímu 
ireverzibilnímu zanášení keramické membrány a případné chemické proplachy, které jsou na 
Obr. 7 označeny červenou šipkou, hodnotu permeability vrací zpět k původním hodnotám. 
Toto je velmi důležité zjištění, jelikož u keramické membrány, jak bylo zmíněno výše, lze 
počítat s intenzivnějším způsobem čištění, než je tomu například u polymerních membrán. 
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Obr. 7 Průběh hodnot permeability (propustnosti) keramické membrány 

Důležitým aspektem testování jsou provozní náklady celého systému. V průběhu zkoušek byly 
stejně jako u permeability automaticky zaznamenávány spotřeby elektrické energie a spotřeby 
vody na praní systému. Celková spotřeba vody na fyzikální a chemické praní systému činila 0,6 
% a spotřeba elektrické energie, přepočtena na 1 m3 permeátu, 0,5 kWh. 

Tab. 1. Provozní parametry z testování keramické membránové filtrace 

Parametr Výsledek 
Procentuální množství vody pro fyzikální a chemické praní 0,6 % 
Spotřeba vody na fyzikální a chemické praní na 1 m3 permeátu 6 L 
Spotřeba elektrické energie na 1 m3 permeátu 0,5 kWh 

4. ZÁVĚR 
Ze získaných výsledků vyplývá, že technologie keramické membránové filtrace, v kombinaci 
s injektory vzduchu, představuje spolehlivou a flexibilní technologii pro úpravu podzemních 
vod s vyššími koncentracemi železa a manganu. Zásadním faktorem je v tomto případě 
patřičná oxidace, které je dosaženo optimálním provzdušněním vody a případným 
dávkováním pomocných oxidačních činidel. Nízká spotřeba elektrické energie a pracích vod 
představuje významnou úsporu provozních nákladů ve srovnání s konvenčními technologiemi.  
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REKONSTRUKCE ÚPRAVEN VODY VE VLASTNICTVÍ SEVEROČESKÉ VODÁRENSKÉ 
SPOLEČNOSTI A.S. 

RECONSTRUCTION OF WATER TREATMENT PLANTS OWNED BY SEVEROČESKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A.S. 

Středa P.*, Písek L., Šesták J., Drbohlav J. 
Sweco Hydroprojekt a.s., Divize 141 - Městská infrastruktura - vodárenství, Táborská 31, 140 16 Praha 4 
*autor pro korespondenci, email: pavel.streda@sweco.cz 

ABSTRAKT 
Příspěvek je věnován další etapě rekonstrukcí úpraven vody ve vlastnictví Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. Jedná se o rekonstrukci úpraven vody se zdrojovou podzemní vodou – ÚV Holedeč, ÚV 
Malešov, ÚV Vrutice a ÚV Brníkov. Tato etapa navazuje na předchozí rekonstrukce klíčových úpraven 
vody v Severočeské vodárenské soustavě, která proběhla v předchozích letech – zejména se jednalo o 
ÚV Hradiště, ÚV Meziboří, ÚV Souš, ÚV Bedřichov a ÚV Jirkov. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Mangan; specifické organické látky; technologická linka; úpravna vody; železo. 

ABSTRACT 
The paper is dedicated to the next stage of reconstruction of water treatment plants owned by 
Severočeská vodárenská společnost a.s. (North Bohemian Water Supply Company). It is a reconstruction 
of water treatment plants using ground water as a source - Holedeč water treatment plant (WTP), 
Malešov WTP, Vrutice WTP and Brníkov WTP. This stage is a follow-up to the previous reconstruction of 
key water treatment plants in the North Bohemian Water Supply System, which took place in previous 
years - in particular the Hradiste WTP, Meziboří WTP, Souš WTP, Bedřichov WTP and Jirkov WTP. 

KEYWORDS 
Iron; manganese; process line; specific organic compounds; water treatment plant 

1. ÚVOD 
Další etapa rekonstrukcí úpraven vody (ÚV Holedeč, ÚV Malešov, ÚV Vrutice a ÚV Brníkov) je 
připravována cca od roku 2015 tj. po rekonstrukci klíčových úpraven vod se zdrojovou 
povrchovou vodou. Společným problémem úpraven vod v této etapě rekonstrukcí je separace 
Fe a Mn ze zdrojové podzemní vody, včetně vyhodnocení rizik spojených s případným 
výskytem specifických organických látek. Z hlediska organizace výstavby rekonstrukcí úpraven 
vody bylo nezbytné vyřešit fakt, že rekonstrukce budou probíhat za provozu úpravny vody 
(trvalá distribuce vody do spotřebiště). Realizace této etapy rekonstrukce by měla proběhnout 
do roku 2022. V případě ÚV Holedeč a ÚV Malešov byla již rekonstrukce stávající technologické 
linky zahájena.  

Hlavní směry rekonstrukcí 
V rámci zpracování předprojektové přípravy byly stanoveny následující klíčové směry 
rekonstrukcí úpraven vody: 

• výkon úpravny vody – na základě dlouhodobých a zejména výhledových odběrů ze 
spotřebiště stanovit optimální výkon úpravny vody, 
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• kvalita surové vody – vyhodnocení kvality surové vody a případné zvážení doplnění 
stávající technologické linky z hlediska separace problematických ukazatelů surové 
vody, 

• kalové hospodářství – rekonstrukce kalového hospodářství a zvážení odsazování 
odpadní prací vody, 

• technické řešení – výměna dožilých zařízení a obnova stavebních konstrukcí, návrh 
úprav současné linky s ohledem na reálné provozní zkušenosti. 

2. ÚV HOLEDEČ (STŘEDA A KOL., 2017) 
Úpravna vody Holedeč se nachází jižně od obce Žatec. Zdrojem surové vody pro úpravnu vody 
je jedenáct vrtů (z toho devět funkčních) umístěných v okolí úpravny vody. Upravenou vodou 
je přímo z výtlačného potrubí zásobována obec Holedeč a Holedeček, dále je voda přiváděna 
do VDJ Žatec STP. Další výtlačný řad vede upravenou vodu do VDJ Skalka pro obce Hřivice, 
Kluček. Úpravna vody zásobuje VDJ pro obec Měcholupy. 

Smyslem úpravárenské technologie je odstranění Fe (obsah železa až 7 mg/l), Mn a sirovodíku 
z vrtů. Technologie úpravny vody je jednostupňová – separační stupeň tvoří písková filtrace. 

Úpravna vody byla uvedena do provozu v 30 letech minulého století. 

Maximální výkon úpravny vody po rekonstrukci 60 l/s. 

Technologická linka úpravny vody bude po rekonstrukci složena z těchto částí: 

• zdroje surové vody: 
• jedenáct vrtů (z toho devět funkčních), 

• technologická linka, 
• aerace a odvětrání, dvě linky provzdušnění typu „Bubla“ 2× 30 l/s, 
• dávkování chemikálií: 

• vápenný hydrát, 
• manganistan draselný, 

• první separační stupeň (flokulace + lamelový separátor), dvě linky s výkonem 
2× 30 l/s, 
• do flokulace bude dávkován - polymerní flokulant, 

• dávkování chemikálií na odtoku z prvního separačního stupně: 
• manganistan draselný (alternativně), 

• čtyři otevřené rychlofiltry, celková filtrační plocha cca 34,8 m2, 
• dávkování chemikálií, 

• chlor, 
• síran amonný, 

• akumulace upravené vody 120,0 m3, doprava vody do spotřebiště, 
• kalové hospodářství – odsazovací nádrž prací vody a dvě kalové laguny 

v samostatném areálu pod úpravnou vody. 
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Obr. 1. ÚV Holedeč – areál úpravny vody (vizualizace) 

Klíčové kroky rekonstrukce: reagovat úpravou stávající technologické linky na zhoršující se 
trend vývoje kvality surové vody – doplnění prvního separačního stupně, dále vytvořit 
prostorovou rezervu pro případné výhledové doplnění filtrace s GAU, vyřešit postup výstavby 
s ohledem na nezastupitelnost úpravny vody v distribučním systému. 

3. ÚV VRUTICE (STŘEDA A KOL., 2019) 
Úpravna vody Vrutice je součástí skupinového vodovodu Litoměřice, zásobujícího pitnou 
vodou zejména obce Vrutice, Křešice, Polepy a Svařenice. Zdrojem surové vody jsou tři vrty, 
které se nacházejí nedaleko od úpravny vody. Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 
1985. 

Smyslem úpravárenské technologie je odstranění Fe (obsah železa až 3 mg/l) z vrtů VR 1 
a O9 b. Technologie úpravny vody je jednostupňová – separační stupeň tvoří písková filtrace. 
Pro filtraci jsou využity čtyři otevřené rychlofiltry. Vrt VR 2 je veden mimo technologickou linku 
přímo do staré akumulace upravené vody – vody z ostatních vrtů se stékají v akumulaci 
pod strojovnou (nová akumulace upravené vody). 

Maximální výkon úpravny vody po rekonstrukci 95 l/s. 

Technologická linka úpravny vody bude po rekonstrukci složena z těchto částí: 

• zdroje surové vody: 
• vrt VR 2 – nátok do „staré“ akumulace upravené vody cca 400 m3, alternativně 

nátok na technologickou linku úpravny vody, 
• dva vrty (VR 1, O9 b) – nátok na technologickou linku, 

• technologická linka, 
• dávkování chemikálií: 

• chlor, 
• první separační stupeň (čtyři otevřené rychlofiltry), celková filtrační plocha 

cca 67,3 m2, 
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• filtry s GAU (čtyři otevřené rychlofitry), celková filtrační plocha cca 58 m2, 
• dávkování chemikálií (hygienické zabezpečení – „dochlorace“), 

• chlor, 
• „stará“ akumulace upravené vody – cca 355 m3, 
• „nová“ akumulace upravené vody (akumulace pod strojovnou) – 215 m3, 
• kalové hospodářství – odsazovací nádrž prací vody (cca 120 m3), čerpání 

recirkulátu na začátek technologické linky, kal nátok na dvě kalové laguny. 
 
Klíčové kroky rekonstrukce: reagovat úpravou stávající technologické linky na zhoršující se 
trend vývoje kvality surové vody – doplnění filtrace s GAU, vyřešit postup výstavby s ohledem 
na nezastupitelnost úpravny vody v distribučním systému. 

4. ÚV MALEŠOV (PÍSEK A KOL., 2018) 
Úpravna vody Malešov je hlavním zdrojem pitné vody pro zásobení měst Ústí nad Labem, 
Litoměřic, Terezína, Štětí a přilehlých obcí. 

Úpravna vody byla dimenzovaná na maximální výkon 350 l/s. V dnešní době je úpravna vody 
dlouhodobě provozována v rozmezí výkonu 100 - 150 l/s. Surová voda je jímána soustavou 
vrtů umístěných v oblasti potoka Obrtka a do úpravny vody dopravována třemi nezávislými 
vodovodními řady. 

Klíčovým prvkem technologické linky úpravy vody je šestice stávajících pískových filtrů 
umístěných ve dvou paralelních betonových vanách, o celkové filtrační ploše 293,4 m2. Dnes je 
převážně využívána pouze polovina filtrace. 

Upravená voda je jímána v akumulaci upravené vody o celkovém objemu 2200 m3.  

V technologickém procesu je využíván chlor jako oxidační činidlo pro proces odželeznění 
surové vody (obsah železa v surové vodě až cca 2 mg/l) a síran amonný s chlorem pro 
hygienické zabezpečení upravené vody.  

Maximální výkon úpravny vody po rekonstrukci 150 l/s. 

Technologická linka úpravny vody bude po rekonstrukci složena z těchto částí: 

• do budovy úpravny vody jsou přivedeny 3 samostatné přítoky surové vody: 
• prameniště Radouň – vrty Rd-1a, Rd-2a, Rd-3, 
• prameniště Hubenov – vrty O-2, O-3a, O-14a, 
• prameniště Hubenov/Pavličky – HV-13, O-4a, 

• pro oxidaci surové vody bude do společného přítokového potrubí dávkován chlor, 
• surová voda bude dále přiváděna na pískovou filtraci. Na úpravně vody je osazeno 

2 x 3 ks otevřených pískových rychlofiltrů, každý o ploše 48,6 m2, 
• pro hygienické zabezpečení upravené vody bude před nátokem do akumulace 

síran amonný a chlór, 
• upravená voda bude odváděna do dvoukomorové akumulace upravené vody o objemu 

1000 + 1200 m3. Akumulace současně slouží jako zdroj vody pro praní pískových filtrů, 
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• veškeré odpadní vody z technologické linky úpravny vody budou odváděny do dvou 
stávajících kalových lagun. 

 
Klíčové kroky rekonstrukce: vyřešit postup výstavby s ohledem na nezastupitelnost úpravny 
vody v distribučním systému – zejména se jednalo o problematické rozdělení akumulace na 
dvě komory. 

5. ÚV BRNÍKOV (ŠESTÁK A KOL., 2019) 
Úpravna vody Brníkov se nachází na severním okraji obce Brníkov v lokalitě „Za ovčím“. 
Obec Brníkov leží v okrese Litoměřice a spadá pod obec s rozšířenou působností 
Roudnice nad Labem. Úpravna vody Brníkov slouží jako hlavní zdroj pitné vody oblasti 
Libochovice, Mšené lázně, Eváň, Peruc, Ředhošť a Budyně nad Ohří. Zdrojem surové vody 
pro úpravnu jsou vrty V2a, V3a a vývěr Roudníček. 

Úpravna vody Brníkov byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století. V rámci 
provozování došlo k úpravám technologické linky, kdy v polovině 80 tých let byla zrušena 
písková filtrace na tlakových filtrech. K hlavní budově byla přistavěna nová část budovy, 
kde byly vybudovány otevřené pískové filtry, flokulační a sedimentační nádrž. V nově 
přistavěné části byla zabudována aerace surové vody, která byla v roce 2011 rekonstruována. 
Technologie úpravny vody je dvoustupňová – separační stupně tvoří sedimentace a písková 
filtrace. 

Z hlediska kvality surové vody je klíčové odstranění Fe (obsah železa až 17 mg/l) při vysoké 
koncentraci vápníku (nad 140 mg/l).  

Maximální výkon úpravny vody po rekonstrukci 33 l/s. 

Složení technologické linky úpravny vody po rekonstrukci: 

• směšovací nádrž cca 45 m3 (zaústění zdrojů surové vody – V2a, V3a a vývěr Roudníček), 
• odvětrání volného oxidu uhličitého, aerace – dva stávající aerátory „BUBLA“, 
• dávkování chemikálií: 

• „předalkalizace“ (dávkování do odtokového žlabu z aerátoru, alternativně do 
společného potrubí), 

• „předchlorace“ resp. oxidace chlorem (dávkování do potrubí), 
• flokulace a sedimentace (dvě usazovací nádrže), 
• dávkování chemikálií: 

• chlor (alternativně), 
• „alkalizace“ (dílčí úprava pH s ohledem na odmanganování, alternativně, pouze 

dávkovací místo na potrubí, bez návrhu dávkovacích tras), 
• manganistan draselný (dávkování do potrubí, pouze dávkovací místo – odbočka na 

potrubí, bez návrhu dávkovacích tras a dávkovacího zařízení), 
• písková filtrace (čtyři pískové filtry – celková plocha cca 44,8 m2), 
• sorpce na granulovaném aktivním uhlí (doba zdržení při prázdném loži minimálně 

10 minut) – nově doplněný krok úpravy, 
• chlor – hygienické zabezpečení, 
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• akumulace upravené vody – doprava vody do VDJ Podbradec a Libochovice, 
• odpadní vody (primárně ze sedimentace a filtrace) budou zpracovávány na lince 

strojního odvodnění kalu. 
 
Klíčové kroky rekonstrukce: reagovat na vývoj kvality surové vody – optimalizovat provoz 
prvního separačního stupně a dále doplnění filtrace s GAU, vyřešit postup výstavby s ohledem 
na nezastupitelnost úpravny vody v distribučním systému – problematická zejména realizace 
rekonstrukce haly usazovacích nádrží a filtrace. 

6. ZÁVĚR 
Příspěvek stručně shrnuje problematiku rekonstrukcí dalších úpraven vody v Severočeské 
vodárenské soustavě. Klíčovým krokem rekonstrukcí byla zejména reakce na vývoj kvality 
surové vody (především výskyt Fe, Mn a specifických organických látek), výměna dožilých 
zařízení a obnova stavebních konstrukcí, v neposlední řadě bylo nutné vyřešit i postup 
výstavby jednotlivých rekonstrukcí ve vazbě na potřeby spotřebiště. S ohledem na provozní 
náklady spojené s výrobou vody byla u všech lokalit zvažována recirkulace odsazené prací 
vody. Tu se nakonec podařilo zahrnout do projektů ÚV Holedeč a ÚV Vrutice. 

Je nutné velmi ocenit zodpovědnou přípravu rekonstrukcí úpraven vod ze strany investora, 
která proběhla nejprve ve fázi předprojektové přípravy (studie) a případně i poloprovozních 
testů a až následně po detailním vyhodnocení výše uvedené fáze byla zahájena projektová 
příprava rekonstrukcí (PD DUR, DSP), která měla již jasnou vizi technického řešení. Tento 
komplexní a systémový přístup není ve vodárenském prostředí samozřejmostí a lze ho pouze 
kvitovat. 

V rámci předprojektové přípravy byly posuzovány možné varianty technického řešení 
rekonstrukcí, včetně dopadu těchto variant na investiční resp. provozní náklady. Klíčové bylo 
pro investora max. využití stávajících prostorů / objektů v areálech úpraven vody tj. 
minimalizace výstavby nových objektů. Výstavba nových objektů pouze v naprosto nezbytných 
a odůvodněných případech. 
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ABSTRAKT 
Článek se zabývá vývojem projektové přípravy dostavby nového objektu Filtrace GAU a rekonstrukce 
souvisejících objektů. Při popisu projektování se soustředí na specifické problémy jak ve stavební, tak 
strojně technologické části, zejména na některé atypické požadavky souvisící s hlavními materiály jako 
je vodostavební beton nebo korozivzdorná ocel. Ve fázi přípravy realizace se soustředíme na některé 
dílčí změny, na problematiku finálního výběru klíčových prvků (např. drenážního systému). V rámci 
popisu dosud provedených prací pak zmíníme řadu neočekávaných skutečností zjištěných až během 
realizace a závěrem okomentujeme dílčí zkušenosti z pohledu výkonu autorského dozoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Filtrace na granulovaném aktivním uhlí; korozivzdorná ocel; modernizace úpravny vody; nosné 
konstrukce; požadavky na vodotěsnost; práce prováděné po hornicku 

ABSTRACT 
The article deals with the development of design works on the addition of the new GAC Filtration and 
related buildings. It focuses on problems in both the construction and the mechanical engineering parts, 
in particular atypical requirements related to the main materials such as concrete for water structures 
or stainless steel. In the stage of preparation of the implementation it will be focused on some partial 
changes and on the final selection of key elements such as the filter underdrain system. A number of 
unexpected facts discovered during the implementation will be mentioned, and finally the partial 
experience in terms of the performance of designer supervision will be commented on. 

KEYWORDS 
Filtration on granular activated carbon; load-bearing structures; mining works; stainless steel; Upgrade 
of Water Treatment Plant; water tightness requirements 

1. ÚVOD 
V současnosti probíhá na úpravně vody Želivka realizace akce „Modernizace ÚVŽ, 2.stavba 
(GAU)“, jejímž cílem je doplnit technologii úpravy vody o další stupeň – o sorpci na 
granulovaném aktivním uhlí (GAU). 

Investorem akce, které je věnován tento příspěvek, je Úpravna vody Želivka a.s., zastoupená 
jí vlastněnou dceřinou společností Želivská provozní, a.s. Tyto vodárenské společnosti jsou 
současně i provozovatelem stejnojmenné úpravny vody. 

Společnost SWECO Hydroprojekt a.s. byla vybrána na základě veřejné soutěže za zhotovitele 
všech stupňů přípravné a projektové dokumentace akce - od Studie souboru staveb (listopad 
2014), přes Dokumentaci pro zajištění územního rozhodnutí (říjen 2016) a Dokumentaci pro 
zajištění stavebního povolení (duben 2017) až po Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby 
(září 2017). Všechny stupně dokumentace byly zpracovány v souladu s platnou vyhláškou 
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o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů, DVZ pak s přihlédnutím 
k požadavkům Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitelem stavby je sdružení Společnost ÚV Želivka, kterou tvoří společnosti 
Metrostav a.s., SMP CZ a.s. a GEOSAN GROUP a.s. Součástí realizačního týmu jsou mj. i 
společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., KUNST, spol. s r. o. a Energie–stavební a báňská a.s. 
Výkon funkce Správce stavby a stavebního dozoru zajišťuje Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. 

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY ÚPRAVNY VODY A NOVÉ GAU FILTRACE  
- maximální projektovaný výkon  7,00 m3/s 
- průměrný projektovaný výkon  5,25 m3/s 
- současný výkon 2,5 až 3,5 m3/s 
- počet linek pískové filtrace 3 linky 
- počet pískových filtrů ve filtraci F1 (linka 1) 32 ks 
- celkový plocha pískových filtrů (linka 1) 3 104 m2 
- počet filtrů ve filtraci F2 (linka 2 a linka 3) 24 ks 
- celkový plocha pískových filtrů (linka 2 a linka 3) 2 328 m2 
- počet linek ozonizace 3 linky 
- celkový objem ozonizace 17 750 m3 
- maximální projektovaný průtok přes novou filtraci s GAU  3,5 m3/s 
- minimální projektovaný průtok přes novou filtraci s GAU  1,1 m3/s 
- počet filtrů s GAU 16 ks 
- celkový plocha filtrů s GAU 1 604 m2 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ, OBJEKTOVÁ SKLADBA, NOVÉ OBJEKTY A ZÁSAHY DO PŮVODNÍCH 
Na základě technicko-ekonomické analýzy zpracované ve Studii souboru staveb bylo 
rozhodnuto o výstavbě nového objektu GAU filtrace a o využití stávající Provozní čerpací 
stanice (dále PČS) pro čerpání předupravené vody (tj. vody po ozonizaci) do nového objektu 
GAU filtrace. Tento objekt bude začleněn do závěrečné fáze procesu úpravy vody – mezi objekt 
Ozonizace a Měrný objekt. 

Dalšími novými objekty, které budou vybudovány v rámci této stavby, je Kolektor (propojuje 
GAU filtraci se stávající Filtrací F2) a Nátokový objekt (propojuje potrubí filtrátu 2 x DN 1400 a 
Obtokový kanál ozonizace). 

Významné dílčí funkční a stavební úpravy popsané níže musí být provedeny i v objektech PČS 
a Filtrace F2. Menší zásah je navržen i v budově Dávkování D2 v souvislosti s přesunem 
kompresorů z prostoru PČS. 

Nová hala GAU filtrace je situovaná na volném prostranství v rámci areálu na SV od budovy 
Pomocných provozů a na SZ od stávající haly pískové Filtrace F2. Kolektor prochází prostorem 
stávajícího Pískového hospodářství, které bude v rámci výstavby zrušeno, neboť jeho využití 
pro provoz úpravny bylo minimální.  

Architektonické řešení celé stavby je poměrně jednoduché. Nově budovaná hala FAU filtrace 
je jednoduchý kvádr zhruba poloviční šířky oproti oběma stávajícím halám pískových filtrací. 
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Obvodový plášť byl tedy co do barevnosti navržen obdobně s převažující bílou barvou. Oživení 
fasádních ploch vytvoří barevné svislé pásy s vlnovým motivem, které budou vytvořeny 
nátěrem na standardně vyráběné sendvičové panely se světlým základem.  

Vnitřní barevnost v hale je navržena jako kombinace bílých ploch stěnových panelů s hnědým 
odstínem ocelových nosných rámů a podružných prvků a s plochami keramických dlažeb a 
obkladů – šedými na podlahách a tmavě hnědými na soklech filtračních van.  

 

Obr. 1. Náplň stavby akce Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU) 

Jediným významnějším vizuálním zásahem této akce do vzhledu celého areálu úpravny je 
mimo výstavby nového objektu GAU filtrace i zrušení nadzemní části komory hradidel na 
přítoku do ozonizace. 

Nejvýznamnější objektem celé stavby je nový objekt GAU filtrace. V tomto objektu je navrženo 
16 filtrů uspořádaných do čtyř sekcí – van (každá vana obsahuje 4 filtry). Každá vana bude 
zakryta samostatnou soustavou posuvných krytů. Součástí objektu filtrace GAU budou 
i technologické rozvody přívodu předupravené vody (vody po ozonizaci) na filtry s GAU, 
rozvody filtrátu, rozvody prací a odpadní prací vody a rozvody pracího vzduchu. 

Zásadní změny funkčního i stavebně konstrukčního řešení byly navrženy na tzv. Obtokovém 
kanálu ozonizace, což je koncová část objektu Ozonizace. Tyto úpravy jsou spojeny zejména 
s vybudováním odběru předupravené vody (voda po průtoku pískovou filtrací a ozonizací) a 
s jejím opětovným zaústěním do linky průtoku vody úpravnou. Potřebné funkční úpravy 
vyvolávají nutnost rozdělit obtokový kanál ozonizace vestavbou vertikálních a horizontálních 
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příček na několik samostatných komor a žlabů (armaturní komora rozdělení průtoku, nátoková 
komora a spojná komora). Současně bude řešen i nevyhovující technický stav tohoto objektu. 

Z upraveného obtokového kanálu ozonizace bude předupravená voda odebírána a gravitačně 
přiváděna novým potrubím DN 1600 do stávající haly PČS. V této čerpací stanici budou 
osazena nová čerpadla v sestavě 3 + 1 ks zajišťující čerpání vody do nového objektu GAU 
filtrace. Celkový požadovaný výkon čerpací stanice na GAU filtry se bude pohybovat v rozsahu 
1100 až 3500 l/s (max. výkon každého čerpadla – 1200 l/s). Přečerpávaná voda bude do 
objektu GAU filtrace dopravována novým výtlačným řadem DN 1600.  

V hale filtrace F2 budou realizovány úpravy zejména v souvislosti s napojením přívodu prací 
vody a přívodu pracího vzduchu na stávající rozvody. Budou zde na stávající rozvody napojeny i 
rozvody tlakového vzduchu pro ovládání pneupohonů a otopná soustava. 

Pro funkční propojení výše uvedených stavebních objektů je nutné vybudovat řadu významných 
trubních rozvodů –  řad sání DN 1600, výtlak z PČS do GAU filtrace DN 1600 a odvod filtrátu 
z GAU filtrace zpět před Měrný objekt 2 x DN 1400.  

V závěrečné fázi projektové přípravy akce se staly její součástí i přeložky dvojice stávajících 
rozvodů – dvojice potrubí prací vody DN 800 (přivádějících vodu z tzv. Regulačního vodojemu 
do Vodojemu prací vody) a přeložka vodovodního přivaděče pro Havlíčkobrodsko DN 600. 

Nutné zásahy se pak dotknou i různých úseků stávající splaškové i dešťové kanalizace v areálu. 

Energetické potřeby nově budované části úpravny zajistí kromě nových kabelových rozvodů a 
podružné rozvodny přímo v objektu GAU filtrace i výměna dvou transformátorů v rozvodně, která 
je součástí PČS. Současně je řešeno napojení nových technologických prvků na stávající SŘTP 
úpravny. 

4. VÝSLEDKY STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO 
PRŮZKUMU 

Stavebně technický průzkum byl prováděn na dotčených prvcích Obtokového kanálu a PČS. 
Průzkum odhalil překvapivě špatný stav vodostavebních betonových prvků Obtokového 
kanálu, kdy bylo při krátkodobé odstávce např. zjištěno narušení vodotěsnosti silným 
zatékáním dešťové vody do prostoru nádrže obvodovou stěnou. Obecně lze konstatovat, že 
všechny železobetonové prvky dotčených objektů, které byly postaveny koncem 80. let 
minulého století, jsou ve špatném korozním stavu, karbonatace v nekvalitním betonu již 
vesměs dosáhla hloubky uložení výztuže. 

Pro účely výstavby byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum, který nepřímými 
geofyzikálními metodami potvrdil výsledky archivního IGP ze 60. a 70. let. Nová hala bude tedy 
založena na mělkých a dostatečně únosných vrstvách zvětralých až navětralých pararul. 
Podzemní voda se nachází v hloubce několika metrů pod základovou spárou. 

5. PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY, PROBLÉM ODSTÁVKY BĚHEM STAVBY 
Realizace akce bude probíhat po dobu 27 měsíců -  od října 2018 do prosince 2020, následně 
na ní naváže 12 měsíční zkušební provoz.  
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Vzhledem k rozsahu stavebního zásahu do objektu Ozonizace resp. Obtokového kanálu 
ozonizace a PČS bylo nutné zahrnout do plánování akce i nutnou odstávku obou uvedených 
objektů a v důsledku toho i celé Filtrace F2. V důsledku odstávky bude významně snížen aktuální 
výkon úpravny vody. Pokles ve výrobě pitné vody bude kompenzován – zejména pro zajištění 
zásobování aglomerace Prahy - uvedením vodárny Podolí do provozu. Tato odstávka byla 
naplánována po konzultacích s provozovatelem úpravny vody na dobu 5 měsíců od července do 
listopadu 2019. Během odstávky musí být bezpodmínečně realizovány veškeré úpravy na 
Obtokovém kanálu ozonizace, nový Nátokový objekt, přeložky rozvodů prací vody 2 x DN 800, 
přeložka vodovodu pro Havlíčkobrodsko a šachta na řadu sání DN 1600 s uzavírací klapkou. 

Zvláštní pozornost je v POV a v harmonogramu věnována základnímu objektu GAU filtrace. 
Postupně budou na tomto objektu vybudovány základy, obvodové stěny a hlavní nosné rámy 
haly, poté bude provedena betonáž kanálů a van filtrů a následně montáž a vybetonování 
stropů kolem filtrů. Pro tyto práce bude použita čtveřice věžových jeřábů rozmístěných kolem 
objektu. Po zakrytí střechy a osazení panelů obvodového pláště se ponechají jen menší 
montážní otvory jak ve střeše, tak ve stropě kolem filtrů, pro následnou montáž strojně 
technologických potrubí, především dvojice nátoků DN 1200 s příslušnými armaturami. 
Ostatní práce, tedy montáž dalších potrubních rozvodů, kabelových tras a dokončovací 
stavební práce pak budou probíhat již bez nutnosti věžových jeřábů s dopravou materiálu 
dovnitř kolovými mechanismy. K tomu se využijí dopravní trasy v objektu včetně vybudované 
dvouramenné rampy. 

Nezávisle na GAU filtraci budou prováděny práce také na ostatních objektech. Pro demontáže a 
montáže na Obtokovém kanálu je navržen další věžový jeřáb, který bude sloužit nejen ke svislé 
dopravě rubaniny ze šachty Nátokového objektu, resp. od portálu štoly ale i k výstavbě nového 
stropu obtokového kanálu a případně i k montáži technologie v rozdělovací komoře průtoku - 
potrubí a klapek DN 2400 a DN 1600 - ke které dojde z části ještě před zastropením této komory. 

Práce vybourání betonu a odtěžení zemin a hornin mezi stávajícími vanami filtrů ve Filtraci F2 
se uvažují s omezeným přístupem podbouráním obvodové stěny v místě budoucího napojení 
Kolektoru F2 – GAU. Stejným místem musí být do F2 dopravena mechanizace pro práce na 
zajištění filtračních van navrženou tryskovou injektáží. 

Úpravy v PČS jsou podmíněny vymístěním původních technologických zařízení, především 
kompresorů a tlakových nádob.  

6. PROJEKTOVÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍCH OBJEKTŮ 

Hala filtrace GAU a kolektor 
Celkové rozměry haly jsou cca 96 x 48 m, nadzemní výška 9 m. Šestnáct filtrů s náplní GAU 
bude rozmístěno symetricky ve čtyřech monolitických vanách s mezilehlými kanály filtrátu a 
odpadní prací vody. Hlavní nosnou konstrukcí jsou ocelové jednoduché rámy ze svařovaných 
profilů v modulu 12 m doplněné mezilehlými sloupy, paždíky a vaznicemi. Obvodový plášť tvoří 
sendvičové svislé panely, střešní plášť nesou trapézové plechy s integrovanou protikorozní 
ochranou. Po zkušenostech získaných za provozu a při rekonstrukcích střech obou původních 
hal pískové filtrace byl zvolen systém střešního souvrství s užitím pěnoskla. 
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Založení rámů haly je na plošných masivních patkách z prostého betonu a na nich uložených 
železobetonových obvodových stěnách. Ty pak přecházejí základovou deskou pod vany filtrů 
provedené z monolitického vodostavebního betonu stejně jako dno a stěny středních kanálů 
filtrátu a odpadní prací vody. Stropy nad kanály i na úrovni vrchu filtrů jsou navrženy jako 
spřažené z prefabrikovaných filigránových desek se zmonolitňující nabetonovanou vrstvou a 
jsou uloženy jednak na stěnách van filtrů, jednak na ocelových nosnících mezi sloupy ocelové 
konstrukce. Obdobně jako v objektu Filtrace F2 je úroveň terénu s vjezdem do objektu spojena 
s vyšším podlažím pomocí rampy umožňující provozu přístup např. multikárou. Suterén Filtrace 
GAU bude technologicky i komunikačně propojen se pískovou Filtrací F2 novým kolektorem. 

Otevřené filtry s náplní GAU budou vystrojeny drenážním systémem, jehož materiálové 
provedení bude na výslovné přání investora z korozivzdorné oceli. S ohledem na požadavky 
technických specifikací bylo rozhodnuto, že filtry s GAU budou vystrojeny drenážním 
systémem TRITON. 

Dalším novým objektem je Kolektor. Ten bude rozdělen na dvě funkční části – prostor pro 
technologická potrubí a pro komunikaci a oddělený prostor pro kabelové rozvody. Monolitické 
dno a stěny budou zastropeny filigránovými panely spřaženými s monolitickým přebetonováním. 

Úpravy na obtokovém kanálu a nátokový objekt 
V reakci na požadavek provozovatele úpravny vody byly navrženy úpravy na obtokovém 
kanálu ozonizace, resp. přestavba stávající komory hradidel na rozdělovací komoru průtoku, 
které umožní větší provozní variabilitu technologické linky úpravny vody. Tato nově suchá 
komora bude vystrojena soustavou velkoprůměrových potrubí z korozivzdorné oceli a 
armatur (uzávěrů, montážních vložek aj.).  

Vlastní prostor Obtokového kanálu bude podélně rozdělen novou přelivnou stěnou, která 
současně vymezí vnitřní kanál pro zpětné zaústění přítoku vody z GAU filtrace. Do tohoto 
kanálu bude přivedena upravená voda zcela novým Nátokovým objektem, který vytvoří 
dvojice kanálů uložených cca 8 m pod úrovní terénu. Kanály objektu musí přitom vykřížit 
stávající trojici potrubí DN 1600 přivádějící vodu z obou pískových filtrací do Ozonizace a poté 
Kolektor PŠ – D. Projekt proto navrhl vybudování Nátokového objektu v díle prováděném po 
hornicku. Jedná se o štolu s portálem v otevřeném hlubokém výkopu a na ni navazující 
hlubokou šachtu, do níž budou zaústěna dvě nová přívodná potrubí DN 1400 s filtrátem z GAU. 

Současně bude zcela vyměněn strop nad Obtokovým kanálem vybudovaný v 80. letech 
z nevhodných panelů typu PZD a proběhnou zde i celoplošné sanační úpravy nekvalitních 
železobetonových stěn a stropu nad armaturním prostorem mezi reakčními nádržemi a OK. 
Nový střešní plášť nad celým OK bude opět proveden s použitím pěnoskla. Nadzemní část 
objektu bude nahrazena montážními otvory nad klapkami DN 1600 (3x) a DN 2400. 

Stavební úpravy na dalších stávajících objektech 
V PČS se vybourají stavební prvky souvisící s původní technologií - zejména masivní základy 
kompresorů - a vybudují se nové základy pro čtveřici čerpadel zajišťujících čerpání vody na GAU 
filtraci. Nově bude vyřešeno komunikační propojení různých úrovní soustavou lávek, schodišť a 
žebříků z kompozitu. Pod prostorem rozvodny dojde k zesílení části stropních prvků kvůli novým 
transformátorům.  
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V prostoru haly Filtrace F2 bude pod ochranou prvků speciálního zakládání vybourán prostor 
mezi dvěma vanami filtrů na ose budovy. Z tohoto nově vzniklého suterénu se napojí nový 
Kolektor do Filtrace GAU a povedou se tudy nové potrubní – čistá a odpadní prací voda a prací 
vzduch – a kabelové rozvody. Menší stavební úpravy jsou navrženy v suterénu Budovy 
dávkování D2 (příprava plochy pro přemístěné kompresory z PČS). 

Inženýrské objekty – hlavní nová potrubí 
Vedle výstavby nového objektu GAU filtrace a úprav na některých stávajících objektech úpravny 
vody je součástí akce i výstavba nových spojovacích vodovodních rozvodů profilů DN 1600 a 
DN 1400, jejichž trasy vedou převážně v zastavěné části areálu úpravna vody. Jedná se o řad sání 
DN 1600, o výtlačný řad DN 1600 o dvojici vodovodních řadů DN 1400, které budou přivádět 
upravenou vodu po průtoku GAU filtrací zpět do původní linky průtoku vody úpravnou. 

Zejména výstavba řadu sání DN 1600, která bude probíhat v omezených prostorových 
podmínkách, v nichž se již v současnosti vyskytuje řada trubních a kabelových rozvodů, klade 
velké nároky na reálný harmonogram nejen jeho výstavby ale také přeložek rozvodů prací 
vody a vodovodního přivaděče pro Havlíčkobrodsko a dalších dotčených rozvodů. 

U dalších zmíněných rozvodů se buď již projevily anebo se dají očekávat komplikace související 
zejména s odlišností skutečného provedení stávajících trubních a kabelových rozvodů od 
dostupných podkladů - dokumentace skutečného provedení, GIS aj. 

Přeložka rozvodů prací vody a vodovodu pro Havlíčkův Brod 
Trasa nového řadu sání DN 1600 je vedena prostorem, ve kterém se již v současnosti nachází 
řada provozních rozvodů úpravny vody a rovněž řad zajišťující dodávku vody pro oblast 
Havlíčkobrodska (dále jen vodovod VHB). 

V průběhu prací na projektové dokumentaci vznesl provozovatel úpravny vody požadavek na 
rozšíření náplně stavby o přeložku dvojice rozvodů prací vody DN 800 v celé délce. Technické 
řešení a způsob realizace této přeložky bylo nutné koordinovat nejen s technickým řešením 
nového řadu sání DN 1600, ale současně nesmělo dojít k ohrožení provozu vodovodu VHB. Při 
projednávání technického řešení s vlastníkem a provozovatelem tohoto vodovodu byl z jeho 
strany vznesen požadavek na komplexní řešení všech rozvodů v souběhu – tj. rozšíření náplně 
stavby i o přeložku vodovodu VHB DN 600 v daném úseku. Oba tyto požadavky investor akce 
akceptoval. Zásadním problémem se však – zejména ve fázi vlastní realizace – ukazuje skutečná 
poloha těchto potrubí, protože jejich trasy neodpovídají dokumentaci skutečného provedení.  

7. TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY 

Čerpání vody na GAU filtraci 
Přítok předupravené vody na GAU filtraci bude zajišťovat nová čerpací stanice, jejíž čerpadla 
budou umístěna v objektu stávající PČS - v prostoru, kde se v současnosti nachází 
kompresorová stanice pneuovládání a kompresory pro doplňování vzduchu protirázové 
ochrany. Tato zařízení budou přemístěna do budovy dávkování chemikálií D2. Do uvolněného 
prostoru bude osazena sestava čtyř horizontálních odstředivých čerpadel. Výkon čerpací 
stanice bude regulován pomocí frekvenčního měniče v rozsahu 1,1-3,5 m3/s.  
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Na sání jednotlivých čerpadel DN 1000 budou osazeny klapky s elektropohonem, na výtlacích 
DN 700 pak budou osazeny zpětné klapky a klapky s elektropohony. Jednotlivé výtlaky budou 
svedeny do společného výtlačného potrubí DN 1600. Ochrana systému sacího a výtlačného 
potrubí proti účinku vodního rázu bude zajištěna doběhem čerpadel.  

GAU filtrace 
Výtlak bude v objektu GAU filtrace rozdělen do dvou propojených potrubních větví DN 1200. 
Vytvořeným okruhem bude předupravená voda přiváděna k jednotlivým filtrům. Na přítoku 
vody do každého filtru bude osazena regulační klapka a měření průtoku pro nastavení 
rovnoměrného nátoku na jednotlivé filtry. Filtrovaná voda bude odváděna z distribučního 
žlabu ve dně každého pole filtru do potrubí DN 600, které bude společné pro odtok filtrátu a 
pro přívod prací vody. Pro filtry je navrhován provoz s konstantní filtrační rychlostí, 
s hladinovou odtokovou regulací, tj. s regulačním uzávěrem na odtokovém potrubí každého 
filtru, který udržuje hladinu na filtru v daných mezích. Filtrace bude vybavena armaturami 
ovládanými pneupohony. Zdrojem ovládacího vzduchu pneupohonů bude nová 
kompresorová stanice, která slouží také jako zdroj vzduchu pro pneupohony v halách F1 a F2. 

Velká pozornost byla věnována odvětrání prostoru zakrytí filtračních van, které bude 
v závislosti na naměřené koncentraci zbytkového ozonu nad hladinou ve filtru. Pro případ 
výskytu O3 bude každá čtveřice filtrů vybavená dvěma destruktory pracujícími v režimu 2+0 ks. 
Předpokládaný maximální průtok vzduchu přes destruktory je 820 m3/h. Ventilátory 
destruktorů budou vybaveny regulací výkonu pomocí frekvenčního měniče, výkon bude 
nastaven tak, aby byl zajištěn minimální podtlak pod zakrytím filtrů. Ten bude měřen na 
potrubí přívodu do každého destruktoru. V případě absence ozonu bude provoz destruktoru 
nahrazen jednoduchým odsáváním vzduchu pomocí ventilátoru, osazeným na obtoku každého 
destruktoru, se zvýšením výkonu při praní. 

Povrchová ochrana konstrukcí vyrobených z korozivzdorné oceli 
Na základě zkušeností z jiných staveb, kde byl zjištěn výskyt koroze výrobků z korozivzdorných 
ocelí, byl proveden korozní průzkum ve stávajících objektech úpravny vody. Podle výsledků 
tohoto průzkumu byl v projektu předepsán požadavek na drsnost povrchu – u výrobků 
z korozivzdorné oceli je projektem požadována maximální drsnost povrchu Ra 0,5 μm. Obecně 
musí být výrobky z korozivzdorné oceli chráněné kvalitní pasivní vrstvou, které se dosáhne 
mořením a pasivací. Zajištění tohoto požadavku se dosahuje elektrolytickým leštěním. 

8. VLASTNÍ REALIZACE DÍLA – POSTUP STAVBY, ZMĚNY A ÚPRAVY, VLIV NEOČEKÁVANÝCH 
ZJIŠTĚNÍ 

Stavba byla zahájena v říjnu 2018 a dosud probíhá v souladu se schváleným harmonogramem. 
Do doby uzávěrky tohoto článek byla vybudována úplná spodní stavba GAU filtrace včetně 
kanálů filtrátu a odpadní prací vody a základových desek filtračních van. Součástí bylo i uložení 
a obetonování zabudovaných částí potrubí z korozivzdorné oceli. Zmonolitněn byl strop 
z filigránových panelů nad kanály a betonují se stěny filtrů.  

Dokončena byla ražba Nátokového objektu, demontován strop Obtokového kanálu včetně 
odbourání nadzemní části komory hradidel. Zahájeny byly sanace v OK a práce na šachtě na 
potrubí sání DN 1600. Byla demontována technologie v části PČS a provedeno zesílení stropu 
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pod transformátory s lepenými uhlíkovými lamelami. Provedena a uvedena do provozu byla 
přeložka části Vodovodu VHB, provádí se výkopy pro potrubí sání DN 1600 i pro řady prací vody 
DN 800. Do prostoru Filtrace F2 byl probourán a podchycen otvor budoucího napojení Kolektoru 
a zahájeny byly práce speciálního zakládání pro zajištění filtrů. Probíhá montáž nových trubek 
z korozivzdorné oceli na přívodu pracího vzduch a prací vody v prostorách F2. 

V průběhu prací došlo k řadě rozhodnutí o dílčích změnách. Ty byly vyvolány z menší části 
novými požadavky provozovatele/investora, příp. změnami plynoucími z výběru reálných 
strojů a zařízení (např. transformátorů nebo drenážního systému filtrace). Značná část změn 
jde ovšem na vrub odchylkám skutečně zjištěného stavu oproti dostupným podkladům. 
Jednou z příčin je odlišný stav podloží oproti IGP daný proměnností zvětrávání horninového 
masivu, zřejmě nejvýznamnější je ovšem dopad změn provedených dřívějšími dodavateli a 
nezachycenými dokumentací skutečného provedení. Příkladem může být „tvůrčí“ založení 
sloupků obvodového pláště reakčních nádrží Ozonizace. Ani skutečný stav podzemních sítí 
v areálu úpravny nebyl dokonale znám a podchycen v podkladech, např. v situacích GIS. 

Ocelová konstrukce haly filtrace GAU 
Zhotovitel navrhl v rámci výrobní dokumentace změnu původně navržené koncepce haly 
s rámy z uzavřených profilů (obdoba řešení obou stávajících hal pískových filtrací). Namísto 
plně svařovaných rámů byly navrženy a realizovány rámy shodných vnějších rozměrů, ovšem 
ze svařovaných průřezů tvaru I s proměnnou výškou stojiny a s montovanými spoji 
s vysokopevnostními šrouby. Změnu navrženou především pro urychlení realizace a dodržení 
lhůt výstavby investor akceptoval i přes nepříznivý dopad do financování stavby. 

Nátokový objekt a část díla budovaná po hornicku 
Práce na ražbě probíhaly pouze ze šachty, bez provedení otevřeného výkopu a tedy bez 
portálu. Při ražbě bylo zjištěno, že trojice provozovaných trubek DN 1600 do ozonizace byla 
v celém objemu podbetonována. Práce to výrazně zpomalilo a pro omezení rizika poškození 
trubek bylo rozhodnuto o dílčím zmenšení raženého profilu. Po proražení cca 10 m betonu se 
podmínky ražby dramaticky změnily a v celém profilu byla zastižena zemina zpětného zásypu 
natolik zvodnělá, že další ražba byla zastavena a nahrazena paženou hlubokou šachtou.
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POSOUZENÍ RIZIK - DVA ROKY V ČESKÉ PRAXI 

WATER SAFETY PLANS – TWO YEARS IN THE CZECH PRAXIS 

Paul J.1,4*, Kožíšek F.2, Hloušek T.3,5 
1Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun 
2Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 
3Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
4Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno 
5Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 
*autor pro korespondenci, email: jiri.paul@vakberoun.cz 

ABSTRAKT 
Od roku 2017 platí novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou se zavedlo tzv. posouzení rizik pro 
systémy dodávající pitnou vodu.  
Odborným garantem celého procesu je Státní zdravotní ústav (SZÚ), který od počátku spolupracoval na 
přípravě vyhlášky a následně i metodického pokynu s Asociací pro vodu ČR (CzWA) a Sdružením oboru 
vodovodů a kanalizací (SOVAK). Společně byla také vypracována Zjednodušená metodika na zpracování 
posouzení rizik malých systémů zásobování pitnou vodou. 
Proces se pomalu rozjíždí a jsou schváleny první aktualizované provozní řády. Jedná se o náročný proces, 
který by ale měl přinést v budoucnu vyšší kvalitu a bezpečnost dodávek pitné vody. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dodávka vody; kvalita vody; pitná voda; posouzení rizik; riziková analýza  

ABSTRACT 
The Czech Republic implemented changes in the Commission Directive on the quality of water intended 
for human consumption (EC 2015/2015) by the change of the Public Health Act. The duty to perform a 
risk assessment of each water distribution system was given to operators in the time of 6 years since 
the law was issued. The output of the risk assessment should be implemented into operating regulations 
of the water system which are to be approved by a local public health authority.  
The process was successfully started thanks to a good cooperation among authorities and field experts. 
It is obvious the process is demanding but on the other hand it reasonably increases the quality and 
safety of drinking water delivery. 

KEYWORDS 
Drinking water; risk analysis; water quality; water safety plans; water supply  

1. ÚVOD 
Proces posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, český ekvivalent ve světě užívaného 
Water Safety Plan (WSP), byl do české legislativy zaveden novelou zákona č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, která v předmětném bodě nabyla platnosti 1. 11. 2017. Následovaly 
novely prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích. Tím byla 
naplněna transpozice směrnice Evropské komise č. 2015/1787, jíž dochází ke změně příloh II 
a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.  

Principálně stejný Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard 
Analysis and Critical Control Points, HACCP) je běžně užívaný v potravinářství od 60. let 
minulého století. Je proto zajímavé, že posuzování rizik ve vodárenství se poprvé objevilo až 
v 90. letech v Nizozemsku a do obecného povědomí se dostalo až v roce 2004, kdy byl přístup 
WSP zakotven ve 3. vydání Guidelines for drinking-water quality (WHO, 2004) a v tzv. Bonnské 
chartě pro bezpečnou pitnou vodu (IWA, 2004). V roce 2009 vydala Světová zdravotnická 
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organizace ve spolupráci s Inernational Water Association (IWA) manuál provádění WSP, ze 
kterého čerpá evropská i česká legislativa (Bartram a kol., 2009). 

Česká republika se v letech 2006 – 2010 zapojila do vědeckého projektu Evropské komise 
Techneau, který se zabýval zajištěním bezpečného zásobování vodou. V rámci projektu bylo 
vypracováno několik WSP v Evropě. Jedním z těchto míst byla středočeská Březnice (Kožíšek a 
kol., 2009). Zkušenosti z tohoto projektu se odrazily v evropské legislativě a při přípravě 
legislativy české vedly k tomu, že transpozicí bylo posouzení rizik zavedeno v ČR, nad rámec 
směrnice, jako povinnost. Dalším stimulem byla série havárií na českých vodovodech v letech 
2014-2015, na kterou chtěl stát nějakým způsobem reagovat. Na druhou stranu, v současné 
době se zdá jisté, že budoucí úprava směrnice Evropské komise půjde stejnou cestou, tedy 
přístup WSP ustanoví jako povinný pro všechny členské státy. 

2. ZAVÁDĚNÍ DO PRAXE 

Legislativa a metodická podpora 
Detailní popis způsobu implementace do českého práva lze nalézt v úvodu metodického 
návodu zpracovaného Státním zdravotním ústavem, Národním referenčním centrem pro 
pitnou vodu (SZÚ) (Kožíšek a kol., 2018a). Novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, byla uložena povinnost dodavatelům pitné vody vypracovat posouzení rizik, 
promítnout závěry do provozního řádu a tento provozní řád ve lhůtě do 6 let od účinnosti 
zákona (1. 11. 2017) předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy příslušné 
hygienické stanici. Následovala úprava prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a 
novelizace vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. Na tomto místě bychom rádi vyzdvihli to, že se vytvořila společná pracovní 
skupina ministerstev zdravotnictví a zemědělství, která přizvala zástupce odborné veřejnosti 
(SOVAK a CzWA). Díky tomu došlo k synchronizaci obou prováděcích vyhlášek, které určují 
rozsahy a četnosti rozborů při kontrole výroby a dodávky vody, odstranění některých 
zbytečných duplikací a využily se zkušenosti z praxe. 

Společně také SZÚ, CzWA a SOVAK spolupracovaly při pořádání odborných seminářů ať už pro 
provozovatele a dodavatele vody nebo pro hygieniky1. Významnou měrou k dostatečné 
podpoře povinných subjektů přispívají webové stránky SZÚ2, kde je zveřejněna řada 
relevantních podkladů, návodů i související literatury. Na sklonku roku 2018 byla společně 
vypracována zjednodušená metodika pro nejmenší vodovody. Z pohledu zpracovatele 
posouzení rizik lze konstatovat, že co do rozsahu odborné podpory ze strany odborného 
garanta legislativní změny se jedná o mimořádný počin. 

 

 

 
1 např.  Paul J. (2018) Seminář Riziková analýza - nová povinnost ve vodárenství. Otázky a odpovědi. Vodní 

hospodářství, 68 (7), p.30-31 
Sochorová H. (2019) Seminář Riziková analýza - otázky a odpovědi II. Vodní hospodářství, 69 (7), p.23 

2 http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp 
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Zjednodušená metodika pro malé vodovody 
V České republice je v současné době zhruba 4100 systémů, na které spadá povinnost 
vypracování posouzení rizik (stav k roku 2015 – 4094 systémů). Významnou část z toho tvoří 
systémy malé, poskytující pitnou vodu pro méně než 1000 obyvatel (3291). Tato data 
korespondují i se stavem v provozování vodovodů a kanalizací v ČR. V roce 2017 bylo v ČR 
6 795 vlastníků vodohospodářského majetku a 2 878 (!) provozovatelů. Přitom 50 největších 
provozovatelů distribuuje 88,7 % veškeré pitné vody v ČR (Duda a kol., 2018). Převážná většina 
zpracovatelů posouzení rizik tedy bude malým subjektem a dá se předpokládat nižší odbornost 
a zkušenost. To byly důvody, které vedly autory zjednodušené metodiky k přípravě materiálu, 
který by pro ty nejmenší dodavatele vody pomohl zajistit alespoň základní úroveň zpracování 
posouzení rizik (Kožíšek a kol., 2018b). Na druhou stranu samo vymezení, pro jaké systémy lze 
zjednodušenou metodiku použít, má zpracovatele upozornit, že systémy větší a složitější, než 
pro které je metodika určena, si zaslouží odborný dohled a zpracování rizikové analýzy 
erudovanou osobou. 

Zjednodušená metodika se vztahuje na vodárenský systém, který dodává vodu pro veřejnou 
potřebu a který zásobuje méně než 300 obyvatel a zároveň jeho roční produkce pitné vody 
nepřekračuje 9 000 m3. Zdrojem vody musí být podzemní voda bez úpravy nebo s 
jednoduchou úpravou. Jednoduchou úpravou se rozumí úprava vody filtrací, iontovou 
výměnou, sorpcí, provzdušněním nebo odkyselením, tj. odstranění železa, manganu, 
dusičnanů, arsenu, těžkých kovů, uranu, radonu nebo specifických organických polutantů 
(např. pesticidních látek). Jednoduchou úpravou se pro účely této metodiky rozumí také 
dezinfekce. Podle údajů SZÚ je v ČR zhruba 2250 systémů zásobujících méně než 300 obyvatel. 
Některé z nich nesplní podmínku zdroje, typu úpravy nebo roční produkce, přesto se jedná o 
metodiku, kterou bude možno použít na významné řadě míst republiky.  

Zjednodušení spočívá ve třech bodech: 

• Nebezpečí se vybírají z definované nabídky, která pokrývá přes 90 % obvyklých 
problémů (nabídka samozřejmě zůstává otevřená pro další, místně specifická 
nebezpečí, pokud jsou přítomna). 

• Nebezpečí se vybírají formou „ano-ne“ (problémový faktor je nebo není přítomen). 
„Ano“ pak znamená nepřijatelné riziko, které se musí dále řešit  

• Ke všem nebezpečím z definované nabídky jsou zároveň doporučena standardní 
opatření a způsob monitorování, takže provozovatel má vodítko správné provozní 
praxe. 

• Znamená to, že při tomto postupu odpadá krok Charakterizace rizika (odhadování 
dopadu a četnosti výskytu) a v dalších krocích se zabývá zpracovatel všemi 
identifikovanými riziky. Ke standardizaci práce s riziky a zajištění jednotné metodiky 
slouží i připravené záznamové formuláře ve formě check-listů, které nejen v terénu 
zjednodušují záznam.  

Úskalí procesu 
• Prakticky v každém kroku zpracování posouzení rizik se lze dopustit závažného 

pochybení, které v konečném důsledku znamená znehodnocení celého procesu a tím 
zároveň nevyužití potenciálu, který dobře pojaté a propracované posouzení rizik nabízí.  
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Ustavení osoby či pracovního týmu. V ideálním případě celý proces zajišťuje tým, který splňuje 
dva základní předpoklady – dostatečnou odbornost a dokonalou znalost posuzovaného 
systému. Výhodou je přítomnost osoby s určitým nadhledem, např. externisty, která alespoň 
v prvních fázích tvorby pomáhá odstranit „provozní slepotu“, kterou jsou často provozovatelé 
úzce spojení s provozovaným systémem postiženi. Výhodou je také přítomnost vlastníka 
systému, pokud není sám provozovatelem.  

Z toho plyne, že posouzení rizik zpracované najatou osobou, byť odborníkem, není samo o 
sobě zárukou dobrého výsledku. Mělo by platit, že čím složitější systém a v minulosti větší 
problémy s kvalitou, tím větší pozornost je věnována výběru týmu pro zpracování.  

Popis systému. Bez dokonalého popisu systému nelze dobře identifikovat a následně 
zpracovat rizika. Popis systému tak nesmí obsahovat chyby. Musí být, co do rozsahu systému, 
úplný. Neměly by chybět údaje o důležitých historických událostech a incidentech, důležitý je 
i přehled kvality za dostatečně dlouhé období. 

Identifikace nebezpečí. Pro správnou identifikaci nebezpečí je naprosto klíčové terénní šetření. 
Jakmile se budou rizika „vymýšlet od stolu“, připraví se zpracovatel o možná nejdůležitější 
součást celého procesu. Důkladná prohlídka systému zaměřená nikoli na běžnou kontrolu 
provozu a kvality přináší možnost jiného pohledu, hlubšího zamyšlení a uvědomění si 
souvislostí. Terénní šetření navíc následuje až po zpracování podkladů, takže tým prochází 
provoz obeznámen s historickými i aktuálními problémy a nedostatky systému. 

Charakterizace rizika. V tomto kroku je zjevným nedostatkem, pokud jsou všechna 
identifikovaná rizika ohodnocena jako nepřiměřeně nízká nebo jen generická (obecná, hrozící 
na všech systémech). Nesmí chybět zhodnocení rizik, která se již dříve objevila a nebyla dosud 
prokazatelně odstraněna. 

Nápravná a kontrolní opatření. Navrhovaná opatření musí být reálná a splnitelná v termínech, 
které se stanoví. Zároveň musí být odsouhlasená tím, kdo za ně má být zodpovědný (např. 
vlastník). Veškerá opatření musí být adresná, tzn., že je zřejmé, CO se má udělat, JAK se to má 
provést, KDO to má udělat a kdo je za to zodpovědný, KDY se to má uskutečnit.  

Provozní monitorování kritických bodů. Pro tento krok platí adekvátně to, co bylo zmíněno u 
kroku předchozího. K adresnosti monitoringu pak ještě lze doplnit, že musí být uvedeno také 
KDE přesně se má monitoring provádět (čili kde je kritický bod) a KOMU se reportuje stav, 
případně hlásí problém. 

Nedostatkem by bylo odvolávat se zde na výsledky mikrobiologických analýz jako kontroly 
stavu. Jestliže je identifikovaným nebezpečím mikrobiologická kontaminace vody, musí 
kontrolním opatřením být potvrzení absence zdroje kontaminace, tedy např. prohlídka zdroje 
vody, ověření dávky a koncentrace dezinfekčního činidla a podobně. Provedení rutinního 
kráceného nebo úplného rozboru je samozřejmě také součástí monitoringu, ale z pohledu 
řízení tohoto rizika je v podstatě už jen verifikací, že opatření a monitoring fungují správně.  

Naprosto nedostatečné je vypořádat se s monitoringem obligátním „obsluha pravidelně 
kontroluje“, čehož jsou naše stávající provozní řády a pokyny plné. 
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Verifikace. Tato součást posouzení rizik bude pravděpodobně pro menší subjekty těžko 
pochopitelná. U větších provozovatelů je již dnes běžnou součástí práce – pravidelné 
vyhodnocování výsledků, práce s reklamacemi a stížnostmi, hledání příčin poruch a havárií. 
Lze proto předpokládat, že v prvotním zpracování posouzení rizik bude v některých případech 
jen jakousi proklamací a teprve časem a při přezkoumání nabyde svého skutečného významu 
a obsahu. 

Především větší profesionální provozovatelé by se neměli bát kroků za rámec běžné rutiny a 
pomocí speciálních metod se pokusit verifikovat účinnost klíčových stupňů úpravy vody, zda 
skutečně splňují jejich očekávání a dodavatelem deklarovanou účinnost. 

Aktuální stav 
Ke dni odeslání příspěvku do sborníku je stav zpracování posouzení alarmující. Ze šestileté 
lhůty uplynulo více jak jeden a půl roku a provozních řádů (PŘ) předložených na hygienické 
stanice je méně než sto (ze 4100!). Např. v Moravskoslezském kraji bylo prozatím schváleno 7 
PŘ (ze 190), v Pardubickém je 10 schválených a 10 PŘ rozpracovaných (z 204), 
v Královéhradeckém kraji žádný (předloženy 2, ale vráceny pro nedostatky; celkem jich má být 
v tomto kraji 231), v Libereckém kraji žádný (z 268), ale největší provozovatel hodlá do konce 
roku předložit cca 50 PŘ. Některé krajské hygienické stanice proto zvažují oslovení povinných 
subjektů s připomenutím této povinnosti a apelem na včasné zpracování. 

Středočeské vodárny mají již 4 schválené PŘ a dokončují PŘ oblastního vodovodu. VAK Beroun 
má schváleno 8 PŘ, 3 jsou předloženy na KHS a dalších 8 je rozpracováno k předložení do konce 
roku.   

3. DISKUZE 
Co se časové náročnosti a nákladů týče, prozatím se naplňují dřívější odhady (Paul a kol., 
2016). Nejedná se v žádném případě o proces nezvládnutelný a nákladově likvidační. Přesto 
má, jako vše začínající a nové, svá specifika a úskalí. 

Pro malé provozovatele a dodavatele může být z důvodu jejich nedostatečné odbornosti 
posouzení rizik složitě uchopitelné. Na druhou stranu každý provozovatel veřejného vodovodu 
(tj. obecně od 50 zásobených obyvatel) musí mít podle zákona č. 274/2001 Sb. tzv. odborného 
zástupce. S ohledem na zákonné kvalifikační požadavky, které odborný zástupce musí 
splňovat, měla by tato osoba být schopna provést ať už sama nebo s přizváním vhodných 
spolupracovníků posouzení rizik na solidní úrovni. Tolik teorie, praxe je bohužel jiná. 
Odborného zástupce často dělají osoby, které kritéria splňují jen formálně a jejich praktické 
znalosti oboru jsou nulové. Nebo je odborným zástupcem člověk sice erudovaný, ale tuto 
činnost vykonává pro tolik provozovatelů (nejčastěji obcí), že ani provozy nezná a zajišťuje jen 
povinné výkaznictví směrem ke státu. Urgentní záležitosti malí provozovatelé řeší s někým 
jiným, například problémy s kvalitou konzultují s laboratoří, dodavatelem technologie nebo 
technologem nejbližší větší vodárny. Proto i tlak ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví na 
odborné zástupce jako osoby odpovědné za vypracování PŘ by mohl pomoci zlepšit výše 
popsaný neradostný stav. 

Pro velké provozovatele bude při zpracování problémem spíše čas. Větší provozovatelé budou 
muset vypracovat stovky provozních řádů. WSP je proces, do kterého se u velkých 
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provozovatelů zapojí více pracovníků z různých oddělení a bude proto nutné nastavit vhodný 
systém. Přesto u většiny provozovatelů budou klíčovou osobou vypracování WSP 
technologové, pro které je tato nová povinnost asi nejvíc zatěžující. Každé posouzení vyžaduje 
přípravu a určitou administrativu, u větších firem pak je složitější adresné přiřazení a 
projednání jednotlivých opatření a provozního monitoringu. Na druhou stranu se velcí 
provozovatelé budou opírat o již fungující systémy kontroly kvality a správné praxe.   

Z hlediska přínosu procesu posouzení a řízení rizik je zřejmé, že správně provedené posouzení 
je určitým auditem stávajícího stavu, přináší lepší poznání systému, aktualizaci a oživení 
neřešených problémů, umožňuje nastavení lepších postupů a správných informačních toků. 
Klíčové samozřejmě bude udržení systému, aby se řádnou verifikací a pravidelným 
přezkoumáním celý systém aktualizoval a zlepšoval. Posouzení rizik může vnést nový tvořivý 
impuls do spolupráce mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury, pokud se jedná o 
oddělené subjekty. U oddílného provozovatelského modelu provozovatel většinu kritických 
míst zná, proto je vhodné začít řešit systémy s největšími riziky. Posouzení rizik pak může 
pomoci vlastníkovi v rozhodnutí kam směřovat investice. Jeden z prvních zpracovaných PŘ 
s posouzením rizik v rámci Středočeských vodáren je toho přímým důkazem. Na základě 
posouzení rizik došlo k zásadní rekonstrukci vodojemu, která se dříve delší dobu odkládala. 

Princip WSP by měl být i nadále na odborných seminářích vysvětlován a podporován. Umožní 
se tím výměna zkušeností a zapojení většího počtu odborníků. Již teď řada provozovatelů 
zjišťuje, že bude potřeba využít při tvorbě PŘ více profesí, než v prvních fázích předpokládala. 
Je také na čase, aby se posouzení rizik dostalo do sylabů vysokoškolského vzdělávání 
vodohospodářů, aby absolventi přicházeli do praxe již obeznámeni s tímto principem. 

Podporu je možné hledat i u hygieniků. Zejména v této počáteční fázi celého procesu je 
vhodné konzultovat nejasnosti s příslušnou hygienickou stanicí. Lze předpokládat, že touto 
dobou ještě orgány veřejné ochrany mají více možností se věnovat konzultační podpoře. 
CZWA a SOVAK navíc nabídly SZÚ spolupráci při řešení složitějších případů, o čemž byly krajské 
hygienické stanice informovány. S postupem času budou hygienici stále více zaneprázdněni 
provozními řády k odsouhlasení. 

4. ZÁVĚRY 
Kdybychom si chtěli vypomoci sportovní terminologií, mohli bychom říci, že se zde v případě 
posouzení rizik zavádí nový sport a byly k němu vytvořeny všechny podmínky: hřiště, pravidla, 
rozhodčí. Potenciální hráči dokonce mají povinnost si jít zahrát! Ale většina zatím váhá, nikdy 
ten sport neprovozovala, nerozumí pravidlům, možná i trochu zlenivěla. 

Kdo se do hry pustí spontánně, velmi pravděpodobně jí přijde na chuť, protože v té hře nelze 
prohrát. Kdo se nechá přemluvit, může být do hry vtažen a možná v ní také najde zalíbení. Kdo 
se do hry nechá dostrkat víceméně z donucení, dá se spíše předpokládat, že to odehraje 
z povinnosti, bez valného zájmu a nadšení. Pro takového hráče to bude subjektivně ztracený 
čas, ale objektivně každému prospěje, když si občas protáhne tělo. 

A konečně musíme i předpokládat, že se najdou i tací s velkou nechutí, kteří budou mít 
tendenci různě podvádět, aby se hře maximálně vyhnuli. Ideální by bylo nechat hráče, aby si 
zahráli podle libosti, protože kdo hraje s nechutí, nebývá při hře moc platný. To zde ale 
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vzhledem k okolnostem (základním pravidlům hry) nejde. Je proto nutno hledat kompromisní 
cesty, jak váhající hráče ke hře stimulovat, a přemýšlet, jaký stupeň (ne)zapojení do hry je ještě 
přijatelný a jaký už nikoliv – kdy už se jedná o jasné porušení fair-play, tedy pohrdání ostatními 
účastníky hry. 

Jako u každého začínajícího sportu i u posouzení rizik je problém, že se ještě nedá ukázat moc 
„vzorových zápasů“, které by potenciální hráče nadchly a ukázaly užitečnost hry. Věříme, že 
podobně jako s novým sportem to bude i s posouzením rizik. Že se časem získá více zkušeností 
k předání a následování a váhající či odpůrci poznají jeho užitek a „půvab“. Ale chce to čas a 
vytrvalost. 

Doufejme, že hráči nejvyšší ligy budou hrát co nejlépe a jejich výkony budou skutečně na 
úrovni, která se předpokládá. A snad v okresních přeborech a dalších nižších soutěžích 
napadne majitele klubů, že se vyplatí půjčit si nebo nakoupit pár klíčových hráčů a nešetřit na 
trenérovi - výkony mančaftů pak budou dělat radost zejména domácím divákům. A pokud by 
z toho vzešla nějaká klubová fúze, jen dobře! 

A máme-li až do konce zůstat v tomto sportovním duchu, tak se sluší připomenout, že zápas 
je potřeba hrát s plným nasazením již od začátku a nesnažit se vše dohnat až v závěru nebo 
dokonce spoléhat na prodloužení. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ DUSÍKU NA STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINCE ÚČOV PRAHA VE VAZBĚ 
NA ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ VODNÍ LINKY 

NITROGEN REMOVAL AT THE EXISTING WATER LINE OF PRAGUE CENTRAL 
WASTE WATER TREATMENT PLAN DURING NWL LINE START-UP 

Lánský M. 1*, Srb M.1, Hrubý T.1, Vacková M.1, Sýkora P.1, Wanner J.2 
1 Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 
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ABSTRAKT 
Spuštění nové vodní linky ÚČOV Praha přineslo dynamicky se měnící situaci ohledně množství odpadních 
vod čištěných na Stávající vodní lince (SVL) v závislosti na každodenně vzrůstajícím množství odpadních 
vod čerpaných na Novou vodní linku (NVL). Na nastalé změny bylo nezbytné průběžně reagovat 
změnami v nastavení technologie a provozu SVL. Rozsáhlá opatření u naprosté většiny technologických 
celků linky SVL zajistila po celou dobu najíždění NVL udržení stabilního procesu odstraňování dusíku a 
jeho vysokou účinnost. V roce 2018 se podařilo splnit jak limit Ncelk dle platného vodoprávního povolení, 
tak nepřekročit limit Nanorg pro zpoplatnění vypouštěného znečištění. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Bioaugumentace; endogenní denitrifikace; nitrifikace; nová vodní linka ÚČOV Praha; 
odstraňování dusíku; regenerace; stávající vodní linka ÚČOV Praha 

ABSTRACT 
The launch of the new CWWTP resulted in a dynamically changing situation regarding the amount of 
waste water treated on the Existing Water Line (EWL) in relation to the daily increasing amount of waste 
water pumped to the New Water Line (NWL). It was necessary to continuously respond to the changes 
in the setting of the process and operation of SVL. Extensive measures and modifications taken to the 
vast majority of EWL line technology have ensured that the nitrogen removal process is stable and highly 
effective throughout the NWL start-up. In 2018, the Ntotal limit according to the valid water permit was 
met and the Ninorg limit for charging the discharged pollution was not exceeded. 

KEYWORDS 
Bioaugmentation; endogenous denitrification; existing water line CWWTP Prague; new water line 
CWWTP Prague; nitrification; nitrogen removal; regeneration 

1. ÚVOD 

Stávající vodní linka (SVL) ÚČOV Praha 
Ústřední čistírna odpadních vod v Praze na Císařském ostrově byla vybudována a zprovozněna 
roku 1965. Od té doby prošla celou řadou rekonstrukcí a intenzifikací, aby byla schopna plnit 
kvalitativní limity, na které původně nebyla navržena. Podstatným krokem ke zlepšení 
odstraňování dusíku bylo vybudování regenerace s bioaugumentací in-situ v letech 1997-1998 
(Novák a kol., 2003). Kapacita SVL je 1 641 600 EO (jako BSK5) a před uvedením NVL do provozu 
v roce 2018 byla tato její kapacita reálně vyčerpána. 

V technologickém uspořádání SVL je za hrubým předčištěním 8 kruhových usazovacích nádrží. 
Pro umožnění procesu nitrifikace byl před usazovací nádrže dávkován koagulant a flokulant s 
cílem zvýšení účinnosti odstranění organických látek primární sedimentací a tím snížení 
zatížení aktivačního stupně.  
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Po usazovacích nádržích následuje biologický stupeň tvořený osmi aktivačními nádržemi. 
Každá aktivační nádrž se skládá z pěti koridorů rozdělených do devíti sekcí s nastavitelným 
objemem anoxické zóny. Separační stupeň tvoří 12 kruhových dosazovacích nádrží. 

Část vratného kalu je z dosazovacích nádrží vedena na začátek aktivace přes regenerační nádrž 
s částečně variabilními objemy oxických a anoxických zón. Aktivovaný kal je v regenerační 
nádrži obsažen v zahuštěné formě, což snižuje nároky na celkový objem tohoto reaktoru, ve 
kterém dochází ke kultivaci nitrifikačních bakterií tzv. bioaugumentaci in-situ. Jako substrát 
pro kultivaci slouží proud kalové vody z anaerobního vyhnívání kalů (Novák a kol., 2001). 
Účinnost tohoto uspořádání byla opakovaně potvrzena, a to i na jiných ČOV v České republice 
(Krhůtková a kol., 2006) 

Kalové hospodářství zpracovává směsný surový kal vzniklý smícháním primárního kalu z 
usazovacích nádrží s dvoustupňově zahuštěným (gravitační zahušťování s dávkováním 
flokulantu + zahušťovací odstředivky) přebytečným kalem. Směsný surový kal je čerpán do 
termofilně provozovaných dvoustupňových vyhnívacích nádrží. Vyhnilý kal je odvodňován na 
odstředivkách. 

Odstraňování dusíku na SVL ÚČOV Praha 
Zásadním nedostatkem SVL ÚČOV Praha je malá účinnost při odstraňování dusíku, mezi jejíž 
základní příčiny patří: 

• není nainstalován vnitřní recykl. Vzhledem k tomu je jediným médiem přivádějícím 
dusičnany na začátek aktivačních nádrží proud vratného kalu, což limituje účinnost 
biologického stupně v ukazateli celkový dusík, 

• denitrifikační zóny jsou míchány jemnobublinnou aerací, což vede k vnosu kyslíku do 
aktivační směsi a znemožňuje zajistit v denitrifikačních zónách plně anoxické 
podmínky, 

• konstrukční řešení dmychadel v kombinaci s dimenzováním rozvodné sítě neumožňuje 
využít pro zvýšení účinnosti odstraňování dusíku přerušovanou aeraci, 

• regenerační zónou s bioaugumentací in-situ prochází pouze ta část vratného kalu 
pocházející z nových dosazovacích nádrží, tedy přibližně třetina celkového množství 
vratného kalu, 

• v některých denních dobách klesá koncentrace organického substrátu na nátoku do 
denitrifikační zóny aktivační nádrže, což snižuje denitrifikační rychlost. Čistírna není 
vybavena dávkováním externího substrátu do denitrifikačních sekcí aktivační nádrže, 
dávkování externího substrátu je možné pouze do regenerace. 
 

V důsledku všech těchto omezení v kombinaci s dlouhodobě vzrůstajícími koncentracemi Ncelk 
na přítoku a vyčerpanou kapacitou (Hrubý a kol., 2018) bylo v posledních letech stále těžší 
zajistit plnění limitu vodoprávního rozhodnutí pro celkový dusík (roční průměr 25 mg/l) a také 
nepřekročení limitní koncentrace pro zpoplatnění anorganického dusíku (roční průměr 20 
mg/l).  
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Zprovoznění Nové vodní linky (NVL) ÚČOV Praha 
19. 9. 2018 byla do zkušebního provozu uvedena NVL. NVL je samostatná technologická linka. 
Styčným bodem se SVL je kalové hospodářství, kdy veškeré kaly (primární, přebytečný a 
terciární) vznikající na NVL jsou strojně zahuštěny, čerpány do kalového hospodářství SVL, 
zpracovány anaerobní termofilní stabilizací a odvodněny. 

Na Obr. 1 je znázorněno každodenně vzrůstající množství odpadních vod čerpaných na NVL 
v rámci jejího spuštění. Cílový stav, kdy za normálního bezdeštného stavu jsou na NVL 
přijímány všechny odpadní vody z kmenových stok A, C, K a na SVL všechny odpadní vody z 
kmenových stok B, D, E, F, byl v souladu s plánem dosažen po necelých dvou měsících provozu 
NVL. Toto konečné rozdělení v praxi znamená, že z veškerého bezdeštného přítoku odpadních 
vod na ÚČOV Praha natéká cca 43 % na SVL a cca 57 % natéká na NVL. 

Postupné snižování zatížení SVL se zpočátku projevovalo příznivě, protože přestával být 
problém s nedostatkem kyslíku v aktivaci a následně omezenou nitrifikací. Se vzrůstajícím 
podílem odpadní vod čerpaných na NVL kleslo však postupně zatížení SVL natolik, že i při 
nejmenším možném množství dodávaného vzduchu jedním dmychadlem byl významnou část 
dne kyslíku přebytek. Úbytek v zatížení SVL navíc představoval významný úbytek snadno 
rozložitelného substrátu nezbytného pro denitrifikaci.  

Nelineárně vzrůstající množství odpadních vod čerpaných na NVL se rovněž odráželo v 
nelineárním zvyšování objemu primárního kalu z NVL načerpávaného do kalového 
hospodářství SVL a úbytku produkce primárního i přebytečného kalu na SVL. Při najíždění NVL 
bylo plánováno poměrně dlouhé období předávání primárního a postupně i přebytečného 
kalu z NVL do kalového hospodářství SVL, aniž by však zároveň byla poměrná část fugátu 
vracena na NVL. Přestože toto období trvalo pouze cca 10 týdnů, množství a jakost fugátu z 
odvodňovacích odstředivek se staly významným faktorem, protože dusíkaté zatížení 
pocházející z fugátu se vůči odpadní vodě přitékající na SVL relativně zvyšovalo. 
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Obr. 1. Harmonogram denního čerpaného množství odpadních vod na NVL ÚČOV Praha při jejím zprovoznění 

2. OPTIMALIZACE SVL 
Každodenní nelineární snižování objemu odpadní vody načerpávané na SVL spolu s důsledky 
z toho vyplývajícími vyžadovalo pohotové operativní řízení celé technologie a provozu ČOV. 
Hlavní zásahy do chodu a uspořádání SVL byly následující: 

Mechanický stupeň 
S klesajícím průměrným přítokem bylo třeba upravit provozování lapáku písku tak, aby se 
organický kal neusazoval v lapácích písku ani písek neprocházel do usazovacích nádrží. 
Z původních šesti komor se postupným snižováním došlo k současným třem provozovaným 
komorám. Provzdušňovací elementy byly v předchozím období provozovány zhruba v první 
polovině každé komory a postupně došlo k jejich otevření cca do dvou třetin až třech čtvrtin 
každé komory. 

Spolu se snižujícím se běžným (bezdeštným) průtokem byl postupně snižován počet 
provozovaných usazovacích nádrží až na čtyři. Na deště bylo v přechodném období, kdy byla 
povinnost přijmout dešťový průtok až do hodnoty 6,0 m3/s oproti konečným 4,1 m3/s, 
nezbytné reagovat provozním opatřením v podobě operativního najíždění dvou odstavených 
usazovacích nádrží. Pro zvýšení množství snadno rozložitelného substrátu přicházejícího z UN 
do aktivace bylo ukončeno dávkování koagulantu a flokulantu pro předsrážení, jakmile to 
snížené zatížení aktivace umožnilo. 
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Obr. 2. Postupné odstavování usazovacích nádrží na SVL po zprovoznění NVL 

Aktivace 
Pro zvýšení účinnosti odstraňování dusíku byla primárně snaha kompenzovat absentující 
interní recirkulaci uspořádáním anoxických a oxických sekcí v aktivaci. Tato optimalizace byla 
obtížná s ohledem na skutečnost, že aktivační linky SVL nemají striktně denitrifikační zóny 
míchané míchadlem. Denitrifikační zóny jsou vytvářeny snížením dodávky vzduchu na 
minimální možnou úroveň, při které ještě dochází k dostatečnému míchání aktivovaného kalu 
v nádržích. Navíc matematický model zpracovaný v SW GPS-X, který optimalizaci uspořádání 
jednotlivých sekcí modeloval, byl zpracován pouze pro zatížení při konečném rozdělení 
čerpaného množství mezi NVL a SVL a byl tedy v první fázi nepoužitelný. Pro řízení aktivace v 
prostředí rychlých změn nátoku byl však matematický model nezbytný. Proto byl vytvořen 
vlastní zjednodušený model aktivace v excelu vycházející z nitrifikačních a denitrifikačních 
rychlostí získaných z kinetických testů prováděných 1x/měsíc v kombinaci s dobami kontaktu 
v jednotlivých nádržích. 

Zjednodušený matematický model ukázal jako optimální uspořádání D-N-D-N, a to i přes 
uvažovanou pomalejší kinetiku denitrifikace v druhé denitrifikační části. Na základě toho byly 
jako denitrifikační zóny vyčleněny aktivační sekce 1, 2 + 6, 7 a jako nitrifikační ponechány sekce 
3, 4, 5 + 8, 9. V průběhu testování tohoto uspořádání se ukázalo, že v takto nastavených 
„anoxických“ zónách 6 a 7 je v některých částech dne i více než 1 mg/l O2.  

Na základě tohoto zjištění bylo po prověření upraveným modelem uspořádání aktivace D-N-
D-N nahrazeno uspořádáním s post-denitrifikací. Toto řešení bylo vzhledem k podmínkám 
(absence míchadel v aktivaci, nemožnost přerušované aerace) jediné, které dávalo šanci na 
zvýšení účinnosti odstraňování dusíku. Post-denitrifikace byla na SVL úspěšně odzkoušena při 
havarijních nátocích v roce 2017. Důvodem tehdejšího použití však byla skutečnost, že se 
dusičnanový dusík v nátokové galerii aktivace vyskytoval v zanedbatelně nízkých 
koncentracích, a nebylo tak možné posílit proces denitrifikace převodem předních sekcí 
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aktivačních nádrží do anoxických podmínek (Hrubý a kol., 2018). Z praxe je nicméně známo, 
že post-denitrifikační sekce může i bez dávkování externího substrátu pomoci snížit Ncelk 
v odtoku díky endogenní denitrifikaci (Batěk a kol., 2018; Novák a kol., 2014), byť je kinetika 
denitrifikace bez přítomnosti snadno rozložitelného substrátu významně pomalejší než při 
klasickém D-N uspořádání. Postupně proto byly převedeny do režimu denitrifikace aktivační 
sekce 1, 2, 3, 8 a 9, přičemž sekce 8 a 9 byly určeny pro endogenní denitrifikaci. Jelikož je 
kýžený efekt patrný pouze v případě, že sekce před post-denitrifikací nejsou přesyceny 
kyslíkem (Novák a kol., 2014), bylo pro snížení vnosu kyslíku do sekcí 8 a 9 přiškrceno 
provzdušňování sekce 7. 

Kromě optimalizace uspořádání oxických a anoxických zón aktivace bylo nezbytné rovněž 
průběžně řídit a optimalizovat dodávku vzduchu do aktivace. Toto řízení bylo nezbytné nejen 
ve vazbě na snižování zatížení natékajícího na SVL, ale rovněž ve vazbě na jeho změny 
v průběhu dne. Z původního trvalého chodu tří dmychadel se potřeba dodávky vzduchu 
dostala do situace, kdy bylo v některých částech dne potřeba dmychadel jen dvou. Odstavení 
jednoho dmychadla nebylo možné zajistit jinak, než průběžným sledováním koncentrací N-
NH4+ v aktivaci a na odtoku z ČOV s následným pokynem velínu SVL k odstavení dmychadla. 
S postupujícím ubýváním zatížení bylo třeba využívat pouze dvou dmychadel, v některých 
částech dne připínat třetí dmychadlo a v jiných naopak jedno ze dvou dmychadel odstavovat. 
Tato situace je znázorněna na Obr. 3, kde jsou světle vyznačeny doby chodu tří dmychadel a 
tmavě doby chodu jednoho dmychadla. V neoznačených úsecích byla v provozu dvě 
dmychadla. Z obrázku je patrné, že délka těchto dob se mění jak v průběhu dne, tak 
s postupujícím snižováním zatížení SVL.  

 

 Obr. 3. Znázornění změn potřeby dodávky vzduchu do aktivace SVL ÚČOV Praha po zprovoznění NVL 

Při konečném rozložení množství čerpaných odpadních vod se ukázalo, že i při chodu pouhého 
jednoho dmychadla je dodávka vzduchu do systému vyšší, než je žádoucí z hlediska dosažení 
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anoxických podmínek v anoxických sekcích (viz výše). Tato situace nastávala i přesto, že 
dmychadlo v průběhu dne v závislosti na hodnotách N-NH4+ v aktivaci snižovalo svůj výkon na 
minimum. Proto vznikla idea dodávku vzduchu dále omezit a zvýšit účinnost odstraňování 
dusíku přerušovanou aerací. To se však z provozně-technických důvodů ukázalo jako 
neproveditelné. V dalším období bylo vytváření anoxických podmínek v aktivaci dále 
prohloubeno úpravou dmychadla tak, aby došlo ke snížení jeho minimálního výkonu. 

Regenerace 
Provozní výsledky ukázaly, že za optimalizovaného uspořádání aktivačních sekcí jsou pro 
dosahované hodnoty dusíku na odtoku z ČOV zásadní koncentrace dusičnanů natékajících do 
aktivační nádrže z regenerace. Pokud tyto koncentrace překračovaly hodnotu cca 20 mg/l N-
NO3-, nebyla denitrifikační kapacita anoxických sekcí na začátku aktivace dostačující. To bylo 
markantní zejména za nízkého ranního nátoku, kdy je podíl vratného proudu z regenerace vůči 
celkovému nátoku na aktivaci nejvyšší a současně je nejnižší přísun snadno rozložitelného 
substrátu pro denitrifikaci. Neodstraněné dusičnany postupovaly dále technologickou linkou 
a zvyšovala se jejich koncentrace v odtoku. Zároveň se spolu s vratným kalem z nových 
dosazovacích nádrží vracely do regenerace, která je však nedokázala odstranit a tak spolu 
s nově vzniklými dusičnany přicházely znovu na začátek aktivace. Tímto cyklem se sice mírně, 
ale trvale zvyšovala koncentrace dusičnanů na odtoku z čistírny. 

Klíčovým krokem pro podporu denitrifikace v regeneraci bylo převedení třetí sekce z oxického 
do anoxického režimu. Zjednodušený matematický model totiž ukázal, že pro reálné 
dlouhodobě dosahované nitrifikační rychlosti stanovené nitrifikačními testy bude jedna oxická 
sekce na dosažení potřebné míry nitrifikace dostačující. Oproti standardnímu uspořádání čtyř 
regeneračních sekcí v režimu D-N-N-D byla nyní regenerace provozována v režimu D-N-D-D. 
Sekce R1, R3, R4 byly tedy provozovány v anoxickém režimu, v oxickém režimu zůstala pouze 
sekce R2. Zásadním faktorem se současně stala kvalita fugátu, protože její zhoršení by snadno 
mohlo vést k nedostatečné účinnosti odstranění N-NH4+ v oxické sekci. 

Dosazovací nádrže 
Dosazovací nádrže byly ponechány v provozu všechny, aby byl získán nejvyšší možný 
recirkulační poměr pro denitrifikaci. Toho je dosaženo tím, že navzdory poklesu množství 
čištěných odpadních vod o více než polovinu zůstalo zachováno čerpání maximálního 
možného množství vratného kalu. Nová situace nicméně přinesla některé problémy. Ve 
srovnání s původním stavem se zhoršily možnosti řízení rozdělení nátoku mezi staré DN a nové 
DN. Dále v době minimálních ranních průtoků neodtéká z nových DN po dobu cca 3 h žádná 
vyčištěná odpadní voda, takže mj. osazená měřidla nejsou po tuto dobu ve vodném prostředí, 
ale na vzduchu. To je problematické jednak kvůli filtru analyzátorů (více se zanáší), ale zejména 
osazeným sondám NL a N-NOx (nutnost zařídit klid stírátek po dobu vynoření sond, jinak 
dochází k poruchám motorků). Navzdory těmto problémům však převažují výhody tohoto 
uspořádání. Obavy, že doba zdržení kalu v dosazovacích nádržích bude příliš dlouhá a 
negativně ovlivní reologické a separační vlastnosti kalu, se nepotvrdily. 
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3. VÝSLEDKY 
Díky popsaným opatřením se podařilo na SVL po celou dobu najíždění NVL udržet stabilní 
proces odstraňování dusíku a průběžně přizpůsobovat proces biologického čištění rychle a 
výrazně se měnícím podmínkám. 

 
Obr. 4. Koncentrační hodnoty Nanorg a Ncelk na odtoku ze SVL ÚČOV Praha v období 1-2018 až 6-2019 

Průměrná roční koncentrace Ncelk na odtoku ze SVL nepřekročila za rok 2018 hodnotu limitu 
dle povolení nakládání s vodami 25 mg/l. Průměrná hodnota za první pololetí roku 2019 byla 
16,7 mg/l ve srovnání s hodnotou 24,6 mg/l za stejné období roku 2018. Průměrná roční 
koncentrace Nanorg na odtoku ze SVL nepřekročila za rok 2018 hodnotu limitu pro zpoplatnění 
20 mg/l. Za první pololetí roku 2019 činila průměrná hodnota Nanorg na odtoku ze SVL 14,0 mg/l 
ve srovnání s hodnotou 21,6 mg/l za stejné období roku 2018. 

Koncentrační hodnoty Nanorg a Ncelk na odtoku ze SVL ÚČOV Praha v období leden 2018 až 
červen 2019 jsou graficky znázorněny na Obr.4. 

V Tab. 1 jsou uvedeny průměrné měsíční koncentrační hodnoty Ncelk v celkovém přítoku, 
přítoku na aktivaci a v odtoku ze SVL. Tabulka rovněž obsahuje porovnání dosažené účinnosti 
odstranění Ncelk v aktivaci s teoretickou účinností vypočtenou z celkového recyklu podle 
vzorce E (%) = R/(1+R).  
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Tab. 1. Průměrné koncentrační hodnoty Ncelk v profilech SVL a účinnost odstranění 

Datum Q 
(m3) 

Ncelk 

přítok celk. 
(mg/l) 

přítok na AN 
(mg/l) 

odtok 
(mg/l) 

E 
(%) 

E teor. 
(%) 

I. 2018 8 843 350 66,5 52,2 25,7 51 51 

II. 2018 7 484 950 76,0 64,0 27,7 57 53 

III. 2018 9 215 600 74,4 62,6 28,5 54 50 

IV. 2018 8 387 850 77,3 63,1 26,7 58 52 

V. 2018 8 763 800 70,0 56,6 22,7 60 51 

VI. 2018 9 192 050 67,5 51,2 18,8 63 49 

VII. 2018 7 984 950 68,5 57,7 19,5 66 54 

VIII. 2018 8 022 400 62,7 50,9 18,5 64 54 

IX. 2018 8 172 850 70,7 59,7 22,6 62 52 

X. 2018 6 973 400 71,4 61,9 21,9 65 57 

XI. 2018 3 571 600 72,9 62,6 18,5 70 72 

XII. 2018 4 019 800 69,1 59,8 15,0 75 70 

I. 2019  3 777 800 71,0 58,7 17,8 70 71 

II. 2019 3 497 350 71,4 58,4 15,0 74 71 

III. 2019 3 717 747 80,2 62,6 16,6 73 71 

IV. 2019 3 589 800 71,5 58,8 20,5 65 71 

V. 2019 4 132 550 53,7 49,7 15,5 69 69 

VI. 2019 3 672 101 62,4 51,7 14,6 72 71 

 
Z hodnot je patrné, že zatímco před najetím NVL byly dosahované účinnosti odstraňování Ncelk 
významně vyšší než teoretická účinnost, po nájezdu NVL jsou spíše srovnatelné či vyšší jen 
nepatrně. Důvodem je skutečnost, že před najetím NVL v podmínkách deficitu kyslíku 
simultánní denitrifikace v aktivaci významně nahrazovala nízké recirkulační poměry a 
zvyšovala tak celkovou účinnost odstranění Ncelk. V podmínkách nadbytku kyslíku v aktivaci po 
najetí NVL simultánní denitrifikace probíhá v podstatně menším měřítku. Účinnost odstranění 
Ncelk je tak navyšována převážně postdenitrifikací, pro kterou však mnohdy nelze ani při 
nejnižší možné dodávce vzduchu zajistit anoxické podmínky v posledních sekcích aktivační 
nádrže k tomu určených.  

4. ZÁVĚRY 
V prostředí dynamicky se měnícího množství odpadních vod čerpaného na SVL po zprovoznění 
NVL byla realizována řada účinných systémových nastavení a úprav technologie linky SVL. Díky 
tomu se podařilo na SVL úspěšně zvládnout její přechod ze stavu přetížené čistírny 
s nedostatkem kyslíku a díky tomu problematickou nitrifikací do stavu s nadbytkem kyslíku a 
problematickou denitrifikací.  

Hlavní zásahy a opatření byly následující: 

• bylo změněno provozování lapáku písku (provzdušňování, odstavení poloviny komor), 
zrušeno celé předsrážení v mechanickém stupni (dávkování koagulantu i flokulantu) a 
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odstavena polovina usazovacích nádrží pro získání co možná nejvyššího množství 
snadno rozložitelného substrátu pro denitrifikaci, 

• pro řízení aktivace v prostředí rychlých změn nátoku byl vytvořen vlastní zjednodušený 
model, dle kterého byl aktivační proces SVL průběžně řízen. Na základě tohoto modelu 
byla v aktivaci postupně nastavena optimální anoxická zóna, která představovala větší 
část objemu nádrží (1., 2., 3., 8. a 9. sekce všech nádrží), 

• dodávka vzduchu pro aktivaci byla postupně změněna z trvalého chodu tří dmychadel 
k provozu pouze jednoho dmychadla, 

• v regenerační nádrži byla anoxická zóna nastavena v částech R1, R3 a R4, což 
představuje obdobně jako v aktivaci většinu objemu nádrže,  

• dosazovací nádrže byly ponechány v provozu všechny a zároveň zůstalo zachováno 
čerpané množství vratného kalu. Ve spojení s poklesem nátoku tak došlo 
k podstatnému zvýšení recirkulačního poměru potřebného pro denitrifikaci. 

Díky efektivním opatřením, zásahům a úpravám technologie linky SVL se podařilo i 
v dynamické a proměnlivé situaci najíždění NVL udržet stabilní proces odstraňování dusíku a 
jeho vysokou účinnost. Průměrná koncentrace Ncelk na odtoku ze SVL nepřekročila za rok 
2018 koncentrační hodnotu limitu dle povolení nakládání s vodami 25 mg/l a průměrná 
koncentrace Nanorg na odtoku ze SVL nepřekročila za rok 2018 koncentrační hodnotu limitu 
pro zpoplatnění 20 mg/l.  
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ABSTRAKT 
Článek popisuje problém biologického uvolňování fosforu z aktivovaného kalu v praxi v souvislostech s 
konkrétními ČOV, které provozujeme. K tomu, aby k výše uvedenému jevu došlo, je zapotřebí nejen 
přítomnost Poly-P bakterií v aktivovaném kalu, ale také specifické podmínky. V aerobních podmínkách 
(které předpokládáme v nitrifikačních nádržích), tak dochází k akumulaci fosforu, kdežto v anaerobních 
podmínkách (které se vyskytují především v dosazovacích nádržích), dochází k jeho uvolňování z těl Poly-
P bakterií. Zkušenosti ukazují, že i při velmi nízkých koncentracích P-PO4 v nitrifikačních nádržích, 
můžeme na odtoku naměřit ve stejném parametru koncentrace až o několik mg/l vyšší. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Biologické odstraňování fosforu, fosfor, instrumentace; optimalizace; polyfosfát-akumulující bakterie 
(Poly-P)  

ABSTRACT 
This article describes the problem of biological release of phosphorus from activated sludge in practice 
connection with specific wastewater treatment plants, which we operate. For the above described 
phenomenon to occur, not only the presence of Poly-P bacteria in the activated sludge, but also specific 
conditions are required. Under aerobic conditions (which are expected in nitrification tanks), 
phosphorus accumulates, but under anaerobic conditions (which occur mainly in sedimentation tanks), 
it is released from the bodies of Poly-P bacteria. Experience has shown that even at very low 
concentrations of P-PO4 in nitrification tanks, effluent concentrations can be much higher. 

KEYWORDS 
Biological removal of phosphorus, instrumentation; optimization; phosphorus, polyphosphate-
accumulating bacteria (Poly-P)  

1. ÚVOD 
Od uvedení prvních čistíren odpadních vod na principu biologického čištění a využívání 
aktivovaného kalu do provozu, uplynulo více než 100 let. Od té doby došlo ke znatelnému 
posunu nejen ve využívaných technologiích, ale také v citlivosti analytických metod 
používaných ke stanovení koncentrací sledovaných parametrů při procesu čištění.  

Protože se jedná především o biologické procesy, je prostředí čistíren odpadních vod plné stále 
nových poznatků z praxe, které se mnohdy vymykají pokusům prováděným in vitro. To samo 
o sobě vypovídá o diverzitě a vysoké citlivosti mikroorganismů obsažených v aktivovaném kalu 
na (byť nepatrné) změny v okolním prostředí.  

Od roku 2017 jsme se na vybraných ČOV zabývali instalací nových zařízení pro měření 
koncentrace ukazatelů N-NH4, N-NO3 a P-PO4 v aktivaci a řízení dodávky vzduchu do nitrifikace 
dle koncentrace N-NH4 v aktivaci. Změna řízení dodávky kyslíku do aktivací, vedla ke zlepšení 
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kvality odtoku u většiny ukazatelů a k úsporám elektrické energie. Na druhou stranu se na 
některých ČOV objevily problémy s vysokými koncentracemi P-PO4, potažmo Pcelk na odtoku 
ČOV. 

Následující příspěvek je zaměřen na sledování zpětného uvolňování fosforu z aktivovaného 
kalu v dosazovacích nádržích a problémy s vysokými koncentracemi fosforu na odtoku 
některých ČOV. 

2. ČOV ŽATEC 
ČOV Žatec je mechanicko-biologická ČOV projektovaná na 33 333 EO a na maximální okamžitý 
průtok při dešti 250 l/s. Biologické čištění ČOV tvoří dvě oběhové aktivační nádrže o objemu 
2× 2295 m3, osazené míchadlem a jemnobublinným aeračním systémem. Oběhové aktivace 
jsou provozovány s přerušovanou aerací. Levá nádrž je od roku 2008 osazena optickou sondou 
Nitratax SC pro kontinuální měření koncentrace N-NO3, obě nádrže pak kyslíkovými sondami 
a nově od konce roku 2017 také analyzátory Phosphax SC a Amtax SC pro měření P-PO4 a N-
NH4. Dávkování koagulantu pro srážení fosforu probíhá dle aktuální koncentrace P-PO4 v 
jednotlivých linkách. V případě, že je nastavená mezní koncentrace 2 mg/l P-PO4 překročena, 
spustí se čerpadla koagulantu na plný výkon (10 l/s) až do doby, než koncentrace v nádržích 
poklesnou pod nastavenou mez. 

24 hodinové provozní sledování 
Od 15. 4. 2018, 22:00 hod. do 16. 4. 2018, 22:00 hodin, proběhl na ČOV Žatec odběr vzorků a 
stanovení parametru P-PO4 pomocí přenosného kolorimetru Hach DR/890a kyvetové testy 
27425-45 Phosphorus TNT Reagent Set, Low. V průběhu tohoto 24 hodinového intervalu bylo 
odebráno a stanoveno 12 bodových vzorků po 2 hodinách v objemu 100 ml z každého 
určeného místa. K získání koncentrací P-PO4 v oběhových aktivačních nádržích, bylo využito 
dat analyzovaných automatickým analyzátorem Phosphax SC. 

Po hodině dávkování se začala koncentrace fosforečnanů snižovat pouze pozvolna (Obr. 1). 
Tento trend pokračoval delší dobu zhruba od 13:00 do 21:00, avšak nelze jej jednoznačně 
připsat dávkování síranu, neboť tou dobou byla ČOV hydraulicky maximálně zatížená vlivem 
dlouhotrvajícího deště a docházelo k ředění surové odpadní vody na přítoku, viz. Obr. 2. 
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Obr. 1. ČOV Žatec - průběh dávkování koagulantu v závislosti na koncentraci P-PO4 v aktivačních nádržích. 

 

Obr. 2. ČOV Žatec - průběh koncentrace P-PO4 v jednotlivých odběrových místech na ČOV Žatec mezi dny 15. 4. 
2018 – 16. 4. 2018. 

Sledování průběhu uvolňování fosforu z aktivovaného kalu 
V důsledku shodných trendů pozorovaných na více ČOV v severních Čechách, byly určeny další 
čistírny, u kterých byly sledovány schopnosti aktivovaného kalu vylučovat fosfor v určeném 
čase.  

12. 7. 2019 byl proveden 1. test na aktivační směsi odebrané z oběhové aktivace ČOV Žatec. 
Na Obr. 3 je patrné, že největší množství fosforu, bylo uvolněno z kalu během prvních 9 hodin, 
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kdy koncentrace vzrostla z 0,08 na 17,4 mg/l.  Rozdíl mezi 9. a 57. hodinou stanovení, je pouze 
4,2 mg/l P-PO4. 

Dne 17. 7. 2019 bylo provedeno další sledování na aktivovaném kalu z oběhové aktivace ČOV 
Žatec. Z hodnot zjištěných během měření lze konstatovat, že výsledek je velmi podobný 
předchozímu testu (obr. 4).  

Během testů probíhalo měření O2 v nádobě s aktivovaným kalem. Hodnoty této veličiny nejsou 
v grafech uvedeny, neboť koncentrace O2 poklesla na 0 mg/l již během prvních 10 minut. 

 
Obr. 3. ČOV Žatec - průběh uvolňování fosforu z aktivovaného kalu v anoxickém prostředí. Test byl proveden 12. 
7. – 14. 7. 2019. 
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Obr. 4. ČOV Žatec – průběh uvolňování fosforu z aktivovaného kalu v anoxickém prostředí. Test byl proveden 17. 
7. 2019. 

3. ČOV DĚČÍN, BOLETICE  
ČOV Boletice je mechanicko-biologická ČOV projektovaná na 68 000 EO. Tvoří ji dvě totožné 
linky v uspořádání regenerace – anaerobní zóna – denitrifikace – nitrifikace. Anaerobní zóna 
slouží k biologické eliminaci fosforu. Instrumentace biologické části ČOV se skládá 
z  dvoukanálového analyzátoru Amtax SC pro měření N-NH4, z analyzátoru Phosphax SC pro 
měření P-PO4  a sondy Nitratax pro měření N-NO3. N-NH4 je měřen ve třetím kompartmentu 
nitrifikace, P-PO4 je analyzován v odtokovém žlabu nitrifikace a N-NO3 je měřen na konci 
denitrifikační nádrže. Podle naměřené koncentrace P-PO4  je řízeno množství koagulantu, 
které je dávkováno do odtokového žlabu z nitrifikace. 

Sledování průběhu uvolňování fosforu z aktivovaného kalu 
V různých dnech byl odebrán vzorek aktivovaného kalu vždy o objemu 10 l z rozdělovacího 
objektu nátoku na dosazovací nádrže. Během 24 hodin byly z tohoto objemu aktivační směsi 
v časových intervalech odebírány vzorky a v každém z nich byla stanovena koncentrace Pcelk. 
Ke stanovení koncentrace Pcelk byl použit spektrofotometr a kyvetové sety od firmy MERCK. 

Průběh uvolňování fosforu z aktivovaného kalu odebraného 18. 7. 2019 je vynesen na Obr. 5. 
Během prvních šesti hodin došlo ke zvýšení koncentrace Pcelk z 1,9 mg/l na 3,5 mg/l, za dvanáct 
hodin na 4,8 mg/l a po 24 hodinách byla koncentrace Pcelk 5,7 mg/l.
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Obr. 5. ČOV Děčín, Boletice – průběh uvolňování fosforu z aktivovaného kalu v anoxickém prostředí. Test byl 
proveden 18. – 19. 7. 2019. 

Průběh uvolňování fosforu z aktivovaného kalu odebraného dne 29. 7. 2019 je znázorněn 
v  grafu (Obr. 6). Během prvních čtyř hodin došlo ke zvýšení koncentrace Pcelk z 0,5 mg/l na 
5,9 mg/l, za dvanáct hodin na 6,1 mg/l a po 24 hodinách byla koncentrace Pcelk 7,6 mg/l. 

 
Obr. 6. ČOV Děčín, Boletice – průběh uvolňování fosforu z aktivovaného kalu v anoxickém prostředí. Test byl 
proveden 29. – 30. 7. 2019. 
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4. ZÁVĚR 
Ze zkušeností, které jsme získali během provozu a provozních testů aktivovaného kalu, lze 
vyvodit, že ačkoli instrumentace a úpravy řízení ČOV dle aktuálně naměřených koncentrací 
sledovaných parametrů vedly ke snížení vypouštěného Ncelk, vyvstaly problémy se zvýšenými 
koncentracemi Pcelk na odtoku. Phosphaxy SC měřící koncentrace P-PO4 v nitrifikacích přitom 
nezaznamenaly takové výkyvy, jaké jsou na odtoku z ČOV. I když se systémy během 14 dnů po 
snížení dodávky vzduchu dostaly do nového stavu rovnováhy, ukazuje se, že možnost uvolnění 
biologicky akumulovaného fosforu do odtoku existuje nejen u ČOV s řízenou akumulací 
fosforu, ale i u systémů, které biologickou eliminaci fosforu nemají.  

V konkrétním srovnání ČOV Děčín (s biologickou eliminací P) a ČOV Žatec (bez biologické 
eliminace), se ukázalo, že koncentrace fosforu uvolněného z aktivovaného kalu ČOV Žatec, 
byly během prvních 10 hodin pobytu v anoxickém prostředí, prakticky desetinásobné oproti 
ČOV Děčín, kde jsou uměle vytvořené podmínky pro kultivaci těchto mikroorganismů. 

Testy prováděné při provozu ČOV ukazují, že ačkoli analyzátory fosforu v aktivacích nehlásí 
žádné anomálie, současně s tím mohou být na odtoku překračovány limitní hodnoty uvedené 
v povolení. Na tento stav lze reagovat nastavením nižších hodnot maximálních koncentrací 
fosforu v řídicích systémech, což logicky vede ke zvýšení spotřeb koagulantu, neboť systém 
bude dávkovat i v době, kdy koncentrace fosforu na odtoku vyšší nebudou. Jako další možné 
řešení se nabízí zvýšení minimální koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivačních nádržích na 
takovou úroveň, aby nedošlo k jeho úplnému vyčerpání a přechodu do anaerobního prostředí 
uvnitř vloček aktivovaného kalu, případně zvýšení výkonu čerpadel vratného kalu tak, aby se 
co nejvíce zkrátila doba zdržení kalu v dosazovacích nádržích. Toto řešení však způsobí jejich 
zvýšené hydraulické zatížení. Jedním z dalších řešení je umístění analyzátoru fosforu na odtok 
z ČOV, čímž bychom měli kvalitu vypouštěné vody v tomto parametru pod kontrolou a systém 
by mohl reagovat např. zvýšením dávky koagulantu.  

Lze tedy konstatovat, že zvýšené nasazení instrumentace umožňuje přiblížit se 
technologickým a ekonomickým optimům, ale současně přináší více otazníků, než jsme si 
původně představovali. Možnost uvolňování fosforu v dosazovacích nádržích bude 
pravděpodobně limitujícím faktorem při snižování množství dodávaného vzduchu do aktivace. 
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LIMITY ZVÝŠENÉHO SIMULTÁNNÍHO SRÁŽENÍ FOSFORU NA ČOV BÍLINA 

LIMITS OF INCREASED SIMULTANEOUS PHOSPORUS PRECIPITATION IN WWTP 
BÍLINA  
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ABSTRAKT 
Rostoucí požadavky na zlepšení kvality povrchových vod s sebou přináší tlak na odtokové parametry 
z čistíren odpadních vod. Limity znečištění na odtoku z ČOV jsou dány NV č. 401/2015 Sb., o jehož 
novelizaci se v posledních letech hojně hovoří. Cílem tohoto příspěvku není posoudit, zda a jak by nižší 
odtokové koncentrace z ČOV ovlivnily kvalitu povrchových vod. Obsahem je příprava provozovatele na 
možnou změnu legislativy, která jak provozovatelům, tak majitelům vodohospodářské infrastruktury 
způsobí značné náklady – investiční i provozní. Ke sledování byla zvolena ČOV z velikostní kategorie, u 
které není jednoznačný technologický způsob dosažení možných přísnějších limitů v parametru Pcelk. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
ČOV; fosfor; kvalita vody; odpadní vody; odstraňování fosforu; srážení fosforu 

ABSTRACT 
Increasing requirements on improvement of surface waters quality press on the increase of quality of 
wastewater treatment plants discharges. Limits of pollution at the outlet from WWTP are given by the 
Government Decree No. 401/2015 Coll., which has been widely discussed in recent years. The aim of this 
paper is not to evaluate whether and how stricter discharge concentration limits would effect surface 
water quality. The paperdescribes preparation of the operating company for a possible change in 
legislation which will cause considerable costs - both investment and operational - to both operators and 
owners of water infrastructure., A WWTP belonging to the size category where the technological method 
of achieving possible stricter limits in the Ptot parameter is not clear was chosen for monitoring. 

KEYWORDS 
Phosporus; phosporus precipitation; phosporus removal; wastewater; water quality  

1. ÚVOD 
Příspěvek se zabývá testováním limitů simultánního srážení na ČOV Bílina. Předpokládaná 
novela NV č. 401/2015 Sb. je spojena se snížením požadovaných odtokových limitů z ČOV, 
zřejmě největší výzvou by v tomto ohledu bylo případné snížení koncentrace celkového 
fosforu na odtoku z ČOV. V závislosti na velikostní kategorii ČOV je otázkou, jaké volit 
technologické řešení odstranění fosforu. U kategorie ČOV nad 100 000 EO připadá v úvahu 
pouze terciární stupeň čištění. U kategorie 10 000 – 100 000 EO už to tak jednoznačné není. 
Právě do této kategorie spadá ČOV Bílina (19 290 EO). 

Výsledkem testování je ověření možnosti plnění limitů z uvažované novely NV č. 401/2015 Sb. 
beze změny současné technologie, tj. simultánním srážením fosforu. Kromě sledování 
odtokových koncentrací Pcelk byl sledován také vliv zvýšených dávek koagulantu na 
biochemické procesy v biologickém stupni čištění (především proces nitrifikace), a na další 
provozní parametry, jako kvalita aktivovaného kalu (stav biocenózy, sledování obsahu železa 
v kalu a organického podílu v sušině kalu) a eventuální zvýšení produkce kalu. 
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2. PRŮBĚH A METODY VYHODNOCENÍ TESTOVÁNÍ 
ČOV Bílina je mechanicko-biologická ČOV s biologickým stupněm tvořeným dvěma linkami v R-
D-N uspořádání.  Testování probíhalo v období od konce února 2019 do konce dubna 2019. 

Během testování sloužila jedna biologická linka (linka č. 1) jako referenční, dávkování 
koagulantu v ní bylo provozováno v automatickém režimu – dávka koagulantu určována 
algoritmem v ASŘ na základě změřené aktuální koncentrace P-PO4 na odtoku z AN a průtoku 
ČOV. Ve druhé lince (linka č. 2) bylo prováděno testování, dávkování koagulantu bylo 
provozováno v ručním režimu, ve kterém byla pevně určená dávka koagulantu v průběhu 
testování postupně navyšována. 

Odtokové koncentrace byly sledovány jak zvlášť z obou DN, tak ve společném odtoku z ČOV , 
a to zejména v parametrech CHSK, NL, N-NH4, N-NO3, N-NO2, Ncelk, Pc, Fe.  

Aktivita a kvalita aktivovaného kalu v obou aktivačních nádržích byla sledována pomocí 
kinetických a respirometrických testů nitrifikace. V aktivovaném kalu byl také stanovován 
obsah Fe a Pc. 

Během sledovaného období bylo provedeno 5 odběrů vzorků kalu pro kinetické a 
respirometrické testy a pro stanovení obsahu Fe a Pc v kalu. 

První odběr vzorků byl proveden při „standardním“ stavu ČOV, tedy při automatickém režimu 
dávkování koagulantu v obou linkách. Následně došlo k nastavení pevné dávky 2 l/h, která byla 
určena na základě provozních zkušeností a průměrné spotřeby koagulantu na ČOV Bílina. Při 
nastavení této pevné dávky byl proveden další odběr vzorků kalu, po kterém (14. 3.) došlo 
k přenastavení dávky na 4 l/h. Během tohoto nastavení, které trvalo cca 1 měsíc, byly 
provedeny dva odběry vzorků kalu. Následně bylo přikročeno k poslednímu navýšení pevné 
dávky, a to na 7 l/h. Po stabilizaci systému byl proveden poslední odběr vzorku kalů. 

Kvalita odtoku z ČOV byla monitorována po celou dobu testování v běžném režimu provozu 
ČOV, vzorkem typu c (směsný 24h s 2h intervalem, proporcionálně k průtoku ČOV). Dále bylo 
během sledovaného období provedeno 5 odběrů vzorku typu b (směsný 24h s 2h intervalem) 
z odtoku z dosazovací nádrže č. 1 a 5 odběrů vzorku typu b z dosazovací nádrže č. 2.  

3. VÝSLEDKY 

Odtokové koncentrace 
Hlavním cílem testování bylo ověření možnosti plnění limitů uvažované novely NV 401/2015 
Sb., zejména limitu Pcelk simultánním srážením fosforu. V současné době je limit Pcelk na odtoku 
z ČOV 2 mg/l (průměr), resp. 6 mg/l (maximum). V uvažované novele je u velikosti ČOV, do 
které spadá ČOV Bílina, uveden limit 0,5 – 0,8 mg/l. 

V Tab. 1 – 3 jsou uvedeny odtokové parametry zvlášť z jednotlivých DN a také ze společného 
odtoku z ČOV. 
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Tab. 1: Odtokové parametry z DN 1 (referenční linka) ČOV Bílina během testování   

 pH CHSKCr N-NH4 N-NO2 N-NO3 Ncelk Pcelk P-PO4 
průměr 7,4 15,8 0 0,018 8,52 9,8 1,06 0,83 
minimum 7,1 <15 <1,00 0,012 6,23 6,6 0,45 0,40 
maximum 7,6 21 <1,00 0,029 12,30 14,4 1,50 1,40 
datum pH CHSKCr N-NH4 N-NO2 N-NO3 Ncelk Pcelk P-PO4 
odběru   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
25. 2. 2019 7,6 <15 <1,00 0,015 12,30 14,4 1,50 1,40 
5. 3. 2019 7,1 21 <1,00 0,020 8,42 9,1 1,10 0,76 
19. 3. 2019 7,6 20 <1,00 0,012 9,21 12,1 1,50 0,90 
8. 4. 2019 7,2 18 <1,00 0,029 6,44 6,9 0,77 0,71 
22. 4. 2019 7,5 20 <1,00 0,013 6,23 6,6 0,45 0,40 

 

Tab. 2: Odtokové parametry z DN 2 (sledovaná linka) ČOV Bílina během testování 

 pH CHSKCr N-NH4 N-NO2 N-NO3 Ncelk Pcelk P-PO4 
průměr 7,4 17,8 0 0,018 10,66 12,2 1,21 0,93 
minimum 7,2 <15 <1,00 0,014 7,20 8,0 0,59 0,41 
maximum 7,6 25 <1,00 0,023 15,30 15,8 1,60 1,40 
datum pH CHSKCr N-NH4 N-NO2 N-NO3 Ncelk Pcelk P-PO4 
odběru   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
25. 2. 2019 7,5 <15 <1,00 0,017 15,30 15,8 1,60 1,40 
5. 3. 2019 7,2 25 <1,00 0,020 11,60 12,2 1,60 0,86 
19. 3. 2019 7,6 22 <1,00 0,015 11,20 15,3 1,30 1,20 
8. 4. 2019 7,3 22 <1,00 0,023 7,99 9,7 0,95 0,78 
22. 4. 2019 7,5 20 <1,00 0,014 7,20 8,0 0,59 0,41 

 

Tab. 3: Odtokové parametry z ČOV Bílina během testování 

 pH CHSKCr BSK5 NL N-NH4 N-NO2 N-NO3 Nanorg Ncelk Pcelk 
průměr 7,5 12,0 2,6 4,6 0 0,022 9,22 9,24 11,0 1,06 
minimum 7,2 <15 1,9 2,8 <1,00 0,014 3,95 3,97 5,5 0,47 
maximum 7,8 22 3,1 6,4 <1,00 0,043 14,30 14,30 16,6 1,70 
datum pH CHSKCr BSK5 NL N-NH4 N-NO2 N-NO3 Nanorg Ncelk Pcelk 
odběru   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
25. 2. 2019 7,6 <15 1,9 4,6 <1,00 0,018 14,30 14,30 16,6 1,70 
5. 3. 2019 7,4 16 3,0 3,2 <1,00 0,015 9,39 9,41 10,2 1,0 
19. 3. 2019 7,8 <15 2,8 6,0 <1,00 0,014 9,49 9,50 12,6 1,10 
8. 4. 2019 7,2 22 2,2 2,8 <1,00 0,043 8,97 9,01 10,1 0,93 
22. 4. 2019 7,5 22 3,1 6,4 <1,00 0,020 3,95 3,97 5,5 0,58 
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Obr. 1: Koncentrace Pcelk na odtoku z DN1, DN2 a společném odtoku z ČOV Bílina během testování 

Z Tab. 1 – 3 a také z Obr. 1 vyplývá, že během testování došlo k poklesu koncentrace Pcelk na 
odtoku z ČOV, který byl očekáván. Nicméně potencionální limit, jehož rozmezí je vyznačeno 
červenou křivkou, byl dosažen v závěrečném období testování, kdy byla do sledované linky 
čerpána pevná dávka koagulantu 7 l/h. Oproti průměrné hodinové dávce 2 l/h se tedy jedná o 
350% navýšení. 

Z Obr. 1 je dále patrné, že v 1. etapě sledování, kdy byla pevná dávka nastavena na 2 l/h, bylo 
chemické srážení fosforu dostatečné pro splnění současného limitu, nikoliv ale pro jakékoliv 
přiblížení se „novým“ limitům. Po navýšení pevné dávky 14. 3. na 4 l/h došlo k poklesu 
odtokové koncentrace Pcelk z DN2. Po téměř měsíci konstantního dávkování 4 l/h do sledované 
linky došlo k přiblížení se „novým“ limitům Pcelk, konkrétně horní hranici 0,8 mg/l.  Následně, 
10. 4., bylo přistoupeno k poslednímu navýšení pevné dávky, na 7 l/h. Tím bylo dosaženo 
snížení odtokové koncentrace k hodnotě spodní hranice „nového“ limitu 0,5 mg/l. 

Za povšimnutí stojí také naměřené hodnoty Pcelk na odtoku z DN1 (referenční linka). Přestože 
zde bylo dávkování v automatickém režimu, na základě aktuální naměřené koncentrace na 
odtoku z AN, nastaveno na srážení od hodnoty 1,5 mg/l P-PO4, došlo během testovaného 
období k poklesu koncentrace Pcelk na odtoku i z této linky. To lze vysvětlit jednokalovým 
systémem ČOV. Proudy vratného kalu z obou DN jsou čerpány společným potrubím do 
anoxické části regenerace, která je společná pro obě linky. Postupným zvyšováním pevné 
dávky docházelo k akumulaci železa v kalu, jak je patrné z Obr. 2. Tím docházelo k chemickému 
srážení fosforu již během průchodu směsi OV a aktivovaného kalu referenční linkou. 
Automatické dávkování pak bylo spuštěno pouze v momentech, kdy zbytková koncentrace 
železa v kalu nedokázala vysrážet dostatečné množství fosforu.  

  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
c

[m
g/

l]
Pcelk DN 1

Pcelk DN 2

Pcelk odtok

horní mez
nového
limitu

spodní mez
nového
limitu



Harciník a kol.  13. bienální konference VODA 2019 
 

108 
 

Koncentrace železa v kalu a spotřeba koagulantu 
Na ČOV Bílina se používá koagulant pod obchodním označením PIX 113, neboli Fe2(SO4)3. 
V odebraných vzorcích kalu proto byla stanovována koncentrace železa. Z Obr. 2 je patrný 
postupný nárůst koncentrace železa jak ve vzorcích kalu odebraných v jednotlivých aktivačních 
nádržích, tak v dosazovacích nádržích. Nejvýraznější nárůst koncentrace železa nastal u AN2, 
ve které byla během testování postupně navyšována dávka koagulantu, a to z 21 g/kg na 45 
g/kg, tedy více než dvojnásobek původní koncentrace. 

Obr. 2: Koncentrace železa v kalu 

Koagulant je do biologických linek dávkován pomocí dvojice čerpadel, každé čerpadlo slouží 
pro jednu linku. Možných dávkovacích míst je vícero, ale v běžném provozu, stejně jako během 
celého období, ve kterém probíhalo testování, byl koagulant dávkován do odtokových žlabů 
z AN. Bohužel čerpadla nejsou osazena průtokoměry, spotřebu síranu tedy nebylo možné 
vyhodnotit na základě průtoku koagulantu jednotlivými čerpadly. Z toho důvodu byla spotřeba 
koagulantu do jednotlivých linek vyhodnocena na základě rozdílu celkové denní spotřeby a 
denní spotřeby ve sledované lince, do které byla nastavena pevná dávka koagulantu. 

Z Obr. 3 vyplývá, že zatímco spotřeba koagulantu ve sledované lince narostla ve dvou krocích, 
kdy byla přenastavena pevná dávka, spotřeba koagulantu v referenční lince postupně klesala. 
To lze vysvětlit, stejně jako výše uvedený pokles Pcelk na odtoku z referenční linky, 
jednokalovým systémem. Dále je z Obr. 3 patrné, že během sledovaného období došlo 
k postupnému, velmi pozvolnému nárůstu celkové spotřeby koagulantu. 

Přestože ze získaných poznatků lze vysledovat určitý trend nárůstu spotřeby koagulantu, pro 
věrohodnější závěry a ekonomickou bilanci by bylo nutné delší období, během kterého by na 
obou linkách byla nastavena nižší požadovaná odtoková koncentrace Pcelk.  
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Obr. 3: Spotřeba koagulantu jednotlivých biologických linek a celková spotřeba v m3/den 

Ovlivnění biochemických procesů 
Posouzení vlivu zvýšených dávek koagulantu na biochemické procesy čištění byly sledovány 
zejména kinetickými a respirometrickými testy nitrifikace. Jejich výsledkem je rychlost 
probíhající nitrifikace. U respirometrických testů je vyjádřena skrze úbytek koncentrace 
rozpuštěného kyslíku na gram sušiny kalu za hodinu, u kinetických jako úbytek koncentrace N-
NH4, resp. nárůst koncentrace N-NO3 na gram sušiny kalu za hodinu. 

Tab. 4: Rychlosti nitrifikace stanovené na základě respirometrických a kinetických testů nitrifikace 

  27. 2. 2019 12. 3. 2019 24. 3. 2019 9. 4. 2019 24. 4. 2019 

rX [mg/g·h]      
respirometrický test -3,07 -3,06 -2,78 -2,72 -2,45 
kinetický test dle N-NH4 -2,06 -2,03 -1,63 -2,52 -2,19 
kinetický test dle N-NO3 2,07 1,99 1,59 3,02 2,53 

 

Z hodnot uvedených v Tab. 4 je patrné, že zatímco mezi 1. a 2. odběrem, kdy bylo dávkování 
koagulantu upraveno z automatického dávkování (v závislosti na aktuální koncentraci P-PO4 
na odtoku z AN) na pevnou dávku 2 l/h, se rychlost nitrifikace stanovená respirometrickým 
testem nezměnila, v průběhu dalšího testování docházelo s rostoucí dávkou koagulantu ke 
snižování rychlosti. Kinetickými testy nitrifikace nebyl klesající trend rychlosti nitrifikace 
potvrzen. Nicméně výsledky kinetických testů nitrifikace mohou být ovlivněny dobou, kdy bylo 
prováděno testování. První odběry byly provedeny ještě v zimním období, během kterého jsou 
rychlosti nitrifikace obecně nižší, zatímco odběry vzorků při vyšších dávkách koagulantu byly 
prováděny již v jarním období, kdy díky rostoucí teplotě aktivační směsi roste i rychlost 
nitirifikace. 
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Z tohoto důvodu jsou více vypovídající výsledky z respirometrických testů. Klesající rychlost 
nitrifikace v průběhu testování, kdy docházelo k navyšování dávky koagulantu a tím i 
k rostoucímu obsahu železa v kalu, potvrzuje negativní vliv deficitu nutrientů na biochemické 
procesy čištění odpadních vod. (Novák, 2018). 

Ovlivnění zásoby kalu v systému 
Zvýšená dávka koagulantu s sebou nutně přináší také vyšší produkci chemického kalu. Při 
simultánním srážení dochází ke vzniku směsi biologického a chemického kalu. Rostoucím 
podílem chemického kalu v této směsi může docházet ke zhoršení sedimentačních vlastností 
kalu a snížení jeho odvodnitelnosti.  

Z Obr. 4 vyplývá, že během sledovaného období došlo k nárůstu odtahovaného množství kalu. 
K tomu bylo nutné přistoupit po cca měsíčním dávkování 4 l/h do sledované linky, během 
kterého docházelo k postupnému narůstání množství kalu v systému.   

 
Obr. 4: Množství přebytečného kalu odstraněného ze systému v m3/den 

4. ZÁVĚRY 
Testováním limitů simultánního srážení fosforu se společnost SčVK, a.s., jako zodpovědná 
provozní společnost, připravuje na možnou novelu NV 401/2015 Sb., která by mohla přinést 
snížení limitů odtokových koncentrací. 

Zatímco u ČOV v kategorii nad 100 000 EO je zřejmé, že pro splnění potencionálních budoucích 
limitů v parametru Pcelk neexistuje jiná cesta, než terciární stupeň čištění, v kategorii ČOV 
10 000 – 100 000 EO je potencionálně možné nižších limitů dosáhnout i simultánním srážením 
fosforu. To samozřejmě záleží na hodnotě limitu, ale také na konkrétní ČOV, kdy bude nutné 
každou ČOV posuzovat individuálně. 

Jednou z ČOV v kategorii 10 000 – 100 000 EO je i ČOV Bílina. Během sledovaného období bylo 
prokázáno, že zvýšenou dávkou se dá přiblížit nebo i dosáhnout nižších odtokových limitů 
v parametru Pcelk. Zda by těchto limitů bylo možné dosahovat dlouhodobě, je ale otázkou 
dalšího výzkumu a sledování. Stejně tak je tomu i u stanovení spotřeby koagulantu, která 
během sledovaného období jen velmi mírně narostla. Pro lepší vyhodnocení by měla 
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následovat další etapa testování, při které by byl koagulant dávkován automaticky při nižší 
limitní hodnotě P-PO4 v ASŘ. 

Testování také potvrdilo, že simultánní srážení fosforu má negativní vliv na rychlost nitrifikace. 
U některých ČOV může být pokles rychlosti nitrifikace natolik významný, že se bude nutné i na 
těchto ČOV vydat cestou terciárního stupně.  

Zaznamenán byl také nárůst množství odtahovaného přebytečného kalu, což má vliv na další 
provoz ČOV. Vyšší množství kalu může znamenat nutnost zkapacitnění kalového hospodářství, 
zejména strojního odvodnění. Kromě investičních nákladů jsou s vyšší produkcí kalu spojeny i 
náklady provozní, a to na spotřebu flokulantu při odvodnění kalu, a také neustále rostoucí 
náklady za likvidaci kalu. 

Přestože sledování na ČOV Bílina jednoznačně neodpovědělo na otázku, zda lze přísnějšího 
limitu Pcelk, který může být zaveden, dosáhnout pomocí simultánního srážení fosforu, přineslo 
zajímavé poznatky a potvrzení obecně známých skutečností. Závěry z této práce mohou sloužit 
jako podklad pro další výzkum této problematiky.  
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DATABÁZOVÉ ZPRACOVÁNÍ VLASTNOSTÍ KALU 

DATABASE PROCESSING OF THE SLUDGE PROPERTIES 

Pollert J.1*, Švanda O.1, Ďurišová K.1, Procházka J.1, Zvolánek J.1, Sojka F.1, Růžičková I.2, 
Benáková A.2 
1České vysoké učení technické v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7,  166 29 
Praha 6 
2Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6  
*autor pro korespondenci, email: jaroslav.pollert@cvut.cz 

ABSTRAKT 
Příspěvek prezentuje metodiku hodnocení vlastností a chování kalu v dosazovacích nádržích. Během 
několikaletého výzkumu bylo nashromážděno množství informací o chování kalu uložené v databázi. 
Účel databáze shrneme do několika bodů: systematické ukládání dat tak aby bylo možné vše zpracovávat 
najednou, zjišťování vlastností kalu pro matematický model CFD, ověřování hypotéz chování a vývoje 
kalu a vytvoření skupin kalu podle různých vlastností. Pomocí třídících klíčů a propojením informací pak 
můžeme vyhodnocovat vlastnosti kalu za různých podmínek a dostáváme komplexní obraz jeho chování. 
Výstupy jsou použity pro matematické modely chování kalu v CFD. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
CFD; dosazovací nádrž; kal; sedimentace 

ABSTRACT 
The paper presents a methodology for evaluating the properties and behaviour of sludge in the 
secondary clarifiers. During several years of research, a number of information about the sludge 
behaviour was stored in the database. We can summarize the purpose of the database into several 
points: systematic storage of data so that everything can be processed at once, the sludge properties 
for the mathematical model CFD, the verification of the behaviour and development of the sludge and 
the formation of sludge groups according to various properties. By using sorting keys and linking 
information, we can then evaluate the properties of sludge under various conditions and receive a 
comprehensive picture of its behaviour. Outputs are used for mathematical models of sludge behaviour 
in CFD. 

KEYWORDS 
CFD; secondary clarifier; sedimentation; sludge 

1. ÚVOD 
Dosazovací nádrž je jeden z posledních objektů na ČOV a tak se její účinnost přímo projevuje 
na vnosu znečištění do životního prostředí. Návrh podle normy ČSN udává celkovou velikost 
nádrže pro správnou funkčnost, ale nedává návod pro zvýšení účinnosti pomocí vhodného 
vnitřního uspořádání. Tento návrh správného usměrnění proudu je vhodné provést pomocí 
matematického modelování. Základem věrohodnosti matematického modelování je ověření 
výsledků, a to nejlépe pomocí měření na skutečné nádrži. Problémem všech matematických 
modelů je správné použití – tzn. výběr modelu, správná vstupní data, jejich verifikace a 
následná kalibrace. 

2. DOSAZOVACÍ NÁDRŽE 
Dosazovací nádrž je usazovací nádrž sloužící ke gravitační separaci suspendovaných látek z 
odpadní vody na ČOV. Konkrétně k separaci usaditelných vloček biologického kalu, vzniklého 
z biologického čištění. Z funkčního a hydraulického hlediska se prostor nádrže dělí na 
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vtokovou, usazovací, kalovou a odtokovou. Řešení vtokové a odtokové části má zajistit 
rovnoměrné rozdělení a laminární proudění vody v celém usazovacím prostoru.  

3. METODIKA MĚŘENÍ 
Veškeré testy probíhaly na ÚČOV Praha (Mucha, 2009) v sedimentačních kolonách (Obr. 1, Obr. 2). o výšce 
280 cm a průměru 15 cm. Kal byl do kolon čerpán z jednotlivých míst dosazovací nádrže (DN). 
Vzhledem k tomu, že vzorky do kolon jsou odebírány z různých míst DN máme možnost 
sledovat vývoj kalu v samotné nádrži. To nám umožňuje jedinečný pohled na vývoj kalu. Tyto 
hodnoty pak slouží jako vstup do matematického modelu (viz Obr. 3) 

 
Obr. 8. Sedimentační kolony – l = 3 m, vzdálenost 
odběrů 0,15 m, D = 150 mm  

Obr. 9. Detail sedimentačního válce – počátek 
sedimentace 
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Obr. 10. Schéma záznamu, zpracování a výstupu sedimentačních testů  

Vývoj databáze kalů 
Měření na kolonách bylo systematizováno a databázově zpracováno (Obr. 4). Propojením 
těchto informací dostáváme komplexní obraz chování kalu pro matematický model. Kaly jsou 
roztříděny podle vlastností do charakteristických skupin pro potřeby matematického modelu. 
Databáze je klíčovým výstupem pro hodnocení kalu, protože umožňuje porovnávat 
charakteristiky kalu podle zadaných vlastností: 

• systematické ukládání dat tak, aby bylo možné všechna data zpracovávat najednou,
• zjištění vlastností kalu pro matematický model, 
• ověřování hypotéz chování a vývoje kalu,
• vytvoření skupin kalu podle různých vlastností. 

 

Další zpřesnění je zahrnutí dávkování chemikálií – flokulantu, koagulantu (Basim, 2009) aj. 
Původně jsme považovali vytvořený kal za vstupní hodnotu určenou jeho charakteristikou (KI, 
hustota, viskozita, atd.), ale v průběhu projektu se ukázalo, že chování kalu v DN je různé.  

Vlastnosti kalu pro CFD

Fyzikální vlastnstnosti Změna vlastností v čase Vývoj modelu podle 
vlastností

Databázové zpracování dat z měření
Strukturované ukládání dat
•Vlastnosti v propojených databázích

Třídění dle zadaných kritérií
•Kategorizace kalu
•Vývoj chování

Vyhodnocení závislostí a vazeb
• Známé vlastnosti jako vstup (kalový index, NL 

aj.)
• Výstup pro matematický model (hustota, 

viskozita 

Měření vlastností kalu na DN v sedimentačních kolonách
Zdroj odběru
• Umístění odběru v DN
• Různá DN

Historie tvorby kalu
• Online přístroje (průtoky, NL)
• Dávkování chemikálií (koagulant, 

flokulat)

Vlastnosti kalu při odběru 
(nerozpuštěné látky, 

hustota, viskozita, aj.)

Změna vlastností kalu v 
čase (sedimentace, 
nerozpuštěné látky, 

hustota, viskozita, aj.)
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Obr. 11. Databázový systém a relační vztahy 

4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Kaly jsou roztříděny podle vlastností do charakteristických skupin pro potřeby matematického 
modelu. Databáze je klíčovým výstupem, který není veřejný a slouží pro matematický model. 

Zpracování výsledků je možné rozdělit do několika skupin: 

• hodnoty závislé na umístění odběru v nádrži, 
• hodnoty závislé vzájemně na sobě, 
• hodnoty proměnné podle průtokových parametrů. 

 
Zjištěné vlastnosti použijeme pro hodnocení chování a pro vývoj matematického modelu.  

Výhodou databázového zpracování je možnost okamžitě zobrazit relevantní data, a to jak 
v číselné, tak v grafické podobě (Obr. 5). Tím dostáváme komplexní představu o vývoji kalu a 
jeho přesné charakteristice. Seskupením dat vlastností můžeme roztřídit kal do různých skupin 
podle jeho charakteristiky a získat koeficienty pro použití v matematickém modelu (Obr. 6). 
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Obr. 12. Výstup z databáze – charakteristiky před odběrem. Vlevo nahoře je obrázek odběrného místa (červená 
tečka), vlevo dole průměrné hodnoty průtoků a dávkování flokulantu před odběrem, uprostřed sedimentační 
křivka odběru, vpravo průběhy dávkování flokulantu a průtoků před odběrem. 

 
Obr. 13. Výstup pro matematický model – koeficienty Vesilind – Takaćs  

Matematické modelování – využití naměřených dat 
V první fázi výzkumu se soustředíme na výsledky sedimentačních testů. Reologické vlastnosti 
vložíme do matematického modelu a porovnáme se skutečností. V druhém kroku, kdy 
sedimentační model funguje pro různé vlastnosti kalu, přeneseme sedimentační model do 
celé nádrže. Tím dosáhneme výrazného zpřesnění současných modelů. 

Základní a nejdůležitější nadstavbou pro řešení dynamiky kalu je model řešící jeho 
sedimentaci. V rámci mixture přístupu potom sedimentační model řeší rozdíl rychlostí mezi 
vodou a kalem ve vertikálním směru. Běžným a často používaným přístupem je potom aplikace 
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exponenciálního modelu dle Takacse. Ten je založen na empirickém stanovení jednotlivých 
koeficientů rovnice na základě naměřených dat ze sedimentačních testů v koloně. 

𝑢𝑢𝑠𝑠 = �
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 𝑢𝑢𝑠𝑠0exp(−𝑟𝑟ℎ𝑋𝑋) ( 1 ) 

kde us je sedimentační rychlost v m/h, us0 je maximální zónová sedimentační rychlost získaná 
z měření v kolonách. X potom představuje koncentraci kalu v g/l.  Známým omezením tohoto 
přístupu je fakt, že tento model nadhodnocuje usazovací rychlosti malých koncentrací pod 2 
g/l. Proto byl rozšířen Vesilindem (Vesilind, 1968) na dvoj-exponenciální Vesilind – Takaćs 
sedimentační model (Takacs, 1991). Neznámé parametry rh a Xns jsou stanoveny 
z databázového zpracování. 

𝑢𝑢𝑠𝑠 = 𝑢𝑢𝑠𝑠0exp[−𝑟𝑟ℎ(𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑠𝑠)] − 𝑢𝑢𝑠𝑠0exp�−𝑟𝑟𝑝𝑝(𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑠𝑠)� ( 2 ) 

V sedimentačních kolonách byly stanoveny rychlosti zónové sedimentace pro různé 
koncentrace kalu odebraného z různých částí nádrže. Samotný proces usazování a oddělování 
kalu z vody je výsledkem kooperace jednotlivých sedimentačních submodelů (sedimentační, 
reologický, flokulační). To je dobře vidět na následujícím obrázku (Obr. 7), kde zadní hnědá 
křivka je skutečná sedimentace a sloupce jsou naměřené (nahoře) resp. namodelované (dole) 
koncentrace nerozpuštěných látek.

 
Obr. 14. Porovnání sedimentačního modelu (dole) s naměřenými daty (nahoře) 
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Model velmi dobře odpovídá realitě (Obr. 8, Obr. 9), je vidět i navýšení kalového mraku za 
nátokem, což se potvrdilo i kamerovou inspekcí (Obr. 10). Několikanásobnou úpravou 
vlastností kalu podle výsledků z modelu zpřesňujeme koeficienty modelu. 

 
Obr. 15. Rozložení kalu v nádrži v rychlostním poli z matematického modelu DN3 

 
Obr. 16. Naměřené rozložení kalu DN3 

 
Obr. 17. Zvíření kalu za nátokem DN3 
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5. ZÁVĚRY 
Příspěvek ukazuje široké možnosti zpracován měření vlastností kalu, které jsou určující pro 
správné fungování DN a tím i celé ČOV. Odběrem z různých míst při různých stavech DN a 
v podstatě celé ČOV získáváme komplexní informaci o chování kalu, která je systematicky 
uložena v databázi. Databáze zahrnuje nejen informace o kalu samotném, ale taktéž co 
předcházelo jeho vývoji a tvorbě (průtoky, dávkování koagulantu a flokulantu, počasí) 

Výsledky z databázového zpracování poslouží jako parametry kalu pro matematický model, 
který tak svým chováním věrně simuluje chování reálného kalu. Tím je možné objasnit 
hydraulické procesy v dosazovacích nádržích s vysokou přesností pro různé typy kalu. 
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MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, REZERVY V ÚČINNOSTI A PROVOZNÍCH 
NÁKLADECH JSOU SKRYTY V TECHNOLOGICKÉ KONCEPCI JEJICH ŘEŠENÍ  

SMALL WASTEWATER TREATMENT PLANTS, RESERVES OF EFFICIENCY AND 
OPERATIONAL COSTS ARE HIDDEN IN THE TECHNOLOGICAL CONCEPT OF THEIR 
SOLUTION  

Foller J.  
Ing. Jan Foller – ADCHEM, Sadová 369/23, 664 49, Ostopovice 
email: foller@adchem.cz 

ABSTRAKT 
Dokument ukazuje na vybraném příkladu technologické koncepce řešení menších ČOV, jak mohou 
specifika napojené stokové sítě ovlivnit předpokládaný výsledek čištění odpadních vod. Jsou uvedeny 
nejčastější příčiny chyb v řešení návrhu použité technologie a je naznačena možnost nápravy stavu 
změnou režimu provozu nebo úpravou technologického vystrojení a podobně. Postupným rozborem 
jednotlivých technologických uzlů hypotetické ČOV, jako příkladu, tak jak jsou řazeny za sebou, jsou 
diskutovány případy chybných řešení a možnosti nápravy. Výklad je doplněn příkladem realizovaného 
případu z praxe. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Ekonomika; malé ČOV; kalové hospodářství; stoková síť 

ABSTRACT 
The paper shows the selected example of the technological concept of the smaller wastewater 
treatment plants, how can the specifics connected sewerage network affect the expected result of the 
treatment of wastewater. The most common causes of errors in the design of the used technology are 
listed and the possibilities of rectification the state are indicated by changing the operating mode or 
adjusting the technological facility etc. On the example of a hypothetical WWTP, cases of incorrect 
solutions and possibilities of rectification are discussed by successive analysis of individual technological 
nodes. The explanation is complemented by an example of a realized case from practice. 

KEYWORDS 
Economy; sewer network; sludge management; small WWTP 

1. ÚVOD 
Objektivně zdokumentované změny a značné výkyvy v průtocích a kvalitě vod většiny menších 
českých a moravských toků z posledních let naznačují, že je nutné věnovat podstatně větší 
pozornost provozu a funkci i menších čistíren odpadních vod. Důsledky mnohdy 
lehkomyslného nebo nedůsledného přístupu k řešení těchto objektů z minulých let, zvláště 
těch s kapacitami pod 2000 EO se nyní projevují především v případech, kdy stoupá poptávka 
po opakovaném použití biologicky vyčištěných komunálních odpadních vod – recyklací nebo 
k závlahám. Se stoupajícími cenami stavebních prací je zřejmé, že není možné do budoucna 
akceptovat polovičatá nebo neúplná řešení ČOV, která si potom, třeba již po deseti až patnácti 
letech vyžádají intenzifikaci nebo zásadní rekonstrukci i těch technologických uzlů, pro které 
žádné nové, převratné řešení neexistuje, ale při původní stavbě nevyužil investor nebo 
projektant již tehdy známých účinných řešení bez kompromisů. 
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2. ČOV A STOKOVÁ SÍŤ 
Přesto, že je tento referát věnován především hledání technologických řešení, vedoucích 
k minimalizaci provozních nákladů při garanci vysoké účinnosti procesu a maximálního 
ekologického a ekonomického efektu, je nezbytné připomenout zásadní vliv vazby: ČOV – 
kanalizace. Bez nadsázky platí, že čím je řešená, potřebná kapacita ČOV nižší, tím je potřeba 
podrobného rozboru vlastností napojené stokové soustavy důležitější. Podobná zásada by 
měla také platit při povolování napojení s cílem spolučištění, odpadních vod, které nejsou čistě 
splaškové na komunální kanalizaci vedoucí k malé ČOV. Jedná se o rozvahu potřeb lokality a 
jejich vyjádření v kanalizačním řádu k danému systému. Je třeba předem zvážit maximum 
různých možných vlivů na proces čištění, přičemž bychom těžko hledali použitelné vodítko 
v platné legislativě. O to je těžší ve složitějších případech prosazení nezbytných, ale 
nákladnějších technologických řešení. Podrobnější výklad těchto aspektů by však byl již nad 
rámec tohoto textu. V Tab. 1 připomínáme některé důležité rizikové prvky, které sebou nese 
dané řešení stokování. 

Tab. 1. Rizikové prvky stokování 

Stoková síť Koncepční řešení Možná hlavní rizika pro ČOV 

Oddílná splašková 

Gravitační nátok bez ČS Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku 

Gravitační nátok, více ČS 
Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, rozklad vod vlivem zdržení 
a retencí 

Tlaková kanalizace 

Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, rozklad vod vlivem dlouhé 
doby zdržení, koroze stropů betonových prvků 
a elektroinstalace 

Vakuová kanalizace 

Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, rozklad vod vlivem dlouhé 
doby zdržení, koroze stropů betonových prvků 
a elektroinstalace 

Jednotná kanalizace 

Gravitační nátok bez ČS Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, kolísání teploty 

Gravitační nátok, více ČS 
Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, kolísání teploty, rozklad 
vod vlivem dlouhé doby zdržení 

Kombinovaná kanalizace 

Gravitační nátok bez ČS 
Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, kolísání teploty, rozklad 
vod vlivem dlouhé doby zdržení 

Gravitační nátok, více ČS 
Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, kolísání teploty, rozklad 
vod vlivem dlouhé doby zdržení 

Tlaková kanalizace 
Významné kolísání v hydraulickém i látkovém 
zatížení na přítoku, kolísání teploty, rozklad 
vod vlivem dlouhé doby zdržení 

K uvedeným možným problémům je nutné ještě připočíst naopak negativní vlivy příliš krátké 
kanalizace na vystrojení ČOV. Hlavním problémem v takových případech jsou nerozdružené, 
biologicky rozložitelné organické materiály sunuté kanalizací. V Tab. 2 jsou pro ilustraci 
uvedeny reálné koeficienty nerovnoměrnosti nátoků ve špičkách u náhodně vybraných ČOV, 
ve vztahu ke stokové síti. Za jednotku byl použit průměrný průtok, dle ČSN 756401 na ČOV 
1000 EO (1,71 l/s). 
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Tab. 2. Reálné koeficienty nerovnoměrnosti nátoků ve špičkách u náhodně vybraných ČOV, ve vztahu ke stokové 
síti 

Reálné zatížení ČOV – EO Q24 : Qmax Popis stokové sítě 
950 1,0 : 3,50 Oddílná gravitační nátok bez ČS na síti 
675 1,0 : 5,22 Jednotná, měřen odtok z ČOV 
870 1,0 : 2,79 Kombinovaná + DZ na síti 
600 1,0 : 13,48 Kombinovaná + 2 ČS 

3. JAK JE TO S EKONOMIKOU PROVOZU 
Je řada různých přístupů k sestavování kalkulačních vzorců provozních nákladů na čištění 
odpadních vod a není účelem tohoto textu k nim přidávat další. Ale pro srovnání efektu 
různých technologických řešení je nezbytné alespoň nějaké kritérium uvést. Z dlouholeté 
provozní praxe se ukazují, jako přijatelná měřítka úrovně technologie čištění následující: 

 spotřeba elektrické energie na odstranění 1 kg BSK5, přepočteno na 1 m3 odpadní vody  
 spotřeba lidské práce na zpracování 1 m3 odpadní vody 
 dosažené účinnosti v odstraňování jednotlivých forem znečištění (CHSK, NCelk., PCelk.) 

Vzhledem k tomu, že srovnávání účinností procesu má zatím význam pouze u ČOV, kde jsou 
uvedené parametry znečištění předmětem zpoplatnění odtokových koncentrací dle 
hmotnostních bilancí (v současné době u ČOV s kapacitou asi nad 15–20 tis. EO), mají pro 
uvažovanou kategorii ČOV pod 2000 EO význam pouze dvě první položky. Pro hypotetickou 
ČOV s kapacitou 500 EO potom budou teoretické náklady (zadání dle parametrů z ČSN), činit 
přibližně: 

 spotřeba elektrické energie na odstranění 1 kg BSK5, vztaženo na 1 m3 odpadní vody = 
4,0 Kč 

 spotřeba lidské práce na zpracování 1 m3 odpadní vody = 13,28 Kč/hod 

Pro tento jednoduchý výpočet byly použity ceny: 2,00 Kč/kWh a náklad provozovatele na 
obsluhu asi 498,- Kč/h. Z hlediska hypotetického zatížení je uvažována ČOV s kapacitou 500 
EO a specifickým hydraulickým zatížením – produkcí odpadních vod 150 l/EO s koncentrací 
znečištění 400 mg BSK5/l a specifickou spotřebou elektřiny asi 5 kWh/kg BSK5 (údaj ze 
statistického vyhodnocení asi 50 provozů běžných ČOV s D-N systémem podobné kategorie), 
uvažovaná obslužnost asi 2 h/d. Dále je nutno zdůraznit, že je uvažováno s provozem pouze 
jedné ČOV jedním provozovatelem (samostatný provozovatel). Při splnění všech legislativních 
podmínek, které provoz ČOV vyžaduje, se v takovém případě jedná o nejdražší způsob 
provozu. Tvrzení opaku jsou podložena zcela jistě neúplnou analýzou všech nákladů 
s provozem ČOV spojených. 

4. ČOV PRO 500 EO – NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY PROJEKTŮ A ŘEŠENÍ 
Mechanický stupeň – nátok: 

 podcenění dopadu použití čerpadel a technologických zařízení s nadbytečnou kapacitou 
 podcenění významu vyrovnaného zatěžování biologického stupně 
 velké ztráty organické hmoty nedostatečnou separací v mechanickém stupni 
 u nátoku z jednotné kanalizace na ČOV řešení veškerých vod na mechanickém stupni a 

odlehčení až před biologií 
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Biologický stupeň: 
 účelová úprava objemu odpadních vod v projektu, nerespektující ČSN a výhled 
 vyšší uvažované zatížení kalu – nízký objem aktivace 
 podcenění významu důsledné denitrifikace 
 nedostatečně propracované řízení 
 v řadě případů absence kyslíkové sondy 
 používání mamutek k čerpání vratného kalu u D-N systémů aktivace 
 nevhodný poměr objemů nitrifikace a denitrifikace u D-N systémů aktivace 
 chybně navržená aerace 
 chybně navržená plocha dosazovacích nádrží 

Našla by se celá řada nedostatků, které sebou návrhy malých ČOV nesou. Všechny jsou 
většinou důsledkem „úsporných kompromisů v řešení“, ale bez konečného zvážení následků a 
objektivně doložených úspor. 

5. ČOV PRO 500 EO – PŘÍKLAD OPTIMÁLNÍHO VYSTROJENÍ (BEZ OHLEDU NA TYP NAPOJENÉ 
STOKOVÉ SÍTĚ) 

Koncepce mechanického stupně: 
 zatížení mechanického stupně je navrženo se stejnou hydraulickou kapacitou, dle ČSN 

jako biologická linka (srážkové vody u jednotné kanalizace musejí být řešeny 
v předcházející části systému, stejně tak i případný štěrk – je nutno brát jako 
problematický „nadstandard“) 

 hrubé ručně stírané česle (cca 30–40 mm) – nátok na ČOV  
 dvouhřídelový drtič sunutých materiálů (Příklad: X-Ripper nebo ekvivalent) 
 vyrovnávací vstupní čerpací stanice, čerpadla s řezacím ústrojím a kapacitou co 

nejbližší průměrnému hydraulickému zatížení (1,5 – 3,0 l/s), spínání časově 
v kombinaci s hladinovým spínáním, zálohování dle výrobce a kapacity 

 stírané síto s oplachem shrabků surovou odpadní vodou (oka do cca 5 mm) 
 v odůvodněných případech lapák písku 

Důvody navrženého řešení: Základní prioritou při řešení i malých ČOV s největším 
ekonomickým dopadem je optimalizace provozních podmínek v biologickém stupni zajištěním 
rovnoměrného látkového a hydraulického zatížení během celého dne, maximální míra 
oddělení organického znečištění od inertních materiálů, a především homogenizace vod 
s maximální mírou desintegrace biologicky rozložitelných suspendovaných látek a tím zvětšení 
jejich „reakčního“ povrchu. 

Ekonomický efekt řešení: Minimalizace sjednaných el. příkonů na ČOV, významné snížení 
poruchovosti a opotřebení čerpací techniky celé ČOV a technologických zařízení kalového 
hospodářství (úspora lidské práce – praktická „bezobslužnost“), zajištění optimálního složení 
substrátu pro biologickou linku (maximální využití elektrické energie a spotřebovaného 
výkonu dmýchadel), umožnění optimálního provozu dosazovací nádrže s jednoduchou 
automatizací provozu. 
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Koncepce biologického stupně: 
 směšovací aktivace, umožňující efektivní nitrifikaci a denitrifikaci (zatížení kalu pod 

0,05 kg BSK5/kg, při koncentraci optimálně 3,5 kg/m3, maximálně 4,0 kg/m3) 
 hloubka aktivační nádrže zajišťující minimální výšku vodního sloupce nad aeračním 

systémem 4,0 m 
 jemnobublinná aerace (optimální počet elementů, při zohlednění minimálních 

„otvíracích“ průtoků vzduchu)  
 optimalizovaný způsob míchání ve fázi denitrifikace, zajišťující pohyb suspenze kalu 

v celém pracovním objemu nádrže při minimálním zvlnění hladiny (doporučeno je 
návrh otestovat hydraulickým modelem s konkrétním tvarem nádrže) 

 koncentrace kyslíku řízena vhodně umístěnou kyslíkovou sondou s nastavitelnou 
spodní a horní mezí koncentrace pro spínání 

 odtok suspenze z aktivace vždy řešit otevřeným přepadem z hladiny 
 oddělené dosazovací nádrže v samostatném objektu mimo aktivaci 
 při návrhu plochy dosazovacích nádrží vycházet z látkového zatížení (maximálně 6,0 

kg/m2.h), při započítání maximálního výpočtového hydraulického zatížení aktivace, 
maximálního nastavitelného průtoku vratného kalu a maximální povolené koncentrace 
kalu v aktivaci (cca 5,0 kg/m3), dané provozním řádem 

 odtok vyčištěné odpadní vody z dosazovací nádrže děrovaným potrubím vhodné 
dimenze, pod hladinou 

 oddělený odtah vratného a přebytečného kalu samostatným odstředivým čerpadlem 
o výkonu, nejbližším doporučené teoretické hydraulické kapacitě, dle kapacity ČOV 

Důvody navrženého řešení: Základní prioritou při řešení i malých ČOV s největším 
ekonomickým dopadem je optimalizace provozních podmínek v biologickém stupni zajištěním 
maximálního kontaktu suspendované biomasy s odpadní vodou, minimální vnos kyslíku ve fázi 
denitrifikace, maximální využití kyslíku z dodaného vzduchu, maximální využití kyslíku při 
redukci oxidovaných forem dusíku ve fázi denitrifikace, minimalizace spotřeby energie pro 
míchání (viskozita suspenze, tvar nádrže, typ a umístění míchadla), jednoduchost 
technologického schéma ČOV a automatizace procesu. 

Ekonomický efekt řešení: Minimalizace sjednaných el. příkonů na ČOV, významné snížení 
poruchovosti a opotřebení technologických zařízení (úspora lidské práce – praktická 
„bezobslužnost“), optimální využití přirozeného substrátu biologickou linkou (maximální 
využití elektrické energie a spotřebovaného výkonu dmýchadel), jednoduchá automatika 
procesu, vysoká účinnost biologického stupně. 

6. KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MALÝCH ČOV DNES  
Zásadní změnu v názoru na řešení kalové koncovky malých komunálních ČOV si vynutila 
Vyhláška 437/2016, Sb. Důraz na požadavek hygienizace kalu (vznesený již ve Vyhl. 382/2001, 
Sb., do nedávna opomíjený i u nových staveb), mění možnosti výběru vhodných řešení.  

V podstatě se jedná o dvojí možnost přístupu k provozu kalových hospodářství: 
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 na výstupu bude kal zpracován v místě vzniku do formy akceptovatelné pro další 
aplikaci do půdy v souladu s legislativou (zapracování do kompostů, hygienizace 
kyslíkem – přímá aplikace v tekutém stavu) 

 krátkodobá přechodná akumulace v místě vzniku s následným zpracováním ve 
spolupráci s „třetí osobou“ 

Vzhledem k tomu, že by byla ekonomická rozvaha v obou případech spíše spekulací (nemohou 
být předjímány náklady spojené s provozem kompostárny v prvním případě a nemohou být 
vůbec kalkulovány náklady spojené s odvozem tekutého kalu ke zpracování a poplatek za 
odběr kalu v druhém případě), bude zde pouze uvedeno doporučené řešení s minimálními 
provozními náklady bez finalizace koncovky. Takovým řešením je:  

 minimální, provozně únosná akumulace gravitačně zahuštěného kalu v oxických 
podmínkách, bez dalšího zpracování (objem kalojemu na asi 20 dní produkce) 

 aerace kalu blokující spontánní anaerobní rozklad 

Důvody navrženého řešení: Základní prioritou při řešení malých ČOV je minimalizace 
provozních nákladů spojených s provozem zbytečně velkých uskladňovacích kapacit kalové 
koncovky, realizovaných v souladu s ČSN v předcházejících letech, minimalizace spotřeby 
energie spojené s přechodným skladováním kalu a jednoduchá automatizace procesu 
odkalování. 

Ekonomický efekt řešení: Minimalizace sjednaných el. příkonů na ČOV, významné snížení 
poruchovosti a opotřebení technologických zařízení (úspora lidské práce – praktická 
„bezobslužnost“), snížení specifické spotřeby elektrické energie, jednoduchá automatika 
provozu. 

7. PŘÍKLAD PROVOZU KONKRÉTNÍ ČOV PRO ASI 200 EO – ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY 
Pro ilustraci výsledného efektu výše doporučeného přístupu k řešení malé ČOV byl vybrán 
příklad reálné ČOV, vybudované pro samostatně stojící zdravotnické zařízení – penzion pro 
seniory s kapacitou asi 200 osob. ČOV se nachází asi 250 m od objektu, nátok je gravitační. 
V areálu je kromě běžné sociální výbavy hotelového typu i prádelna pro místní potřebu a 
zdravotnický servis. V Tab. 3 jsou uvedeny parametry dané ČOV. 

Konfigurace ČOV: 
 přítok odpadních vod ze zdrojů (kuchyně, prádelna, sociální vybavení), přes ručně 

stírané česle 30 mm, dvouosý drtič, spínaný hladinou v kanalizaci je dále veden do 
vstupní vyrovnávací nádrže – ČS (účinný objem cca 10 m3) 

 čerpání, rovnoměrně po celý den čerpadlem s řezací hlavou (1 + 1), řízeným časově 
v závislosti na výšce hladiny (pravidelný nastavitelný interval doby čerpání, blokování 
spodní hladinou – plovákem), na stírané síto 5,0 mm s časovým spínáním stírání 
shrabků do přistavené nádoby, stírané síto bylo do technologické linky zařazeno 
dodatečně, jak je uvedeno dále. 

 následuje pravoúhlá nádrž nízko-zatížené směšovací aktivace 
− aerace a míchání aktivace je hyperboloidním míchadlem INVENT se zdrojem vzduchu, 

aerace je řízena optickou kyslíkovou sondou s nastavitelnou koncentrací kyslíku a 
časovým spínáním 
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− simultánní srážení fosforu síranem železitým navrženo jako rezerva pro případ potřeby 
(není zatím využíváno) 

− odtok aktivační směsi z aktivace do dosazovací nádrže je „límcovým přepadem“ 
− čerpání vratného kalu je řešeno časově řízeným odstředivým čerpadlem bez řezacího 

ústrojí, (stejné hltnosti, jako má čerpadlo na vstupu), z dosazovací nádrže do vstupní 
vyrovnávací nádrže ČS 

− přebytečný kal je odebírán ručním uzavřením armatury na potrubí vratného kalu a 
otevřením armatury do kalojemu  

Tab. 3. Parametry vybrané ČOV z projektové dokumentace 

Kapacita ČOV EO 200 
Specifická produkce vody  l/os.den 150 
Produkce splaškových vod m3/den 30 
Balastní vody 5 % 1,5 
Qd bezdeštné m3/den 31,5 
Qd max. l/s 0,55 
  m3/den 47,25 
Qh l/s 1,15 
BSK5 kg/den 12 
CHSK kg/den 24 
NL kg/den 11 
Ncelk. kg/den 2,4 
Pcelk. kg/den 0,5 
Kapacita čerpadel ČS (dle výšky hladiny) l/s 1,1 - 1,5 
Zatížení kalu kg BSK5/kg 0,05 
Koncentrace kalu v aktivaci dle PŘ kg/m3 3,5 
Zásoba kalu kg 240,0 
Vstupní vyrovnávací nádrž m3 10 
Objem aktivace m3 70,0 
Plocha dosazovací nádrže m2 9,0 
Objem kalojemu m3 25 
Spotřeba vzduchu-aktivace m3/hod 55 – 65 
Spotřeba vzduchu-kalojem m3/hod 25,0 

ČOV byla realizována rekonstrukcí staré jednotky SBR, v roce 2015–2016, v podstatě jako nová 
stavba. Zkušební provoz byl zahájen v roce 2016 a ukončen v roce 2017. Během zkušebního 
provozu se objevily problémy s ucpáváním nestandardního aeračního systému INVENT 
drobnými kousky drceného materiálu. Toto bylo vyřešeno dodatečnou instalací stíraného síta 
s oky o průměru 5 mm, které nebylo v původním řešení uvažováno. Instalace síta odstranila 
popsané problémy a ukázalo se, že produkce shrabků je minimální díky drcení, a navíc jsou 
shrabky na sítu dostatečně propírány odpadní vodou. Nenaplnily se ani obavy z možného 
zápachu. ČOV je po úpravě v provozu bez problémů a dalších úprav. Tekutý, částečně 
zahuštěný, přebytečný kal je odvážen na jinou ČOV k dalšímu zpracování.  

Kromě výše naznačené technologické koncepce, byly na ČOV realizovány úpravy směřující ke 
zvýšení eliminace fosforu z odpadních vod biologickou cestou. Výsledky všech rozborů za dobu 
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trvalého provozu, od zahájení do současnosti, ukazuje Tab. 4, fosfor je zatím odstraňován 
pouze biologickou akumulací, bez dodatečného srážení železem. 

Tab. 4. Naměřené chemické parametry vybrané ČOV  

ČOV Domov seniorů za období provozu 07/2017–05/2019 
Datum BSK5 CHSK N-NH4 N-NO3 NL Pcelk. 
19.07.2017 5,50 42,0 0,51 < 0,46 < 5,0 1,30 
16.08.2017 4,80 48,0 2,30 < 1,00 10,0 0,59 
16.10.2017 3,10 27,0 0,16  - < 5,0 0,21 
11.12.2017 6,10 51,0 1,60  - 12,0 0,53 
Průměr 2017 4,88 42,0 1,14 < 0,73 < 8,0 0,66 
18.4.2018 6,7 41,0 2,0 - 7,0 0,35 
20.6.2018 6,1 36,0 0,68 < 1,10 8,0 1,1 
20.9.2018 3,9 42,0 0,50 < 1,10 10,0 0,66 
14.12.2018 4,1 46,0 0,41 - 15,0 0,71 
Průměr 2018 5,20 41,2 0,90 < 1,10 10,0 0,71 
15.2.2019 5,4 53,0 3,80 < 1,10 15,0 0,80 
16.5.2019 4,0 42,0 0,60 - 12,0 0,74 
Průměr 2019 4,70 47,5 2,20 < 1,10 13,5 0,71 
Výsledky provozu ČOV před realizací rekonstrukce 
Průměr 2014  52,50 133,7 0,02 13,63 36,8 4,98 
Průměr 2015 14,00 197,7 2,95 9,92 15,0 1,60 

8. ZÁVĚR 
Cílem referátu není hledání odpovědi na každý problém z reálného provozu menších ČOV 
v konkrétních lokalitách, ale hledání cesty, jak dosáhnout toho, aby se předešlo diskutovaným, 
mnohdy fatálním chybám návrhů technologického řešení ČOV, někdy obhajovaným snahou o 
hledání „úsporných“ řešení. Jak lze odvodit z celého textu, považujeme za klíčovou podmínku 
úspěšného a ekonomického provozu malých ČOV řešení mechanického stupně ČOV v duchu 
výše naznačených zásad. Novým technologickým prvkem, kterému přikládáme obzvláštní 
význam je vřazení drtiče větších kusů suspendovaných látek připlavených kanalizací 
v kombinaci s optimálním dimenzováním čerpací stanice na vstupu. Překvapivě vysoká 
účinnost biologické akumulace fosforu na uvedené ČOV je nyní předmětem podrobného 
ověřování použitého technologického konceptu na jiných malých ČOV. 

Závěrem je nutné ještě uvést, že skutečná obslužnost dané ČOV je v průměru nižší než 1 h/d. 
Spotřeba elektrické energie, ale není odděleně sledována a nebylo ji možné z celkového 
energetického zatížení objektu oddělit. Veškerá, pro ilustraci problému použitá data 
z konkrétních provozů jsou anonymní. Použité výsledky však jsou z konkrétních měření 
popsaného zdroje v akreditované laboratoři, doložených protokoly. O spolehlivosti popsané 
ČOV také vypovídá skutečnost, že se na kvalitě vyčištěné odpadní vody neprojevila ani dvojí 
změna obsluhy od zahájení trvalého provozu. 

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 
Statistická vyhodnocení asi 120 provozů ČOV s kapacitou pod 2000 EO, archiv autora 
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KVALITA VODY NA ODTOKU Z DOMOVÝCH ČOV 

QUALITY OF EFFLUENT FROM DOMESTIC WWTP  
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Aquatec VFL, s.r.o., Továrenská  4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom 
*autor pro korespondenci, email: penzes@aquatec.sk 

ABSTRAKT 
Príspevok je venovaný praktickým skúsenostiam s kvalitou vody na odtoku z domových ČOV 
(odstránenie organického znečistenia, ako aj dusíka a fosforu) s použitím zrážadla a bez zrážadla, a to 
jednak v reálnych podmienkach a jednak za kontrolovaných podmienok pri testovaní účinnosti v zmysle 
harmonizovanej normy EN 12566-3. Mnohé nedorozumenia pri  povoľovaní a kategorizácií DČOV 
vyplývajú z nesprávnej interpretácie výsledkov účinnosti v percentách vo vzťahu k povoleným 
koncentračným hodnotám v odtoku z DČOV do povrchových vôd a podzemných vôd.  V tejto súvislosti 
sú hodnotené legislatívne požiadavky v oblasti domových čistiarní odpadových vôd v Českej republike a 
iných krajinách EU a krajinách mimo EU z pohľadu výrobcu DČOV,  ako aj praktické skúsenosti s 
dohľadom na trhu so stavebnými výrobkami, ku ktorým patria aj DČOV.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Domové čistiarne odpadových vôd; kvalita vody; vodárenstvo a ochrana vody 

ABSTRACT 
The paper is devoted to practical experience with the quality of effluent from domestic wastewater 
treatment plant (removal of organic pollution as well as nitrogen and phosphorus) using a precipitant 
and without a precipitant, both under realistic conditions and under controlled efficiency testing in 
accordance with the EN 12566-3. Many misunderstandings in permitting and categorization of waste 
water treatment plants result from incorrect interpretation of efficiency results in percent in relation to 
permitted concentration values in waste water treatment plant outflow to surface waters and 
groundwater. In this context, the legislative requirements in the area of domestic wastewater treatment 
plants in the Czech Republic and other EU and non-EU countries from the perspective of the producer 
of domestic WWTPs are evaluated, as well as practical experience with supervision of the market for 
construction products, including the domestic WWTP.  

KEYWORDS 
Domestic wastewater treatment plants; water quality; water supply and water protection 

1. ÚVOD 
Domové čistiarne odpadových vôd (DČOV) sú definované ako stavebné výrobky a podliehajú 
požiadavkám Nariadenia EP a Rady č.305/2011 o stavebných výrobkoch. Harmonizovaná 
európska norma ČSN EN 12566-3 „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel 
- Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod“ stanovuje 
najmä niektoré vlastnosti domových čistiarní (účinnosť čistenia, vodotesnosť, únosnosť, 
trvanlivosť, reakcia na oheň, uvoľňovanie nebezpečných látok, prípadne iné relevantné 
vlastnosti) a spôsob ich testovania ako stavebného výrobku, ale nestanovuje požiadavky na 
účinnosť čistenia a koncentračné parametre vyčistenej odpadovej vody, čo je v kompetencii 
jednotlivých štátov alebo regiónov.  Ustanovenia ČSN EN 12566-3 sú záväzné pre všetky 
členské krajiny, okrem toho sú akceptované aj v niektorých iných európskych krajinách, ktoré 
nie sú členským štátom EÚ, napr. v Švajčiarsku, Nórsku, v Ukrajine. Mnohé nedorozumenia pri  
povoľovaní a kategorizácií DČOV vyplývajú z nesprávnej interpretácie výsledkov účinnosti 
v  percentách vo vzťahu k povoleným koncentračným hodnotám v odtoku z DČOV do 
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povrchových vôd a podzemných vôd.  Vystáva otázka, aké sú požiadavky v jednotlivých 
krajinách, aké sú dosiahnuteľné účinnosti čistenia v rámci testovacích podmienok a v reálnych 
podmienkach.  

2. POVOLENÉ PARAMETRE NA VYPÚŠŤANIE DO PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD PRE 
DČOV DO 50 EO V EURÓPE 

Keďže určenie požiadaviek na parametre vyčistenej odpadovej vody je v právomoci 
jednotlivých členských štátov, požiadavky sa rôznia v jednotlivých krajinách. V niektorých 
krajinách sú stanovené limity samostatne pre vypúšťanie do podzemných vôd a povrchových 
vôd (Tab. 1,2), v iných sa nerozlišujú limity podľa recipientu, resp. sa uprednostňuje vypúšťanie 
do povrchových vôd (Francúzsko), alebo sú stanovené iné limitujúce podmienky (Rakúsko). V 
niektorých členských krajinách neexistujú vôbec limity na vypúšťanie z DČOV, sú to najmä 
južné krajiny, ako Grécko, Španielsko, Taliansko. V týchto krajinách sa vyžaduje len deklarácia 
o vlastnostiach v zmysle EN 12566-3 a niekedy ani toto nie, čo je v rozpore s právom Únie.  

Tab. 1 Česko, Maďarsko, Slovensko – vypúšťanie do podzemných vôd1) 

 

 

 

 

 

 

Parameter  Česko Maďarsko Slovensko 

CHSKcr 

70%( kat.I ) 

150 mg/l         - 75% ( kat.II ) 

75% (kat.III ) 

BSK5 

80% (kat.I ) 

40 mg/l 

50 mg/l (do 20 EO, max) 

85% (kat.II ) 25 mg/l (do 20 EO) 

85% (kat.III ) 
40 mg/l (20-50EO,max) 

20 mg/l (20-50EO) 

NL       -        - 

50 mg/l (do 20 EO,max) 

25 mg/l (do 20 EO) 

40 mg/l (20-50EO,max) 

20 mg/l (20-50EO) 

NH4-N 80% (kat. III )        - - 
75% (kat.II ) 

Ncelk 50% (kat.III )        - - 

Pcelk 80% (kat.III )   
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Tab. 2. Česko, Maďarsko, Slovensko – vypúšťanie do povrchových vôd1) 

Parameter Česko               Maďarsko                       Slovensko 

CHSKcr 

150 mg/l 150 mg/l (max) 

- 90% (CE) 100 mg/l (necitlivé ob.) 

130 mg/l (ubyt.) 75 mg/l (citlivé ob.) 

BSK5 

40 mg/l 

- 

70 mg/l 
(max) 

95% (CE) 
40 mg/l 

30 mg/l (ubyt.) 

NL 30 mg/l                         -        - 

NH4-N 20 mg/l (do 10 EO) 10 mg/l (citlivé ob.) - 

Ncelk 

30 mg/l (10-50 EO) 

25 mg/l (necitlivé ob.) - 20 mg/l (ubyt) 

50%  (CE) 

Pcelk 
40% (CE) 

    - - 
8 mg/l (ubyt.) 

Escherchia coli 150 KTJ/100 ml     - - 

Enterokoky 100 KTJ/100 ml     - - 

V krajinách v Tab. 3 nie sú stanovené špecifické limity pre domové ČOV do 50 EO okrem 
Slovinska, t.j. tie isté rámcové limitné hodnoty platia aj pre mestské ČOV.  

Tab. 3 Poľsko, Bulharsko, Slovinsko, Ukrajina, Srbsko, Rumunsko1) 

Parameter Poľsko Bulharsko Slovinsko Ukrajina Srbsko Rumunsko 

CHSKcr 150 mg/l  125 mg/l  200 mg/l  80 mg/l  125 mg/l alebo 75% 125 mg/l  

BSK5 40 mg/l  25 mg/l   - 15 mg/l  
40 mg/l alebo 70%(necitlivé) 

25 mg/l  
25 mg/l alebo 90% (citlivé) 

NL 50 mg/l  35 mg/l   - 15 mg/l  - 60 mg/l  

NH4-N  - 15 mg/l   -  -   -  3 mg/l 

Ncelk 30 mg/l   -  -  -  -  15 mg/l 

Pcelk 5 mg/l  2 mg/l   -  -  - - 
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V Tab. 4 sú uvedené limity na vypúšťanie z DČOV do 50 EO v baltických krajinách, kde je dôraz 
kladený najmä na vypúšťanie dusíka a fosforu. 

V krajinách v Tab. 5 nie sú limitované hodnoty celkového dusíka a fosforu, okrem Rakúska, kde 
je limitná hodnota pre amoniakálny dusík. V Nemecku napr.90% DČOV je zaradených do 
kategórie „C“, čiže sa vyžaduje len čistenie organického znečistenia. Požiadavka na nitrifikáciu, 
denitrifikáciu a odstraňovanie fosforu resp. zníženie mikrobiálneho znečistenia sa vyžaduje len 
výnimočne, pri vypúšťaní v chránených oblastiach alebo povrchových vôd určených na 
kúpanie. 

Tab. 4 Baltické krajiny1) 

Parameter Nórsko Litva Švédsko Fínsko 

BSK5/ BSK7 25 mg/l  
35 mg/l (max) 90% (BSK7) 80% (min) 

25 mg/l  15 mg/l (BSK7) 90% (citlivé oblasti) 

Ncelk  - 20 mg/l  

50% 30% (min) 

40 mg/l 40% (citlivé oblasti) 

Pcelk 1 mg/l  5 mg/l  

70% 70% (min) 

90% 
85% (citlivé oblasti) 

0,5 mg/l 

Tab. 5 Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko, Švajčiarsko1) 

Parameter Nemecko Francúzsko Holandsko Rakúsko Švajčiarsko 

CHSKcr 

150 mg/l (trieda C)  200 mg/l  

125 mg/l 90 mg/l  

90 mg/l  (bez nitrifikácie) 

90 mg/l (trieda N) 400 mg/l 
(max) 60 mg/l (s nitrifikáciou) 

90 mg/l (trieda D) 

TOC  -  -  -  30 mg/l 
20 mg/l (bez nitrifikácie) 

10 mg/l  (s nitrifikáciou) 

BSK5 

40 mg/l (trieda C) 35 mg/l  

30 mg/l 25 mg/l  

30 mg/l (bez nitrifikácie) 

20 mg/l (trieda N) 

70 mg/l (max) 20 mg/l (s nitrifikáciou) 
20 mg/l (trieda D) 

NL 

75 mg/l (trieda C) 

85 mg/l (max) 40 mg/l 60 mg/l  

30 mg/l (bez nitrifikácie) 

50 mg/l (trieda N) 
20 mg/l (s nitrifikáciou) 

50 mg/l (trieda D) 
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Priepustnosť - - - - 30 cm 

Usaditeľné látky  -  -  - 0,3 ml/l  - 

NH4-N 

10 mg/l (trieda N) 

 -  - 10 mg/l  3 mg/l  (s nitrifikáciou) 
10 mg/l (trieda D) 

Ncelk 25 mg/l (trieda D)  -  -  -   - 

Pcelk   2 mg/l (trieda +P)  -  -  -  - 

Escherchia coli   100 KTJ/100ml 
(trieda +H) - - - - 

3. DOSIAHNUTEĽNÉ ÚČINNOSTI ČISTENIA A KONCENTRAČNÉ HODNOTY SO ZRÁŽADLOM 
A BEZ ZRÁŽADLA V TESTOVACÍCH PODMIENKACH PODĽA ČSN EN 12566-3 

V nasledovných tabuľkách sú uvedené výsledky z testovania dvoch identických DČOV typu AT 
s nominálnym zaťažením podľa BSK5 0,25 kg/d (4,17 EO) a hydraulickým zaťažením 0,75 m3/d 
v Prüfinstitute für Abwassertechnik, Aachen, kde jedna z DČOV bola vybavená dávkovaním 
zrážadla na fosfor a druhá bola bez dávkovania zrážadla. Konfigurácia biologického reaktora 
bola taká, aby mohla byť prevádzkovaná s opakujúcimi sa sekvenciami pozitívneho a 
negatívneho oxidačno-redukčného potenciálu a riadenie prevzdušňovania, recirkulácie a 
miešania s pravidelným cyklovaním aktivovaného kalu medzi anaeróbnymi, anoxickými a 
oxickými zónami. 

Tab. 6.ÚČINNOSŤ ČISTENIA - Testovanie účinnosti podľa EN 12566-3, Príloha B 

NOMINÁLNE 
ZAŤAŽENIE  

Testovanie s dávkovaním zrážadla 2) Testovanie bez dávkovania zrážadla 3) 

Prítok Odtok Účinnosť Prítok Odtok Účinnosť 

mg/l mg/l % mg/l mg/l % 
CHSK-Cr 813 33 96,7 823  77 91,4 

BSK5 383 3 99,0 386 14 96,4 

NL 406 11 96,8 422 31 92,2 

N-NH4 39,3 4,1 88,2 40,9 5,3 84,8 

Ntot 71,3 9,0 83,0 77,1 12,0 79,2 

Ptot 8,6 0,2 96,4 9,0 1,0 92,2 

      SPOTREBA ZRÁŽADLA - Testovanie účinnosti podľa EN 12566-3, Príloha B 

 Testovanie s dávkovaním zrážadla 2) 

Typ zrážadla                                          PIX-113 
Dávka zrážadla 35 ml/d 

Spotreba zrážadla 12,8 l/rok 
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Špecifická spotreba zrážadla 3,1 l/EO,rok 

 

4. DISKUSIA, ZÁVER 
Špecifickou vlastnosťou domových ČOV je účinnosť čistenia, ktorej spôsob testovania upravuje 
ČSN EN 12566-3. Treba zdôrazniť, že táto norma, na rozdiel od podobných technických noriem, 
ktoré boli platné pred prijatím harmonizovanej normy (napr. nemecká DIN 4261-2 
„Kleinkläranlagen, Teil2: Anlagen mit Abwasserbelüftung, Anwendung, Bemessung, 
Ausführung und Prüfung“ alebo česká ČSN 75 6402 Malé čistírny odpadních vod) nestanovuje 
žiadne technologické parametre, minimálne objemy, plochy, nie sú požiadavky na 
technologické stupne a technologické vybavenie ČOV. Takéto národné požiadavky sú dokonca 
striktne zakázané, lebo bránia voľnému pohybu tovaru v rámci EU, čo je jednou zo základných 
pilierov EU. To, že ako vážne je to myslené, možno uviesť prípad Nemecka, kde roky fungujúci 
systém udeľovania povoľovaní umiestnenia na trh na základe tzv. „allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung“ nemeckým stavebným inštitútom DIBt bol zrušený výnosom 
Európskeho súdneho dvora 16.10.2014. Národné alebo miestne požiadavky môžu upraviť 
jedine požadovanú účinnosť čistenia alebo požadované koncentračné parametre vyčistených 
odpadových vôd, prípadne stanoviť podmienky na prevádzkovanie domových ČOV, napr. 
maximálny počet odkalovaní za rok a pod.  Platí zásada, že národné požiadavky na technické 
parametre domových ČOV nesmú ísť nad rámec požiadaviek, ktoré sú ukotvené v európskej 
harmonizovanej norme, t.j. jediným „pasportom“ na uvedenie na trh EÚ môže byť Deklarácia 
o vlastnostiach v zmysle  Nariadenia EP a Rady č.305/2011 o stavebných výrobkoch, ktorý je 
vystavený na základe testovaní a meraní podľa EN12566-3 (takže žiadne vyhlásenia zhody 
alebo certifikáty o účinnosti a pod.).  

Skutočne dosiahnuteľné hodnoty na odtoku z DČOV v reálnych podmienkach sa prirodzene 
môžu líšiť od dosiahnuteľných výsledkov v testovacích podmienkach. Pôvodným zámerom pri 
sformulovaní legislatívneho rámca pre výrobkový princíp bolo zjednodušenie schvaľovania 
DČOV na základe testovania účinnosti v notifikovaných testovacích laboratóriách. Miestnym 
schvaľovacím orgánom stále zostáva možnosť predpísať koncentračné limity vypúšťania 
odpadových vôd pri odôvodnených prípadoch cestou povolenia na vypúšťanie odpadových 
vôd. 

Počas testovania dvoch identických DČOV typu AT nebola ani jedna z čistiarní odkalovaná (253 
resp. 279 dní), pričom účinnosť čistiarne bola vysoká. Produkcia kalu bola v oboch ČOV AT (bez 
dávkovania aj s dávkovaním zrážacieho činidla) nízka.  

Výsledky dlhodobého testovania účinnosti a ostatných technologických parametrov 
optimalizovaných domových ČOV s technológiou VFL ukázali, že je možné dosiahnuť aj veľmi 
vysokú a stabilnú účinnosť biologického odbúravania dusíka a významnú redukciu fosforu bez 
potreby chemického zrážania. V zariadení boli optimalizované cykly prevzdušňovania, 
recirkulácie a spôsob riadenia procesu za účelom maximalizácie účinnosti biologického 
odbúravania dusíka a fosforu a bolo umožnené diaľkové sledovanie a ovládanie čistiaceho 
procesu. Práve diaľkové sledovanie a ovládanie je kľúčom k väčšej istote povoľujúcich orgánov, 
že DČOV sú naozaj prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku. 
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Vysoká účinnosť čistenia na všetky parametre, ktoré sú vyžadované v rámci EÚ a nízka 
produkcia kalu je možná vďaka trom faktorom: 

• Vysoký vek kalu – produkcia kalu je priamo úmerná veku kalu. 
• Konfigurácia biologického reaktora – je taká, aby mohla byť prevádzkovaná s 

opakujúcimi sa sekvenciami pozitívneho a negatívneho oxidačno-redukčného 
potenciálu.  

• Riadenie prevzdušňovania, recirkulácie a miešania – pravidelným cyklovaním 
aktivovaného kalu medzi anaeróbnymi, anoxickými a oxickými zónami je možné znížiť 
produkciu kalu v konvenčných aktivačných systémoch o 50-60% 4). 
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ABSTRAKT 
V roce 2009 vstoupila v platnost směrnice 128/2009/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Z této směrnice mimo jiné vyplývá 
pro členské státy EU povinnost zpracovat Národní akční plán (NAP) pro udržitelné používání pesticidů. 
Příspěvek se zabývá plněním cílů NAP v ČR v I. období (2012–2017) z hlediska ochrany vod. Dále se 
příspěvek zabývá přípravou NAP pro II. období (2018 - 2022), hlavními cíli se zaměřením na ochranu vod 
nejen z hlediska pesticidů, ale i z hlediska nepřijatelných formulačních přísad a adjuvans (látky zesilující 
účinek). Příspěvek se zaměřuje i na nezbytné náklady k odstranění pesticidních látek při úpravě vody na 
vodu pitnou a na plnění cílů a opatření stanovených v NAP ve státech EU, kde proběhla kontrola 
Evropské komise za období 2012–2017. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Národní akční plán (NAP); pesticidy; ochrana vod; formulační přísady, adjuvans 

ABSTRACT 
In 2009, Directive 128/2009/EC establishing a framework for Community action to achieve the 
sustainable use of pesticides came into force. Among other things, this directive implies the obligation 
for the EU Member States to prepare a National Action Plan (NAP) for the sustainable use of pesticides. 
The contribution deals with the fulfillment of NAP objectives in the Czech Republic in the first period 
(2012–2017) in terms of water protection. Furthermore, the paper deals with the preparation of NAP 
for II. period (2018–2022), the main objectives focusing on water protection not only in terms of 
pesticides but also in terms of unacceptable co-formulants and adjuvants. The contribution also focuses 
on the necessary costs for the removal of pesticide substances during drinking water treatment and for 
meeting the targets and measures set out in the NAP in the EU Member States where the European 
Commission was audited for period 2012-2017. 

KEYWORDS 
National Action Plan (NAP); pesticides; water protection; co-formulants; adjuvants 

1. ÚVOD  
Národní akční plán udržitelného používání pesticidních látek (dále je NAP) představuje 
základní koncepční matriál pro omezování negativních důsledků používání pesticidních látek 
v České republice, a to nejen v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí ale i zdraví 
lidí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci apod. 
Zpracování NAP vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 
října 2009, transponované dále do národní legislativy. První NAP v ČR byl schválen usnesením 
vlády na konci roku 2012 na 5-ti leté období (2013 – 2017). NAP obsahoval celou řadu cílů a 
opatření k ochraně vody, které měly být v průběhu uvedeného období realizovány.  Přestože 
probíhala pravidelná jednání dílčích pracovních skupin i koordinační pracovní skupiny, a 
přestože bylo vládě ČR předkládáno pravidelné roční vyhodnocení plnění NAP, nebyla většina 
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opatření v oblasti ochrany vod realizována. Podařilo se ale rozhodně postupně významně 
zvýšit povědomí zúčastněných stran o problematice používání přípravků na ochranu rostlin a 
jeho dopadu na vodní prostředí a zahájit odborný dialog v uvedené problematice. Díky tomu 
se podařilo většinu cílů a opatření pro ochranu vod začlenit i do aktualizace NAP pro další 
období 2018–2022, jehož příprava byla zahájena ve druhé polovině roku 2017. NAP pro II. 
období byl přijat usnesením Vlády ČR č. 353 z 6. 6. 2018. Opatření a cíle NAP se promítají 
zejména do zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů. 

2. OHLÉDNUTÍ ZA NAP 2013–2017 
Úvodem je nutno říci, že členové koordinační pracovní skupiny, kteří prosazovali ochranu 
zdrojů pitné vody, měli nelehkou úlohu. Dílčí pracovní skupina pro oblast vody byla 
ustanovena se zpožděním – v roce 2014 a jako silnější partner začala být vnímána až 
v posledních dvou letech prvního období plnění NAP v ČR.  Přesto se do prvního NAP podařilo 
samostatně vyčlenit důležité dílčí cíle pro oblast ochrany vod a k těmto cílům stanovit opatření 
a k nim odpovědné garanty.  Jak se ale v průběhu období realizace prvního NAP ukázalo, 
nebyla, až na výjimky, jednotlivými garanty věnována přípravě realizaci opatření v oblasti 
ochrany vod náležitá pozornost a mnohá opatření tak během prvního období realizována 
vůbec nebyla. Ke zlepšení situace nedošlo ani poté, kdy při každoročním hodnocení plnění NAP 
bylo opakovaně připomínáno, že cíle v oblasti ochrany vod byly plněny buď jen částečně, nebo 
nebyly plněny vůbec. Garantem za plnění NAP je MZe, kam spadá i provoz vodovodů a 
kanalizací, ovšem z pohledu plnění NAP se zejména zpočátku zdálo, že cílem NAP je pouze 
zachování produkce rostlinné výroby, snížení ohrožení necílových organismů zejména včel a 
ohrožení zdraví osob při manipulaci a aplikaci pesticidů.  
 
Níže pro představu uvádíme opatření, která byla součástí NAP a jak byla během prvního 
období realizována: 

4.31. MŽP v součinnosti s odbornými zájmovými sdruženími připraví do 2014 novelu vyhlášky 
č. 137/1999 Sb. kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny 
ochranných pásem vodních zdrojů, popř. návrh legislativní úpravy ustanovení § 30 vodního 
zákona.  
Nebylo dosud realizováno. MŽP opakovaně prodlužovalo termín, do kterého realizaci 
opatření zajistí. 
4.32. Správce evidence ochranných pásem vodních zdrojů podle § 22 vodního zákona provede 
do roku 2015 aktualizaci této evidence a přijme opatření vedoucí k dostupnosti 
aktualizovaných dat o OPVZ veřejnosti a jejich propojení se stávajícími informačními systémy 
(např. LPIS).  
Plní se postupně se zpožděním, splněno částečně. Evidence není úplná ani právně závazná. 
4.33. MZe ve spolupráci se SRS a MŽP zajistí do 2014 dostupnost aktuálních informací o 
účinných látkách přípravků, jejich relevantních metabolitech, metodách jejich analytického 
stanovení a toxikologických vlastnostech ve vztahu k pitným, povrchovým a podzemním 
vodám pro vodohospodáře případně širokou veřejnost.  
Kontroverzní cíl. Informace o relevantních metabolitech jsou na vyžádání dostupné, jsou 
dostupné informace o metodách analytického stanovení ve vodách prostřednictvím DB 
ČHMÚ – pasportizace pesticidů. Aplikace byla vytvořena v rámci řešení projektu MŠMT č. 
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2B06095 "Výskyt a pohyb pesticidů v hydrosféře ČR a nové metody optimalizace 
monitoringu pesticidů v hydrosféře ČR". 
4.34. MŽP do 2014 ve spolupráci s MZe a SRS (Státní rostlinolékařská správa) poskytne 
vodohospodářům pravidla cíleného monitoringu reziduí v povrchových a podzemních vodách 
využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  
Nebylo dosud realizováno, pravidla pro cílený monitoring provozovatelé dosud nemají. 
4.35. MŽP v součinnosti se svými resortními organizacemi a SRS ve spolupráci s 
vědeckovýzkumnou základnou a univerzitami připraví do 2015 zásady monitoringu reziduí v 
povrchových a podzemních vodách v rámci situačního, provozního, popř. průzkumného 
monitoringu povrchových a podzemních vod v ČR. Součástí těchto zásad je i způsob 
recipročního předávání dat mezi SRS a ČHMÚ/Správci povodí a výrobci pitné vody o výskytu 
reziduí v povrchových a podzemních vodách.  
V I. období NAP došlo k velmi opatrným úvodním vstupům k plnění tohoto cíle. 
4.36. MŽP ve spolupráci s MZe do roku 2014 navrhne a zprovozní systém předávání informací 
o výskytu reziduí v povrchových, podzemních a pitných vodách mezi ČHMÚ,  
podniky Povodí, SRS, výrobci pitné vody a ČIŽP. Při návrhu systému budou v co největší míře 
zohledněny a využity současně fungující evidence.  
Nebylo realizováno v I. období NAP. Následně bylo připraveno předávání prostřednictvím 
portálu ČHMÚ. K předávání dat v I. období NAP docházelo jen na základě individuálních 
dohod a osobních vztahů např. mezi podniky Povodí a výrobci pitné vody. V I. období NAP 
nebyl zakotven systém. 

Takto bychom mohli pokračovat ve výčtu a obdobném zhodnocení plnění dalších 9 cílů pro 
ochranu vod, to ovšem není cílem tohoto příspěvku. 
Pozitivním faktem v celé kauze NAP jednoznačně dominuje to, že se otevřel dialog mezi 
ministerstvy, SZÚ, ČHMÚ, ÚKZUZ (v roce 2013 došlo ke sloučení Státní rostlinolékařské správy 
a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – ÚKZUZ), výzkumným ústavem 
rostlinné výroby, státními podniky Povodí, rostlinolékaři, zástupci hospodařících subjektů a 
v neposlední řadě spolkem SOVAK ČR a provozovateli vodovodů. 
Problematika pesticidů ve vodním hospodářství začala být od otevření dialogu v souvislosti 
s plněním NAP vnímána velmi silně v celé ČR. Přispěla k tomu mimo jiné osvěta mezi odbornou 
veřejností a provozovatelé vodovodů opustili názor „když něco neanalyzuji, nevím o tom, a 
tedy nemám problém“. Na obranu je ale nutné uvést, že k prohloubení informací přispěl 
technický rozvoj analytických metod pesticidů a jejich metabolitů a rozšíření počtu laboratoří, 
které požadované spektrum pesticidních látek s dostatečnou citlivostí byly schopné 
analyzovat. Rozšířeno bylo postupně i spektrum pesticidních látek v rámci státního situačního 
monitoringu jak povrchových, tak podzemních vod. Tím dé factó došlo k rozkrytí problému 
pesticidních látek ve vodách. 
Prohloubení informací o výskytu pesticidních látek ve vodách vyvrcholilo zprávou o kvalitě 
pitné vody v roce 2016 vody za předchozí dvouleté období, kterou byla informována vláda ČR 
o stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jakosti dodávané vody. Ve zprávě se 
konstatuje, že ze současných výsledků šetření vyplývá, že i když se v posledních 20 letech 
jakost vody z vodovodů pro veřejnou potřebu každoročně mírně zlepšovala, v roce 2015 došlo 
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k jejímu zhoršení, danému především vyšší četností nálezů reziduí přípravků na ochrany rostlin 
v pitné vodě. 
Problematika výskytu přípravků na ochranu rostlin (POR) ve vodách byla tímto rozvířena, 
zástupci SOVAK ČR a SZÚ se podíleli na zpracování podkladů a vysvětlení pro ministra 
zemědělství. Ani toto nevedlo dle našeho názoru ke změně systému plnění NAP ani k urychlení 
některých opatření.  
Vznikl ale tlak ze strany místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví, aby 
provozovatelé vodovodů prováděli detailnější monitoring dodávané vody z hlediska 
pesticidních látek. Nelze říci, že se jedná o cílený monitoring pesticidních látek, které byly 
skutečně v okolí jímání surové vody aplikovány. K informacím o reálné aplikaci POR 
v dostatečně krátkém časovém intervalu po aplikaci na konkrétním území se vodohospodáři 
stále nedostanou.  
Ve snaze přiblížit se k cílenému monitoringu POR došlo v některých případech k užší spolupráci 
mezi výrobci pitné vody a s. p. Povodí případně s místními hospodařícími subjekty. 
Poskytování informací však není systémové. 
Informace o aplikacích POR uváděné na web stánkách ÚKZUZ jsou zveřejňovány nejdříve ve 2. 
polovině kalendářního roku sumárně za předchozí rok a hlavně jsou data získávána dopočtem 
na základě stratifikovaného výběru Českým statistickým úřadem. Tedy „přesná čísla“ mohou 
vykazovat značnou statistickou chybu. 
Zástupci ÚKZUZ informovali, že evidence aplikace POR byla a je pořizována za jiným účelem 
než předávat informace vodohospodářům. Jeden přínos aktuálně poskytovaná evidence má, 
statistika o spotřebách POR je od roku 2013 uváděna v členění na kraje a okresy, do roku 2012 
to bylo pouze sumárně za celou ČR. 

3. II. OBDOBÍ NAP 2018-2022, NOVÉ CÍLE V OBLASTI OCHRANY VOD 
Příprava NAP na druhé období byla zahájena ve druhé polovině roku 2017. Proběhlo několik 
jednání koordinační podskupiny voda, kde se jednotliví členové v zásadě shodli na cílech a 
opatřeních pro oblast ochrany vod v uvedeném období. Do NAP se podařilo znovu zakotvit 
většinu důležitých dosud nerealizovaných opatření z prvního období. Rozčarováním ale bylo, 
že některé zásadní cíle a opatření byly vedením oddělení polních plodin MZe bez vysvětlení a 
odůvodnění v další verzi NAP vypuštěny. Jednalo se zejména o opatření týkající se stanovení 
ohrožených oblastí z hlediska jednotlivých pesticidních látek a povinné elektronické evidence 
aplikace pesticidů.  
V listopadu 2017 obdrželo MZe vytýkací dopis od Evropské komise, který se týkal 
nedostatečné implementace Směrnice 2009/128/EC v různých oblastech. MZe odeslalo 
vysvětlující dopis, který byl akceptován. Ze strany EK byl také vznesen požadavek zakotvit do 
NAP měřitelné cíle. Na základě toho došlo k významné úpravě NAP na druhé období.  
Verze NAP na období 2018–2022 byla zpracována na začátku roku 2018, byl upraven i název 
na „Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v ČR“.  
V lednu 2018 byl zveřejněn NAP pro období 2018–2022 k veřejnému připomínkování. 
S ohledem na aktuální poznatky, zkušenosti a informace si zástupci SOVAK ČR dovolili vznést 
některé připomínky a návrhy na úpravu zveřejněného návrhu NAP. Jednalo se zejména o 
upozornění, že institut ochranných pásem se používá pro zdroje s povoleným odběrem vody 
vyšším, než 10 000 m3/rok a nepostihuje tak menší zdroje, individuální zdroje a nezajišťuje ani 
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preventivní ochranu povrchových a podzemních vod pro jejich případné využití jako zdrojů 
pitné vody v budoucnu. 
Dále pak byl uplatněn požadavek, aby do legislativních předpisů, např. do novely vyhlášky č. 
137/199 Sb. byly implementovány „Zásady hospodaření v ochranných pásmech vodních 
zdrojů včetně agrotechnických zásad aplikace POR“.  
SOVAK ČR navrhl, aby MZe do 2020 prověřilo možnosti a případně zavedlo systém cílené 
dotační podpory technických opatření pro snižování obsahu reziduí přípravků při výrobě pitné 
vody v lokalitách, kde nebude možné dosáhnout dostatečně účinného snížení koncentrací 
přípravků na ochranu rostlin ve zdrojích vody aplikací vhodných agrotechnických opatření. 
V rámci prvního i druhého plánovacího období NAP skupina VODA prosazovala pro zajištění 
účinné ochrany povrchových a podzemních vod institut tzv. „ohrožených oblastí“, tj. oblastí, 
které by byly z hlediska používání přípravků na ochranu rostlin nejvíce zranitelné a/nebo již 
jsou těmito látkami zasažené. Jednalo se tedy o pojem zahrnující i jiné pozemky než ochranná 
pásma/PHO vodních zdrojů. Pro takové oblasti bylo navrženo zavedení pravidelného 
hodnocení stavu a posouzení možnosti zavedení speciálních půdo-ochranných a 
agrotechnických opatření včetně následného vyhodnocení jejich účinnosti. Přestože příslušná 
opatření byla součástí NAP pro první plánovací období, návrh NAP pro období 2018-2022 výše 
zmíněný institut „ohrožených oblastí“ a návazná opatření neobsahuje. 
Po veřejném kole připomínek byl upraven NAP pro období 2018–2022 do konečné podoby, 
která byla předložena vládě a NAP byl přijat usnesením Vlády ČR č. 353 z 6. 6. 2018. Lze říci, 
že tato verze NAP poměrně realisticky odráží situaci s aplikací POR a jejich následné zjišťování 
ve vodním prostředí a stanovuje odpovídající potřebné cíle a opatření. Výčet cílů je uveden 
níže. 
 
Cíle NAP 2018-2022 pro oblast ochrany vod: 
 

• přijmout preventivní opatření vedoucí ke snížení výskytu reziduí v povrchových a 
podzemních vodách s důrazem na zdroje využívané nebo využitelné pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou 

• přijmout opatření pro zvýšení efektivity monitoringu výskytu reziduí podzemních, 
povrchových a pitných vod. 

• přijmout legislativní opatření pro zvýšení efektivity kontrol dodržování správných 
zásad použití přípravků.  

• regulace používání některých POR v oblasti, kde účinná látka a její rezidua byla 
opakovaně zjištěna v nadlimitním množství ve vodním zdroji nebo v útvaru povrchové 
či podzemní vody 

• snížit riziko negativního ovlivnění vod při používání přípravků na nezemědělských 
plochách 

• zajistit cílenou podporu opatření ke snížení nadlimitního místního výskytu reziduí v 
dodávané pitné vodě tam, kde dočasně nebude dosaženo vyhovující kvality regulací 
aplikace přípravků prostřednictvím preventivních opatření dle dílčího cíle. Tato 
technologická opatření však nesmí nahrazovat realizaci efektivních opatření v povodí 
vodárenských zdrojů. 
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Opatření ve vazbě na jednotlivé cíle pro oblast ochrany vod uvádí NAP 2018-2022 pod body 
4.20 – 4.32.  

4. POMOCNÉ LÁTKY – FORMULAČNÍ PŘÍSADY A ADJUVANS 
Kromě vlastních POR či jejich reziduí, je nezbytné se zabývat i dalšími látkami, které se při 
aplikacích POR také dostávají do životního prostředí a dosud se jejich o vlivech na okolí, a 
především pak na vodní zdroje, hovoří jen sporadicky. Jedná se především o pomocné 
adjuvanty, tedy o látky aplikované současně s POR pomáhající obvykle ke zvýšení aktivity 
účinných látek úpravou fyzikálních a někdy i chemických vlastností účinné látky přípravku. 
Pomocných látek je velké spektrum jako jsou povrchově aktivní (látky aniontové i kationtové), 
rostlinné oleje, pufrační činidla, látky upravující viskozitu roztoků, zvlhčovadla, odpěňovače, 
rozpouštědla, emulgátory, nosiče, stabilizátory či látky snižující úlety postřiku. Velmi často se 
jedná o surfakanty, které zvyšují schopnost smáčení, adhezi a rozprostření POR na rostlině 
nebo zvyšují pronikání POR skrz buněčné stěny. Jako další mohou aplikační směsi (především 
herbicidní) obsahovat safenery, tedy látky napomáhající větší bezpečnosti aplikované látky či 
s určitou selektivitou vůči plodinám. První safener byl okolo roku 1970 použit 1,8-naftal 
anhydrid. Jde opět o různorodé látky, obvykle cyklické aromáty, jako jsou např. fenyl-
pyrimidin, mefenpyr-diethyl, isoxadifen-ethyl a cyprosulfamid. Mají tedy především zabránit 
poškození plodiny při zachování účinnosti vůči plevelu. Řada zemí přistupuje k safenerům jako 
kdyby se jednalo o pesticidní látky (Kanada, Austrálie). Jsou také aplikovány synergentní látky, 
které mohou zvyšovat účinnost jednotlivých složek POR či zároveň upravovat toxicitu 
mateřských účinných látek. Pomocné přípravky, adjuvanty i aditiva podléhají v ÚKZUZ 
stejnému povolovacímu procesu užití jako POR, a to v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o tisíce položek, není 
možné je zde uvádět. Doporučujeme se s nimi seznámit ve Věstníku ÚKZUZ, kde je uveden 
seznam povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin pro rok 2019  
(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Files/VESTNIK_2019_LEDEN.pdf).  

5. NÁKLADY NA ODSTRAŇOVÁNÍ PESTICIDŮ A JEJICH METABOLITŮ PŘI VÝROBĚ PITNÉ VODY  
 

Souhrn společné ankety SOVAK ČR a ministerstva zemědělství 
Na konci roku 2018 v rámci jednání pracovní skupiny NAP pro oblast vody se zástupci SOVAK 
ČR, Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a ministerstva zemědělství (MZe) dohodli, že na 
podporu prosazení a přijetí opatření navrhovaných k ochraně vodních zdrojů je důležité 
shromáždit údaje o realizovaných a plánovaných investicích do technologií úpraven vody s 
ohledem na výskyt pesticidů a jejich metabolitů v surových vodách včetně nárůstu vyvolaných 
provozních nákladů. 
Byla zpracována anketa formou dotazníku, která byla rozeslána velkým provozovatelům VaK 
a dále těm provozovatelům VaK, kteří mají aktuálně přiznanou výjimku orgánem ochrany 
veřejného zdraví z důvodu nedodržení, resp. překročení limitní koncentrace pro jednotlivý 
pesticid a/nebo sumu pesticidních látek. Informaci o přiznaných výjimkách poskytl SZÚ. 
Anketa proběhla ve 4.Q roku 2018. Celkem odpovědělo celkem 42 provozovatelů VaK. 
Z výsledků jednoznačně vyplývá, že naprostá většina respondentů přijala či v blízké 
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budoucnosti plánuje přijmout některá z níže uvedených opatření v rámci své stávající 
technologie úpravy pitné vody: 

• doplnění o filtry s granulovaným aktivním uhlím, 
• tlaková filtrace přes aktivní uhlí, 
• míchání různých zdrojů vod, 
• nahrazení zdroje, 
• přepojení na jiný vodovod, 
• membránová filtrace a práškové aktivní uhlí, 
• ozonizace a filtrace přes granulované aktivní uhlí. 

1.  
Z výsledků ankety také vyplývá, že jednotliví vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací 
do dnešního dne vynaložili v souvislosti s výše uvedenými úpravami částku cca 430 mil. Kč bez 
DPH, a za dalších cca 1,7 mld. Kč bez DPH jsou připravena opatření, které budou realizována 
v nejbližším období. Vzhledem ke skutečnosti, že ankety se aktivně zúčastnili provozovatelé 
VaK, kteří zásobují téměř 1,7 mil. obyvatel, je nutné považovat uvedená čísla za minimální a 
to i přesto, že na dotazníky reagovaly prakticky všechny největší vodárenské společnosti 
v České republice. 
Takto vyvolané investiční náklady provozovatelů VaK se nutně promítají i do výše provozních 
nákladů, kdy v závislosti na použité technologii, velikosti distribučního systému a objemu 
dodávané pitné vody lze hovořit o navýšení plateb pro vodné ve vybraných případech až o 6 
Kč za m3 vyrobené pitné vody. Tyto údaje vycházejí z prvotních odhadů, neboť v mnoha 
případech se jedná o dosud nerealizované investice, a tudíž nelze nárůst provozních nákladů 
dosud relevantně odhadnout. Výsledná suma tedy nezahrnuje veškerý očekávaný nárůst 
provozních nákladů.  
Z celostátního přehledu nejčastějšího výskytu pesticidů a nejvyšších nalézaných koncentrací 
pesticidů vyplývá, že vodní prostředí je nejvíce zasaženo pesticidy (a jejich metabolity) 
aplikovanými na cukrovku, řepku a kukuřici. 
SOVAK ČR považuje za nutné, aby tento výstup byl odpovědnými orgány brán se vší vážností 
tak, aby byly stanoveny priority řešení v rámci druhého období NAP, byly zohledněny 
požadavky zástupců pracovní skupiny NAP pro oblast voda, a to i ty, které do NAP pro druhé 
období nebyly zahrnuty. Jedná se zejména o zavedení povinné elektronické evidence 
aplikovaných přípravků na ochranu rostlin, aby bylo možné zavést cílený monitoring 
pesticidních látek a dále pak vymezení rizikových oblastí pro konkrétní pesticidní látky a 
přípravky s ohledem na typ a bonitu půdy. 
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6. VÝSTUPY ZE ZPRÁVY EVROPSKÉ KOMISE, DG (SANTE) 2017-6291 

Plnění cílů a opatření stanovených v NAP ve státech EU, kde proběhla kontrola Evropské 
komise za období 2012–2017 
Zpráva uvádí podstatné výstupy internetového dotazníku poskytnutého členskými státy v roce 
2016 a zjištění a závěry řady vyšetřovacích delegací DG SANTE – Evropské komise pro zdraví a 
bezpečnost potravin – obojí bylo zaměřeno na implementaci Směrnice 2009/128/EC, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů (dále jen směrnice). Na dotazník reagovaly všechny členské státy EU. 4 členské státy 
(Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Francie) poskytly dotazník neúplný. Série kontrolních misí byla 
provedena po dohodě s příslušnými členskými státy a jejím cílem bylo komplexní posouzení 
provádění směrnice, implementace opatření a jejich realizace a nastavení správné zemědělské 
praxe k dosažení udržitelného používání pesticidů, a také identifikace hlavních překážek při 
vlastní realizaci. 
Fyzická kontrola implementace směrnice proběhla v šesti navštívených členských státech: 
Dánsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Polsko a Švédsko. Tyto členské státy byly vybrány tak, 
aby poskytovaly průřez různými členskými státy pokrývající různé zeměpisné oblasti (severní i 
jihoevropské), dále byly vybrány velké i malé členské státy, které se liší v pojetí zemědělství a 
potravinářském průmyslu, liší se i rozsahem pěstovaných plodin, aplikací a pojetím 
ekologického zemědělství. V důsledku těchto faktorů je zřejmé, že každý členský stát má svůj 
vlastní jedinečný charakter, a i přístup k implementaci směrnice. 
 
Přehled hlavních zjištění: 
Článek 4 směrnice vyžaduje, aby členské státy přijaly NAP obsahující kvantitativní cíle, opatření 
a harmonogramy ke snížení rizik a dopadů používání pesticidů, NAP mají podporovat rozvoj a 
zavádění systému integrované ochrany a alternativní přístupy, aby se snížila závislost na 
používání pesticidů. NAP také zahrnují ukazatele pro sledování používání pesticidů 
obsahujících účinné látky. 
 
Všech 28 členských států vypracovaly NAPy, které jsou k dispozici v angličtině na adrese 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en.  
Dvacet jedna členských států oznámily cíle pro snížení rizik pesticidů a devět členských států 
již měly nastavené cíle pro používání pesticidů. Některé členské státy vykazují cíle jak pro 
snížení rizika, tak i snížení použitého množství. Pouze pět členských států stanovily měřitelné 
cíle na vysoké úrovni snižování rizika i spotřeby (Belgie, Dánsko, Řecko a Německo, Francie). 
U čtyř ze šesti navštívených členských států byly zavedeny programy již mnoho let před 
přijetím směrnice (Dánsko -1986, Německo - 2004, Nizozemsko - 1990 a Švédsko - 1980). Tyto 
programy měly širší působnost než směrnice, ale týkaly se mnoha témat souvisejících se 
směrnicí. Itálie a Polsko přijaly NAP až po vstupu směrnice v platnost a byly to jejich první akční 
plány v této oblasti. 
 
Obrovská rozmanitost zemědělství a způsobů využívání půdy vyústila v to, že členské státy 
mají různý přístup k implementaci směrnice, což ztěžuje porovnání NAP. Kromě toho se 
členské státy zabývají opatřeními souvisejícími se směrnicí, ale ne všechny jsou 
zdokumentovány v jejich NAP. Jako příklad – německý NAP se nezabývá testováním 
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postřikovačů, ale v Německu se testují polní postřikovače od roku 1993. V Dánsku je NAP 
považován spíše za politické prohlášení než podrobný popis cílů a akcí. V důsledku toho se 
dánský NAP nezmiňuje o leteckém postřiku, to je v současné době zajištěno dánským právním 
předpisem, který platí již více než 20 let. 
 
Dánsko a Německo uvedly stanovené cíle snížení rizika ve výši 40 % (nakládání s pesticidy) a 
30 % (jako environmentální riziko), ostatní čtyři navštívené členské státy si nestanovily 
konkrétní cíle. Daně z pesticidů v Dánsku jsou strategickým nástrojem při snižování 
environmentálních rizik. Tento přístup je v rámci EU jedinečný. Významné je, že v důsledku 
směrnice Dánsko i Švédsko změnili své zaměření z omezení používání pesticidů na snížení 
rizika, a to na základě předchozích zkušeností. Ukázalo se, že snížení používání pesticidů 
nebylo nejúčinnějším prostředkem ke snížení rizik. Důvodem je, že pesticidy mají odlišné 
vlastnosti a použití pesticidu v relativně vysoké dávce, ale s relativně neškodnými 
environmentálními a/nebo toxikologickými vlastnostmi může představovat nižší riziko než 
nižší dávka, resp. nižší množství účinné látky s méně příznivými vlastnostmi pro životní 
prostředí. 
 
Žádný z šesti navštívených členských států neprovedl v době kontrolní mise úplný přezkum 
svého NAP, a proto nebyly schopny uvést, zda byly všechny jejich cíle NAP dosaženy. Dostupné 
informace však ukázaly, že Dánsko uspělo v dosažení svého cíle snížit rizika spojená s pesticidy 
o 40 % od roku 2011 do roku 2015. Německo dosáhlo svého cíle – snížení rizika týkajícího 
snížení rizika ve vztahu k životnímu prostředí a pro necílové organismy o 30 % - v období 1996–
2006. 
 
Ve Švédsku byla v roce 2015 zdravotní a environmentální rizika spojená s pesticidy snížena o 
69 % v porovnání s rokem 1988. V Německu byla environmentální rizika snížena o více než 50 
% za období 1987–2007. Snížení environmentálních rizik však nesouvisí vždy jen se snížením 
množství používaných pesticidů, členské státy přisuzují uvedené snížení rizika příznivějším 
toxikologickým a environmentálním vlastnostem nových účinných látek pesticidů.  
 
V Nizozemsku byla v roce 2010 míra dopadu pesticidů na povrchovou a pitnou vodu snížena o 
85 % a 75 % ve srovnání s rokem 1998. 
 
Některé členské státy EU měly před vydáním směrnice své akční plány. Předchozí francouzský 
NAP deklaroval cíl snížení emisí o 50 %. Během tohoto období se však používání pesticidů 
zvýšilo o 5 % dle průměrné spotřeby v období let 2009 až 2011 ve srovnání s obdobím 2011 až 
2013. 
 
Francie zjistila, že hlavním úkolem při dosahování cíle snížení emisí je zajištění širokého přijetí 
inovativních technik, jako je např. mechanické pletí, které jsou v současné době používány 
pouze v relativně omezeném měřítku. V Dánsku a Švédsku z přezkumů předchozích akčních 
plánů vyplynula změna v politice od snížení použití pesticidů po snížení rizika. 
Přezkum zdůraznil význam aplikovaného výzkumu, demonstračních farem, poradenských 
zdrojů, zajištění správné zemědělské praxe, která je podložena výzkumem. Vyzdvihuje význam 
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rozšíření a provádění správné zemědělské praxe zemědělci a zdůrazňuje, aby byly 
podporovány evropské agro-environmentální projekty na podporu postupů správné 
zemědělské praxe specifické pro jednotlivé plodiny nebo odvětví. 
 
Členské státy jsou povinny přezkoumat své NAP nejméně každých pět let a aktualizovat je na 
základě tohoto přezkumu. V době kontrolních misí měly pouze Francie a Litva revidovaný NAP. 
Revidovaný francouzský NAP se vztahuje na období 2017–2021 a zachovává si politiku 
zaměřenou na snižování používání pesticidů s cílem snížit do roku 2020 použití pesticidů o 25 
% a do roku 2025 o 50%. Dánsko dokončovalo revizi a přijetí revidovaného NAP mělo být 
zveřejněno do konce roku 2017. Všech 25 ostatních členských států uvedlo, že do konce roku 
2018 by měly přezkoumat a revidovat své NAP.  
 
Ve zprávě jsou uvedeny příkladové studie z Dánska ke snížení rizik spojených s používáním 
pesticidů, příklady správné zemědělské praxe, správné praxe v oblasti školení tréninku a 
certifikací osob určených k aplikaci pesticidů, příklady správné praxe při použití zařízení 
k aplikaci pesticidů, praxe při informování o aplikacích pesticidů. Velká část zprávy je věnovaná 
vodnímu prostředí a pitné vodě.  
 
Směrnice se opírá o povinnosti uvedené ve zvláštních právních předpisech, jako je směrnice 
2000/60/EC, rámcová vodní směrnice a nařízení (ES) č. 1107/2009 podle nichž se členským 
státům ukládá při aplikaci přípravků na ochranu rostlin řada podmínek, jako například povinné 
ochranné zóny a použití trysek s nízkým úletem, aby byla chráněna kvalita vody. 
 
Šest navštívených členských států přijalo různé přístupy k ochraně vody. Z těchto šesti států je 
ochrana vody zvláště vysokou prioritou v Dánsku i v Nizozemí. V Dánsku je veškerá pitná voda 
získávána z podzemních zdrojů bez další úpravy. Zvláštní důraz na ochranu vody je kladen 
v Nizozemsku. V Německu je zákaz používání všech pesticidů v oblastech, které nejsou určeny 
pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, s výjimkou zvláštního povolení. Povolení se 
udělují, pouze tehdy, pokud neexistují žádné účinné alternativní metody a je zapotřebí udržet 
plevel pod kontrolou - např. regulace plevelů na železnici z bezpečnostních důvodů. Švédsko 
má podobný systém povolení pro použití pesticidů podél silnic, u velmi propustných a u 
nepropustných povrchů. 
 
Pokud jsou pesticidy detekovány v povrchových vodách, jsou držitelé povolení k použití 
přípravků povinni navrhnout a provést plány ke zlepšení situace. 
28 členských států uvedlo, že analyzují 500 000 vzorků povrchové, podzemní a pitné vody 
ročně z hlediska pesticidů. Ve srovnání s tím je každoročně testováno přibližně 80 000 vzorků 
potravin na rezidua pesticidů. Na základě výsledků dotazníku více než devadesát devět 
procent vzorků pitné vody vyhovuje zákonnému limitu, který je uveden ve směrnici 
1998/83/ES pro pitnou vodu. Vzorky pitné vody jsou obvykle analyzovány po technologické 
úpravě k odstranění pesticidů.  
 
Zpráva se také velmi obšírně věnuje rizikům spojeným s používáním pesticidů, která uvedly 
jednotlivé členské státy. Za Českou republiku se uvádí, že byly zjištěny možné rozpory mezi 
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osvědčenými postupy integrované ochrany před škůdci a dalšími zákonnými požadavky, např. 
minimální zpracování půdy s cílem snížení eroze půdy versus orba spojená se zapracováním 
zbytků plodin i z důvodu snížení zatížení pesticidy u následující plodiny. V ČR je uváděno jako 
riziko i to, že ekonomické úvahy silně ovlivňují výběr plodin, a tedy i jejich střídání. Rozmanitost 
zasetých plodin je založena spíše na preferencích spotřebitele než na agronomických 
charakteristikách, jako je např. odolnost vůči chorobám. 
 

7. ZÁVĚR 
Aplikace pesticidů zasahuje mnoho oblastí, kam jednoznačně patří vodní hospodářství a 
životní prostředí. Je velmi obtížné najít rovnováhu mezi zájmy zemědělců (a to nejen jako 
producentů potravin, ale i producentů technických plodin), výrobci pitné vody a zdravotníky 
(zejména z hlediska kontaktu při aplikaci pesticidů). Oblastí, které management pesticidů 
ovlivňuje je mnoho. Evropským předpisem pro udržitelné použití pesticidů se v České 
republice nastavila platforma pro otevření dialogu zejména mezi MZe, MŽP, MZdr, ÚKZUZ, 
SZÚ, výrobci pitné vody a dalšími zainteresovanými stranami. II. období NAP v ČR je zahájeno 
a ochrana zdrojů pitné vody je nedílnou velmi důležitou součástí NAP v ČR. 
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NÁLEZY VYBRANÝCH SPECIFICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK A JEJICH STABILITA 
V POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VODÁCH  

OCCURENCE OF  SPECIFIC ORGANIC COMPOUNDS AND THEIR STABILITY IN 
SURFACE WATER AND GROUNDWATER 

Liška M. 
Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 Smíchov, 150 00 
email: marek.liska@pvl.cz 

ABSTRAKT 
V příspěvku jsou formou popisu reálných příkladů prezentovány nálezy vybraných pesticidních látek  
s dalšími souvislostmi k jejich výskytu a stabilitě ve vodním prostředí. Jedná se zejména o rezidua 
pesticidů: glyfosát, metazachlor, chlortoluron, clomazone, clothianidin, tebuconazol a dalších látek 
v povrchové a podzemní vodě. Součástí příspěvku je interpretace reálného příkladu transportu výše 
uvedených pesticidních látek v systému: pole – tůň – studna a také popis vlivu intenzivní srážky na 
koncentraci metazachloru v povrchových stojatých vodách v povodích s intenzivní zemědělskou činností 
(rybník Píště – na Blažejovickém potoce, nádrž Trnávka na řece Trnavě).  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kvalita vody; metabolity; nádrž; pesticidy; povrchové vody; rybník; studna; tůň, 

ABSTRACT 
Results of pesticides compounds are presented by real examples in the contribution with the 
consequences to their occurence and stability in a water environment.  There are described especially 
residues of the following pesticides: glyphosate, metazachlor, chlortoluron, clomazone, clothianidin, 
tebuconazole and other compounds in the surface and ground water. The part of the contribution is a 
presentation of the real transport of the pesticides compounds in a  following system: field – pool – well 
and also the description of a strong rain influence on metazachlor concentration in backwater  (pond 
Píště – Blažejovický brook and  Trnávka reservoir – on a Trnava river).  

KEYWORDS 
Metabolites; pesticides; pond; pool; reservoir; surface water; water quality; well 

1. ÚVOD 
Vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy sledují v rámci monitoringu 
povrchových vod širokou škálu organických látek. V relevantních koncentracích se 
v povrchových vodách vyskytují zejména látky následujících skupin: pesticidní látky, farmaka, 
látky snižující povrchové napětí, látky změkčující plasty, chlorované fenoly, antikoroziva a 
další.  

Z hlediska posouzení vlivu uvedených látek na životní prostředí a na jejich případný výskyt v 
pitné vodě jsou důležité informace jak o těchto látkách samotných, tak i o jejich 
metabolizovaných formách a jejich dalších vlastnostech, například rozpustnosti ve vodě, 
stabilitě apod. Jen s těmito podrobnými informacemi lze vyhodnotit relevanci jejich výskytu 
ve vodním prostředí a jejich vliv na vodní organismy, kvalitu zdrojů pitné vody a jejich možné 
ohrožení atd.  

2. MATERIÁL A METODY 
Pesticidy a jejich metabolity, farmaka a jejich metabolity, jsou stanovovány metodou přímého 
nástřiku vzorku vody do kapalinového chromatografu (LC). Detekce je provedena pomocí 
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hmotnostního detektoru na principu trojitého kvadrupolu (MS/MS) v režimu pozitivní ionizace 
elektrosprejem (ESI+) nebo v režimu negativní ionizace elektrosprejem (ESI-). Analýza vzorků 
probíhá po skupinách (tzv. módech), které se liší způsobem předúpravy vzorku, různými 
chromatografickými podmínkami a režimem ionizace. Identifikace jednotlivých analytů ve 
vzorcích se provádí jednak porovnáním retenčních resp. relativních retenčních časů 
jednotlivých píků s píky uloženými v kalibraci, jednak porovnáním hmotnostních spekter 
získaných při analýze vzorku s hmotnostními spektry naměřenými při analýze kalibračního 
standardu. Koncentrace analytů se vypočítá porovnáním ploch píků ve vzorku s plochami 
odpovídajících píků v kalibrační směsi naměřených pro charakteristické MRM přechody. 
Výpočet koncentrace analytů je proveden za použití obecných vzorců platných pro metodu 
kalibrace s vnitřním standardem automaticky.  

Současný stav poznání problematiky specifických organických látek a vodního prostředí se 
většinou omezuje na vyjádření popisu výskytu, resp. koncentrací těchto látek v povrchových, 
podzemních a nově i v drenážních vodách. Stanovují se rodičovské látky, v posledních letech i 
tzv. metabolity jednotlivých pesticidních látek. Málo dostupných informací je však o celkové 
bilanci těchto látek, tj. posouzení množství aplikované látky v daném povodí ve vztahu k jejímu 
odnosu, dále ve vztahu ke srážkám, k průtokům, k typu půd a podobně. S těmito proměnnými 
pravděpodobně souvisí i stabilita jednotlivých látek v přírodních podmínkách, a to jak v půdě, 
tak i ve vodě. 

Vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy, řeší kromě monitoringu 
povrchových vod také různé projekty zabývající se výše uvedenou problematikou. 

Na následujících dvou příkladech lze prezentovat dlouhodobou stabilitu některých 
pesticidních látek v povrchových vodách. 

Příklad: „pole - tůň – studna - vrt“ Líšnice u Prahy 
V létě v roce 2018 jsme získali objednávku analýzy vzorků vody z několika lokalit obce Líšnice 
u Prahy. K interpretaci výsledků pro účely této odborné publikace byl získán souhlas od 
zastupitelstva obce. V okolí obce jsou rozsáhlé zemědělsky využívané pozemky, jejichž 
povrchové či podpovrchové odvodnění přímo ovlivňuje vodu v tůních či lokálních studních 
v samotné obci. Zde popisovaný „systém“ tvoří tůň nacházející se pod polem, dvě studny a 
obecní vrt (Obr. 1).     

 
Obr.1. Schematické znázornění odběrových míst (tůň, dvě studánky)  
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V popisované oblasti jsou kompaktní jílové půdy, lze proto předpokládat, že hluboké 
podzemní vody jsou jílem od povrchových zdrojů možné kontaminace do určité míry chráněny. 
Z povrchové tůně, která leží bezprostředně pod zemědělskými pozemky, byly provedeny dva 
odběry vzorků vody, v datech 30. 9. 2018 a 2. 2. 2019. Ze studní a z obecního vrtu pak pouze 
jeden vzorek 2. 2. 2019. Pro interpretaci dat je důležitá informace, že léto v roce 2018 bylo 
dlouhé, výrazně suché a s několika bleskovými a vydatnými srážkami na konci srpna a 
především v září. Přehled naměřených pozitivních hodnot (z celkových 105 parametrů) uvádí 
Tab. 1.  

Tab. 1. Přehled  naměřených výsledků. V tabulce jsou uvedeny pouze parametry, u nichž byl alespoň jeden vzorek 
naměřen nad mezí stanovitelnosti použité analytické metody.  
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Ze získaných výsledků lze identifikovat následující základní informace: 

Tůň: Obecně lze říci, že tůň je přímo ovlivněna povrchovými splachy z polí. Po intenzivní srážce 
doprovázené masivním splachem a erozí v září 2018 došlo k významné kontaminaci  
rodičovskými pesticidními látkami a některými metabolity.  

Byly zde naměřeny významné koncentrace následujících látek: 

•  Glyfosát a jeho metabolit AMPA (α-amino-3hydroxy-5-methyl-4isoxazolpropionová 
kyselina). Gyfosát je širokospektrý herbicid používaný jak pro obecnou likvidaci 
plevelů, tak pro tzv. desikaci (dosoušení před sklizní). Naměřené koncentrace: v září 
174 ng/l glyfosát a 586 ng/l AMPA, v únorovém odběru po čtyřech měsících 
koncentrace poklesla na 57,9 ng/l glyfosát a 193 ng/l AMPA.  

•  Chlortoluron používaný jako herbicid k likvidaci chundelky metlice, psárky polní a 
dvouděložných plevelů v pšenici a ječmeni. Koncentrace chlortoluronu naměřená v září 
byla 3780 ng/l a za čtyři měsíce poklesla na 1010 ng/l. Na tomto příkladu je zřejmé, že 
některé pesticidy jsou ve vodě velmi stabilní, rozkládají se jen velmi pomalu a 
neochotně, pokles koncentrace je za cca 120 dní na cca 27 %.  

• Tebuconazol se používá jako fungicid do olejnin a do obilovin. Koncentrace naměřené 
v tůni dosáhly v září hodnoty 1010 ng/l, do února poklesly na 337 ng/l, tj. na 34 % - 
obdobný poměr jako u chlortoluronu.  

• Clomazone se používá v preemergnetních aplikacích proti jednoletým dvouděložným 
plevelům v řepce ozimé a jarní, dále v bramborách a hrachu. Naměřené hodnoty 395 
ng/l v září a 144 ng/l v únoru (pokles na cca 36 %). 

•  Clothianidin patří mezi mořidla, je to neonikoteinový insekticid.  Naměřené hodnoty: 
362 ng/l v září a 296 ng/l v únoru (pokles pouze na cca 82% původní koncentrace). 
 

Dále byly ve vzorcích z obou odběrů vzorků naměřeny detekovatelné koncentrace (v rozsahu 
10 – 200 ng/l) rodičovských látek následujících pesticidů: azoxystrobin, bentazon, carbendazin, 
diflufenican, epoxyconazol a propiconazol.   

V obou vzorcích vody z tůně byly také naměřeny zvýšené koncentrace metabolitů OA 
(oxalamic acid) a ESA (ethansulfonic acid) chloracetanilidových pesticidů: dimethachlor, 
flufenacet,  metazachlor a pethoxamid. Současně byl zjištěn výskyt metabolitu atrazin-2- 
hydroxy (již více než 10 let zakázaného atrazinu) v koncentracích září - 329 ng/l a únor - 166 
ng/l. Vzhledem k nezanedbatelným koncentracím tohoto metabolitu nelze vyloučit recentní 
aplikaci zakázaného atrazinu.  

Studny: složení pesticidů ve vodě  obou studní (obecní i soukromá – označená č.p.) je 
významně odlišné od  vzorků vody odebraných v povrchové tůni. Ve studních se prakticky až 
na výjimky nevyskytují rodičovské pesticidní látky, tj. lze předpokládat, že povrchovým 
splachem z polí v září 2018 byly studny dotčené jen málo, z rodičovských látek byl v 
detekovatelných koncentracích nalezen jen clothianidin a chlortoluron (stopově).  
Z naměřených hodnot metabolitů chloracetanilidů však plyne přímá vazba mezi vodou ve 
studních a podpovrchovým případně drenážním odtokem z polí. Hodnoty některých 
metabolitů jsou nezanedbatelné. Jedná se zejména o dimethachlor ESA 94,7 ng/l (obecní 
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studna) a 99 ng/l (studna č.p.), metazachlor ESA 279 ng/l (obecní studna) a 336 ng/l (studna 
č.p.)  a pethoxamid ESA 305 ng/l (obecní studna) a 301 ng/l (studna č.p.). Metazachlor i 
pethoxamid se v současné době používají jako preemergentní herbicidy zejména na řepku.  
Dlouhodobý vliv zemědělské činnosti dokládají i nálezy metabolitů Alachloru ESA v obou 
studních (115ng/l a 149 ng/l), použití alachloru je zakázáno od roku 2008, ale výskyt jeho 
metabolitů v půdě má dlouhou setrvačnost. Ve studních je zajímavý nález stopových 
koncentrací dlouhodobě zakázaného atrazinu 13,5 ng/l a 11,1 ng/l doprovázený výskytem 
stopových koncentrací jeho metabolitu desethylatrazinu 21,9 ng/l a 17,4 ng/l, hodnoty jsou 
„koncentračně zanedbatelné“, ale lze z nich usoudit na možné nedávné aplikace této látky.  
Výskyt metabolitů chloracetanilidových pesticidů ve studních zřejmě nesouvisí s vlivem 
masivní srážky v září 2018, ale spíše dokládá dlouhodobý stav.    

Vrt: Obecní vodovod je napájen vodou z hlubinného vrtu, který leží na území obce. Výsledky 
rozboru dokládají, že voda z vrtu pesticidní látky obsahuje pouze v minimálních stopových 
množstvích. V rozboru vzorku vody, který byl odebraný 2.2.2019, byl naměřen pouze 
metazachlor ESA v koncentraci 43,4 ng/l a alachlor ESA v koncentraci 73,9 ng/l (zde se zřejmě 
jedná o doklad dřívějších aplikací, neboť používání alachloru je zakázáno od roku 2008). 

Z posouzení výše uvedených výsledků rozborů provedených na katastru obce Líšnice vyplývá, 
že aktuální nebezpečí kontaminace ze zemědělské činnosti hrozí zejména pro povrchové vody, 
jako jsou tůně, vodoteče a rybníky. Jestliže dojde k intenzivní dešťové srážce, z polí se smyjí 
aplikované pesticidní látky a do povrchových vod odtečou povrchovým nebo mělkým 
podpovrchovým odtokem.  Většina pesticidních látek ve vodě přetrvává dlouhou dobu, i když 
poločas rozpadu na metabolizované formy se u jednotlivých látek pravděpodobně liší. 
Porovnání výsledků dvou rozborů z tůně ukázalo, že většina látek v povrchové vodě tůně 
zůstává a jejich koncentrace za cca 120 dní klesne maximálně na čtvrtinu původní hodnoty. 
Výsledky metabolitů chloracetanilidových pesticidů ve studních dokládají dlouhodobý vliv 
zemědělské činnosti v okolí. Jsou to stabilní formy látek a půda v okolí vodních zdrojů je jimi 
zřejmě dlouhodobě nasycena a postupně dochází k jejich uvolňování – vymývání. Hlubinný vrt 
díky jílovitému podloží není zatím zemědělskou činností zásadně ovlivněn.  

Posouzení výše uvedených výsledků podle současné legislativy:  

Získané výsledky vzbuzují u obyvatel obce řadu otázek, zejména z pohledu zdravotní a 
hygienické závažnosti přítomnosti pesticidů v jednotlivých typech vod.  

Z porovnání výsledků s legislativními limity (vyhl.252/2004 Sb.) vyplývá následující: 

• Voda z obecního vrtu je z pohledu obsahu pesticidů v pořádku, splňuje limity, jsou zde 
pouze dva metabolity do limitu 100ng/l.  

• Voda ve dvou vzorkovaných studních je dle současné legislativy také v podstatě „v 
pořádku“, a to i přes dále uvedené skutečnosti: u obou studní byly několikrát 
překročeny limity 100 ng/l pro jednotlivé pesticidní látky (dle Vyhl.252/2004 Sb.), suma 
pesticidních látek je u obecní studny 968 ng/l a u soukromé studny 1384 ng/l, tj. (dle 
vyh.252/2004 Sb.) je překročen normativní limit 500 ng/l sumy všech pesticidních látek 
ve vzorku vody. Koncentrace většiny metabolitů, které se ve vodě vyskytují, však 
nepřesahují limitní hodnoty tzv. relevantních koncentrací dle Metodického doporučení 
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SZÚ-Národní referenční centrum pro pitnou vodu pro hodnocení relevantnosti 
metabolitů pesticidů v pitné vodě ze dne 21.7.2014: (v tomto případě Alachlor ESA 
1 000 ng/l, Metazachlor ESA 5 000 ng/l).  Jediným metabolitem, který nesplňuje limity 
vyhlášky 252/2004 Sb. a současně pro něj neexistuje posouzení jeho relevance, je 
pethoxamid ESA (v koncentraci 305 a 301 ng/l); pro tuto látku by bylo nutné žádat 
Státní zdravotní ústav o posouzení výše relevantní koncentrace.   

• Voda z kontaminované tůně využívaná k hospodářským účelům nemá v současné době 
legislativní limity, podle kterých by ji bylo možné posoudit. Porovnání lze provést pouze 
s limitními koncentracemi, které se vztahují k povrchovým vodám, tj. dle NV 401/2015. 
Zde jsou pro některé pesticidní látky a jejich metabolity legislativní limity uvedeny, 
avšak zdaleka ne pro všechny.  Dotazy obyvatel, zda je voda v tůni toxická či jinak 
závadná, když ve vzorku vody odebraném z tůně 30.9.2018  byla  sumární koncentrace 
pesticidních látek 7 860 ng/l (s maximální koncentrací chlorotoluronu 3780 ng/l ) a o 
120 dní později v zimě 3 491 ng/l, jsou dle mého názoru velmi relevantní. Podle 
současné legislativy na ně však nelze odpovědět. 

Příklad: „pole – potok – rybník/nádrž“ povodí Blažejovického potoka a povodí Trnavy 
Dlouhodobá přítomnost pesticidních látek v povrchových vodách následně po intenzivních 
dešťových srážkách není záležitost nikterak neobvyklá. Dokládají to také výsledky 
z monitoringu povrchových vod, který provádějí laboratoře státního podniku Povodí Vltavy 
v povodí Želivky. Dále jsou uvedeny příklady pro podzimní kontaminaci metazachlorem 
(pesticid používaný pro pěstování řepky) rybníka Píště, který leží v povodí Blažejovického 
potoka a nádrže Trnávka, která je napájena řekou Trnavou odvodňující zemědělsky 
obhospodařované povodí. Obdobně jako ve výše popisované situaci v Líšnici došlo na přelomu 
srpna a září v roce 2017 po dlouhodobém suchu k intenzivním srážkám.  Bylo to v době, kdy 
se preemergentně aplikuje metazachlor na půdu bez rostlinného pokryvu a snadno tak dojde 
ke splachu do toků odvodňujících příslušná pole, následně se takto kontaminovaná voda 
zachytí v rybnících/nádržích, v tomto případě v rybníku Píště a nádrži Trnávka.  Koncentrace 
metazachloru měřené na Blažejovickém potoce (pod rybníkem Piště) dosahovaly na 
počátku  září roku 2017  hodnot vyšších než 6000 ng/l s postupným poklesem do zimních 
měsíců k nízkým hodnotám viz Obr.2. Obdobné výsledky byly získány z profilu Trnava Brtná – 
Želiv (Obr.2), avšak v řádově nižších koncentracích, zde byla maximální koncentrace 
metazachloru 370 ng/l s postupným poklesem do zimních měsíců. I když byla koncentrace 
metazachloru v Trnavě řádově nižší oproti Blažejovickému potoku, tak vzhledem k výrazně 
vyššímu průtoku se bilančně jedná o významný odnos pesticidních látek se značnými důsledky 
pro samotnou nádrž Švihov. Ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce jsou dlouhodobě měřeny 
významné koncentrace metabolitů metazachloru (formy ESA a OA), koncentrace 
metazachloru ESA zde kolísá v přibližném rozpětí 200 – 700 ng/l. V posledních letech se však 
v analyzovaných vzorcích z VN Švihov již objevuje i rodičovská látka metazachlor.    
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Obr. 2. Koncentrace metazachloru na uzávěrovém profilu Blažejovického potoka pod rybníkem Píště a na profilu 
Trnava Brtná – Želiv pod nádrží Trnávka po podzimní aplikaci metazachloru na řepku v roce 2017 

3. ZÁVĚRY 
Ze zde popisovaných výsledků i z dat získaných z monitoringu pesticidních látek v povrchových 
vodách je zřejmé, že plošně dochází ke kontaminaci povrchových vod pesticidními látkami a k 
akumulaci těchto látek v půdě a povrchových vodách, a to jak ve formě rodičovských látek, tak 
zejména ve formě jejich metabolitů. Pokud se rodičovské pesticidní látky dostanou do 
povrchových vod po předchozí aplikaci na pole, přetrvávají zejména ve stojatých vodách 
poměrně dlouhou dobu a jejich koncentrace se snižuje ředěním a metabolizací jen velmi 
pozvolna. Metabolity pesticidů jsou uloženy zejména v půdní vodě, jsou stabilní, mají velmi 
dlouhý čas uvolňování, do drenážních a povrchových vod se vyplavují v závislosti na 
podmínkách hydrologického režimu. Jediná cesta ke snížení koncentrací pesticidů a jejich 
metabolitů v povrchových a podzemních vodách je výrazné omezení aplikace prostředků na 
ochranu rostlin při zemědělské činnosti.   
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Mé poděkování patří zastupitelům obce Líšnice za svolení k publikování výše uvedených 
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ABSTRAKT 
Syntetické organické mikropolutanty tvoří značnou část znečišťujících látek, které celosvětově ohrožují 
kvalitu povrchových i spodních vod. Jejich monitoring ve vodním prostředí se většinou soustředí na 
vybrané tzv. emergentní polutanty (EP), u kterých je předpoklad negativního vlivu na vodní prostředí. 
Další nové potencionálně rizikové polutanty jsou výzvou pro analytické metody jako je necílený 
screening pomocí chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. Příklad necíleného screeningu a 
jeho výhody i nevýhody jsou ukázány na analýze pasivních vzorkovačů exponovaných v povodí Labe 
v rámci monitoringu kvality vod ČHMÚ v roce 2017.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kvalita vody; Labe; mikropolutanty ; necílený screening 

ABSTRACT 
Synthetic organic pollutants account for a large proportion of pollutants that threaten the quality of 
worldwide surface and groundwater. Their monitoring in the aquatic environment is mostly focused on 
so-called emergent pollutants (EP), which are expected to have a negative impact on the water 
environment. Other new potentially hazardous pollutants are a challenge for the analytical methods 
such as non-targeted screening in chromatography analysis associated with mass spectrometry. An 
example of non-targeted screening and its advantages and disadvantages are shown in the analysis of 
passive samplers exposed in the Elbe River basin as part of the CHMI water quality monitoring in 2017. 

KEYWORDS 
Elbe; micropollutants; non-target screening; water quality 

1. ÚVOD 
Sledování znečištění organickými polutanty ve vodních zdrojích je velkým celosvětovým 
problémem a cílem mnoha studií. Polutanty se mohou v přírodním prostředí (voda, půda, 
sedimenty) vyskytovat ve velmi nízkých stopových koncentracích, a přesto zhoršovat kvalitu 
vody a ohrožovat vodní organismy a také zdraví lidské populace. Počet cizorodých sloučenin 
pocházejících z lidské činnosti stoupá a je velmi obtížné odhalovat nové látky a stanovovat 
jejich případné riziko pro organismy.  

Aplikace a schvalování nových pesticidů podléhá relativně přísné regulaci, a tak se největší 
množství neznámých mikropolutantů do vodního prostředí dostává z široké populace a 
průmyslu prostřednictvím odtoků čističek odpadních vod. Konvenční způsoby čištění nejsou 
schopny odstranit všechny organické sloučeniny a ty tak přetrvávají ve vodě a prostředí 
(Fedorova a kol., 2014). U většiny nových typů látek pak většinou ani nejsou dostupné údaje 
o toxicitě. Stabilní látky mohou v prostředí přetrvávat a kumulovat se, přesouvat se v rámci 
potravního řetězce nebo vytvářet více rizikové směsi (cocktail effect). Některé nestabilní látky 
se v prostředí dále transformují v produkty s naprosto neznámými vlastnostmi. Výsledný efekt 
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takto interagující látek může být vyšší než je akutní toxicita jednotlivých látek (Bernhardt a 
kol., 2017). 

V současné době je v rámci Evropské unie registrováno přes 105 tisíc unikátních substancí 
(databáze EINECS). Mezi nejčastější syntetické polutanty se řadí léčivé látky, endokrinní 
disruptory, nelegální drogy, produkty osobní péče, perfluorované látky, zpomalovače hoření, 
pesticidy a přísady do paliva (Houtman, 2010). Konvenční metody používané pro monitoring 
kvality vody se soustředí většinou na vybrané emergentní polutanty, kterým je věnovaná 
zvýšená pozornost. Počet prioritních látek stanovuje v Evropské unii Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES určující každoroční monitoring 33 látek. 

Potřeba udržet krok se zvětšujícím se množstvím polutantů ve vodě vede k rozšíření 
necíleného screeningu založeného na chromatografii s vysokorozlišující hmotnostní 
spektrometrií v plném skenu. Takovéto doplnění či nahrazení stávajících cílených metod 
začíná být oblíbené, protože  informace o konkrétních polutantech mohou být získány z 
komplexních surových dat (Chiaia-Hernandez a kol., 2014). Necílený screening je účinnou 
metodou pro sledování velkého počtu EP ve vzorcích, odhalování neočekávaných nebo nových 
polutantů, které nejsou zachyceny cílenými metodami. Další výhodou je možnost 
retrospektivní detekce dalších EP z dat bez nutnosti nové analýzy vzorku (Geissen a kol., 2015).  

Příklad necíleného screeningu je ukázán na analýze vzorků z pasivních vzorkovačů POCIS (Polar 
Organic Chemical Integrative Sampler). POCIS vzorkovače jsou vhodným nástrojem pro sběr 
vzorků ke sledování nových potenciálně nebezpečných sloučenin, protože umožňující 
akumulaci a zkoncentrování stopových množství polárních sloučenin na sorbent během 
relativně dlouhého období (21 dnů) (Alvarez a kol., 2004). 

2. MATERIÁL A METODY 
Analýza byla uskutečněna v rámci monitoringu ČHMÚ pro kontrolu kvality vody v ČR v roce 
2017. Jednou z částí monitoringu je stanovení koncentrace organických mikropolutantů, řady 
léčiv a pesticidů prováděných laboratoří environmentální chemie. Na Obr. 1  je mapa 
zobrazující všech 21 vzorkovacích lokalit se zvýrazněním jednotlivých hladin koncentrací 
analytů. 

Materiálem k necílenému screeningu bylo pět vzorků ze vzorkovačů POCIS z lokalit na řece 
Labi (Vestřev, Valy, Lysá n. L., Obříství, Schmilka) a jeho tří přítoků (Jizera, Ohře, Bílina). 
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Obr. 1. Mapa vzorkovacích lokalit na Labi monitoringu ČHMŮ v roce 2017 

Vzorkování 
Pasivní vzorkovače POCIS farm se sorbentem Oasis HLB jsou vhodným nástrojem pro získání 
údajů o znečištění po delší expozici, poskytují časově vážený průměr koncentrace. Na 
lokalitách byly umístěny po dobu 21 dnů během října roku 2017.  

Extrakce POCIS 
Veškeré zachycené sloučeniny byly ze vzorkovače POCIS farm extrahovány standardizovaným 
postupem (Alvarez a kol., 2005) elucí 2x20 ml methanolu. Výsledný eluát by zakoncentrován 
na objem 1,5 ml a pro analýzu byl odebrán aliquot 100 µl, který byl naředěn stejným objemem 
vody.   

Analýza a zpracování dat 
Analýza vzorků probíhala pomocí kapalinová chromatografie (LC) s detekcí hmotnostní 
spektrometrií s vysokým rozlišením v plném skenu (HRMS full scan) a datově nezávislou 
tandemovou MS/MS po ionizaci elektrosprejem (ESI). Pro separaci byla použita kolona Kinetex 
EVO C18 (50 x 2,1 mm, velikost částic 5 µm, Phenomenex) s gradientem acetonitrilu ve vodě, 
obojí pufrováno (0,01 % kys. mravenčí) pro negativní mod, metanolu (pufr 10mM NH4Ac) ve 
vodě pro pozitivní mod. Všechny vzorky byly analyzovány HRMS/DIA v pozitivní i negativní ESI. 
Data byla vyhodnocena softwérem CompoundDiscoverer 3.0 (Thermo Fisher Scientific), 
použitá datová analýza obsahovala diferenční analýzu mezi lokalitami, vyhledávání 
izotopových vzorů chlorovaných a bromovaných látek, vyhledávání pomocí knihoven a 
v databázích EINECS a CHEMSPIDER. Naše pracovní hypotéza předpokládá, že veškeré 
sloučeniny obsahující chlor nebo brom vyskytující se ve vodním prostředí, jsou xenobiotické a 
teoreticky škodlivé. Jejich výskyt může předznamenávat znečištění mikropolutanty 
pocházejícími z odpadních vod domácností nebo průmyslových podniků.  
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Analýza tradičních polutantů cílenými kvantitativními metodami pracuje pouze s danými 
mikropolutanty, které jsou určené předem. Zatímco necílený screening umožňuje zaměření 
na konkrétní sloučeniny až při zpracování surových dat. Nejdřív se algoritmem detekují píky 
jednotlivých molekulových hmot. Dále software přiřadí elementární složení a pokusí se látku 
vyhledat v dostupné databázi (Hug a kol., 2014). Nalezené sloučeniny lze třídit podle 
rozličných společných vlastností, například podle izotopového paternu. Lze si tedy určit jaká 
skupina látek nás zajímá.  

Lokalita Labe Vestřev jako nejbližší místo k prameni byla vybrána jako referenční lokalita, ke 
které jsme vztáhli všechny ostatní vzorky. Výsledek analýzy základních komponent pro 
všechny signály získané v negativním modu ionizace je uveden na Obr. 2. Lokality s podobným 
zatížením mikropolutanty jako je lokalita Labe Vestřev jsou soustředěny ve zvýrazněné elipse. 
Významně odlišné jsou lokalita Labe Valy a lokalita na přítoku Bílina. Také je jasné, že další 
lokality po proudu Labe od Valů, což jsou Lysá a Obříství jsou do značné míry ovlivněny 
kontaminací z této lokality. Jak Valy (pod Pardubicemi) tak Bílina (nad ústím řeky do Labe) se 
vyznačují koncentrací chemického průmyslu. 

 
Obr. 2. Analýza hlavních komponent HRMS dat v ESI neg 

Pro všechny signály v pozitivní ionizaci je obrázek podobný (Obr. 3), ale nejvíce odlehlá je 
lokalita Labe Lysá, kde byl proveden odběr i analýza paralelního vzorku, které vykazují téměř 
shodné výsledky.  
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Obr. 3. Analýza hlavních komponent HRMS dat v ESI pos. 

Při necíleném screeningu je rozklíčování MS dat až po identifikaci určitých sloučenin práce 
náročná na software, čas a zkušenosti. I s přesnou molekulovou hmotnost a izotopový patern 
každý elementární vzorec může skrývat několik kandidátních sloučenin lišících se strukturně 
(Krauss a kol., 2010).  K upřesnění odhadu sloučenin slouží softwarové zpracování, izotopové 
paterny, porovnávání retenčních časů sloučenin nebo předpověď fragmentů. 

Naše softwarové zpracování dat se zaměřilo na cizorodé chlorované a bromované sloučeniny. 
Při vyhledání jejich definovaného izotopového paternu se objevilo množství sloučenin 
obsahující jeden až osm molekul chloru/bromu nebo jejich kombinací. Pozornost jsme 
soustředili na zatížené lokality Labe Valy a přítok Bílina. Obě byly porovnány s referenční 
lokalitou Labe Vestřev (Obr. 4). zobrazuje rozložení sloučenin podle jejich molekulové 
hmotnosti, všechny sloučeniny mají 20x vyšší signál než na referenční lokalitě. Je zřejmé, že 
nejvíce sloučenin je mezi molekulovou hmotností 150-350 g·mol-1. 

 
Obr. 4. Počty nalezených sloučenin ESI neg.20x vyšší signál než Vestřev na lokalitě Bílina (412 sloučenin) a Labe 
Valy (458 sloučenin) 
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Obr. 5. Zastoupení sloučenin identifikovaných na základě isotopového paternu na lokalitě Bílina (41 sloučenin) a 
Labe Valy (71 sloučenin) 

Sloučeniny z obou lokalit byly vyfiltrovány podle obsahu izotopových paternů chloru a bromu. 
Rozdíl mezi zatíženými lokalitami ve složení sloučenin je patrný na Obr. 5. Přítok Bílina na rozdíl 
od Labe Valy obsahuje sloučeniny s 7 a 8 chlory a Labe Valy dvě sloučeniny s kombinací chloru 
a bromu. Jedná se tedy o rozdílné druhy znečištění. 

Jedna z nalezených chlorovaných sloučenin byla na základě dat z plného skenu ve vysokém 
rozlišení prostřednictvím databáze Chemspider předběžně identifikována jako 2,3,6-
trichlorbenzoová kyselina. Následně byla strukturně konfirmována datově nezávislými ms/ms 
daty. Na Obr. 6 je patrné proložení hmotnostních přechodů, které odpovídají ztrátě 
karboxylové kyseliny a chlorovým isotopovým paternům dané sloučeniny.  

Kyselina 2,3,6-trichlorobenzoová je syntetizována k produkci herbicidů používaných 
v zemědělství k hubení plevelů v různých kulturních obilovinách. Není schválena pro používání 
v Evropské unii, její přítomnost může být vysvětlena použitím při syntéze dalších látek nebo 
záměnou při analýze s jiným izomerem.  
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Obr. 6. Strukturní konfirmace 2,3,6-trichlorbenzoovou kyseliny na základě dat z plného skenu a DIA a strukturní 
vzorec sloučeniny 

Nejintenzivnější odezva sloučeniny byla pozorována na lokalitě Bílina a poté na lokalitě Labe 
Schmilka, která se nachází po proudu od ústí Bíliny do Labe. Z tohoto lze určit bodový zdroj 
2,3,6-trichlorbenzoové kyseliny a její postupně klesající koncentrace po naředění a degradaci 
(Obr. 7). Bílina protéká Ústím nad Labem a kvůli vysokému počtu průmyslových podniků 
(výroba barviv, pesticidů atd.) patří mezi nejvíce znečištěné lokality v České republice. 

 
Obr. 7. Vizualizace záchytu 2,3,6-trichlorbenzoové kyseliny na vzorkovacích lokalitách
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4. ZÁVĚRY 
Stejně jako monitoring přítomnosti a koncentrace nařízených prioritních mikropolutantů je 
nezbytné hledání nových neznámých. Analytické metody založené na LC/HRMS jsou vzhledem 
ke své vysoké citlivosti a škále analyzovaných látek více než vhodné. Necílený screening má 
své neodmyslitelné postavení jako nástroj pro získání velkého množství dat o sloučeninách v 
daném vzorku, třídění dat podle různých kritérií a k prvotní identifikaci látek. Potvrzené 
mikropolutanty mohou být podrobeny toxikologickým testům a případně navrhnuty jako 
emergentní látky vhodné k pravidelnému sledování. 

Zpracování MS dat z plného skenu vyžaduje výkonný software s databázemi pro odhad vzorců 
sloučenin a následnou předběžnou identifikaci v databázi. Potvrzení sloučeniny pomocí jejich 
fragmentů je dalším krokem pro správné přiřazení. Dále lze sloučeniny skutečně identifikovat 
porovnáním ms/ms dat se standardem. Náročnost samotné identifikace je zřejmá, musí se vzít 
v úvahu i možnost výskytu látek v dané lokalitě a jejich případný zdroj.  

PODĚKOVÁNÍ 
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ZATÍŽENÍ POVODÍ ŽELIVKY MIKROPOLUTANTY Z VYBRANÝCH BODOVÝCH 
ZDROJŮ 

MICROPOLLUTANT LOAD FROM SELECTED POINT SOURCES OF POLLUTION IN 
THE ŽELIVKA CATCHMENT AREA 
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ABSTRAKT 
Příspěvek přináší zjištění o výskytu léčiv a jejich metabolitů v odpadních vodách z měst a obcí a jejich 
transformaci ve vodních tocích v povodí vodní nádrže Švihov, z níž je odebírána voda pro výrobu pitné 
vody v největší české úpravně vod Želivka. V průběhu řešení projektu byly sledovány „vzorové“ situace“ 
bodových zdrojů znečištění, které se v povodí vodárenské nádrže vyskytují. Na základě zjištěných dat 
bude dále zpracován hlavní cíl projektu, tj. matematický model, který bude simulovat možné ovlivňování 
kvality vody vodárenské nádrže, zvláště pak za podmínek mimořádného sucha, kdy v mnoha vodních 
tocích tvoří vyčištěné odpadní vody poměrně značnou část jejich průtoku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Bodové zdroje znečištění; čištění odpadních vod; kvalita vody; mikropolutanty, vodní zdroj Želivka 

ABSTRACT 
The paper presents findings on pharmaceuticals and their metabolites occurrence in wastewater 
discharged from municipalities and the transformation of PPCPs in WWTPs and watercourses in the 
catchment area of the Švihov reservoir. Water from this reservoir is used for drinking water production 
in the Czech largest water treatment plant Želivka. In the project, selected point sources of pollution 
were monitored as the model situations that occur in the catchment area. Based on this data, the main 
objective of the project shall be created, i.e. a mathematical model which will be able to simulate 
possible effects on the reservoir water quality, especially under extreme drought conditions, when 
treated wastewater forms a significant part of the flow in streams. 

KEYWORDS 
Micropollutants; point sources of pollution; water quality; water supply; wastewater treatment;  Želivka 

1. ÚVOD 
Výskyt léčiv a jejich metabolitů v odpadní a v pitné vodě je vedle problematiky výskytu 
mikroplastů hojně skloňovaným tématem ve vodním hospodářství.  

Prezentovaný příspěvek svým způsobem zahrnuje jak problematiku čištění odpadních vod, tak 
i problematiku pitné vody, neboť přináší zjištění o výskytu léčiv a jejich metabolitů v odpadních 
vodách z měst a obcí v povodí vodní nádrže Švihov, z níž je odebírána voda pro výrobu pitné 
vody v největší české úpravně vod Želivka. 
V příspěvku jsou prezentovány dílčí výsledky řešení projektu bezpečnostního výzkumu 
„Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů 
v podmínkách dlouhodobého sucha“. Na informace o množství farmak a jejich transformaci 
v čistírnách odpadních vod a ve vodních tocích v povodí vodní nádrže bude následovat 
zpracování stěžejního výstupu projektu – matematického modelu, který bude simulovat na 
základě informace o produkci a transformaci farmak na čistírnách odpadních vod a ve vodních 
tocích, do kterých jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny, (ale též na základě znalosti 
o odnosu pesticidů ze zemědělské půdy) možné ovlivňování kvality vody vodárenské nádrže 
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zvláště za podmínek mimořádného sucha, kdy v mnoha vodních tocích tvoří vyčištěné odpadní 
vody poměrně značnou část jejich průtoku. 

2. METODY A LOKALITY 
Na začátku projektu byl na základě provedeného průzkumu (v roce 2016) a detailních znalostí 
všech obcí v povodí vodárenské nádrže Švihov byly vybrány jednotlivé lokality. Tyto lokality 
reprezentují určité „vzorové“ situace, které se v povodí vodárenské nádrže vyskytují (Fiala a 
Rosendorf, 2017).  

Kritéria pro výběr lokality odpovídala hlavnímu cíli projektu - přípravě matematického modelu. 
Byla to především velikost sídla, přítomnost či nepřítomnost komunální čistírny odpadních 
vod, přítomnost či nepřítomnost sociálního nebo zdravotnického zařízení a v neposlední řadě 
též možnost sledování transformace farmak ve vodním toku pod obcí. 

Na začátku projektu bylo sledováno třicet tři míst na kanalizační síti 19 obcí. Do vybraných 
lokalit byly zahrnuty jak lokality s čistírnou odpadních vod (ČOV), tak bez ČOV (tzv. volné 
výusti). Přehled všech sledovaných lokalit byl součástí příspěvku na konferenci Odpadové vody 
2018 (Váňa a kol., 2018). Na základě zjištěných výsledků (v roce 2017) byl proveden užší výběr 
sledovaných lokalit, na kterých bylo prováděno další sledování (v roce 2018). Vybrané lokality, 
které byly dále sledovány, jsou společně se způsobem nakládání s odpadními vodami a počtem 
obyvatel uvedeny v Tab. 1 a též na Obr. 1 (lokality se zdravotnickým či sociálním zařízením jsou 
označovány jako „hotspot“). 

Tab. 1. Základní charakteristika sledovaných lokalit 

Lokalita Charakter 
Počet 
obyvatel 
(2011) 

Počet míst 
odběru 
vzorků 

Popis nakládání s odpadními vodami 

Pelhřimov ČOV 15 410 2 Aktivace se srážením fosforu, dosrážení, 2 dočišťovací 
biologické nádrže 

Čechtice ČOV 962 2 Aktivace (kombiblok) se srážením fosforu, 
3 dočišťovací biologické nádrže 

Dolní Kralovice ČOV 633 2 Aktivace se srážením fosforu 
Kožlí ČOV 510 2 Oběhová aktivace, dočišťovací biologická nádrž 
Tomice ČOV 136 2 Aktivace se srážením fosforu 
Proseč-Obořiště VK 187 1 Jednotná kanalizace 
Kámen VK 219 1 Jednotná kanalizace 
Mladé Bříště VK 169 1 Jednotná kanalizace 
Pošná VK 147 1 Jednotná kanalizace 
Proseč VK 93 1 Jednotná kanalizace, OV z domova důchodců čištěny 

v aktivační ČOV 
Přáslavice VK 65 1 Jednotná kanalizace 
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Obr. 1. Povodí vodárenské nádrže Švihov s vyznačením sledovaných lokalit 

Na jednotlivých lokalitách, s výjimkou Pelhřimova, bylo realizováno pět sérií odběrů vzorků, 
přičemž vzorky byly odebírány vždy za bezdeštného průtoku (z důvodu možného ovlivnění 
zjištěných koncentrací) a v pracovní dny, které se mohou od dnů pracovního volna a klidu 
odlišovat. Na lokalitách, jejichž kanalizační síť byla zakončena čistírnou odpadních vod, byly 
odebírány vzorky na přítoku a odtoku z ČOV (před dočišťovacími biologickými nádržemi), na 
lokalitách bez ČOV pak pouze odtok z kanalizace.  

Na jednotlivých lokalitách byly odebírány směsné 24hodinové vzorky. V místech, kde bylo 
možné změřit kolísání průtoku, byly slévány 24hodinové vzorky úměrně průtoku, na ostatních 
lokalitách (a vždy v odtocích z ČOV) z jednotlivých dílčích vzorků stejného objemu.  
Vzorky byly odebírány s využitím automatických vzorkovačů SIGMA a ISCO s nastavením sání 
na 4x120 ml za hodinu a 24 dílčích vzorků za den, bez proplachu. Automatické vzorkovače byly 
během odběru chlazeny ledem, který se v rámci možností na dané lokalitě měnil. V místech, 
kde nebylo možné použít data o průtoku od provozovatele, byly využity měrné profily 
(Thompson, Cipolletti, Parshall), případně byly tyto měrné profily umístěny přímo do 
kanalizace, Výška hladiny byla zaznamenávána v minutových intervalech tlakovými čidly 
Solinst Levelogger® Edge s korekcí na změny atmosférického tlaku. 
Analýza farmak byla zajištěna ve vodohospodářských laboratořích Povodí Vltavy, a.s. Celkem 
bylo sledováno 85 různých látek a jejich metabolitů, jejich výčet a meze stanovitelnosti jsou 
uvedeny v Tab. 2. 



Váňa a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

165 
 

Kromě stanovení farmak bylo prováděno i terénní měření elektrické konduktivity 
a v akreditované laboratoři VÚV TGM, v.v.i., i analýzy CHSKCr, NH4-N, NO3-N, TP, PO4-P. 
Vyhodnocení koncentrací makronutrientů lze naléz v příspěvku na konferenci Vodárenská 
biologie 2019 (Fiala a kol., 2019). 

Tab. 2. Výčet sledovaných látek a jejich meze stanovitelnosti 

Analyt Mez stanovitelnosti (ng/l) Analyt Mez stanovitelnosti (ng/l) 

Metformin 20 Karbamazepin-2-hydr. 10 
Erythromycin 10 Clofibric acid 10 
Sulfamethoxazol 10 Cotinine 20 
Iopromide 50 Paraxanthine 100 
Ibuprofen 20 Acesulfam 50 
Diclofenac 20 Bisfenol A 50 
Atenolol 10 Bisfenol B 50 
Caffein 100 Bisfenol S 50 
Ketoprofen 10 Oxypurinol 50 
Metoprolol 10 Tiamulin 10 
Peniciline G 10 Acebutolol 10 
Sulfamethazin 10 Alfuzosin 10 
Sulfapyridin 10 Bisoprolol 10 
Trimetoprim 10 Celiprolol 10 
Furosemide 50 Citalopram 20 
Gemfibrozil 10 Clindamycin 10 
Hydrochlorothiazide 50 Cyclophosphamide 10 
Naproxene 50 Diltiazem 10 
Triclocarban 10 Fexofenadine 10 
Triclosan 20 Fluconazole 10 
Chloramphenicol 20 Fluoxentine 10 
Bezafibrate 10 Iomeprol 50 
Warfarin 10 Irbesartan 10 
Saccharin 50 Ivermectin 50 
Gabapentin 10 Lamotrigine 10 
Tramadol 10 Lovastatin 10 
Paracetamol 10 Memantine 20 
Sulfanilamide 50 Mirtazapine 10 
Clarithromycin 10 Phenazone 10 
Roxithromycin 10 Primidone 10 
Azithromycin 10 Propranolol 10 
Karbamazepin-E 10 Propyphenazone 10 
Karbamazepin 10 Simvastatin 10 
Karbamazepin-DHH 10 Sotalol 10 
Oxcarbazepine 10 Telmisartan 20 
Ibuprofen-2-hydroxy 30 Valsartan 10 
Ibuprofen-carboxy 20 Diethyltoluamid 10 
Diclofenac-4-hydroxy 20 Ethylhexyl metoxycinamát 1000 
Naproxene-O-desmeth. 20 Perfluoroktansulfonan 5 
Venlafaxine 10 Kyselina perfluoroktanová 10 
Sertraline 10 Benzotriazol 20 
Ranitidine 10 Benzotriazol methyl 20 
Iohexol 50   

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Z důvodu přípravy matematického modelu nebyly vyhodnocovány účinnosti odstraňování 
jednotlivých látek v procentech, ale byla zjišťována přítomnost či nepřítomnost látek na dané 
lokalitě v procentech. Vyjadřování výsledků v procentech bylo zvoleno z toho důvodu, že 
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v roce 2017 a v roce 2018 byl stanovován různý počet látek a výsledky by nebyly pak 
srovnatelné. Jako nepřítomná látka byla označena ta, jejíž koncentrace byla pod mezí 
stanovitelnosti metody, případně její koncentrace byla těsně nad touto mezí (byla zohledněna 
nejistota stanovení). Jako přítomná byla vyhodnocena látka, jejíž koncentrace výrazně 
převyšovala mez stanovitelnosti sledované látky. 

Zvlášť byly vyhodnoceny lokality, jejichž kanalizace je zakončena ČOV, zvlášť lokality, které jsou 
volnými výustěmi. 

Sledované látky na lokalitách, které jsou zakončeny ČOV, je možné rozdělit do několika skupin: 

• Látky, které se na dané lokalitě vyskytují pod mezí stanovitelnosti těsně nad ní. Jako 
příklad můžeme uvést Gemfibrozil, Chloramphenicol, Bezafibrate, Warfarin. 

• Další skupinou látek jsou látky, které se občas vyskytují ve významnějších 
koncentracích, ale dále v dalších rozborech již jsou pod mezí stanovitelnosti. Z této 
skupiny látek můžeme jmenovat Penicilin G, Triclocarban, Roxithromycin. 

• Látky, které se na přítoku i na odtoku z ČOV vyskytují vždy a aktivovaný kal ČOV si s nimi 
nějakým způsobem „poradí“. Ovšem účinnost jejich odstraňování (nebo transformace) 
není tak vysoká, aby jejich zbytková koncentrace byla pod mezí stanovitelnosti. Např. 
Trimetoprim Furosemide, Caffein. 

• Samostatnou skupinou látek jsou látky, které se nám na přítoku na ČOV neobjevují, 
resp. vyskytují se pravděpodobně jako nestanovovaný meziprodukt, a objevují se až 
v odtocích ČOV. Mezi tyto látky patří např. sulfanilamid. 

• Poslední skupinou látek jsou látky, které se vyskytují na lokalitě vždy, a to jak přítoku  i 
na odtoku a ČOV s nimi v zásadě nic nezmohou. Mezi tyto látky patří např. 
Karbamazepin, Sulfamethoxazol, Diclofenac, Metoprolol. 

 
Výčet těchto látek jsme porovnávali s výčtem látek, které se vyskytují na lokalitách, kde není 
vybudována čistírna odpadních vod. Na těchto lokalitách splaškové odpadní vody odtékají 
společně s dalšími vodami z obce.  

Složení těchto vypouštěných vod by z logiky věci mělo být srovnatelné s odpadními vodami, 
které přitékají na ČOV. Také tomu tak je, nicméně koncentrace těchto látek je odlišné, jsou 
v řadě případu řádově nižší než jsou koncentrace na přítocích na ČOV, ale pouze v lokalitách 
na kterých není přítomno zdravotnické nebo sociální zařízení. Na lokalitách, kde jsou tato 
zařízení přítomna, jsou naopak vypouštěné koncentrace výrazně vyšší i než jsou přítoky na 
ČOV. Pochopitelně zde existuje významná závislost koncentrací na množství nesplaškových 
vod v daném okamžiku. 

Dále jsme posuzovali, zda dochází ke změně koncentrací sledovaných látek pod odtokem 
z ČOV a pod měřeným profilem na konci kanalizační sítě obcí, které nejsou vybaveny 
komunální čistírnou odpadních vod. Ze zjištěných dat je zřejmé, že snížení koncentrací 
v případech volných vyústí je výrazně vyšší než v případech, kdy jsme stejná měření prováděli 
pod komunálními čistírnami odpadních vod. Jako možné a velmi pravděpodobné vysvětlení je, 
že v toku (strouze) pod volnou výustí probíhají podobné procesy jak v komunálních čistírnách, 
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tedy sedimentace, „biologické samočištění“, které může alespoň část sledovaných 
mikropolutantů z vody odstranit.  

A v neposlední řadě jsme též řešili otázku, zda existuje závislost mezi množstvím látek, které 
jsou na ČOV a u volných vyústí a měřenými profily pod nimi odstraňovány. U ČOV se pokles 
pod mez stanovitelnosti sledovaných látek mezi přítokem a odtokem z ČOV pohybuje 
v rozmezí 12 – 19 %, v případě volných výustí se toto procento (mezi výtokem z kanalizace 
a měřeným profilem pod ním ve vzdálenosti několik stovek metrů) pohybuje v rozmezí 3 – 
39 %.  

4. ZÁVĚRY 
Získaná data o koncentracích některých farmak a jejich vybraných metabolitech na odtocích 
ze „vzorových„ situací – lokalit v povodí vodárenské nádrže jsou podkladem pro přípravu 
hlavního cíle projektu Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky 
PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha. Současně přinášejí nové znalosti 
o výskytu a chování farmak v malých obcích, které nejsou vybaveny komunálními čistírnami 
odpadních vod. Po přepočtu zjištěných koncentrací a měřených průtoků budou tvořit základ 
pro připravovaný matematický model simulující možné ovlivňování kvality vody vodárenské 
nádrže zvláště za podmínek mimořádného sucha. 

PODĚKOVÁNÍ 
Prezentované výsledky byly získány s podporou Ministerstva vnitra v rámci projektu 
bezpečnostního výzkumu č. VI20172020097 Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje 
Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha. 
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KONCENTRACE LÉČIV V REÁLNÉM EKOSYSTÉMU 

CONCENTRATION OF PHARMACEUTICALS IN REAL ECOSYSTEM 
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ABSTRAKT 
Čistírny odpadních vod jsou zdrojem léčiv v životním prostředí. Cílem této studie bylo sledovat jejich 
koncentraci v rybníku Čežárka, který je ovlivněn vypouštěnou odpadní vodou. Ve vzorcích vod, 
sedimentu a jednotlivých tkáních ryb byla metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní 
spektrometrií stanovena koncentrace téměř 70 léčiv. Ve vodě bylo detekováno 40 z nich s celkovou 
koncentrací vyšší než 5 µg/l. 19 léčiv bylo nalezeno v tkáních candáta a kapra. Játra a ledviny jsou tkáně 
s největším počtem nálezů a nejvyšší koncentrací (na úrovni jednotek až desítek ng/g). Koncentrace léčiv 
ve svalovině ryb byla nízká, zdravotní rizika konzumace těchto ryb jsou proto minimální. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Candát obecný; kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí; kapr obecný; sediment; voda 

ABSTRACT 
Wastewater treatment plants are a source of pharmaceuticals in the environment. We aimed to study 
pharmaceuticals in the Cezarka pond which is fed only by effluent. Seventy pharmaceuticals were 
analysed by liquid chromatography with mass spectrometry in water, sediment and biota samples. 40 
compounds were found in water samples with a total concentration higher than 5 µg/L. 19 
pharmaceuticals were detected in pikeperch (Sander lucioperca) and common carp (Cyprinus carpio). 
Liver and kidney were tissues with the highest concentration (tens of ng/g) of analysed pharmaceuticals. 
The concentration of pharmaceuticals in fish muscle was low, therefore the consumption of fish poses 
only low risk.  

KEYWORDS 
Common carp; liquid chromatography with mass spectrometry; pikeperch; sediment; water 
 

1. ÚVOD 
Léčiva a vodní životní prostředí patří do popředí zájmu vědců několik posledních let. V uplynulé 
dekádě byl zaznamenán zvyšující se trend spotřeby léčiv nejen ve světě, ale i v České republice 
(www.sukl.cz). Léčiva a jejich metabolity se po použití vyloučí do odpadní vody, která je 
v čistírnách odpadních vod (ČOV) čištěna. Tato vyčištěná odpadní voda se dostává do životního 
prostředí a je důležitým zdrojem vodního znečištění z hlediska přítomnosti léčiv a jiných 
cizorodých látek (Golovko a kol., 2014; Kosma a kol., 2014; Roberts a kol., 2016). Vodní 
organismy žijící v recipientech vyčištěné vody jsou vystaveny působení těmto cizorodým 
látkám a může docházet k ovlivnění jejich fyziologických funkcí (Grabicová a kol., 2013; 
Mehinto a kol., 2010; Sanchez a kol., 2011; Steinbach a kol., 2016). Například psychoaktivní 
látky, které mohou mít vliv na chování vodních organismů (Brandao a kol., 2013; Brodin a kol., 
2013; Huerta a kol., 2016; Martin a kol., 2017), byly bioakumulovány v jednotlivých tkáních 
ryb (Brooks a kol., 2005; Grabicová a kol., 2014, 2015, 2017; Lajeunesse a kol., 2011; Verlicchi 
a kol., 2012; Zenker a kol., 2014). 
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V jižních Čechách je běžným recipientem vyčištěné vody rybník nebo rybniční soustava. Jedním 
takovým rybníkem je biologický rybník Čežárka (Vodňany), který je napájen pouze vyčištěnou 
odpadní vodou vytékající z ČOV Vodňany (7 000 obyvatel). Cílem této studie bylo sledovat 
koncentraci vybraných léčiv ve vodě, sedimentu a jejich eventuální bioakumulaci v rybách 
žijících v tomto rybníku. 

2. MATERIÁL A METODY 

Chemikálie 
Seznam nativních a izotopicky značených standardů léčiv (název, čistota, dodavatel) je uveden 
v Grabicová a kol (2018). Směs nativních nebo izotopicky značených standardů byla připravena 
do metanolu (LC-MS čistota, Sigma-Aldrich) o koncentracích 10; 1; 0,1 µg/ml. Acetonitril, 
isopropanol, kyselina mravenčí (LC-MS čistota, Sigma-Aldrich) byly použity pro přípravu 
extrakčních rozpouštědel a jako mobilní fáze. Ultra čistá voda (pro mobilní fázi) byla 
připravena pomocí úpravny vody (AquaMax Basic 360 Series and Ultra 370 Series, Younglin, 
Korea). 

Design experimentu a vzorkování 
Koncentrace léčiv byla sledována v rybníku Čežárka (2,6 ha, Vodňany, jižní Čechy, 49°8´36´´ s. 
š., 14°10´32´´ v. d.), který slouží jako dočišťovací nádrž ČOV Vodňany a vyčištěná odpadní voda 
je jediným zdrojem vody v rybníku.  

Kapr obecný (Cyprinus carpio) a candát obecný (Sander lucioperca) byly vysazeni do tohoto 
rybníka a po 6 měsících odloveni. Při vzorkování byly odebrány jednotlivé tkáně ryb – játra, 
mozek, ledviny, svaly a krev, ze které byla získána po centrifugaci plazma. Poté byly vzorky až 
do analýzy zamrazeny při -20 °C. 

Pomocí Ekman-Birkova vzorkovače byly odebrány vzorky sedimentu, který byl do analýzy 
zamražen při -20 °C. 

Současně byly odebrány i bodové vzorky vody, které byly přefiltrovány a do doby analýzy 
zamrazeny při -20 °C. 

Analýza vzorků vod 
Ve vzorcích vod odebraných v rybníku Čežárka byla metodou kapalinové chromatografie 
spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC/LC-MS/MS, hmotnostní spektrometr 
TSQ Quantiva, Thermo Fisher Scientific) změřena koncentrace téměř 70 léčiv z různých 
terapeutických skupin. Podmínky měření jsou uvedeny v publikaci Fedorova a kol. (2014, 
chemosphere). 

Analýza vzorků sedimentu 
Před analýzou byly vzorky sedimentu rozmraženy. Přebytečná voda byla odstraněna použitím 
centrifugy. Po přídavku extrakčního činidla a izotopicky značeného standardu byly vzorky 
sedimentu extrahovány pomocí ultrazvukové lázně. Ke stanovení koncentrace léčiv a jejich 
metabolitů byla použita LC-MS/MS metoda. Sediment byl vysušen a byla stanovena hmotnost 
sušiny. Podrobnější informace uvedeny v publikaci Koba a kol. (2018JHM). 
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Analýza vzorků ryb 
Vzorky jater, mozku, ledvin a svalu byly před extrakcí rozmrazeny. K 0,5 g vzorku byl přidán 
izotopicky značený standard a extrakční rozpouštědlo (acetonitril: isopropanol, 3:1 v/v, 
s přídavkem 0,1% kyseliny mravenčí). Léčiva ze vzorku byla extrahována pomocí 
homogenizace, následovalo odstředění, supernatant byl filtrován přes 0,45 µm 
regenerovanou celulózu a zmražen na 24 hodin při -20 °C. Poté byl supernatant ještě jednou 
odstředěn a byl odebrán alikvot, který byl analyzován pomocí kapalinové chromatografie 
s vysokorozlišující hmotnostní spektrometrií (LC-HRMS/MS, hmotnostní spektrometr 
QExactive Plus, Thermo Fisher Scientific, USA). Postup extrakce a analytickou metodu lze 
dohledat v článku Grabicová a kol. (2018). 

Ke vzorkům plazmy byl přidán vnitřní standard a extrakční rozpouštědlo (acetonitril okyselený 
kyselinou mravenčí), vzorek byl promíchán a zmrazen při -20 °C na 24 hodin. Další postup 
přípravy vzorků plazmy je stejný jako u zbývajících tkání. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
V bodových vzorcích vody a ve vzorcích sedimentu byla nalezena léčiva a jejich metabolity 
patřící do čtyř hlavních terapeutických skupin – kardiovaskulární léčiva, psychoaktivní látky, 
antibiotika a antihistaminika (Obr. 1).  

Celková koncentrace léčiv ve vodě dosahovala hodnoty 5300 ng/l a kardiovaskulární látky byly 
zastoupeny z více než poloviny (56 %), zatímco v sedimentu byla celková koncentrace 770 ng/g 
v sušině (dw). Hlavní terapeutickou skupinou nalezenou v sedimentu byly psychoaktivní látky 
(47 %) následované kardiovaskulárními léčivy (29 %). Mezi léčiva s nejvyšší koncentrací ve 
vodě patří kardiovaskulární irbesartan, telmisartan a metoprololová kyselina (metabolit 
atenololu a metoprololu). Z individuálních léčiv byl v sedimentu nalezen v nejvyšší koncentraci 
O-desmethylvenlafaxin (metabolit antidepresiva venlafaxin, který je ovšem také biologicky 
aktivní) a kardiovaskulární léčiva telmisartan  a metoprolol. 

V obou matricích byly přítomny ještě léčiva ze třídy antibiotik (obě matrice 6 %) a 
antihistaminika (5 % voda, 18 % sediment). Antibiotikem s nejvyšší nalezenou koncentrací byl 
azithromycin v sedimentu a sulfamethoxazol ve vodě. Klindamycin byl přítomen ve vodě i 
v sedimentu, ale jeho metabolit klindamycin-sulfoxid byl nalezen pouze ve vodě. 
Z antihistaminik pak cetirizin  a fexofenadin ve vodě a cetirizin a meklozin v sedimentu. 

Přítomnost jednotlivých léčiv a jejich metabolitů se lišila nejen v jednotlivých tkáních, ale i u 
různých druhů ryb. Jednotlivá léčiva přítomna ve vzorcích bioty jsou uvedena na Obr. 2. 
Celkový součet koncentrací analyzovaných léčiv byl vyšší v kaprovi než v candátovi (suma 
koncentrací ve všech měřených tkáních dosahovala hodnoty téměř 80 ng/g mokré váhy (ww) 
u kapra, u candáta přibližně 40 ng/g ww). Nejvíce zatíženým orgánem byly ledviny 
následované játry u obou druhů ryb. V ledvinách kapra byla nejvíce zastoupena antidepresiva 
mianserin, venlafaxin a jeho metabolit O-desmethylvenlafaxin. Na rozdíl od candáta, kde se 
v nejvyšší koncentraci vyskytovalo kardiovaskulární léčivo telmisartan a antibiotikum 
azithromycin. Nejmenší koncentrace léčiv se u kapra našla v plazmě, u candáta ve svalovině. 
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Obr. 1. Celková koncentrace měřených léčiv ve vodě (ng/l) a sedimentu (ng/g dw) 

 

 
Obr. 2. Schéma přítomnosti léčiv a jejich metabolitů v jednotlivých tkáních obou testovaných druhů ryb – kapra 
obecného (C. carpio) a candáta obecného (S. lucioperca) 
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4. ZÁVĚRY 
Z naměřených dat jsme zjistili, že v rybníku, který slouží jako dočišťovací nádrž vyčištěné 
odpadaní vody, se vyskytují převážně léčiva ze čtyř terapeutických skupin – kardiovaskulární 
léčiva, psychoaktivní látky, antibiotika a antihistaminika. Tato léčiva vstupují do vodních 
organismů, v našem případě ryb. Přítomnost léčiv závisela nejen na typu vzorkované tkáně, 
ale i na druhu ryb. Riziko expozice lidí požitím ryb z lokalit zatížených komunálními odpadními 
vodami je ale nízké, protože většina léčiv se nachází ve vnitřních orgánech nikoliv ve svalovině.  
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MĚŘENÍ PRŮTOKU A KONTROLA KVALITY NA ODLEHČOVACÍCH KOMORÁCH 

FLOW MEASUREMENT AND WATER QUALITY CONTROL ON OVERFLOW 
CHAMBERS 

Povýšilová M. 
TECHNOAQUA s.r.o., U Parku 513, 252 41 Dolní Břežany 
email: povysilova@technoaqua.cz 

ABSTRAKT 
Měření průtoku a kontrola kvality odlehčovaných vod je v současné době často skloňovaným tématem 
diskuzí. Vzhledem k chystaným změnám v legislativě, všichni s napětím očekáváme, jak bude vypadat 
konečná podoba. Měření průtoku i odběr vzorků na těchto profilech je možné realizovat, avšak za 
určitých podmínek a s ohledem na specifičnost odlehčovaných vod. Není možné používat stejné 
podmínky a pravidla jako na odtocích z ČOV. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Automatické vzorkovače; dešťové oddělovače; dešťové vody; měření průtoku; odběr vzorků; přenos dat 

ABSTRACT 
Flow measurement and overflow water quality control is now very important theme for discussions. 
Because of changes in legislation, everybody is waiting for final version of decision which way to do 
measurement and control. Realization of flow measurement and sampling in overflow profiles is 
possible, but only under some conditions and in accordance with specification of overflow water. It is 
not possible to use the same conditions and rules as for outlet from WWTPs. 

KEYWORDS 
Automatic samplers; overflow sever; stormwater, flow measurement; sampling, data transfer  

1. ÚVOD 
Poslední roky se často místo předchozích témat povodní na konferencích vyskytují témata 
sucha. Vzhledem k tomuto fenoménu posledních let dochází k většímu zájmu o kvalitu a 
kvantitu vod, které jsou vypouštěny do recipientu. Odlehčované vody již nejsou brány jako 
vody dešťové, ale jako vody odpadní.  

Na odlehčovacích stokách se chystají požadavky na měření průtoku a na kontrolu kvality 
odlehčovaných vod. Obě tyto problematiky nebudou na odlehčovacích stokách jednoduché. 
Je potřeba si uvědomit, že se jedná o profily, kde častěji žádná voda neteče, což se může na 
první pohled jevit jako výhoda, ale pro většinu měření a pro kompletní monitoring je to 
problematické.  

2. ODBĚRY VZORKŮ 
Základem celého procesu kontroly kvality vod, a to nejen odpadních, je odběr vzorků. 
V minulosti se prováděl odběr jedině ručně, ale v 70. letech, díky vyšší systematičnosti ve 
sledování kvality vody, vznikly automatické vzorkovače. První typy měly velmi jednoduché 
ovládání a možnost jen základního nastavení. 

Na Obr. 1 můžete vidět první produkt americké firmy ISCO. V současné době vypadají 
automatické vzorkovače zcela odlišně. Jsou to zařízení z odolných materiálů, s výkonnými 
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čerpadly. Mohou být vybaveny izolací, chlazením, vyhříváním, různými typy vzorkovnic, 
přídavnými periferiemi jako měřící sondy, srážkoměry, průtokoměry, telemetrie a další. 

Právě pro kontrolu kvality vod na odlehčení je potřeba použít automatické vzorkovače. Není 
možné, aby pracovník čekal na požadovaném místě, až zaprší. Díky důležitosti odběru vzorku 
pro následné zjištění kvality odlehčovaných vod, je nutné provést odběr správným způsobem 
a stejně tak veškerou manipulaci. Pokud by byl vzorek odebrán neodborným způsobem, 
nedokáže to již žádná laboratoř napravit. Postupy pro odběr vzorků, jejich úpravu, uchování a 
převoz, rozbory vzorků a vyhodnocení výsledků jsou uvedeny v nařízení vlády 143/2012 Sb. 
Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou jsou uvedeny v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. Ukazatele znečištění a analytické metody k jejich stanovení jsou uvedeny 
v příloze č. 2 k nařízení. Kompletní postupy, jak správně nakládat se vzorky před chemickou 
analýzou jsou stanoveny v ČSN 757315 Příloha A (normativní). Další zásadní normou pro odběr 
vzorků je ČSN 5667. 

 
Obr. 1.  První model vzorkovače Isco 

3. NÁROKY A PROBLÉMY PŘI ODBĚRU VZORKŮ Z ODLEHČOVACÍCH STOK 
Při odběru vzorků z odlehčovacích stok jsou ale nároky na odběr přeci jen trochu odlišné. 
Musíme vycházet z toho, že častěji jsou tyto stoky bez vody. Hrozí zde tedy jiná rizika. Je 
potřeba zvážit, jak přístroje napájet, aby mohly být spuštěny po celou dobu, kdy budou čekat 
na odběr vzorku. Dále to musí být zařízení, která umožňují spínání na základě události. 
V případě odlehčení to nejčastěji bude spouštění vzorkovače, pokud v odlehčovací stoce 
poteče voda. I když by bylo dobré odebírat vzorky i na základě překročení některých fyzikálně 
chemických ukazatelů, s největší pravděpodobností to nebude možné realizovat, protože 
většina měřících sond musí být trvale smáčena, aby nedošlo k jejich poškození respektive, aby 
byla zachována jejich funkčnost. Například pokud by byl požadavek odebírat odlehčované 
vody pouze s překročenou hodnotou pH je to velký problém, protože pH elektrodu nesmíte 
nechat vyschnout anebo pokud se jedná o sondy, které mohou být na suchu i delší dobu, pak 
je většinou potřeba, aby následně byly aktivovány ponořením do vody na 12 hodin. To není 
při tomto monitoringu možné zabezpečit.  
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Dalším problémem těchto míst jsou nerozpuštěné látky, které mohou obalit sací koš 
vzorkovače a tím následně buď znemožnit odběr vzorku anebo ovlivnit kvalitu tím, že vlastně 
dojde k filtraci vzorku přes nerozpuštěné látky usazené na sacím koši. Hrubé nečistoty mohou 
na sacím koši ulpívat i přesto, že vzorkovače mají profuk před vzorkem i po vzorku a mohou 
mít i proplach. Na Obr. 3 je příklad toho, co s sebou mohou nést odlehčené vody. 

 
Obr. 2. Bateriové napájení vzorkovače v odlehčovací komoře – 2 x 80 Ah 

 
Obr. 3. Vyústění odlehčovací stoky 

Pokud chceme odebrat vzorek spolehlivě, je nutné zvolit správné umístění sacího koše a 
vhodnou konstrukci, případně úpravu, která zabrání zachytávání mechanických nečistot přímo 
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na sacím koši. Dalším problémem může být i riziko, že náhlý příval odlehčované vody „vyhodí“ 
koš mimo odlehčovací stoku. Proto je dobré koš vhodným způsobem fixovat v určitém místě. 

4. NAPÁJENÍ MONITOROVACÍCH KOMPLETŮ 
V případě sledování odlehčovacích stok na ČOV je možné zabezpečit napájení z elektrické sítě. 
Pokud se jedná o odběr vzorků nebo měření průtoku na odlehčovacích komorách nebo 
stokách mimo areál ČOV je možno buď použít baterie s velkou kapacitou (viz Obr. 2) anebo je 
možné dobíjet baterie pomocí fotovoltaických panelů. V každém případě musíme počítat 
s dostatečným napájením pro případ, že bude dlouhé bezdeštné období a bude nutné, a by 
vzorkovače dlouho „čekaly“ na událost. 

5. ŘÍZENÍ ODBĚRU NA ZÁKLADĚ UDÁLOSTI 
Jak již bylo zmíněno, v odlehčovacích stokách voda většinou není. Proto je potřeba, aby byl 
vzorkovač spouštěn, pouze pokud voda ve stoce je. K tomuto účelu lze použít různé limitní 
spínače nebo snímače hladiny. I v tomto máme na výběr různé způsoby. Důležité je, aby 
vzorkovač měl možnost takového řízení. Vzorkovač může být nastaven v pravidelných 
časových intervalech. 

6. KOMUNIKACE PŘÍSTROJŮ 
Vzhledem k tomu, že u tohoto typu odběru vzorku není jisté, kdy k odběru dojde, je dobré, 
aby byl vzorkovač vybaven dálkovou komunikací, přes kterou bude informovat obsluhu, že 
začal odebírat vzorky a následné, že byl odběr ukončen. Obsluha tak má možnost se dozvědět, 
že je nutné jet vzorky vyzvednout a odvézt je do laboratoře k analýze, aby na místě odběru 
nedegradovaly. V případě vzdálených odběrových míst bez možnosti napájení elektřinou je 
prakticky nemožné zajistit chlazení vzorků, tak jako to je u vzorků typu A, B a C.  

  

 

 
Obr. 4.  Odlehčovací hrana 
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Bohužel někdy navrhovaná legislativa nepočítá s těmito skutečnostmi. Pak požaduje po 
provozovateli různé podmínky, které nelze v praxi dosáhnout. To stejné platí u měření průtoku 
v odlehčení.  

 

 
Obr. 5.  Graf z průtokoměru, který by mohl řídit vzorkovač při dešťových událostech 

7. MĚŘENÍ PRŮTOKU V ODLEHČOVACÍCH STOKÁCH 
Základní skutečností je, že odlehčovací stoky mají odlehčovat určité množství vody a na to jsou 
i kapacitně navrženy. To je hlavní důvod, proč není možné tyto stoky osazovat měrnými profily, 
to znamená žlaby nebo přelivy. Pro odlehčovací stoky se nejvíce pro měření průtoku hodí 
kontinuitní systémy. Průtokoměry, které měří výšku hladiny a rychlost proudění. Tyto systémy 
pracují na základě Dopplerova jevu. Průtokoměry měřící rychlost proudění existují buď 
kontaktní, to znamená, že měřící sonda je ve vodě anebo bezkontaktní, kdy měřící sonda je 
umístěna nad tokem. K měření hladiny se používají různé principy, ultrazvuk, tlakové čidlo 
nebo bubbler. 

 
Obr. 6.  Umístění bezkontaktního průtokoměru Isco LaserFlow  
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8. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD – MĚŘENÍ PRŮTOKU NA ODLEHČOVAÍCH STOKÁCH 
Pro měření průtoku v odlehčovacích stokách, jsme použili průtokoměry Isco 2150, které měří 
rychlost proudění a výšku hladiny. Na základě rovnice kontinuity vypočítávají průtok. Tento 
monitoring je realizován v aglomeraci s několika kmenovými sběrači, které mají dešťové 
oddělovače v rozměrech DN 1000 až DN 2400. V případě silných přívalových dešťů může 
docházet k odlehčení velkého množství vod.  

 
Obr. 7. Umístění kontaktní rychlostní sondy 

Průtokoměry Isco 2150, využívající Dopplerova jevu k měření rychlosti a tlaková čidla pro 
měření výšky hladiny, byly vybrány z několika důvodů. U velké části těchto objektů může 
docházet ke zpětnému zaplavení profilu a průtokoměry jsou schopny měřit i zpětný průtok. 
Dále je zde problém možných velkých rozdílů v hodnotách průtoku. Potrubí při kritických 
stavech může jít do tlakového režimu. Všechny tyto stavy dávají důvod k použití výše 
uvedeného typu průtokoměrů. Výhodou průtokoměrů je jejich snadná instalace, a pokud je 
stoka v dobrém stavu, tak i žádné nároky na stavební úpravy. Ve většině případů používáme 
pro instalaci nerezové plechy s nůžkovým mechanizmem pro snadnou údržbu systému. 
Přístroje jsou vodotěsné, tudíž mohou být instalovány přímo v odlehčovacích komorách. 
Napájení je voleno dle místních podmínek, buď bateriové nebo z elektrické sítě přes 
transformátor 12/24V. Pro přenos dat jsou využity modemy. Data jsou přenášena na server a 
následně zpracovávána. Na server je možno nahlédnout i přes chytrý telefon. 

Na níže uvedeném grafu je možno vidět průtok v oddělovači v průběhu rekonstrukce kmenové 
stoky. K odlehčení docházelo na základě povolení ve vybraném čase, kdy byly průtoky 
nejmenší. Na grafu je možné vidět hodnoty výšky hladiny, rychlosti a průtoku. Ve čtvrté sekci 
grafu jsou kumulovány hodnoty diagnostiky. Přístroje Isco 2150 mají vlastní diagnostiku 
rychlostního signálu, jeho spektra a poměru. Tato diagnostická data vypovídají o podmínkách 
pro měření, respektive o kvalitě měření. Na tomto grafu je patrné, že podmínky pro měření 
průtoku jsou velmi dobré. Hodnota signálu a spektra se pohybuje mezi 60 – 90%. Tyto hodnoty 
vypovídají o případném rušení a kvalitě přijímaného signálu. Třetí hodnota, poměr spektra je 
100%, to znamená, že tok je bez turbulencí a zpětného proudění. Vypovídací schopnost těchto 
dat je velmi dobrá. Diagnostika je užitečná zejména při instalaci přístrojů a následně jako 
nástroj pro kontrolu stavu měřící sondy bez nutnosti vstupu do stokové sítě. Tato data lze 
stahovat do počítače lokálně nebo přenášet na server přes telemetrii. 
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Obr. 8. Graf hodnot měřených průtokoměrem Isco 2150 

9. ZÁVĚRY 
Z našich zkušeností můžeme konstatovat, že měřit průtok a odebírat vzorky na dešťových 
odlehčovačích je možné, avšak velmi záleží na místních podmínkách na dané stoce.  

Co však je z našeho pohledu velmi problematické, pokud bude podmínkou měření průtoku 
osvědčení funkční způsobilosti měřidla. Ne proto, že by průtokoměry měřily nepřesně, ale 
proto, že pro posouzení funkční způsobilosti je potřeba, aby stokou protékala voda, a je 
zřejmé, že do mnoha profilů nebude možné dostat dostačující a stabilní průtok vody, který je 
podmínkou pro posouzení. Více informací se dozvíte na přednášce. 
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Nařízení vlády 143/2012 Sb (Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů 

množství znečištění a měření objemu 
ČSN 757315 Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou příloha A (normativní) 

Ukazatele znečištění odpadních vod 
ČSN EN ISO 5667 Jakost vod – Odběr vzorků 



Habr  13. bienální konference VODA 2019 

182 
 

TRENDY, ZDROJE A VARIABILITA LÁTKOVÉHO ZATÍŽENÍ ČOV BRNO-MODŘICE 

TRENDS, SOURCES AND VARIABILITY OF WWTP BRNO-MODŘICE MASS LOAD 
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Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno  
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá látkovým zatížením čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích. Konkrétněji jaký je 
historický vývoj koncentrací vybraných polutantů v odpadních vodách, jejich denní i sezónní variabilita. 
Hlavním zdrojem informací pro práci je téměř denní odběr a provedení analýz na přítoku do čistírny. 
Vzhledem k provozním potřebám znalosti i krátkodobých zvýšených látkových toků způsobených 
dešťovými událostmi, je prováděn cílený monitoring na jednotné stokové síti a vybraných objektech 
odlehčovacích komor a retenčních nádrží. Výstupem jsou informace o koncentracích i látkových tocích 
sledovaných polutantů v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
ČOV; koncentrace znečištění; látkové zatížení; obyvatelstvo; retenční nádrže 

ABSTRACT 
The paper deals with the mass load at the wastewater treatment plant in Brno - Modřice. More 
specifically, with the historic development of concentrations of selected pollutants in wastewater and 
their daily and seasonal variability. The main source of information for the study is almost daily collection 
and analysis of the treatment plant inflow data. Based on operational knowledge and short-term 
increased mass flows caused by rain events, targeted monitoring is carried out on the combined sewer 
system and selected combined sewer overflows and retention tanks. The output is the information on 
concentrations of monitored pollutants and their loads both  in the long and short term horizon. 

KEYWORDS 
WWTP; inhabitants mass load; pollution concentration;  retention tanks 

1. ÚVOD 
Hodnoty a stanovení látkového zatížení čistíren odpadních vod a vliv na jejich návrh jsou 
dostatečně popsány v normách a dalších předpisech. Cílem tohoto článku není vysvětlit 
fungování čistírenského procesu a způsoby, jak se znečištění odstraňuje, ale kde na stokové 
síti vzniká. Konkrétněji jaký je historický vývoj koncentrací vybraných polutantů ve splaškových 
odpadních vodách, jejich denní i sezónní variabilita. Zohledněn bude i vliv stokové soustavy na 
množství transportovaného znečištění v závislosti na klimatických podmínkách (vliv deště na 
jednotné stokové soustavě). Vzhledem ke specifičnosti stokové sítě města Brna, jejíž součástí 
jsou retenční nádrže na jednotné kanalizaci s řízeným prázdněním po dešťových událostech, 
bude i tomuto vlivu věnována pozornost. 

2. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
ČOV Brno-Modřice je nejvýznamnějším zařízením na čištění odpadních vod v provozování 
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu se 
simultánním srážením fosforu. Účinnost čištění je na vysoké úrovni, předepsané limity jsou 
plněny, základní výsledky jsou uvedeny v Tab. 1. 
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Tab. 1. Vybrané údaje o ČOV Brno-Modřice 

Návrhové parametry hodnota jednotky 
Denní průtok 137 000 m3/den 
Látkové zatížení 630 000 EO 
Množství čištěných vod     

2018 celkem 32 657 001 m3/rok 
denní průměr 89 471 m3/den 

Účinnost čištění (dosažená/předepsaná)     
BSK5 98.9/95 % 
CHSKCr 97/85 % 
Nerozpuštěné látky 98 % 
Ncelk 88.2/75 % 

 

Obr. 1. Trend zatížení ČOV v uplynulých 10 letech (polynom 3°) 

Z Obr. 1. je zřejmá stagnace zatížení v letech 2009-2013. Od roku 2014 se v nátoku na čistírnu 
prokazatelně zvedá látkové zatížení ve všech ukazatelích. Přestože má čistírna kapacitní 
rezervu a s jistotou dosahuje předepsaných účinností v odstraňování znečištění z čištěné 
odpadní vody, je tento trend předmětem pozornosti odpovědných pracovníků.  

3. ZDROJE LÁTKOVÉHO ZATÍŽENÍ 
Za účelem zjištění příčin růstu přitékajícího znečištění na čistírnu byl zahájen interní projekt, 
vycházející přednostně z již dostupných podkladů. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se již 
dlouhodobě systematicky zaměřují na monitoring jakostních ukazatelů odpadní vody na 
významných místech stokového systému. V tomto případě se však jedná o kontrolu složení 
odpadních vod z pohledu limitů kanalizačního řádu, bez informací o průtocích a možnosti určit 
krom koncentrací i látkové toky. Proto byl tento monitoring doplněn o cílené krátkodobé 
měrné kampaně za současného měření průtoku a odběru vzorků, které probíhají již mnoho let 
a jsou každoročně zaměřeny dle provozních potřeb. Odběry vzorků probíhají v dostatečně 
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krátkých intervalech, aby byla postižena dynamika vývoje jakosti odpadní vody během 
monitoringu. 

Projekt je zaměřen na postupné hledání a vyhodnocování předpokládaných příčin zvýšeného 
zatížení. Konkrétněji k některým zdrojům znečištění a výsledkům dále v textu. 

Stoková síť 
Stoková síť není přímo zdrojem znečištění, ale její správná funkce zajištuje jeho transport na 
čistírnu. Pro odvádění odpadních vod je ve městě Brně využíván gravitační způsob 
s výjimečným přečerpáváním splaškových vod. Z celkové délky 1138 km je 531 km jednotné 
soustavy. Významná část území je tedy odkanalizována oddílnou soustavou, která se i dnes 
v případě rozvoje stokové sítě upřednostňuje. Na kanalizaci města Brna jsou napojeny i 
nejbližší města a obce. Rozvoj stokové sítě je ročně v řádu jednotek kilometrů. 

 
Obr. 2. Schéma odkanalizování města Brna 

Celý systém je doplňován z důvodu ochrany recipientů před znečištěním retenčními nádržemi 
(na jednotné kanalizaci). Stokovou sítí je bez těchto objektů v období dešťů prostřednictvím 
odlehčovacích komor odváděno blíže neurčené množství znečištění do vodních toků. 
Akumulací a následným čištěním této odpadní vody se tomuto nechtěnému jevu zabraňuje, 
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zvyšuje to však zatížení čistírny. S dešti souvisí i často diskutovaná otázka první splachu, ať již 
oplach nečistot z povrchů, či resuspendace sedimentů ve stokové síti. 

Obyvatelstvo 
Obyvatelstvo je základním původcem odpadních vod. Jejich množství je odvoditelné od 
spotřeby pitné vody. Otázkou ale zůstává, jaké množství denně přítomných lidí se skutečně 
podílí na produkci odpadní vody. Počet trvale bydlících je v Brně z dlouhodobého hlediska 
celkem vyrovnaný, jak ukazují data v Tab. 2., přebraná z českého statistického úřadu.  

Tab. 2. Vývoj počtu obyvatel ve městě Brně

Rok   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet obyvatel: 378 965 378 327 377 508 377 440 377 028 377 549 379 527 380 681 

 
Skutečnost tzv. denně přítomných je ale v Brně zcela jiná. Město je považováno za univerzitní 
centrum a hlavní spádovou aglomeraci pro dojíždějící za prací.  

Průmysl, občanská a technická vybavenost 
Druhým zdrojem odpadních vod, který souvisí se spotřebou pitné vody, je obecně vše, co 
nesouvisí s obyvatelstvem. Současný ekonomický rozmach vytváří podmínky pro růst 
průmyslu (zvýšená výroba, více směn a zaměstnanců), ale i dalších doprovodných odvětví – 
např. hotely, pohostinství.  

4. VYHODNOCENÍ TRENDŮ A ZDROJŮ LÁTKOVÉHO ZATÍŽENÍ 

Stoková síť 
Bezdeštné průtoky ve stokové síti jsou v uplynulých letech bez významného trendu, jak je 
patrné z Obr. 3.  

 
Obr. 3. Trend bezdeštných průtoků v nátoku na ČOV Brno-Modřice 
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Obyvatelstvo a průmysl 

 
Obr. 4. Trend vody pitné, dodané 

 
Obr. 5. Trend vody pitné, dodané ve stabilizované zástavbě pro obyvatelstvo 

Z výše uvedených grafů na Obr. 4 a Obr. 5 vyvozujeme následující domněnku. Dodávky pitné 
vody pro obyvatelstvo jsou v uplynulých pěti letech minimálně rozkolísané. Přesto v Obr. 5, 
který je zpracován pro stabilizovanou zástavbu (cca 37 tis. obyvatel), je zřejmý trend cca 1% 
snížení spotřeby pitné vody každý rok. Aby však segment obyvatelstvo, spotřebovával pořád 
stejné množství vody, je pravděpodobné, že skutečný počet trvale žijících obyvatel v Brně 
roste rychleji, než uvádějí oficiální statistiky (viz. Tab. 2). 

Významnější trend je v segmentu ostatní, kde lze v uplynulých letech pozorovat průměrný 
meziroční nárůst spotřeby 2,5%. Pro některé průmyslové zdroje je v rámci kontroly limitů 
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kanalizačního řádu prováděn pravidelný odběr vzorků, proto lze v kombinaci s množstvím 
odváděných odpadních vod stanovit denní znečištění přepočtem na EO – dle BSK5 (viz Obr.6). 

 
Obr. 6. Trend sumární produkce znečištění u vybraných průmyslových zdrojů 

Monitoring významných producentů potvrzuje jejich určitý podíl na zvýšeném zatížení čistírny. 
Bohužel monitoring nelze z ekonomických důvodů provádět pro každý zdroj a tak uvedený 
trend nemůže být použit i pro ostatní neměřené průmyslové zdroje. 

Retenční nádrže na jednotné kanalizaci 

Tab. 3. Zachycené znečištění v RN Jeneweinova 

Ukazatel: Objem BSK5 CHSK Cr NL NNH4 Ncelk. Pcelk. 
Dešťová 
událost m3 kg kg kg kg kg kg 
7.6.2019 8600 1 478 3 965 8007 131 240 48 
23.6.2019 8600 633 1 841 2650 24 66 17 
Ø EO:  17 590 24 190   13 900  

 

Od uvedení retenčních nádrží na jednotné kanalizaci do provozu, je vyhodnocován zachycený 
objem při každém, i částečném, plnění. Orientační měření jakosti zachycené vody bylo pouze 
informativní. V roce 2019 jsme se zaměřili na přesnější zjištění množství akumulovaného 
znečištění, které je následně odvedeno na čistírnu. Přepočet na EO ukazuje širokou variabilitu 
nejen pro částečné, ale i plné využití akumulačního prostoru. Důležitou roli hraje typ deště i 
doba bezdeštného období. Předběžné výsledky ukazují, že akumulace odpadních vod 
v retenčních nádržích a s nimi i související trubní retenci, se podílejí na zvýšeném zatížení 
čistírny přibližně 5 500 EO (přepočet na denní průměr). 

Monitoring kmenových stok 
Protože rozsah detailního monitoringu nemůže postihnout všechny zdroje, byla provedena i 
analýza vývoje koncentračních ukazatelů v profilech na kmenových stokách. Na 26 profilech 
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probíhá každý měsíc odběr slévaného vzorku (24 hod á 30 min). Ve většině profilů dochází 
k růstu koncentrací. Ukázka dat pro vybraný profil je na Obr. 7. 

 
Obr. 7. Trend koncentrací splaškových průtoků ve vybraném profilu kmenové stoky B 

Dvojnásobné zvětšení koncentrací v ukazateli BSK5 během pěti-letého období pro suché 
splašky potvrzuje domněnky o zvýšeném počtu denně přítomných obyvatel ve městě a 
zvýšené produkci odpadních vod i z ostatních zdrojů. Zobrazený graf je ze vzorkování 
v uzávěrném profilu kmenové stoky, její povodí zasahuje do centra města a odvádí vody ze 
severozápadní části města (přibližně 30 % splaškových vod města Brna). 

5. ZÁVĚRY 
Analýza dostupných dat prokázala plošný zdroj trendu zvýšeného látkového zatížení ve všech 
sledovaných oblastech. Jednoznačné závěry však vzhledem k množství dat nelze prozatím 
vyvodit. Získané zkušenosti potvrzují potřebu se dané činnosti i nadále věnovat. Pouze 
systematicky získávané informace můžou být spolehlivým podkladem pro koncepční úlohy a 
odhad dopadů realizovaných opatření, zejména s ohledem na případnou intenzifikaci či 
dostavbu čistírny odpadních vod.
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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁVRH VYMEZENÍ CITLIVÝCH OBLASTÍ 
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WASTEWATER TREATMENT AND IDENTIFICATION OF SENSITIVE AREAS 
IN MOLDOVA 
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ABSTRAKT 
V rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou a realizovaného v letech 2016 až 2018 se 
autoři věnovali pomoci Moldavské republice s implementací evropské směrnice 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod. V rámci tohoto projektu zmapovali stav nakládání s odpadními vodami ve 
všech městech nad 10 000 obyvatel a zpracovali odborný podklad pro návrh vymezení citlivých oblastí 
podle uvedené směrnice.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Aglomerace; citlivé oblasti; čištění odpadních vod; směrnice 91/271/EHS 

ABSTRACT 
The project was funded by the Czech Development Agency and realized in years 2016 - 2018. Authors 
focused on the Republic of Moldova helping with the implementation of the Council Directive 
91/271/EEC concerning urban wastewater treatment. The current state of wastewater management in 
all cities with over 10 000 inhabitants has been mapped. The professional background for sensitive areas 
identification proposal has been prepared. 

KEYWORDS 
Agglomeration; directive 91/271/EEC; sensitive areas; wastewater treatment; 

1. ÚVOD 
Moldavsko leží mezi Rumunskem a Ukrajinou a je bývalou sovětskou svazovou republikou. 
V současné době se snaží přiblížit Evropské unii a věnuje se přejímání evropských předpisů. 
V oblasti ochrany vod jsme byli požádáni o pomoc při zavádění evropské směrnice 91/271/EHS 
o čištění městských odpadních vod, konkrétně při vymezování aglomerací a zpracování návrhu 
vymezení citlivých oblastí. Práce probíhaly v letech 2016 až 2018 v rámci projektu 
financovaného Českou rozvojovou agenturou. Místními partnery byly Ministerstvo 
zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí a jím řízená Státní ekologická inspekce. 
Tento příspěvek stručně shrnuje problematiku současného stavu nakládání s odpadními 
vodami v jednotlivých městech (aglomeracích), která již byla prezentována při jiných 
příležitostech, a podrobněji se věnuje návrhu na vymezení citlivých oblastí. 

2. SOUČASNÝ STAV ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MOLDAVSKU 
V Moldavsku se nachází 38 měst s více než 10 000 obyvateli. Tomuto počtu však nebude 
odpovídat počet aglomerací. Aglomerace Kišiněv zahrnuje i řadu měst a obcí v blízkém okolí 
s celkovým počtem asi 670 000 obyvatel, z nichž je na kanalizaci připojeno asi 440 000 
obyvatel. Na druhou stranu existuje několik obcí menších než 10 000 obyvatel, které jsou však 
natolik srostlé se sousedními obcemi, že vytvoří aglomeraci nad 10 000 obyvatel. Tyto lokality 
však nebyly předmětem řešení projektu. 
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Více než 100 000 obyvatel žije v Moldavsku pouze v hlavním městě Kišiněvě (cca 590 000) 
a v průmyslovém Balţi (cca 126 000) na severu země. K dalším velkým městům patří Cahul (cca 
47 800 obyvatel v aglomeraci), Ungheni (32 600) a Soroca (cca 30 000). V kategorii sídel nad 
10 000 obyvatel se nacházejí i dvě obce, které nemají statut města. 

Odvádění odpadních vod 
Kanalizace byla v Moldavsku budována obvykle jako oddílná nebo pouze splašková. Obvykle 
je vybudována stoková síť v částech města s bytovými domy, zatímco zástavba rodinných 
domů je odkanalizována výrazně méně. Řady jsou často uloženy velmi hluboko a odpadní vody 
je nutné čerpat. Čistírny odpadních vod byly v minulosti umísťovány daleko od vlastního města 
(i 12 km) a nezřídka na kopci nad městem. V jedné z lokalit se podle provozovatele spotřebuje 
více elektrické energie na čerpání odpadní vody do čistírny než na vlastní čištění. Po rozpadu 
Sovětského svazu se v Moldavsku zoufale nedostávaly prostředky na údržbu a obnovu 
infrastruktury, takže mnohé čerpací stanice jsou v havarijním stavu. Provozovatelé často 
uvádějí velké množství poruch (havárií) na stokové síti, leckdy i stovky ročně na lokalitu. 

V hodnocených městech je na kanalizaci napojeno 59 % obyvatel, hodnoty se pohybují od 0 % 
(v obci Congaz s 12 500 obyvateli je dosud vybudováno prvních 50 metrů řadu, na něž zatím 
není nikdo napojen) do 80 %. Délka vybudované kanalizace dosahuje asi 2 300 km, k napojení 
všech obyvatel bude nutno vybudovat ještě nejméně 1 745 km (tento údaj vychází z podkladů 
provozovatelů a dopočtů podle délky vodovodní sítě, která je rozvinutější, ale nejspíše bude 
podhodnocený). I existující stoková síť však bude vyžadovat významné rekonstrukce. 

Čištění odpadních vod 
Ve městech, kde je vybudována kanalizace, vznikly v sovětské éře rovněž čistírny odpadních 
vod. Nejčastěji jsou staré sovětské konstrukce s biofiltry nebo aktivací. Čistírny velmi často 
měly kapacitu i pro potravinářský průmysl, který po rozpadu Sovětského svazu zanikl, takže 
jejich původní kapacita bývá výrazně vyšší oproti současným potřebám, což v řadě případů 
zachraňuje situaci, protože stačí provozovat jen část původních zařízení. Ve městě Edineţ však 
byla zjištěna opačná situace – proběhla rekonstrukce ČOV na potřeby města a poté byl 
obnoven provoz konzervárny zpracovávající jablka, jejíž odpadní vody ČOV zásadně přetěžují. 

Stavební část čistíren je obvykle nevyhovující (rozpadající se betony). Strojní vybavení je 
většinou zastaralé a v některých případech i odstraněné. Stav čistíren závisí do značné míry na 
provozovatelích, viděli jsme zastaralé, rozpadající se, ale fungující čistírny, naproti tomu i 
některé zmodernizované ČOV nefungují. Některé ČOV Jsou zcela odstaveny a voda jimi jen 
protéká. Problematické jsou lokality, kde bylo čištění zajišťováno v zaniklých cukrovarech. Zde 
jsou odpadní vody většinou čištěny pouze protékáním bývalých dočišťovacích biologických 
rybníků. Největším městem bez čištění odpadních vod je Soroca, jejíž ČOV se nacházela na 
protějším břehu Dněstru, nyní za státní hranicí s Ukrajinou. S podobným problémem se 
potýkala Rezina s čistírnou v separatistickém Podněstří. Velký problém představuje nefunkční 
ČOV Ungheni, kde odpadní vody významně zhoršují kvalitu vody v hraniční řece Prut. 

Podpora rekonstrukce čistíren odpadních vod v Moldavsku patří k prioritám české zahraniční 
rozvojové pomoci. S českou podporou zde proběhla rekonstrukce několika větších ČOV, 
většinou přestavbou na technologii SBR, a další projekty jsou připravovány. Kvalita provozu 
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těchto ČOV záleží především na přístupu provozovatele. Největší investicí, která však není 
financována z české podpory, je probíhající rekonstrukce ČOV Kišiněv. Rekonstrukce dále 
podporuje moldavský Státní ekologický fond, podpora však často není v takové výši, aby 
umožnila realizaci celého projektu, a někdy zůstává podpořený projekt nedokončen (např. 
nová ČOV Sîngerei). Se zahraniční podporou byla vybudována také kořenová ČOV pro město 
Orhei a aktivační ČOV s membránovou separací kalu ve městě Drochia. 

U řady ČOV zlepšují odtokové parametry dočišťovací biologické rybníky (někdy jde o jediné 
čištění). V Sovětském svazu bývalo zvykem vypouštěné odpadní vody dezinfikovat chlorací. 
V některých čistírnách zajišťuje provozovatel chloraci doposud, a to i v případech, kdy je 
biologické čištění nefunkční. Některé moderní ČOV jsou vybaveny UV lampou k dezinfekci 
odtoku, obvykle jde o ČOV financované zeměmi, kde je tento postup běžným standardem. 

Velmi slabým místem zůstává kalové hospodářství velkých ČOV. Kal velmi často zůstává 
v areálu ČOV v kalových polích, a to od počátku provozu ČOV. Jen v některých případech si kal 
odebírají zemědělci. Některé nové ČOV jsou vybaveny strojním odvodněním kalu, často však 
bývá odstaveno. V ČOV Kišiněv proběhla stavba strojního odvodnění kalu v roce 2017, do té 
doby byl kal odvodňován na kalových polích. 

3. POŽADAVKY SMĚRNICE 91/271/EHS NA VYMEZENÍ CITLIVÝCH OBLASTÍ 
Důvody pro vymezení citlivých oblastí definuje příloha II směrnice 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod takto: 

Vodní útvar musí být označen jako citlivá oblast, pokud spadá do některé z následujících 
skupin: 

a) přírodní sladkovodní jezera, ostatní sladkovodní útvary, vody v ústích řek a pobřežní 
vody, které byly shledány eutrofickými nebo které se mohou v blízké budoucnosti 
eutrofickými stát, pokud nebudou přijata ochranná opatření. Při uvažování o živině, která 
má být dalším čištěním omezena, by měly být vzaty v úvahu následující prvky: 

i) jezera a vodní toky vtékající do jezer, nádrží a uzavřených zálivů, u kterých byla 
zjištěna malá výměna vody, a proto v nich může docházet k akumulaci. V těchto 
oblastech by mělo být zahrnuto odstraňování fosforu, pokud nelze dokázat, že toto 
odstraňování nebude mít žádný účinek na stupeň eutrofizace. U vypouštění z 
velkých aglomerací se bere v úvahu také odstraňování dusíku; 

ii) ústí řek, zálivy a další pobřežní vody, u kterých byla zjištěna malá výměna vody, 
nebo do kterých je přiváděno velké množství živin. Vypouštění z malých aglomerací 
mají v těchto oblastech obvykle menší důležitost, ale u vypouštění z velkých 
aglomerací je nutno zahrnout odstraňování fosforu a dusíku, pokud nelze dokázat, 
že toto odstraňování nebude mít žádný účinek na stupeň eutrofizace; 

b) povrchové sladké vody určené k odběru pitné vody, které by mohly obsahovat vyšší 
koncentrace dusičnanů, než je koncentrace stanovená podle příslušných ustanovení 
směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o jakosti povrchových vod určených 
v členských státech k odběru pitné vody, pokud by nebyla podniknuta opatření; 
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c) oblasti, kde je pro splnění směrnic Rady nutný vyšší stupeň čištění než, který je předepsán 
v článku 4. 

V moldavských podmínkách byly vyhodnoceny podle dostupných podkladů všechny aspekty 
vymezování citlivých oblastí. 

4. HYDROLOGIE MOLDAVSKA 
Území Moldavska tvoří dvě hlavní povodí.  

Větší, východní část země je odvodňována největší řekou Dněstr, která po většinu délky svého 
toku tvoří hranici s Ukrajinou a se separatistickým Podněstřím. V jejím povodí se nachází řeka 
Răut, na níž leží větší města Balţi, Orhei a další, a řeka Bîc, do níž jsou zaústěny odpadní vody 
z Kišiněva. Pouze u Răutu lze mluvit o řece, jinak jde spíše o větší potoky. (V Moldavsku se za 
řeku podle zákona považuje tok delší než 100 km.) 

Na hranici s Rumunskem teče druhá velká řeka Prut (levostranný přítok Dunaje), ve srovnání 
s Dněstrem však významně menší. Mezi jejími přítoky není žádný větší tok. 

Jižní část Moldavska odvodňují drobnější toky, které ústí do Dunaje nebo přímo do Černého 
moře. V letním období tyto toky leckdy nemají stálý průtok. 

5. EUTROFIZACE POVRCHOVÝCH VOD 
Kvalita povrchových vod byla vyhodnocena z dat sledování Státního hydrometeorologického 
ústavu za roky 2013 až 2015, což byly v době řešení projektu nejnovější dostupné údaje. 
Sleduje se 76 míst na řekách, v některých je k dispozici 12 výsledků ročně, většinou však jen 
4 výsledky ročně. Ke zpracování byly využity především průměrné hodnoty, i když jsme 
přihlíželi i k maximům. 

Fosfor 
Z hlediska živin se jeví jako významnější fosfor. Na naprosté většině toků ve vnitrozemí – bez 
ohledu na to, zda leží pod velkou aglomerací, nebo ne – přesahují průměrné koncentrace 
fosforu 0,15 mg/l a je třeba počítat s možnými projevy eutrofizace. Nejvyšší průměrné 
koncentrace byly zjištěny v řece Bîc pod Kišiněvem (1,8 mg/l) a v řece Răut pod městem Balţi 
(1,1 mg/l). Odlišná je situace ve velkých tocích. V Dněstru v celé délce a v Prutu pod městem 
Ungheni se koncentrace fosforu pohybují mezi 0,05 a 0,15 mg/l a v horní části Prutu dokonce 
pod 0,05 mg/l. 

Dusík 
Dusík byl vyhodnocen jednak jako anorganický, jednak jako amoniakální, přičemž tato 
hodnocení poskytují odlišný pohled. V povrchových vodách v Moldavsku se objevují dusičnany 
jen v nízkých koncentracích, takže anorganický dusík je tvořen z velké části právě 
amoniakálním dusíkem. 

Pokud u anorganického dusíku vycházíme z ročních průměrů, pak hodnoty nad 9 mg/l 
nacházíme jen v řece Bîc pod Kišiněvem a na třech dalších místech, která však nejsou ovlivněna 
vypouštěním odpadních vod z měst nad 10 000 obyvatel. Ve většině toků jsou koncentrace 
pod 6 mg/l. Při použití přísnějších limitních hodnot i při zohlednění maxim problematických 
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lokalit několik přibude, stále však lze situaci hodnotit z hlediska anorganického dusíku jako 
velmi dobrou. 

Odlišný pohled poskytuje vyhodnocení amoniakálního dusíku. Většinu menších toků je třeba 
hodnotit jako nevyhovující, koncentrace přesahují 0,25 mg/l. Extrémní hodnoty (tříletý 
průměr 21,3 mg/l) v řece Bîc jsou způsobeny vypouštěním odpadních vod z Kišiněva. Řeky Prut 
a Dněstr (nad zaústěním řeky Bîc) vykazují koncentrace amoniakálního dusíku pod 0,1 mg/l, 
Dněstr ovlivněný Kišiněvem pak hodnoty mezi 0,10 a 0,25 mg/l. 

Chlorofyl-a 
Pro vyhodnocení skutečných projevů eutrofizace byla použita data o koncentracích chlorofylu-
a. Tento ukazatel se měří pouze dvakrát ročně, byl proto hodnocen počet překročení 
koncentrace 25 μg/l během tříletí 2013 až 2015. Tato hodnota byla každoročně, tedy třikrát, 
překročena jen na dvou místech – v řece Botna, kterou ovlivňují odpadní vody z obce Căuşeni, 
a v jiném toku neovlivněném velkým městem. Ve většině sledovaných míst nebyla námi 
stanovená hraniční koncentrace překročena v žádném roce. Lze konstatovat, že projevy 
eutrofizace sledované pomocí chlorofylu-a jsou pouze lokální a nemusí mít vztah k znečištění 
z velkých měst. 

6. POVRCHOVÉ VODY UŽÍVANÉ K VÝROBĚ PITNÉ VODY 
Pitná voda se v Moldavsku získává z řek Dněstr a Prut a z podzemních vod. Menší toky nejsou 
k výrobě pitné vody užívány. Jak bylo ukázáno výše, koncentrace dusičnanů jsou 
v povrchových vodách v Moldavsku nízké. Na sledovaných profilech nepřekračují hodnotu 
50 mg/l. Z tohoto hlediska tedy není důvod vyhlašovat v Moldavsku citlivé oblasti. 

7. POŽADAVKY JINÝCH SMĚRNIC 

Vody ke koupání 
Řešitelům projektu se nepodařilo získat údaje o postupu implementace evropských předpisů 
o koupacích vodách. Provedli proto šetření ve všech navštívených místech, zda jsou povrchové 
vody v okolí užívány ke koupání. Pokud se tak děje, je to v místech, která nejsou ovlivněna 
vypouštěním odpadních vod z velkých měst. Výjimkou jsou řeky Prut a Dněstr, které však mají 
velmi dobrou kvalitu vody. Z hlediska ochrany koupacích vod tedy není nutné vyhlašovat citlivé 
oblasti. 

Ochrana přírody 
Řešitelům projektu není znám stav implementace evropských směrnic týkajících se ochrany 
přírody a přípravy soustavy Natura 2000. 

Na základě moldavských národních předpisů je vyhlášena řada chráněných území různé 
kategorie a režimu ochrany, z nichž jen část má ekologickou vazbu na vodní prostředí.  

Národní park je vyhlášen jeden, a to Orhei. Protéká jím řeka Răut, která však není hlavním 
předmětem ochrany.  

Z vědeckých rezervací mají vazbu na vodní prostředí rezervace Paduera Domneasca a Prutul 
de Jos, obě s vazbou na řeku Prut. S největší pravděpodobností nejsou předmětem ochrany 
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přírodní společenstva hlavního toku řeky Prut, kde by množství živin mohlo být ovlivněno jejich 
vypouštěním v městských odpadních vodách. 

Přehled zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro Českou rozvojovou agenturu 
uvádí existenci 31 hydrologických přírodních památek s celkovou výměrou 99,8 ha. O těchto 
územích zatím nejsou známy podrobnosti, takže není možné hodnotit jejich možné ovlivnění 
vypouštěním odpadních vod z aglomerací nad 10 000 EO do povrchových vod. 

Významné jsou tři mokřady mezinárodního významu: Jezera na Dolním Prutu (19 152,5 ha), 
Dolní Dněstr (60 000 ha) a Unguri-Holoşniţa (15 553 ha). Poslední jmenovaná lokalita se 
nachází na úseku asi 40 km Dněstru nad městem Soroca. V povodí nad tímto územím se na 
území Moldavska nenachází žádné město nad 10 000 obyvatel, takže vymezení citlivé oblasti 
není třeba řešit. Ochrana přírody v mokřadu Dolního Dněstru by teoreticky mohla být 
důvodem pro snižování přísunu živin do toku z celého povodí, tedy pro vymezení citlivé oblasti 
v povodí Dněstru. V případě jezer na Dolním Prutu jde nejspíše o vodní biotopy, které nejsou 
přímo ovlivňovány kvalitou vody v řece Prut, přísun živin z městských ČOV na území Moldavska 
tak zásadně neovlivní stav tohoto mokřadu. 

Řeka Prut se vlévá na hranicích s Rumunskem do Dunaje, který asi 60 km níže po toku začíná 
tvořit deltu, chráněnou jako biosférická rezervace. Jde o deltu nížinné řeky, která je sama 
o sobě úživná (eutrofní). Bilancování podílu velkých bodových zdrojů znečištění z Moldavska 
na celkovém přínosu živin do dunajské delty přesahovalo možnosti řešeného projektu, dá se 
však předpokládat, že tento podíl rozhodně nebude zásadní. 

Rámcová směrnice 
Nejrozsáhlejší požadavky na stav vod přináší rámcová směrnice (2000/60/ES). Podle této 
směrnice se mj. definují stavy vod v jednotlivých typech vodních útvarů a cílem je dosáhnout 
aspoň dobrého stavu vod (chemického i ekologického) ve všech vodních útvarech. Za tímto 
účelem se v pravidelných cyklech zpracovávají plány povodí, které obsahují různá opatření 
včetně opatření týkajících se nakládání s odpadními vodami. 

Moldavsko připravilo první plány povodí Prutu a Dněstru, přičemž plán povodí Dněstru byl již 
schválen vládou a plán povodí Prutu a Černého moře je připraven ke schválení. Prozatím nejde 
o plány plně ve smyslu rámcové směrnice, ale je zjevné, že se Moldavsko začíná zabývat 
plánováním v oblasti ochrany vod. 

V této fázi příprav nevyplynula potřeba vymezovat citlivé oblasti za účelem dosažení cílů 
definovaných plány povodí. V budoucnu bude možné toto tvrzení revidovat, případně vyšší 
požadavky na čištění odpadních vod řešit přímo návrhem opatření v plánech povodí. 

8. MOŽNOSTI VYMEZENÍ CITLIVÝCH OBLASTÍ 
Z provedeného hodnocení stavu povrchových vod v Moldavsku vyplynulo několik možností, 
jak vymezit citlivé oblasti v Moldavsku. Konkrétní rozhodnutí je na moldavské straně, z naší 
strany šlo o odborný návrh variant. Jako rozumné se jeví soustředit se na zprovoznění 
nefunkčních ČOV, nejlépe s nitrifikací. Mnohem větší náklady než na obnovu ČOV bude ke 
splnění požadavků směrnice nutné vynaložit na dobudování stokové sítě. 
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Varianta „celé území“ 
Varianta v zásadě vychází z článku 5 odstavce 8 směrnice a předpokládá, že požadavky na 
zvýšené odstraňování dusíku a fosforu budou vztaženy na všechny aglomerace nad 10 000 EO 
na území Moldavska. Odpovídá přístupu, který zvolily např. Česká republika, Slovensko či 
Rumunsko. 

Výhodou tohoto řešení je nastavení vyššího standardu čištění odpadních vod ve všech velkých 
čistírnách odpadních vod, čímž je zajištěna vyšší ochrana vod na území státu. (Tím se 
nevylučuje, že v některých lokalitách, kde se odpadní vody z velkého města vypouštějí do 
malého toku, bude nutné k dosažení cílů rámcové směrnice volit ještě přísnější emisní limity, 
než odpovídá tabulce 2 v příloze I směrnice 91/271/EHS.) Vymezení na řece Prut navazuje na 
stejné řešení na rumunské straně, což předejde případným sporům o znečišťování tohoto 
hraničního toku. Řešení bude nejsnáze akceptovatelné Evropskou komisí, protože jde 
o nejvyšší úroveň nakládání s městskými odpadními vodami předpokládanou směrnicí. 

Nevýhoda spočívá především v nejvyšších investičních i provozních nákladech na čištění 
odpadních vod. Vzhledem k potřebě odstraňovat celkový dusík nebudou technologicky 
vyhovovat biofiltry a budou muset být přestavěny na jinou technologii (aktivační proces). 
V některých případech, kdy je ředicí poměr v toku velký (vypouštění do Dněstru a Prutu) 
nemusí být zaznamenány žádné významné dopady na zlepšení kvality vody pod místem 
vypouštění po intenzifikaci čištění. 

Varianta „celé území fosfor, dusík jen přítoky Dněstru a Prutu“ 
Varianta vychází ze zjištění, že koncentrace fosforu se v Dněstru a Prutu pohybují na hraně 
vytvoření eutrofních podmínek (i když projevy eutrofizace v těchto řekách řešitelé při svých 
náhodných pozorováních nezaznamenali), zatímco koncentrace dusíku jsou poměrně nízké, 
ale v přítocích byly v některých případech zjištěny vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, 
který je za vyšších hodnot pH toxický pro ryby (a v toku následně samočisticími procesy 
nitrifikuje na dusičnan). 

Výhodou varianty je cílené zaměření na fosfor, který může být limitujícím faktorem 
eutrofizace, a cílené odstraňování dusíku v menších tocích, které jsou vypouštěním odpadních 
vod ovlivněny více. Oproti předchozí variantě se ušetří investice na budování ČOV 
umožňujících nitrifikaci a denitrifikaci v aglomeracích, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny 
přímo do Dněstru nebo Prutu. 

Nevýhodou této varianty je nastavení různých podmínek pro jednotlivá města obdobné 
velikosti, což si vyžádá různé investiční a provozní náklady a tím i různou finanční zátěž 
uživatelů kanalizace. Zjištěný problém s amoniakálním dusíkem je řešen plošným limitem na 
celkový dusík, i když by obvykle postačila pouze nitrifikace odpadních vod (tedy limit na 
amoniakální dusík, nikoliv na celkový).  

Varianta „celé území jen fosfor“ 
Varianta požaduje, aby ve všech aglomeracích nad 10 000 EO byl odstraňován fosfor, což bude 
znamenat celkem nízké investiční náklady, ale stálé provozní náklady na chemické srážení 
fosforu (spotřeba srážedla a zvýšená produkce kalu). Potřeba odstraňování amoniakálního 
dusíku v menších tocích bude řešena individuálně podle místní potřeby, bez využití institutu 
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citlivých oblastí, takže nebude nutné budovat buď denitrifikaci, nebo oba stupně biologického 
odstraňování dusíku, pokud to nebude nutné s ohledem na ochranu vod. 

Výhodu lze spatřovat v soustředění se na limitující živinu bez budování složité technologie, 
která v některých případech nemusí vést ke konkrétním přínosům ve zlepšení kvality 
povrchových vod pod místem vypouštění. 

Nevýhoda spočívá především v riziku, že v důsledku individuálního posuzování situace 
v jednotlivých lokalitách nebude odstraňování dusíku požadováno ani tam, kde by to bylo 
v zájmu ochrany vod objektivně třeba. 

Varianta „jinak povodí Prutu a Dněstru“ 
Vzhledem ke snaze zajistit v moldavské části povodí Prutu stejné požadavky na čištění vod jako 
v navazující rumunské části povodí je navrženo vymezení moldavské části povodí Prutu za 
citlivou oblast pro dusík i pro fosfor. V povodí Dněstru a menších přítoků Černého moře (na 
jihu Moldavska) pak bude zvolen jiný režim, a to některý z výše či níže uvedených. Tato 
varianta je tedy kombinací různých řešení v jednotlivých povodích. 

Základní problém tohoto řešení spočívá v tom, že citlivá oblast by byla vymezována v povodí 
Prutu, jehož stav je z hlediska amoniakálního dusíku i fosforu lepší než v Dněstru. 

Varianta „nulová“ 
V této variantě je navrženo nevymezovat prozatím žádné citlivé oblasti, ale soustředit se na 
budování kanalizací v aglomeracích a na zabezpečení stabilního čištění odpadních vod 
v základních ukazatelích (nerozpuštěné látky, CHSK, BSK5). To by mělo vést k nejrychlejšímu 
zlepšování stavu povrchových vod v lokalitách, kde dosud odpadní vody nejsou čištěny vůbec 
nebo jsou čištěny jen zcela nedostatečně. Pokud se v budoucnu ukáže potřeba zlepšit 
odstraňování dusíku nebo fosforu v konkrétních povodích, bude při revizi citlivých oblastí 
vymezení změněno a požadavek čištění tak bude doplněn. 

Výhoda této varianty spočívá v nejmenších vstupních nákladech, a to jak investičních, tak 
provozních. Vhodně dimenzované a navržené biofiltry ve vyhovujícím technickém stavu bude 
možné ponechat v provozu, přičemž tyto technologie mají ve srovnání s aktivačními čistírnami 
nižší provozní náklady. Přesto však nelze doporučit budování nových čistíren s biofiltry, nejde 
o řešení s další perspektivou. 

Základní nevýhodou je případná dodatečná změna požadavků na kvalitu vyčištěné odpadní 
vody. Zatímco v případě doplnění chemického odstraňování fosforu nebudou dodatečné 
investiční náklady u aktivačních čistíren velké (v zásadě jen doplnění zásobníku na srážedlo 
a dávkovací čerpadlo), dodatečný požadavek na dosažení nízkých odtokových koncentrací 
dusíku může znamenat významný zásah do technologie až její kompletní přebudování. Biofiltry 
by nejspíše musely být přebudovány na jinou technologii. 

Druhá nevýhoda bude spočívat v obtížném mezinárodním přijetí této varianty, zejména 
s ohledem na to, že navazující rumunské povodí Prutu je již nyní citlivou oblastí pro dusík i pro 
fosfor. 
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VYUŽITÍ INDIKÁTORU ŠEDÉ VODNÍ STOPY K POSOUZENÍ ROLE ČOV V MALÉM 
POVODÍ 

IMPACT ASSESSMENT OF A (MIDDLE-SIZE) WWTP DISCHARGE ONTO A (SMALL) 
RECIPIENT – USING THE GREY WATER FOOTPRINT INDICATOR 

Stejskalová L.*, Ansorge L., Kučera J., Vološinová D. 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30, 160 00 Praha 6 
*autor pro korespondenci, email: lada.stejskalova@vuv.cz 

ABSTRAKT 
Cílem práce bylo stanovení šedé vodní stopy středně velkého zdroje znečištění (komunální ČOV pro 
14 000 EO), zhodnocení stavu před a po rekonstrukci čistírny a vyhodnocení environmentální 
udržitelnosti vypouštění do malého recipientu s průměrným průtokem 36 l.s-1. Zatímco nerozpuštěné 
látky a organické znečištění (CHSK a BSK5) nepůsobí v přijímacím toku problém, množství vody potřebné 
pro „ředění“ vypouštěného celkového dusíku přesahuje vodnatost recipientu 1,4-krát, u celkového 
fosforu 3,9-krát. Změna technologie ČOV měla největší vliv na efektivitu odstraňování nerozpuštěných 
látek, také odtoky organického znečištění jsou nižší a stabilnější.   

KLÍČOVÁ SLOVA 
ČOV; environmentální udržitelnost; recipient; šedá vodní stopa 

ABSTRACT 
The aim of this study was an impact assessment of a middle-size wastewater treatment plant (for 14 000 
PE) onto a small recipient (with an average flow of 36 l.s-1). While suspended solids and organic pollution 
(expressed as COD and BOD5) do not pose a problem, the grey water footprint of total nitrogen is 
1.4times higher than the diluting capacity of the stream. In case of total phosphorus, it is 3.9times 
higher. The greatest influence on the efficiency of suspended solids removal has the change of the 
WWTP technology. Also the outflowing organic pollution is lower and more stable after the 
reconstruction. 

KEYWORDS 
Environmental sustainability; grey water footprint; recipient; wastewater treatment plant  

1. ÚVOD 
Jeden z pohledů působení města na mimoměstské prostředí je environmentální udržitelnost 
využívání vody. Čistírny odpadních vod plní významnou úlohu při zlepšování její kvality, avšak 
ani při dodržení všech zákonných limitů se nemusí vždy podařit vyčištěnou vodu do 
ekosystému „vhodně“ vrátit. K posouzení udržitelnosti vypouštění vod do recipientu může 
posloužit stanovení šedé vodní stopy ČOV a následné porovnání s asimilační kapacitou 
vodního toku. Toto stanovení bylo provedeno na příkladu vypouštění odpadních vod z ČOV 
Hostivice do Litovického potoka. 

2. METODIKA 
Šedá vodní stopa (WFgrey) je definována jako objem vody, který je potřebný k ředění 
znečištění až na úroveň stávajících standardů kvality okolní vody (Hoekstra a kol., 2011). 
Použití metodiky hodnocení vodní stopy ČOV bylo dosud omezeno pouze na několik 
základních studií: Shao a Chen (2013), Morera a kol. (2016), Gu a kol. (2016) a Gómez-Llanos 
a kol.(2018). Výpočet se provádí dle příručky Water Footprint Assessment Manual (Hoekstra 
a kol, 2011) použitím následujícího vztahu: 
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WFgrey = 𝐿𝐿
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 

          (1) 

 
kde:   L  vypouštěné znečištění      [hmotnost / čas] 
 cmax  hodnota maximální (legální) koncentrace v recipientu  [hmotnost / objem] 
 cnat   hodnota přirozené koncentrace pozadí v recipientu    [hmotnost / objem] 
 
Hodnoty maximálních koncentrací (cmax) dané látky v recipientu vychází ze směrnice 
91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, a jejich následného promítnutí do nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. Hodnoty přirozených koncentrací pozadí (cnat) různých znečišťujících 
látek, tj. úrovně pozadí bez antropogenního přínosu (tzv. pre-industrial levels), lze použít z ČSN 
75 7221 (Mezní hodnoty tříd kvality vody – Třída I), viz Tab. 1.  

Tab. 1. Použité hodnoty maximálních a přirozených koncentrací základních sledovaných parametrů  

Sledované parametry 
 

Cnat 
(mg.l-1) 

Cmax 
(mg.l-1) 

CHSKcr 
BSK5 
NLsuš 
Ncelk 
N-NH4+ 
Pcelk 

< 15 
< 2 
< 15 
< 3 
< 0.2 
< 0.05 

26 
3.8 
20 
6 
0.23 
0.15 

 ČSN 757221, Tabulka 1 NV 401/2015, Příloha 3 
 

Údaje o zatížení recipientu znečištěním (L) vypouštěným z čistírny odpadních vod poskytl 
vlastník ČOV. Do sledování bylo zahrnuto šest základních chemických ukazatelů (Tab. 1). Data 
byla analyzována v měsíčním intervalu za šestileté období (od 1/2012 do 12/2017), včetně 
období rekonstrukce čistírny, která probíhala od 5/2014 do 8/2015.  

Charakteristika ČOV 
Čistírna odpadních vod měla před rekonstrukcí kapacitu 9670 EO a obsahovala dvě různé, na 
sobě nezávislé linky biologického čištění s nízkozatěžovanou aktivací. Jedna linka byla 
vybavena technologií ke zvýšenému odstraňování dusíku; ve druhé, starší (oxidační příkopy), 
nebylo tyto procesy možné řídit. Rekonstrukcí byla kapacita navýšena na 14 000 EO. Reálné 
zatížení se však oproti stavu před rekonstrukcí příliš nezvýšilo, byla pouze vytvořena rezerva 
pro další rozvoj města. Rekonstruovaná ČOV nyní využívá nízkozatěžovanou aktivaci a 
membránovou separaci kalu, což minimalizuje úniky nerozpuštěných látek do odtoku. Kalové 
hospodářství se v zásadě nezměnilo. Průměrné množství čištěných odpadních vod (2012-
2017) činilo cca 550 000 m3.rok-1 (17,4 l.s-1).  

Charakteristika recipientu 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Litovického potoka (Obr. 1). Jedná se o recipient 
(úsek toku 2. řádu dle Strahlera (1957)), který má v místě vypouštění z ČOV plochu povodí cca 
30 km2. Kombinací základních zonálních parametrů: úmoří, výška (200-500 m n. m.) a geologie 
(krystalinikum) patří v zonální typologii toků dle Langhammera a kol. (2009) do kategorie 1-2-
1-1 (nejčetnější typ vodního útvaru v ČR). Průměrný průtok Litovického potoka nad místem 
vypouštění z čistírny činí cca 1 136 000 m3.rok-1 (36 l.s-1); po přimísení vod z ČOV činí průtok 
v recipientu cca 1 686 000 m3.rok-1 (53,4 l.s-1). 
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Obr. 1. Charakter recipientu pod ČOV, stav po dokončení revitalizace potoka v roce 2017 

Zatímco údaj o průměrném ročním průtoku Litovického potoka v obci je znám (viz Projektová 
dokumentace), data o sezónní dynamice průtoků nejsou k dispozici. Rozložení průtoků v roce 
na Litovickém potoce bylo získáno analogonem z dat vodoměrné stanice Ruzyně (údaje ČHMÚ 
o průměrných měsíčních průtocích z let 1979 – 1996). 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Šedá vodní stopa byla vypočtena pro každou znečišťující látku individuálně, nebyla tedy 
zohledněna možná interakce mezi různými znečišťujícími látkami. Průměrné hodnoty šedé 
vodní stopy pro jednotlivé parametry byly: 
 

CHSKcr 119 000 m3.měsíc-1  (min. 34 000, max. 384 000) 
BSK5 97 000 m3.měsíc-1  (min. 45 000, max. 305 000) 
NLsuš 62 000 m3.měsíc-1  (min. 10 000, max. 150 000) 
Ncelk 200 000 m3.měsíc-1  (min. 68 000, max. 443 000) 
N-NH4+ 3 203 000 m3.měsíc-1  (min. 61 000, max. 26 419 000)  
Pcelk 547 000 m3.měsíc-1  (min. 77 000, max. 1 500 000) 

 

Nejnižší celkovou šedou vodní stopu vykazují nerozpuštěné látky. Také parametry chemické a 
biologické spotřeby kyslíku se drží v mezích environmentální udržitelnosti. Zátěž představují 
živiny – dusík (konkrétně amoniakální dusík) a fosfor (Obr. 2). 

Nejvyšší šedou vodní stopu má amoniakální dusík. V přirozených tocích je obvyklá koncentrace 
amoniakálního dusíku velmi nízká, takže ochranné požadavky jsou vyšší než v případě 
celkového dusíku. Čistírny odpadních vod dané velikosti navíc mají stanoven limit celkového 
dusíku a provoz řídí s ohledem na dodržení tohoto limitu, nikoliv k minimalizaci amoniakálního 
dusíku. Amoniakální dusík po vypuštění do běžného toku poměrně rychle nitrifikuje, takže 
ovlivnění toku bývá pouze lokální; nutno však dodat, že vzhledem k toxicitě nedisociovaného 
amoniaku pro ryby při vyšším pH může být fatální. 
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Obr. 2. Celkový přehled - šedá vodní stopa ČOV daná jednotlivými ukazateli (průměrný průtok v recipientu činí cca 
140 500 m3.měsíc-1) 

Z následujícího Obr. 3 je zřejmé, že vyšší šedá vodní stopa celkového dusíku je zjišťována 
obvykle v zimním období, což nejspíše souvisí se závislostí odstraňování dusíku na teplotě 
vody. 

 
Obr. 3 Šedá vodní stopa pro celkový dusík – distribuce v letech 2012-2017 

Odtoková koncentrace fosforu závisí především na aktuálním režimu chemického srážení a je 
tedy dobře ovlivnitelná provozovatelem, který musí být schopen reagovat na případné změny 
zatížení přítoku. Odtoková koncentrace a tím i šedá vodní stopa by tak neměly mít sezónní 
dynamiku, což potvrzuje i Obr. 4. Rozdíly v jednotlivých obdobích je třeba přičíst spíše rozdílné 
intenzitě chemického srážení. Jak již bylo zmíněno výše, vzhledem k použité membránové 
separaci kalu nemůže být vyšší koncentrace fosforu způsobena případnými úniky kalu do 
odtoku. 
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Obr. 4. Šedá vodní stopa pro celkový fosfor – distribuce v letech 2012-2017 

Vyhodnocení rekonstrukce z pohledu šedé vodní stopy  
Při rekonstrukci byla navýšena kapacita čistírny z původních cca 10 000 na 14 000 EO. 
Skutečné zatížení však takto skokově nevzrostlo, spíše byla vytvořena rezerva pro postupný 
rozvoj města. Při hodnocení vlivu rekonstrukce proto byla šedá vodní stopa vztažena na reálné 
zatížení, vyjádřené v EO (Tab. 2). Cílem rekonstrukce nebylo dosažení lepších odtokových 
parametrů, ale celkové navýšení kapacity. Emisní limity před a po rekonstrukci jsou obdobné 
a vycházejí z hodnot pro nejlepší dostupné technologie. 

Tab. 2. Porovnání šedé vodní stopy sledovaných ukazatelů před a po rekonstrukci ČOV 

  CHSKcr BSK5 NLsuš Ncelk N-NH4+ Pcelk 

 (m3.měsíc-1.EO-1)
před rekonstrukcí průměr             28 22 17 44 453 113 
 (sm. odchylka) (15) (10) (10) (32) (1238) (72) 
po rekonstrukci průměr 20 15 6 32 873 79 
 (sm. odchylka) (12) (9) (4) (16) (1267) (58) 

 

Na míře odstraňování nerozpuštěných látek se změna technologie ČOV (membránová 
separace kalu) podepsala nejvýrazněji. Vzhledem k důslednějšímu odstraňování 
nerozpuštěných látek se snížil dopad těch látek (ukazatelů), které se vyskytují v rozpuštěné i 
nerozpuštěné formě. Zřejmé to je u CHSK a BSK5, méně zřetelný je dopad v případě fosforu, 
kde účinnost odstranění určuje především aktuální režim chemického srážení, který ovlivňuje 
poměr mezi nerozpuštěnými a rozpuštěnými formami fosforu. Rozkolísanost dopadů na šedou 
vodní stopu ukazuje Obr. 5. V případě dusíku, kdy zásadní podíl je v rozpuštěné formě, závisí 
jeho odstraňování na provozování biologického stupně, nikoliv na způsobu separace kalu. 
Požadavky na úroveň odstranění dusíku byly před rekonstrukcí i po rekonstrukci obdobné. 

 



Stejskalová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

203 
 

 
Obr. 5. Graf poukazuje na občasnou rozkolísanost odtoků z hlediska celkového fosforu, a to jak před, tak i po 
rekonstrukci  

Snížení šedé vodní stopy a účinnost vyjádřená GWFRE

Roli ČOV při snižování dopadu lidské činnosti na vodní zdroje vystihuje indikátor “snížení vodní 
stopy“ [ΔGWF]. Vyjadřuje se v m3 (ředící) vody za určitý čas (Gu et al., 2016):  

∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = min
 
�𝑄𝑄𝑖𝑖− 𝐵𝐵𝑖𝑖

𝐵𝐵𝑖𝑖
� × 𝑉𝑉          (2) 

kde:  Qi koncentrace znečišťující látky i na přítoku do ČOV   [hmotnost/objem] 
Bi  koncentrace znečišťující látky i na odtoku z ČOV  [hmotnost/objem] 
V  množství odpadní vody zpracované na ČOV   [objem/čas] 

 
∆GWF odráží snížení objemu vody, které je potřebné pro ředění znečišťujících látek. Větší 
hodnota ∆GWF odpovídá většímu přispění čistírny ke kompenzaci šedé vodní stopy. Účinnost 
snížení šedé vodní stopy (GWFRE) čistírny se stanoví následovně (Gu a kol., 2016):  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 = min
 
�𝑄𝑄𝑖𝑖− 𝐵𝐵𝑖𝑖

𝐵𝐵𝑖𝑖
�         (3) 

GWFRE je bezrozměrná veličina. Kvantifikuje účinnost, s jakou ČOV snižuje šedou vodní stopu. 
Vyšší hodnota GWFRE odpovídá vyšší účinnosti snížení šedé vodní stopy. Navržené ukazatele 
∆GWF a GWFRE jsou nezávislé na standardech kvality vody, mají tedy za cíl delokalizovat 
získané výsledky z různých míst sledování a umožnit jejich srovnání. Snížení šedé vodní stopy 
prostřednictvím ČOV Hostivice (před i po rekonstrukci) ukazuje Tab. 3. Účinnost snížení šedé 
vodní stopy pak Tab. 4. 

Tab. 3. Snížení šedé vodní stopy na ČOV Hostivice (před i po rekonstrukci) 

 ∆GWF 

 CHSKcr 

(m3.měsíc-1) 
BSK5 

(m3.měsíc-1) 
NLsuš 

(m3.měsíc-1) 
Ncelk 

(m3.měsíc-1) 
N-NH4+ 

(m3.měsíc-1) 
Pcelk 

(m3.měsíc-1) 
před rekonstrukcí 662 816 2 735 491 1 771 544 258 451 5 345 807 362 695 
po rekonstrukci 1 208 292 4 984 031 6 187 152 258 345 12 939 496 605 186 
za celé sledované 
období 2012-2017 953 838 3 854 223 3 881 752 253 383 9 004 256 448 642 
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Tab. 4. Účinnost snížení šedé vodní stopy na ČOV Hostivice (před i po rekonstrukci) 

 GWFRE 

 CHSKcr BSK5 NLsuš Ncelk N-NH4+ Pcelk 

před rekonstrukcí 14 56 36 5 109 7 
po rekonstrukci 27 106 133 6 292 13 
za celé sledované 
období 2012-2017 21 83 83 6 200 10 

 

Účinnost snížení šedé vodní stopy vychází na námi sledované ČOV ve všech parametrech lépe 
po rekonstrukci; a to zejména pro nerozpuštěné látky, kde se jedná o téměř 4-násobek a 
amoniakální dusík (2,7-násobek). Pro srovnání, Gu a kol. (2016) uvádí, že průměrná hodnota 
GWFRE devíti sledovaných čínských ČOV (vybavených různými čistícími technologiemi) byla 
6,8. V jejich sledování dosáhla nejvyšší hodnoty účinnosti snížení šedé vodní stopy také čistírna 
s membránovou technologií, a to hodnotou GWFRE = 15. 

Pojem „kritického zatížení“ 
Koncept „kritického zatížení“ je obdobou „celkového maximálního denního zatížení“ (TMDL - 
total maximum daily load) vyvinutého agenturou US Environmental Protection Agency (EPA, 
2018). Jako kritické zatížení (Lcrit; hmotnost/čas) lze označit takové množství znečišťující látky, 
které zcela spotřebuje asimilační kapacitu přijímacího vodního útvaru. Lze jej vypočítat dle 
tvaru: 

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑅𝑅 × (𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐)         (4) 
kde:   R průtok vodního tělesa     [objem / čas] 
 cmax  hodnota maximální (legální) koncentrace   [hmotnost / objem] 
 cnat   hodnota přirozené koncentrace pozadí     [hmotnost / objem] 

Jak ukazuje Tab. 5, všechny nařízené hodnoty v platném povolení k vypouštění pro ČOV 
Hostivice jsou vyšší než vypočtené kritické zatížení pro recipient. Ve většině se jedná 
o jednotkové násobky. Přestože vodoprávní úřad stanovil hodnoty ve vodoprávním povolení 
na úrovni BAT (best available technologies) - nejlepší dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování odpadních vod (Nařízení vlády č. 401/2015, Příloha 7), hranice vypočteného 
kritického zatížení pro takto malý recipient vychází mnohem přísněji.  

Tab. 5. Stanovení hodnot kritického zatížení recipientu a jejich srovnání s hodnotami určenými vodoprávním 
úřadem v povolení k vypouštění pro ČOV Hostivice (platnost do 31. 12. 2024). 

  CHSKcr 

(t.rok-1) 
BSK5 

(t.rok-1) 
NLsuš 

(t.rok-1) 
Ncelk 

(t.rok-1) 
Pcelk 

(t.rok-1) 
Kritické zatížení Lcrit  18,5 3,0 8,4 5,1 0,2 
Povoleno k vypouštění  50,6 11,8 8,4 11,8 1,3 

4. ZÁVĚRY 
Parametr šedé vodní stopy je schopen poskytnout informace k vyhodnocení dopadu ČOV na 
vodní recipient. Šedá vodní stopa představuje minimální objem vody potřebný k ředění odtoku 
zdroje znečištění na cílové koncentrace kvality vody v recipientu. Pozornost byla zaměřena na 
ČOV střední velikosti, kde množství vypouštěných odpadních vod tvoří třetinu průtoku 
v recipientu. Přestože čistírna splňuje zákonné požadavky na kvalitu vypouštěných vod, 



Stejskalová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

205 
 

z pohledu šedé vodní stopy nevychází její působení na malý recipient příznivě, a to z hlediska 
vypouštěných živin. Množství vody potřebné pro „ředění“ vypouštěného znečištění přesahuje 
vodnatost recipientu 1,4-krát v případě celkového dusíku a 3,9-krát v případě celkového 
fosforu. Navíc při předpokladu, že znečištění je „ředěno“ čistou vodou, což voda v Litovickém 
potoce, ovlivňovaném přísunem znečištění ze zemědělsky využívané krajiny a tří výše 
položených čistíren odpadních vod, není.  

Při vyhodnocování šedé vodní stopy hraje klíčovou roli stanovení přírodních koncentrací 
znečištění ve vodním recipientu. Pokud je určeno nízkými hodnotami, je šedá vodní stopa 
vyšší. Metodika výpočtu není složitá a výsledky pro environmentální udržitelnost jsou lehce 
srovnatelné s tokem. Používání však není dosud zažité, v literatuře je studií ohledně vodní 
stopy pro ČOV jen omezeně.  

PODĚKOVÁNÍ 
Tento článek byl podpořen účelově vázanými prostředky institucionální podpory na 
dlouhodobý rozvoj Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., číslo 
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OPATŘENÍ V POVODÍ K ZAMEZENÍ EUTROFIZACE KOUPACÍCH NÁDRŽÍ V HL. M. 
PRAZE 

MEASURES TO AVOID EUTROPHICATION OF BATHING RESERVOIRS IN PRAGUE 

 
Gregar J.*, Petrů J., Gregarová K. 
1Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 129, 165 Praha 6  
*autor pro korespondenci, email: gregarj@fzp.czu.cz 

ABSTRAKT 
U vod, které jsou zatěžovány nadměrným přísunem živin, dochází ke změně jejich úživnosti (např. z 
oligotrofie na eutrofii). Klíčovým prvkem eutrofizace je fosfor a jeho sloučeniny. Zvýšený vnos fosforu 
do povodí nádrže může být jak z bodových, tak z plošných zdrojů znečištění. Nejčastějším průvodním 
jevem u takto znečištěných vod je masivní rozvoj sinic a zelených řas. Tento druh znečištění se nevyhýbá 
ani povodí Hostivařské přehrady, která je zájmovým území projektu. Vysoké koncentrace sinic a řas ve 
vodní nádrži působí problémy hlavně ve zhoršení organoleptických vlastností vody. Dalším negativním 
dopadem je produkce toxických látek, které způsobují zdravotní potíže. Bylo zpracováno šest scénářů 
návrhu managementu, který by měl snížit vnos nutrientů do nádrže a tím pádem zamezit eutrofizaci. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Hostivař; management povodí;  nutrienty; SWAT 

ABSTRACT 
A water body exposed to  excessive loads of nutrients changes its nutrient efficiency (e.g. from 
oligotrophy to eutrophy). A key element of eutrophication is phosphorus and its compoundsis. Increased 
phosphorus input into the basin of a reservoir can be from both point and diffuse sources of pollution. 
The most frequent accompanying phenomenon in such polluted waters is the massive development of 
cyanobacteria and green algae. This kind of pollution appears also in the catchment area of the Hostivař 
reservoir, which is the project's area of interest. The main problem caused by high concentrations of 
cyanobacteria and algae in the reservoir is the  deterioration of organoleptic properties of water. 
Another negative impact is the production of toxic substances that cause health problems. Six 
management scenarios were designed to reduce nutrient input into the reservoir and thus prevent 
eutrophication. 

KEYWORDS 
Hostivar reservoir; nutrients; SWAT; ,watershed management 

1. ÚVOD 
Pro řešení této v současnosti velmi aktuální problematiky eutrofizace bylo zvoleno povodí 
Hostivařské přehrady – vodní nádrže na vodním toku Botič s velikostí povodí 94,8 km2, s 
významnými přítoky Hájecký potok, Pitkovický (Vinný) potok a Jesenický potok. Povodí 
Hostivařské přehrady se nachází v aglomeraci hl. m. Prahy, a tudíž je významně zastavěné a je 
zde hustá síť dopravní infrastruktury. Zbylé plochy jsou intenzivně zemědělsky využívány (cca 
61 %). Jen malé procento území je zalesněno (jedná se především o Průhonický park a 
Milíčovský les). Zkoumán byl i vliv rybniční soustavy v povodí a hospodaření na nich. Tyto 
rybníky představují současně i významné inokulum fytoplanktonu do VN Hostivař. Projekt se 
zabývá zejména identifikací zdrojů znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v této 
oblasti v jednotlivých sub-povodích, jako základní předpoklad k formulaci nápravných opatření 
k dosažení dobrého ekologického a chemického stavu povrchových vod. 
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V rámci grantu OPPPR bylo povodí modelováno pomocí modelu SWAT, který je zaměřen nejen 
na hydrologickou bilanci, ale také na bilanci látkovou, jako je například bilance Fosforu a 
Dusíku. Jako vstupní data pro model byly použity podklady z ČUZK a ČHMI, doplněné o způsoby 
hospodaření na zemědělských plochách a dostupné informace o bodových zdrojích ČOV. 
Kalibrací byla zajištěna správná funkčnost modelu a byly navrženy úpravy s cílem snížení vtoku 
fosforu do nádrže. Celková přípustná koncentrace byla stanovena na základě limnologického 
posudku, a to snížit přísun živin 10x. Tedy ze současných 0,1 – 0,2 mg/l na 0,02 mg/l. To 
znamená, že by přísun P do nádrže měl klesnout z 10 g/m2/rok na ideálních 1,5 g/m2/rok. 
Kromě opatření na ČOV k dodatečnému srážení fosforu na odtoku, je dále uvažováno 
vybudování biologických rybníků pod ČOV, které by fungovaly, jako dočišťovací stanice a 
revitalizační opatření na jednotlivých tocích.  

Cílem bylo navržení scénářů sloužícím ke snížení vnosu Fosforu do nádrže. Jedná se především 
o redukci použití zemědělských hnojiv, eliminaci difúzních zdrojů a o zlepšení technologií při 
čištění odpadních vod. Velmi důležité je brát povodí jako celek a identifikovat zdroje znečištění 
již od rozvodnice, jelikož voda tekoucí s sebou nese znečištění, které se nakonec usazuje v 
nádržích. 

2. MATERIÁL A METODY 
K popisu povodí VN Hostivař byl použit model SWAT (Soil and water assessment tool), (Arnold 
2012). Jedná se o model využívaný po celém světě s velkou uživatelskou základnou a pod 
záštitou USDA (United States departement of agriculture). Byl použit 3D model terénu z CUZK 
– model terénu 5. generace. Jako zdroj meteorologických dat z CHMI byly požity minimální a 
maximální teploty, objemy srážek, solární radiace, rychlosti větru a relativní vlhkosti na 
několika přilehlých meteorologických stanicích. Dále byl použit LandUse ze dvou různých 
zdrojů (CUZK a CLC 2018). Corine bylo doplněno detaily z katastrálních map. Půdní mapa byla 
odvozena z mapy BPEJ a parametry byly odvozeny z půdních sond (VÚMOP). Veškeré mapy 
byly převedeny do rastrové podoby. Model byl spuštěn pro období deseti let do roku 2016. 

Jako další vstupy do modelu byly použity informace z čistíren odpadních vod a dostupných 
měření. Na zemědělských pozemcích byla simulována stávající rotace plodin, včetně způsobů 
a množství hnojení. Dále byla simulována meliorační síť, která má velký vliv na dobu zdržení 
vody v povodí.  

Celé povodí bylo rozděleno na 47 dílčích subpovodí (viz Obr. 1), která fungují jako samostatné 
celky. Tato povodí byla dále rozdělena na 8167 jednotlivých HRU (hydrological response unit), 
které slouží jako základní jednotka při modelování. Je to unikátní kombinace sklonu, typu půdy 
a landuse.  Jako uzávěrový profil byl použit kontrolní profil u nátoku do nádrže, kde probíhá 
kontinuální měření. Toto měření bylo použito pro potřeby kalibrace. 
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Obr. 1. Rozdělení povodí vodní nádrže Hostivař na 47 jednotlivých subpovodí a jednotlivé vstupní údaje, jako je 
landuse  a pedologická mapa. Obrázek vpravo dole zobrazuje erozně ohrožené plochy. 

V poslední fázi bylo vytvořeno šest scénářů, které byly postupně ověřeny modelem SWAT. 
Prvním je eliminace bodových zdrojů pomocí rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových ČOV. 
Druhý scénář bere základ z prvního scénáře a přidává výstavbu nových nádrží. Třetí scénář 
opět vychází z prvního a modeluje revitalizaci vodních toků. Čtvrtý scénář modeluje opatření 
nižší kategorie na zemědělské půdě (změna osevních postupů a využití agrotechniky) a pátý 
modeluje opatření vyšší kategorie (změna půdy na TTP, a technická opatření - například 
retenční průleh, mez s retenčním průlehem a pásem trvalého travního porostu, retenční 
příkop, odváděcí příkop, odváděcí průleh, svodný příkop a svodný průleh). Šestý scénář 
kombinuje všechny předchozí scénáře a dává je dohromady. Měl by sloužit jako optimální 
návrh managementu v povodí. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Modelování procesů v přírodě může být značně komplikované. Model SWAT je velice 
komplexním modelem, umožňujícím modelování nejen hydrologických procesů, ale také 
procesů chemických, především pohyb látek v povodí, jako je například Fosfor a Dusík. Model 
již před kalibrací vykazoval celkem solidní výsledky, kdy NS (Nash – Sutcliffe) dosahoval 
hodnoty 0,5. Tím pádem se dá říci, že model je přijatelně přesný a tedy je možné ho využít pro 
modelování procesů v povodí a zjistit účinnost jednotlivých navržených opatření. 
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Citlivostní analýza jednotlivých kalibrovaných parametrů ukázala, že vysokou citlivostí se při 
kalibraci vyznačovalo hlavně zdržení vody v podzemních vrstvách a množství podzemní vody 
v nenasycené zóně.  

Jednotlivé scénáře byly navrženy a zpracovány také po finanční stránce. Jako nejoptimálnější 
se jeví scénář poslední, který kombinuje všechna navržená opatření. Jedná se o finančně 
nejnáročnější variantu, nicméně redukce fosforu se v tomto případě dostává na únosnou míru. 

Náklady na plánovaná opatření 

- Náklady na plošná opatření na zemědělské půdě 

o Vyšší opatření (změna z orné půdy na Trvalé travní porosty, technická 
protierozní opatření) – 11 501 000 Kč 

- Náklady na opatření na vodních tocích 

o Revitalizace toků – 136 237 000 Kč 

o Výstavba 4 vodních nádrží – 283 066 000 Kč 

o Výstavba 6 suchých nádrží – 176 510 000 Kč 

- Náklady na opatření na ČOV 

o Nové ČOV – 40 528 900 Kč 

o Modernizace stávajících ČOV – 4 500 000 Kč 

Celková částka všech opatření cca 662 342 900 Kč 

 
Všechna tato opatření vedou k výrazné redukci vnosu fosforu do nádrže. Vzhledem k finanční 
náročnosti jednotlivých opatření bude třeba vyhodnotit, která opatření jsou vhodná a která 
nemají příliš velký účinek na redukci fosforu. 

4. ZÁVĚRY 
Vodní nádrž Hostivař trpí eutrofizací a i přes využití různých technologií přímo v nádrži 
(dosrážení fosforu síranem železitým, anebo využití přístroje emitujícího vlnění), je 
z dlouhodobého hlediska důležité neřešit pouze nádrž jako takovou, ale především celé 
povodí, které je zdrojem látek způsobujících eutrofizaci nádrže. Model SWAT se osvědčil, jako 
plnohodnotný nástroj pro tvorbu managementu povodí. Práce s modelem SWAT vyžaduje 
velké množství vstupních dat, které je třeba správně upravit do požadovaného formátu. 
Současně jsou některá vstupní data těžko dostupná (hospodaření na zemědělských plochách 
– například způsob a množství aplikovaných hnojiv), nebo jsou velmi finančně náročná na 
pořízení. Pokud by se podařilo získat vstupní data pro celou Českou republiku, dal by se model 
aplikovat na všechna naše povodí a zpracovat komplexní plán managementu na redukci 
pohybu nutrientů v tocích a nádržích. Cílem dalších prací je definovat konkrétní plán 
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managementu povodí na základě nákladově nejefektivnějších opatření vedoucích k dosažení 
eutrofizačního limitu 
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EFEKTIVITA ODSTRANĚNÍ MIKROPOLUTANTŮ V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ 
VODY 

REMOVAL EFFICIENCY OF MICROPOLLUTANTS IN DRINKING WATER 
TREATMENT 

Švecová H.*, Grabic R. , Fedorova G., Grabicová K. , Nováková P. , Randák T. 
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ABSTRAKT 
Povrchová voda, která je více či méně zatížená kontaminací mikropolutanty, tvoří zhruba polovinu všech 
zdrojů pro úpravny pitné vody v České republice. V letech 2015 až 2019 proběhla řada vzorkovacích 
kampaní na vybraných úpravnách s cílem posoudit účinnost odstranění 75 léčiv a prostředků osobní 
péče a 110 pesticidů a antikorozních látek. Porovnání koeficientů odstranění pro různé technologie 
úpravy ukazuje jako optimální kombinaci ozonizaci s následnou filtrací přes granulované uhlí, kdy 
účinnost odstranění sledovaných mikropolutantů dosahovala až 100 %. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Granulované aktivní uhlí (GAU); mikropolutanty; pasivní vzorkování; úprava pitné vody,  

ABSTRACT 
Nowadays, in the Czech Republic about half of produced drinking water originates from surface water. 
However, surface water is usually more contaminated by micropollutants than groundwater, which 
results in higher demands on treatment technology. We conducted several sampling campaigns  at the 
selected drinking water treatment plants within the years 2015 – 2019. The aim of this study consisted 
in comparing of different treatment technologies for removal of 75 pharmaceuticals and personal care 
products and 110 pesticides and anticorrosive compounds. The highest removal efficiency was achieved 
by combination of granular activated carbon filtration following ozonation, where removal coefficient 
reached almost up to 100 %. 

KEYWORDS 
Drinking water treatment; granular activated carbon (GAC); micropollutants; passive sampling 

1. ÚVOD 
Desítky let pronikají mikropolutanty antropogenního původu do životního prostředí (der Beek 
et al. 2016), ale až poslední době se studium jejich výskytu, osudu a vlivu na různé části 
životního prostředí stává předmětem enviromentálního výzkumu. Mikropolutanty jsou látky, 
které se ve vodním prostředí vyskytují řádově v koncentracích ng/l až µg/l pro jednotlivé 
sloučeniny. I tyto relativně nízké koncentrace mají vliv na vodní organismy, navíc pokud působí 
dlouhodobě a často současně v kombinaci s dalšími látkami. Mezi významné mikropolutanty 
řadíme léčiva a prostředky osobní péče (PPCPs – Pharmaceuticals and Personal Care Products) 
a pesticidy, které se do povrchových, ale i podzemních vod dostávají jednak prostřednictvím 
odpadních vod včetně vyčištěných v ČOV, kde nejsou zcela odstraněny (Golovko et al. 2014), 
a dále přímo ze zemědělské činnosti. Surová voda pro úpravu pitné vody se v České republice 
získává z poloviny z podzemních zdrojů a z poloviny ze zdrojů povrchových, z nichž část jsou 
vodní nádrže a část vodní toky (SZU 2017). Téměř všechny tyto zdroje jsou více či méně 
kontaminovány řadou mikropolutantů, nejvíce však říční toky. Zvýšená koncentrace 
mikropolutantů ve vstupní vodě klade zvýšené nároky na úpravu pitné vody.  



Švecová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

213 
 

Cílem práce bylo zjistit účinnost odstranění vybraných PPCPs a pesticidů během čistícího 
procesu v závislosti na zařazení ozonizace a filtrů s granulovaným aktivním uhlí (GAU) jako 
dalšího stupně v úpravě vody (Chowdhury et al. 2013). V průběhu let 2016 až 2019 proběhlo 
několik vzorkovacích kampaní na vybraných úpravnách vod (ÚV). Na přítoku a odtoku z ÚV 
byly instalovány pasivní vzorkovače POCIS (Polar organic chemical integrative sampler) a 
zároveň odebrány bodové vzorky vody. Extrakty ze vzorkovačů a vzorky vody byly analyzovány 
pomocí kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotností spektrometrií (LC-
MS/MS) v rozsahu 75 PPCP a 110 pesticidů a antikorozních látek. Ze získaných dat jsme 
následně vypočetli příslušné koeficienty odstranění. 

2. MATERIÁL A METODY 

Odběr vzorků  
Vzorkování proběhlo na čtyřech úpravnách – Plzeň, Plav, Písek a Milence. Úpravny se liší svou 
velikostí, zdrojem surové vody a technologiemi (Tab. 1). Na úpravnách byly instalovány pasivní 
vzorkovače POCIS v pesticidní konfiguraci (Nya Exposmeter AB, Švédsko) po dobu čtrnácti dní. 
Zpracování a extrakce vzorkovačů proběhly podle metody popsané v literatuře (Alvarez et al. 
2004, Fedorova et al. 2014). Zároveň byly na začátku a na konci expozice POCIS odebrány 
bodové vzorky vody. Vzorky vody byly přefiltrovány přes 0,20 µm RC syringe filtr (Sartorius, 
Germany) do skleněných vialek (cca 7 ml), zváženy a do doby analýzy zamraženy.     

Tab. 1. Přehled a porovnání vzorkovaných úpraven pitné vody. Technologie je uvedena ve zkratkách tak, jak jde 
za sebou (K – koagulace, F – flokulace, S – sedimentace, P – písková filtrace, O – ozonizace, G – filtrace přes GAU, 
UV – UV desinfekce, Ch – chlorace) 

 Zdroj Denní produkce Počet odběratelů Technologie 
 surové vody tis. m3 tis.   
Vodárna Plzeň a.s. řeka Úhlava 37 210 K, S, P, O, G, UV, Ch 
Úpravna vody Plav v.n. Římov 43 400 K, F, S, P, G, Ch* 
Úpravna vody Písek řeka Otava 3,5 35 K, F, S, P, G, UV, Ch** 
Úpravna vody Milence v.n. Nýrsko 9 50 K, F, P 

* Údaje platné po rekonstrukcí ÚV Plav, kdy byla doplněna technologie o filtraci přes GAU.  
**Údaje platné po rekonstrukcí ÚV Písek, kdy byla doplněna technologie o filtraci přes GAU a UV desinfekci.  

LC-MS/MS analýza 
LC-MS/MS analýza byla provedena na sestavě TSQ Quantiva Triple-Stage Mass Spectrometer 
spojeném s Accela 1250 a Accela 600 LC pumpou (vše Thermo Fisher Scientific, USA) a s HTS 
XT-CTC autosampler (CTC Analytics AG, Švýcarsko).  

250 µl extraktu z vzorkovače bylo před analýzou naředěno ultračistou vodou (1:1, v/v) a byla 
k němu přidána směs izotopicky značených standardů (IS) (2,5 ng/vzorek). Vzorky vody byly 
rozmraženy a byl k nim přidán IS (0,5 ng/vzorek).   

Extrakty z POCIS byly analyzovány na koloně Hypersil Gold aQ column (50 mm × 2.1 mm i.d., 
5 μm particles, Thermo Fisher Scientific). Podrobnosti metody jsou popsány v článku (Grabic 
et al. 2012). Pro analýzu vzorků vody byla použita in-line extrakce na pevné fázi (SPE; Hypersil 
Gold, 20 mm × 2.1 mm i.d., 12 μm particles, Thermo Fisher Scientific), kde byly sledované 
analyty zkoncentrovány a následovala separace kapalinovou chromatografií za použití kolony 
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popsané výše. SPE-LC-MS/MS analýza byla založena na metodách jinde popsaných (Koba et al. 
2018, Lindberg et al. 2014).  

Z měření byly získány koncentrace sledovaných látek a meze stanovitelnosti (LOQ) (Grabic et 
al. 2012, Grabicova et al. 2018). Následně byly vypočteny koeficienty odstranění (RE) podle 
rovnice (1), 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑐𝑐𝑁𝑁−𝑐𝑐𝑂𝑂
𝑐𝑐𝑁𝑁

           (1)  

kde cN je koncentrace analytu na nátoku do úpravny a cO je koncentrace analytu na odtoku 
z ÚV.    

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
V průběhy let 2015 až 2019 proběhlo několik vzorkovacích kampaní za účelem zjištění 
koncentrací vybraných léčiv v nátoku a odtoku několika úpraven pitné vody, viz. Tab. 2. 
Obecně mezi nejčastěji a nejvýznamněji nacházená léčiva v nátoku patřil karbamazepin a jeho 
metabolity, telmisartan, tramadol, metoprolol a kyselina metoprololová, venlafaxin a jeho 
metabolit, irbesartan, kofein, sulfamethoxazol, diklofenak, cetirizin a klarithromycin, a to jak 
pro vzorky vody, tak pro pasivní vzorkovače. V Tab. 2 jsou uvedeny sumy koncentrací 
sledovaných PPCP jak pro nátoky, tak pro odtoky z úpraven a odpovídající celkové koeficienty 
odstranění. V případě POCIS vykazuje nejvyšší celkový RE úpravna v Plzni (modernizovaná v 
letech 2013 až 2015 – doplnění ozonizace a GAU filtrů), která odebírá vodu z řeky Úhlavy na 
konci jejího toku. Ačkoli voda na vstupu vykazuje hodnoty léčiv řádově ve stovkách až tisících 
nanogramů na POCIS, hodnoty sledovaných látek na výstupu se pohybují na úrovni mezí 
stanovitelnosti. Velmi dobré koeficienty odstranění vykazují i úpravny Plav a Písek po jejich 
rekonstrukci v roce 2015 a 2018, resp., zatímco před rekonstrukcí (osazení úpraven GAU filtry) 
byla účinnost odstranění výrazně nižší. Úpravna v Milencích odebírá vodu z v.n. Nýrsko. 
Výpočet koeficientu odstranění je v tomto případě zatížen chybou, protože jak na vstupu, tak 
na výstupu se koncentrace sledovaných látek pohybovaly kolem mezí stanovitelnosti. 
Výsledky získané metodou pasivního vzorkovaní jsou konzistentní s paralelními výsledky ze 
vzorků vody. Bodové vzorky vody však vykazují vyšší rozptyl hodnot v důsledku možných 
epizodních výkyvů koncentrací látek ve vodě oproti čtrnáctidenní instalaci pasivních 
vzorkovačů. 

Tab. 2. Porovnání koeficientů odstranění pro sumu 75 PPCP získaných analýzou bodových vzorků vody a pasivních 
vzorkovačů POCIS. 

ÚV Bodové vzorky vody POCIS 
 Datum cN cO RE Datum cN cO  RE 

[ng.l-1] [ng.POCIS-1] 
Plzeň 08.09.2016 550 0.0 100 % 8.-22.9.2016 1200 4.8 100 % 
 22.09.2016 390 0.0 100 %     
 04.04.2017 630 33 95 % 4.-18.4.2017 1300 13 99 % 
 18.04.2017 990 1.7 100 %     
 05.03.2018 730 4.0 99 % 5.-19.3.2018 850 4.3 99 % 
 19.03.2018 900 0.46 100 %     
 18.09.2018* 1200 5.8 100 %     
 05.04.2019 920 17 98 % 5.-18.4.2019 470 20 96 % 
 18.04.2019 760 25 97 %     
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Plav 28.05.2015 190 180 5 % 28.5.-11.6.2015 70 63 11 % 
 11.06.2015 180 160 11 %     
 08.09.2015 110 91 17 % 8.9.-22.9.2015 52 34 34 % 
 23.02.2016 170 7.0 96 % 23.2.-9.3.2016 110 4.6 96 % 
 17.01.2018 140 34 76 % 17.1.-1.2.2018 110 12 89 % 
 01.02.2018 170 27 84 %     
 25.04.2019 150 33 78 % 25.4.-9.5.2019 110 28 75 % 
 09.05.2019 160 35 78 %     
Písek 16.03.2018 240 82 66 % 16.-29.03.2018 260 120 54 % 
 29.03.2018 380 34 91 %     
 03.04.2019 260 22 92 % 3.-17.4.2019 160 6.0 96 % 
 17.04.2019 300 11 96 %     
Milence 18.09.2018* 9.6 9.0 6 %     
 05.04.2019 20 3.8 81 % 5.-18.4.2019 6.2 2.1 66 % 
 18.04.2019 65 16 75 %     

*Pouze bodový odběr vzorků vody bez instalace POCIS. 

K měření léčiv přibyla v roce 2018 a 2019 skupina 110 pesticidů a antikorozních látek. V této 
skupině byly nejvíce detekovány metabolity pesticidů metazachloru, alachloru, acetochloru a 
metolachloru, dále propikonazol, chlortoluron, imidakloprid, MPCA, atrazin a jeho metabolity, 
DEET, terbuthylazin a jeho metabolity a dále antikorozní látky 1H-benzotriazol, 4-methyl-1H-
benzotriazola a 5-methyl-1H-benzotriazol. Souhrnné koeficienty odstranění pro tuto skupinu 
látek jsou v průměru nižší než v případě léčiv, viz. Tab. 3. Nejvyšší RE je pro úpravnu v Plzni 
v roce 2018 (93 %), ale pro rok 2019 už klesá (71 %). V průběhu vzorkování na jaře 2019 nebyla 
voda z provozních důvodů ozonizována před vstupem na GAU filtry, tak jako není standardně 
ozonizovaná na úpravnách Plav a Písek. Technologie pouze s GAU filtry vykazují nižší koeficient 
odstranění než použití kombinace ozonizace a GAU filtrů.   

Tab. 3. Porovnání koeficientů odstranění pro sumu 110 pesticidů a antikorozních látek získaných analýzou 
bodových vzorků vody a pasivních vzorkovačů POCIS. 

ÚV Bodové vzorky vody POCIS 
 Datum cN cO RE Datum cN cO  RE 

[ng.l-1] [ng.POCIS-1] 
Plzeň 05.03.2018 350 49 86 % 5.-19.3.2018 1100 72 93 % 
 19.03.2018 650 17 97 %     
 18.09.2018 610 28 95 %     
 05.04.2019 660 130 80 % 5.-18.4.2019 480 140 71 % 
 18.04.2019* 450 130 71 %     
Plav 17.01.2018 150 99 34 % 17.1.-1.2.2018 210 80 62 % 
 01.02.2018 110 69 35 %     
 25.04.2019 110 72 31 % 25.4.-9.5.2019 220 150 32 % 
 09.05.2019 85 85 0 %     
Písek 16.03.2018 550 330 39 % 16.-29.03.2018 590 350 41 % 
 29.03.2018 400 210 48 %     
 03.04.2019 360 39 89 % 3.-17.4.2019 220 69 69 % 
 17.04.2019 330 60 82 %     
Milence 18.09.2018* 14 13 3 %     
 05.04.2019 7.1 6.3 11 % 5.-18.4.2019 72 48 33 % 
 18.04.2019 12.0 5.7 52 %     

*Pouze bodový odběr vzorků vody bez instalace POCIS. 
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4. ZÁVĚRY 
V průběhu let 2015-2019 proběhlo opakovaně vzorkování a analýza vstupní a upravené vody 
a sledována účinnost odstranění PPCPs a pesticidů na úpravnách Plzeň, Plav, Písek a Milence. 
Bylo zjištěno, že v případě nových GAU filtrů jsou sledované PPCPs z upravované vody téměř 
zcela odstraněny (ÚV Plzeň – 100 % na podzim 2016, 99 % na jaře 2017), efektivita čištění ale 
klesá s dobou použití GAU (ÚV Plav – 96 % v roce 2016 a 84 % 2018). Účinnost odstraňování 
PPCPs pomocí technologií pro úpravu pitné vody bez použití GAU filtrů je velmi nízká (ÚV Plav 
před rekonstrukcí – 11 % a 34 % rok 2015). Účinnost odstranění pro pesticidní látky je 
v průměru nižší než pro PPCPs, a zároveň dochází k většímu rozdílu mezi koeficienty 
odstranění pro filtraci přes GAU s nebo bez předchozí ozonizace v neprospěch samotného 
GAU. 

Pokud zdroj surové vody pro úpravu nevykazuje vysokou kvalitu z hlediska mikropolutantů, je 
vhodné doplnit standardní technologii úpravy o dočišťovací stupně složené z ozonizace 
s následnou filtrací přes granulované aktivní uhlí (Padhye et al. 2014). Avšak použití pouhé 
ozonizace s následnou chlorací je potenciálním rizikem pro konzumenty pitné vody. Jak 
vyplývá z doplňujících výsledků necíleného analytického screeningu vzorků vody odebraných 
v různých technologických fázích úpravy vody, v procesu ozonizace vzniká široké spektrum 
degradačních produktů cizorodých látek přítomných ve vodě, ze kterých po aplikaci chloru 
vznikají vesměs neznámé chlorované deriváty s neznámými toxikologickými účinky. Přestože 
koncentrace těchto látek v pitné vodě jsou velmi nízké, nelze vyloučit případná zdravotní rizika 
pro konzumenty vody. Proto není vhodné používat kombinaci ozonizace a následné chlorace 
bez GAU filtrace. 
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MOŽNOST VYUŽITÍ GRANULOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ PRO ODSTRANĚNÍ 
LÉČIV A PRODUKTŮ OSOBNÍ PÉČE Z KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ VODY – VÝSLEDKY 
Z POLOPROVOZNÍHO TESTOVÁNÍ 

THE USE OF GRANULATED ACTIVATED CARBON FOR PPCPS REMOVAL FROM 
THE MUNICIPAL WASTEWATER – THE PILOT PLANT RESULTS 
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ABSTRAKT 
Příspěvek je zaměřen na výsledky z dlouhodobého poloprovozního testování odstranění PPCPs 
(pharmaceuticals and personal care products) z odpadní vody adsorpcí na granulovaném aktivním uhlí 
v rámci grantu od TAČR TH02030227. Výsledky byly získány na poloprovozní filtrační jednotce s třemi 
různými typy GAU v reálném provozu čistírny odpadních vod postavené na technologii membránového 
bioreaktoru. Poznatky získané v poloprovozním režimu povedou k optimalizaci tohoto procesu jednak 
nastavením provozních podmínek, výběrem vhodného adsorpčního materiálu či doplněním jednotky o 
proces typu AOP (advanced oxidation processes). Cílem studie je návrh terciární filtrace pro snížení 
koncentrace PPCPs. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adsorpce; granulované aktivní uhlí; odpadní voda, PPCPs; terciární stupeň čištění 

ABSTRACT 
This paper is concerned about the longterm results gained from pilot GAC adsorption unit for PPCPs 
removal from wastewater. Pilot plant unit design is the particular solution from subvented research 
granted by the Technology Agency of the Czech Republic (No. TH02030227). The pilot unit was placed 
at real WWTP based on membrane bioreactor. Retrieved results will be used for GAC adsorption process 
optimization. The process optimization is going to be based on suitable GAC selection and setting the 
optimal process conditions like empty bed contact time value or extension by advanced oxidation. The 
final product of this study has to be the tertiary enhanced filter for PPCPs removal. 

KEYWORDS 
Adsorption; granular activated carbon; PPCPs; tertiary treatment stage; wastewater 

1. ÚVOD 
Přítomnost a odstraňování PPCPs (pharmacetical and personal care products) z vypouštěné 
odpadní vody je velmi aktuální, protože s rozvojem analytické techniky a vědeckých poznatků 
se zjišťuje, že látky PPCPs mají významný ekotoxikologický dopad na životní prostředí (ŽP). 
Hlavním zdrojem PPCPs v ŽP je přímé vypouštění odpadních vod i jejich nedostatečné čištění 
v procesech standardních mechanicko-biologických čistíren odpadních vod. Odstraňování 
PPCPs z odpadní vody má smysl především při ochraně zdrojů pitné vody či její recyklace pro 
pitné či užitkové účely. Vypouštěním standardně vyčištěné odpadní vody s obsahem například 
látek ze skupiny PPCPs přímo na zemědělskou půdu je dosahováno vyššího snížení 
ekotoxického dopadu na zdroje sladké vody než při aplikaci pokročilých technologií jako je 
adsorpce na GAU, NF, fotokatalytická Fentonova oxidace, ozonizace atd. Využití procesu 
adsorpce na GAU či nanofiltrace má v terciárním stupni čištění tu výhodu, že jsou dobře 
odstraňovány těžké kovy a nevznikají potencionálně nebezpečné látky jako při aplikaci např. 
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AOP (advanced oxidation processes). I z toho důvodu jsou procesy založené na GAU filtraci 
upřednostňovány tam, kde se počítá s recyklací odpadní vody pro její úpravu na vodu pitnou 
(Tarpani a kol., 2018, Young a kol., 2017). 

Bylo zjištěno, že adsorpci na GAU pravděpodobně podléhají snáze látky (např. ze skupiny 
PPCPs) s hydrofobním charakterem, který je definován pomocí rozdělovacího koeficientu KOW 
v systému oktanol-voda. Například carbamezapin a erythromycin byly dobře odstraňovány na 
GAU, přestože oproti jiným zástupcům PPCPs (např. ciprofloxacinu) nepodléhaly biodegradaci 
v aktivovaném kalu. Oproti tomu velmi špatně byly na GAU odstraňovány látky jako 
primidone, DEET či caffein. Nebyla však potvrzena přímá závislost mezi hodnotou KOW a mírou 
adsorpce na GAU. Může to být důsledek působení fyzikální sorpce na GAU a současné 
biodegradace těchto látek. S tím by mohla korelovat i téměř nulová koncentrace 
rozpuštěného kyslíku za filtry s GAU (Yang  a kol., 2011). 

Jednou z možností, jak aplikovat adsorpci na GAU jako terciární stupeň čištění odpadních vod 
pro odstraňování PPCPs je zkombinovat granulované aktivní uhlí s předřazeným procesem 
separace nerozpuštěných látek z aktivačního procesu biologické čistírny odpadních vod. 
Příkladem ekonomicky méně nákladné a provozně jednoduší varianty, než je membránová 
separace, by mohlo být použití vícevrstvých (sendvičových) pomalých filtrů při kombinaci 
písek/GAU ( Li a kol., 2018). 

Klasická biologická čistírna odpadních vod není schopná odstranit většinu látek ze skupiny 
PPCPs. Adsorpcí na GAU je možno účinně odstraňovat látky patřící do skupiny 
tzv. endokrinních disruptorů, ale je třeba počítat s postupným snižováním sorpční účinnosti 
aktivního uhlí a celkovou degradací GAU v procesu čištění odpadní vody. Míra adsorpce závisí 
na hydrofobním charakteru odstraňovaných PPCPs i na náboji jejich molekul. Další výzkum 
by měl být zaměřen na optimální nastavení provozních parametrů adsorpce na GAU jako je 
hodnota EBCT či vhodný typ použitého GAU. Další slibnou variantou je aplikace AOP procesů 
jako je například kombinace UV/H2O2 (Wang a Wang , 2016). 

Vidíme tedy, že řešení problematiky PPCPs v odpadních vodách v České republice nabízí 
příležitost, jak zlepšit nabídku technologií pro tyto účely. I z tohoto důvodu se firma ENVI-PUR 
s.r.o. rozhodla, ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. 
i., v rámci grantu od Technologické agentury České republiky (TAČR) číslo TH02030227, zkusit 
vyvinout vlastní technologické řešení terciární separace pro odstraňování PPCPs z odpadní 
vody využitelné v kontejnerových čistírnách odpadních vod, které dlouhodobě úspěšně 
dodává na trh doma i v zahraničí. 

Tento příspěvek se zabývá hodnocením poznatků získaných z poloprovozní jednotky 
adsorpčních filtrů, která byla provozována ve skutečném provozu biologické čistírny 
odpadních vod, která prošla rekonstrukcí a modernizací především instalací membránového 
bioreaktoru (Vilím a kol., 2010, Vojtěchovský a kol., 2016, Vojtěchovský a kol., 2017). Díky 
membránové separaci lze předpokládat, že bude eliminován negativní dopad možné 
přítomnosti nerozpuštěných látek, které by mohly pronikat na aktivní uhlí a tím 
pravděpodobně i snižovat účinnost procesu adsorpce a vůbec praktickou využitelnost 
takového řešení. 
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2. MATERIÁL A METODY 
Před zahájením činnosti poloprovozního zařízení byly provedeny monitorovací odběry 
z několika v úvahu připadajících lokalit. Po vyhodnocení především přítomnosti látek patřících 
do skupiny PPCPs byla pro umístění experimentální jednotky (Obr. 1) zvolena čistírna 
s membránovou separací aktivovaného kalu. 

 

 
Obr. 18. Poloprovozní jednotka pro adsorpci na GAU na ČOV s membránovým bioreaktorem 

Konstrukce poloprovozních filtrů umožňuje paralelní porovnání tří typů GAU (A, B, C) (Tab. 1) 
u kterých je testována účinnost sorpce u vybraných látek ze skupiny PPCPs. V každém filtru je 
naplněna vrstva GAU do výšky 0,8 m. Při ploše experimentálního filtru 0,09 m2 je možno 
provozně nastavit filtrační rychlosti vf [m·h-1] resp. dobu kontaktu (EBCT [min]) podle Tab. 2. 
Pro zjednodušení byly pro potřeby tohoto příspěvku vybrány jen některé skupiny léčiv (Tab. 
3), pro které je v kapitole 3 demonstrována účinnost jejich odstraňování sorpcí na GAU. Kvalita 
upravované odpadní vody, která je standardně z ČOV vypouštěna do recipientu, je uvedena 
v Tab. 4. 
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Tab. 1. Přehled základních vlastností použitých typů GAU. 

GAU A B C 
Jodové číslo 1000 975 850 
Zrnitost (D10) [mm] 0,7–1,7 0,9 0,5–2,5 
Koeficient stejnozrnnosti 1,2 1,7 – 
Plocha povrchu (B.E.T) [m2 g-1] 1100 1100 975 
Hustota [kg m-3] 450 445 430 

Typ granulované 
(extrudované) 

granulované 
(aglomerované) 

granulované 
(reaktivované) 

 

Tab. 2. Rozsah výkonů poloprovozního filtračního zařízení. 

Q [m3·h-1] vf [m·h-1] EBCT [min] 
4,32 48 1 
0,86 9,6 5 
0,43 4,8 10 
0,22 2,4 20 
0,14 1,6 30 

 

Tab. 3. Příklady léčiv sledovaných při poloprovozním experimentu. 

Antibiotika Antihypertenziva Antidepresiva Analgetika 
Azithromycin Telmisartan Citalopram Tramadol 
Sulfapyridin Irbesartan Cotinine Diclofenac 
Clarithromycin Celiprolol Mirtazapine Propyphenazone 
Clindamycin Furosemide Venlafaxine Phenazone 
Erythromycin Valsartan Metoprolol Ketoprofen    

Ibuprofen 

 

Tab. 4. Průměrné hodnoty fyzikálně-chemických ukazatelů pro upravovanou vodu adsorpcí na GAU 
(období 1.10. 2018-12.6. 2019) 

Ukazatel  min průměr max Sm. Odch. 
pH  6,7 7,4 7,8 0,2 
teplota vody  [°C] 10,0 14,9 19,7 2,5 
A254  0,136 0,179 0,413 0,051 
Barva [mg·l-1 Pt] 37,0 54,9 74,0 7,6 
CHSKCr [mg·l-1] 15,1 23,9 68,0 11,3 
Konduktivita  [µS·cm-1] 775 964 1265 96 
N celk. [mg·l-1] 3,37 9,85 32,60 5,71 
P celk. [mg·l-1] 0,17 1,32 4,65 0,87 
O2 [mg·l-1] 4,7 6,9 9,5 1,1 

 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Do tohoto konferenčního příspěvku byly vybrány výsledky, které ilustrují jednak různou 
sorpční účinnost různě zvolených typů GAU a jednak vliv hodnoty EBCT na sorpční účinnost 
GAU pro léčiva rozřazená do skupin podle druhu fyziologického účinku. 
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Na Obr. 2 je zobrazena závislost účinnosti (vyjádřené jako podíl c/c0) adsorpce antibiotik na 
GAU při hodnotě EBCT 9 min. Pro přehlednost je doplněna i koncentrace na vstupu do filtrů 
s GAU (vedlejší osa Y). Na dalším obrázku (Obr. 3) je zobrazena závislost účinnosti adsorpce 
antibiotik na GAU při vyšší hodnotě EBCT 28 min. 

Ve stejném smyslu byla pro potřeby tohoto příspěvku vyhodnocena skupina léčiv patřící do 
skupiny antihypertenziv (Obr. 4-5), antidepresiv (Obr. 6-7) a analgetik (Obr. 8-9).  

Z porovnání všech grafů vidíme, že sorpční účinnost se liší nejen na základě nastavených 
provozních podmínek (typ GAU, EBCT), ale pravděpodobně také na bázi samotných fyzikálně-
chemických vlastností sledovaných sloučenin, jak například ve svém příspěvku demonstruje 
Kólová a kol., 2019. 

Z uvedených výsledků je nutné uznat fakt, že testované typy GAU byly zatím poměrně málo 
zatíženy. Tomu odpovídá hodnota bed volumes (BV) z níž lze výpočtem odvodit hodnotu 
„spotřeby“ GAU vzhledem k množství upravené vody. Je možné konstatovat, že se aktuálně 
pohybujeme kolem orientační hodnoty spotřeby 0,65 kg GAU/m3 upravené vody. 
Když přihlédneme k faktu, že sorpční kapacita (Obr. 2-9) nebyla zcela významně vyčerpána, 
především u GAU A a GAU C, lze předpokládat, že se hodnota tohoto ukazatele postupem času 
bude snižovat. 

Velkou neznámou je i vliv biologické degradace sledovaných organických látek v loži s GAU. To 
lze usuzovat i na faktu, že v průběhu experimentu docházelo k úbytku koncentrace 
rozpuštěného kyslíku (Obr. 10) po průtoku upravované vody sorpčními filtry s GAU. K tomuto 
fenoménu bude nutné přihlédnout při další optimalizaci tohoto procesu. 

Pokud si shrneme všechny získané poznatky, tak můžeme konstatovat, že pro aplikaci 
adsorpce PPCPs na GAU při čištění odpadních vod je třeba dbát na vhodnou volbu 
předřazeného separačního procesu pro co největší snížení možného zatížení GAU 
nerozpuštěnými látkami. Ideálním řešením je membránová separace. 

Je třeba optimalizovat provozní parametry sorpce PPCPs na GAU volbou vhodného typu 
aktivního uhlí a hodnoty doby kontaktu EBCT. 

Vhodným doplněním stávající technologie by mohla být i aplikace vysokoúčinného oxidačního 
procesu na bázi UV záření a dávkování H2O2. 

V tomto článku nejsou uvedeny například bilance spotřeby prací vody a spotřeby elektrické 
energie, což je předmětem dalších prací na tomto grantovém úkolu. 
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Obr. 19. Účinnost sorpce na GAU – antibiotika, 
EBCT 9 min 

 
Obr. 20. Účinnost sorpce na GAU – antibiotika, 
EBCT 28 min

 
Obr. 21. Účinnost sorpce na GAU – 
antihypertenziva, EBCT 9 min 

 
Obr. 22. Účinnost sorpce na GAU – 
antihypertenziva, EBCT 28 min

 
Obr. 23. Účinnost sorpce na GAU – antidepresiva, 
EBCT 9 min 

 
Obr. 24. Účinnost sorpce na GAU – antidepresiva, 
EBCT 28 min
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Obr. 25. Účinnost sorpce na GAU – analgetika, 
EBCT 9 min 

 
Obr. 26. Účinnost sorpce na GAU – analgetika, 
EBCT 28 min 

 

 
Obr. 27. Účinnost sorpce na GAU – koncentrace rozpuštěného kyslíku před a po GAU 

4. ZÁVĚRY 
Byl zkonstruován a ověřen poloprovozní model filtrace přes vrstvu GAU pro malou ČOV 
za účelem snižování zbytkové koncentrace léčiv a produktů osobní péče pro terciární stupeň 
čištění odpadní vody. 

Zařazení GAU jako terciárního filtru je výhodné za membránovou filtraci 
(například membránový bioreaktor). 

Adsorpce látek typu PPCPs je závislá na nastavených provozních podmínkách (EBCT), typu GAU 
a fyzikálně-chemických vlastnostech samotných odstraňovaných sloučenin. 

Zatím nebyl podrobně popsán vliv možného procesu biodegradace PPCPs na terciárních 
filtrech s GAU. 
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Stávající poloprovozní zařízení bude postupně doplněno o možnost aplikace AOP procesu 
založeného na UV záření a dávkování H2O2 (případně O3). 

Možnost rozšíření řešení jako biologické filtrace s využitím jiného filtračního materiálu, 
než je GAU. 

PODĚKOVÁNÍ 
Projekt je zpracováván s podporou Technologické agentury České republiky v rámci 
výzkumného grantu TAČR TH02030227 (Technická a ekonomická optimalizace terciárních 
technologií pro odstraňování PPCPs z odpadních vod). 

Poděkování patří i Ing. Radku Bačkovskému (ENVI-PUR s.r.o., Praha) za spolupráci na 
konstrukci použité poloprovozní jednotky adsorpčních filtrů. 

SEZNAM LITERATURY 
Kólová, A. kol. Vliv struktury vybraných specifických polutantů v odpadní vodě na jejich adsorpci na granulované 

aktivní uhlí. In: Sborník bienální konference VODA 2019, Poděbrady 2019, CZWA  
Li, J., Zhou, Q., & Campos, L. C. (2018). Science of the Total Environment The application of GAC sandwich slow 

sand fi ltration to remove pharmaceutical and personal care products. Science of the Total Environment, 635, 
1182–1190. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.198 

Ricardo, R., Tarpani, Z., & Azapagic, A. (2018). Life cycle environmental impacts of advanced wastewater 
treatment techniques for removal of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs). Journal of 
Environmental Management, 215, 258–272. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.047 

Vilím, D. a kol. Aplikace MBR a konkrétní případové studie. In: Sborník přednášek z XIV. odborné konference Nové 
trendy v čistírenství. Soběslav: ENVI-PUR s.r.o, 2010, s. 24-33. ISBN 978-80-254-8312-1. 

Vojtěchovský, R. a kol. Membránové ČOV – možnosti a praktické aplikace. In: Sborník přednášek z XX. odborné 
konference Nové trendy v čistírenství. Soběslav: ENVI-PUR s.r.o., 2016, s. 49-56. 
ISBN 978-80-905059-5-7. 

Vojtěchovský, R. a kol. MBR – dostupná a praxí prověřená technologie. In: Sborník přednášek z XXI. odborné 
konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Soběslav: ENVI-PUR s.r.o., 2017, s. 15-23. 
ISBN 978-80-905059-6-4. 

Wang, J., & Wang, S. (2016). Removal of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) from wastewater: 
A review. Journal of Environmental Management. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.049 

Yang, X., Flowers, R. C., Weinberg, H. S., & Singer, P. C. (2011). Occurrence and removal of pharmaceuticals and 
personal care products ( PPCPs ) in an advanced wastewater reclamation plant. Water Research, 45(16), 
5218–5228. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.07.026 

Yang, Y., Ok, Y. S., Kim, K. H., Kwon, E. E., & Tsang, Y. F. (2017). Occurrences and removal of pharmaceuticals and 
personal care products (PPCPs) in drinking water and water/sewage treatment plants: A review. Science of 
the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.102 



Vojs Staňová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

226 
 

BOREM DOPOVANÉ DIAMANTOVÉ ELEKTRODY – EFEKTIVNÍ NÁSTROJ NA 
ODSTRANĚNÍ MIKROPOLUTANTŮ Z ODPADNÍCH VOD 
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ABSTRAKT 
Práce je věnovaná možnostem zvýšení účinnosti eliminace léčiv s využitím borem dopovaných 
diamantových elektrod (BDDE). Byla vybrána léčiva z různých terapeutických skupin, která patří v 
odpadních vodách mezi nejčastěji sledované a některé z nich jsou na komunálních čistírnách 
odpadových vod těžce odstranitelné – diklofenak, karbamazepin, kofein, trimetoprim, valsartan a 
venlafaxin. Pomocí BDDE bylo možné efektivně odstranit vybraná léčiva (účinnost odstranění < 60 %). 
Vzhledem ke skutečnosti, že při elektrochemické oxidaci vznikají různé degradační produkty, byla 
pozornost věnovaná jejich identifikaci. Za pomoci HPLC-HRMS bylo možné identifikovat několik 
degradačních/transformačních produktů uvedených léčiv. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Degradační produkty, elektrochemická oxidace; HPLC-MS; identifikace; léčiva; odpadní vody 

ABSTRACT 
The work is focused on the possibility to increase the efficiency of pharmaceuticals elimination using the 
boron doped diamond electrodes (BDDE). For the purpose of this work were selected pharmaceuticals 
(diclofenac, carbamazepine, caffeine, trimethoprim, valsartan and venlafaxine) from six therapeutical 
class which belongs to the most frequently studied and some of them are hardly degradable at 
wastewater treatment plants. Using BDDE it was possible effectively remove selected pharmaceuticals 
(removal efficiency <60%). Due to the fact that different degradation products are formed during 
electrochemical oxidation, attention has been paid to their identification. Using developed HPLC-HRMS 
method several degradation/transformation products were identified. 

KEYWORDS 
Degradation products; electrochemical oxidation; HPLC-MS; identification; pharmaceuticals; waste 
waters 

1. ÚVOD 
V současnosti se velká pozornost vědců po celém světě zaměřuje na monitorování výskytu a 
studium osudu různých mikropolutantů (léčiva, drogy, pesticidy, atd.) ve vodních 
ekosystémech (Gogoi A. a kol, 2018). Vědecké studie potvrzují přítomnost mikropolutantů 
nejen v odpadních, povrchových i podzemních vodách, ale i ve vodních rostlinách a živočiších 
(Grabicova K. a kol, 2015). Některé typy těchto látek, jejich metabolity a 
degradační/transformační produkty jsou schopny už ve velmi malých koncentracích zásadním 
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způsobem ovlivňovat např. chování vodních živočichů, jejich reprodukční schopnost a 
podobně. Mnohé z těchto látek se kumulují v životním prostředí a dostávají se tak do 
potravinového řetězce (Grabicova K. a kol, 2017). Z uvedených důvodů je možné 
mikropolutanty detekovat v různých typech vod na stopových koncentračních úrovních (ng/l-
µg/l).  

Z výše uvedených důvodu jsou ve světě v současnosti intenzivně zkoumané procesy, které by 
zajistili efektivní odstranění různých mikropolutantů z různých typů vod. Mezi nejúčinnější 
procesy patří různé pokročilé oxidační procesy – AOPs (Miklos D. a kol., 2018), mezi které 
zařazujeme i elektrochemickou oxidaci s využitím borem dopovaných diamantových elektrod, 
BDDE (Garcia-Segura S. a kol, 2015, Garcia-Segura S. a kol., 2018, Mackuľak T. a kol, 2017). 
Mezi hlavní výhody BDDE patří i) vysoké přepětí vývoje kyslíku a ii) mechanická i chemická 
odolnost. Tyto unikátní vlastnosti je předurčují k využití pro oxidaci různých mikropolutantů 
přítomných ve vodách. Vysokou účinnost BDDE při oxidaci organických molekul je možné 
vysvětlit tvorbou vysoce reaktivních hydroxylových radikálů.  

Využití AOPs na degradaci léčiv ve vzorcích vod je většinou doprovázené ztrátou biologické 
aktivity původních sloučenin a ztrátou toxicity. Na druhé straně můžou AOPs vést ke vzniku 
stejně toxických, případně toxičtějších transformačních a degradačních produktů. Je tedy 
velmi důležité monitorovat nejen výskyt různých mikropolutantů ve vodách, ale i identifikovat 
produkty vznikající při jejich eliminaci. Výzvou nejen pro analytickou chemii je komplexní 
hodnocení kvalitativního i kvantitativního složení odpadních vod před i po jejich úpravě, proto 
by běžně používaná cílená analýza známých kontaminantů měla být doprovázená necílenou 
analýzou vznikajících látek. Komplexnost vzorků odpadních vod a přítomnost mikropolutantů 
v nich na stopových koncentračních úrovních si vyžaduje použití vysokoúčinných separačních 
technik v kombinaci s vysokocitlivými a selektivními detekčními technikami. Nejčastěji se 
v cílené analýze jedná o spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou 
hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS/MS). V oblasti identifikace degradačních a 
transformačních produktů v environmentálních vzorcích obecně dominuje vysokorozlišovací 
hmotnostní spektrometrie (HRMS) (Bletsou A. A. a kol, 2015). 

Cílem naší práce bylo využití různě připravených borem dopovaných diamantových elektrod 
na elektrochemickou degradaci vybraných druhů léčiv a následně pomocí i) HPLC-MS/MS byla 
sledovaná účinnost odstranění léčiv a ii) vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií byly 
identifikovány vznikající degradační produkty. 

2. MATERIÁL A METODY 

Chemikálie a příprava vzorků  
Na přípravu standardních roztoků (1 mg/ml) byly použité standardy léčiv (valsartan, venlafaxin 
hydrochlorid, trimetoprim, karbamazepin, diklofenak sodná sůl a kofein) zakoupené od firmy 
Sigma-Aldrich (Steinheim, Německo). Všechny zásobní standardní roztoky byly připravené do 
metanolu (≥99,9 %, LiChrosolv®) od firmy Merck (Darmstadt, Německo). K přípravě mobilních 
fází byla použitá kyselina mravenčí, kyselina octová, octan amonný, mravenčan amonný 
(Sigma-Aldrich), acetonitril (LC-MS Chromasolv, Sigma-Aldrich) a deionizovaná voda Millipore 
Simplicity (Lambda Life, Bratislava, Slovensko).  
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Jako matrice byla použitá odpadní voda z výstupu modelu domácí čistírny odpadové vody z 
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU). Do odpadní vody byla přidaná léčiva na 
koncentrační úrovni 1 mg/l. Následně se uskutečnila elektrochemická degradace a vzorky byly 
odebírané v intervalech 0, 30, 120 a 240 minut od začátku degradace. Vzorky byly následně 
zmražené při -20°C a před samotnou analýzou přefiltrované přes stříkačkové filtry z 
regenerované celulózy (0,22 µm). K přefiltrovaným vzorkům (1 ml) byla přidána směs 
izotopicky značených vnitřních standardů.  

Degradace léčiv na borem dopovaných diamantových elektrodách 
Elektrochemická degradace vybraných léčiv byla uskutečněná v 4 litrových reakčních 
nádobách prostřednictvím patnácti párů různě připravených elektrod lišících se poměrem 
CH4/H2 (2%, 2,34%, 2,5%, 2,67% a 2,83%) a B/C (10 kppm, 12 kppm, 14 kppm a 15 kppm) s 
plochou 4 cm2. Při elektrochemických degradacích bylo na elektrody aplikované napětí 36 V. 

HPLC-MS/MS a HPLC/HRMS analýzy 
Kvantitativní analýza vzorku odpadních vod před a po elektrochemické oxidaci byla 
uskutečněná pomocí kombinace vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou 
hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS/MS) v Laboratoři environmentální chemie a biochemie, 
Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. V práci byl 
použitý hmotnostní spektrometr TSQ Quantum Ultra s trojitým kvadrupólem (Thermo Fisher 
Scientific, San Jose, CA, USA) s vyhřívaným elektrosprejem (HESI) v obou ionizačních módech. 
HPLC systém byl sestaven z vysokotlakové pumpy Dionex Ultimate 3000, termostatu kolony a 
autosampleru Dionex Ultimate WPS-3000 TSL (Thermo Fisher Scientific). Na 
chromatografickou separaci byla použita kolona Hypersil Gold Phenyl (50 mm × 2.1 mm, 3 µm, 
Thermo Scientific). Při experimentech jsme využili gradientovou eluci 0,1% kyselina mravenčí 
ve vodě (A) a 0,1% kyselina mravenčí v acetonitrilu (B). Dávkovaný objem vzorku byl 10 µl a 
HPLC-MS/MS analýza trvala 7 minut. Naměřená data byla vyhodnocována pomocí softwaru 
TraceFinder (Thermo Scientific).  

Identifikace degradačních a transformačních produktů vybraných léčiv se uskutečnila pomocí 
přístroje LC-ESI-IT-TOF-MS (Shimadzu, Kyoto, Japonsko). Chromatografická separace se 
uskutečnila na koloně Hypersil Gold C18 (100 x 2,1 mm; 3µm, Thermo Scientific) s využitím 
gradientové eluce 10-90% (B). Vodnou složku mobilní fáze (A) tvořila 10 mM kyselina octová 
a organickou složku (B) acetonitril. Průtok mobilní fáze byl nastaven na 0,2 ml/min, celkový 
čas analýzy byl 12 min a injektovaný objem 10 µl. Hmotnostně-spektrometrická analýza se 
uskutečnila v obou ionizačních módech. Napětí na ESI bylo nastavené na + 4,5 kV a -3,5 kV. 
Průtok rozprašovacího plynu N2 byl 1,5 l/min, teplota CDL a výhřevného bloku byla 200°C. Za 
optimální podmínky byl zvolený akumulační čas 100 ms a kolizní energie 60% pro pozitivní 
ionizační mód a akumulační čas 70 ms a kolizní energie 40% pro negativní ionizační mód. Na 
ovládání zařízení, sběr a vyhodnocování dat bylo použito softwarové vybavení LC-MS Solutions 
3.5.1. (Shimadzu). 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
V první části experimentální práce jsme se věnovali možnostem BDDE odstranit vybraná léčiva 
z odpadní vody. Léčiva vybraná pro účely práce (diklofenak, karbamazepin, kofein, 
trimetoprim, valsartan a venlafaxin) představují zástupce různých terapeutických skupin, jsou 
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odpadních vodách relativně hodně zastoupené, mají rozdílné fyzikálně-chemické vlastnosti a 
tři z nich – karbamazepin (CBM), diklofenak (DCF) a trimetoprim (TMP) jsou v konvenčních 
čistírnách odpadních vod (ČOV) odstraňované s velmi nízkou účinností (v průměru: CBM 16%, 
DCF 20%, TMP 35%) (Bodík I. a kol., 2016). K tomuto účelu bylo využito 15 různě připravených 
BDDE, které se lišily ve složení borem dopované diamantové vrstvy (poměr CH4/H2 a B/C). 
Experimenty elektrochemické oxidace v závislosti na zadržené době v čistírně probíhaly 
maximálně 240 minut. Porovnáním účinností jednotlivých elektrod jsme pozorovali vysokou 
míru odstranění pro diklofenak, trimetoprim a venlafaxin téměř na všech testovaných 
elektrodách. Porovnání účinnosti odstranění jednotlivých léčiv na konvenčních ČOV na 
Slovensku a pomocí BDDE je sumarizováno v Tab. 1. Nejvyšší účinnosti odstranění jsme dosáhli 
při použití elektrod s parametry: i) 2% 10 kppm; ii) 2,5% 10 kppm; iii) 2,67% 10 kppm a iv) 
2,67% 15 kppm a pro tyto elektrody byla následně provedena necílená HPLC-HRMS analýza 
s cílem identifikovat vznikající degradační a transformační produkty vybraných léčiv. Speciální 
pozornost byla věnovaná zejména těžce odbouratelným látkám na konvenčních ČOV jako jsou 
diklofenak, karbamazepin a trimetoprim.  

Tab. 1. Průměrná koncentrace [µg/l] vybraných léčiv na vstupu na ČOV (Slovensko), průměrná účinnost 
odstraňovaní [%] jednotlivých léčiv v konvenčních ČOV a pomocí BDDE 

Léčivo Terapeutická 
skupina 

Průměrná účinnost 
odstranění  
[%] 

Koncentrace na 
vstupu ČOV Slovensko 
[µg/L] 

Účinnost odstranění na 
BDDE 
[%] 

kofein stimulanty 95 2 – 72 20 - 50 
trimetoprim antibiotika 35 0,10 – 0,20 40 - 95 
valsartan antihypertenziva 50 0,28 – 12 15 - 40 
venlafaxin 
karbamazepin 
diklofenak 

antidepresiva 
antiepileptika 
analgetika 

40 
16 
20 

0,12 - 2,5 
0,07 – 4,5 
0,28 – 12 

35 - 80 
23 - 60 
60 - 99 

 

Druhá část práce byla věnovaná využití techniky HPLC-HRMS při identifikaci degradačních a 
transformačních produktů léčiv vznikajících při elektrochemické oxidaci na BDDE. Identifikace 
vznikajících produktů je potřebná zejména při posouzení rizika, které tyto produkty mohou 
představovat pro životní prostředí. S cílem identifikace degradačních a transformačních 
produktů vybraných léčiv byla vyvinuta HPLC-HRMS metoda (detaily viz v části materiál a 
metody). Vzorky odpadní vody odebírané v jednotlivých časových intervalech měření v 
rozmezích 50-100, 100-200, 200-300, 300-400 a 400-500 m/z s dávkovaných objemem na 
úrovni 10 µL. Porovnáním hodnot m/z v hmotnostních spektrech vzorků odebíraných v časech 
30, 120 a 240 minut s hmotnostním spektrem získaným pro vzorek odebraný před začátkem 
degradace (v čase 0 minut) jsme získali několik iontů s rozličným poměrem m/z, které by mohly 
patřit potenciálním degradačním a transformačním produktům léčiv. Tyto ionty jsme následně 
podrobili fragmentaci s cílem identifikovat degradační a transformační produkty jednotlivých 
léčiv. Pro ilustraci uvádíme příklad identifikace jednoho z transformačních produktů 
diklofenaku s m/z 310.  Fragmentací tohoto iontu byl získán ion s m/z 292 (odpovídající ztrátě 
vody), pričemž stejný fragment pozorujeme i u diklofenaku. Na Obr. 1 je zobrazeno 
hmotnostní spektrum transformačního produktu resp. MS/MS spektrum s charakteristickým 
fragmentem. Obdobným způsobem jsme postupovali při identifikaci degradačních a 
transformačních produktů ostatních léčiv.   
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Obr. 1. Hmotnostní spektrum degradačního produktu diklofenaku 

4. ZÁVĚRY 
V předmětné práci byl demonstrovaný potenciál BDDE pro efektivní odstranění vybraných 
léčiv z odpadních vod. Byla dosažena významně vyšší účinnost odstranění léčiv, dokonce i 
v případě těžce degradovatelných látek v konvenčních ČOV, jako jsou karbamazepin (až 59 %), 
diklofenak (až 99%) a trimetoprim (až 95 %). Vzhledem k této skutečnosti je tato technologie 
slibným řešením problému kontaminace vod (použití při malých, ale koncentrovaných zdrojích 
znečištění jako jsou domácnosti). S ohledem na potenciální toxikologické riziko spojené se 
vznikajícími degradačními a transformačními produkty a potřeby jejich identifikace byla 
použita kombinace HPLC-HRMS, kterou bylo možné identifikovat několik degradačních a 
transformačních produktů vybraných léčiv. 
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VPLYV MIKROPLASTOV NA VÝSKYT LIEČIV A DROG V ODPADOVÝCH VODÁCH  

THE IMPACT OF MICROPLASTICS ON THE PRESENCE OF PHARMACEUTICALS 
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ABSTRAKT 
V odpadových vodách sa ako na prítoku, tak aj na odtoku z čistiarne vyskytujú rôzne biologicky inertné 
zlúčeniny, akými sú drogy a liečivá, či ich metabolity. V našej práci sme sa zaoberali interakciou vybraných 
mikroplastov s drogami a liečivami, vyskytujúcimi sa v odpadových vodách Slovenska. Kumulácia liečiv a drog 
na povrch mikroplastov je založená prevažne na fyzikálno-chemickom deji, a to adsorpcii. Účinnosť adsorpcie 
závisí od afinity organických polutantov k hydrofóbnemu povrchu mikroplastov. V našej práci bolo 
analyzovaných vyše 90 liečiv, drog a ich metabolitov, pri ktorých bola sledovaná účinnosť adsorpcie na 
zvolené druhy mikroplastov. Účinnosť adsorpcie bola zadefinovaná cez adsorpčné izotermy. Koncentrácie 
výskytu mikropolutantov boli analyzované pomocou LC-MS/MS analytickej metódy.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Adsorpcia;  mikroplasty; odpadová voda; polutanty 

ABSTRACT 
Many of biological inert compounds, like drugs, pharmaceuticals and their metabolites, are present in 
both inflow and effluent of wastewater treatment plant. In our work we dealt with the interaction 
between microplastics and drugs, occurring in wastewaters in Slovak Republic. The accumulation of 
drugs on the surface of microplastics is based on physicochemical action, namely adsorption. The 
adsorption efficiency depend on the affinity of the organic pollutants to the hydrophobic surface of the 
microplastics. In our work, over were  90  pharmaceuticals, drugs and their metabolites were analysed. 
The adsorption efficiency was defined through adsorption isotherms. The Concentration of 
micropolutants were analyzed by LC-MS / MS analysis method. 

KEYWORDS 
Adsorption; microplastics; pollutants; wastewater 

1. ÚVOD 
Vek plastov, bol odštartovaný okolo roku 1906/1907 vývojom prvého umelého polyméru – 
bakelitu. Následne začal naberať v 40. rokoch exponenciálny nárast a vďaka optimalizácii 
nenákladných výrobných techník trh spotrebného priemyslu zaplavuje plejáda ľahkých, 
trvácnych, inertných a korózii odolných materiálov. Záujem mnohých vedeckých skupín už 
niekoľko rokov púta snaha odhadnúť množstvo vyrobených syntetických a polysyntetických 
polymérov za posledných 80 rokov. Gayer a kolektív (2017) vo svojej štúdii odhadujú množstvo 
vyrobených plastov do roku 2015 na 8,3 miliardy ton, pričom recyklácia tejto masy materiálu 
nedosahuje ani desatinu z celkového množstva. Za posledných 15 rokov sa výroba plastov 
celosvetovo minimálne zdvojnásobila a ak bude súčasný trend pokračovať do roku 2050 je 
možné očakávať až 12 miliárd ton plastového odpadu (Gayer a kol., 2017).  
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Zdroje mikroplastov v životnom prostredí  
Mikroplasty predstavujú skupinu syntetických polymérov s veľkosťou <5 mm. Ako primárny 
zdroj mikroplastov je možné považovať automobilový a kozmetický priemysel, ako aj nové 
aplikácie v oblasti modernej medicíny. V súčasnosti je možné pozorovať nárast štúdií 
popisujúcich diagnostiku menších častíc rôznych i nepravidelných tvarov s typickými rozmermi  
v rozsahu <0,5 mm až <0,0001 mm (Rillig a kol., 2017).  

Ako sekundárne mikroplasty je možné označiť fragmenty príslušných rozmerov odvodené z ich 
makroštruktúr narušením ich pôvodnej integrity účinkom rôznych degradačných postupov. 
K fragmentácií dochádza účinkom žiarenia, oxidujúcich prvkov ale i hydrodynamických 
pomerov vo vodných tokoch či oceánoch. Výsledkom tejto činnosti sú mikroelementy 
detegované vo veľkosti pod 1 μm, pričom je predpoklad, že dochádza k ich ďalšiemu 
fragmentovaniu. K sekundárnym mikroplastom sa zaraďujú aj tie, ktoré vznikajú 
opotrebovaním textilných materiálov, a to už priamo v práčovniach či pracích zariadeniach 
bežných domácností a sušiarňach (Gregory a kol., 1996).   

 

 
Obr. 1.  Súčasný výskum poukazuje na problémy v oblasti nakladania s odpadmi a znečistenia životného prostredia 
s dôrazom na rôzne chemické látky – aditíva, obsiahnuté v takmer všetkých plastových výrobkoch (Grenčíková 
a kol.). 

Čistiarne odpadových vôd a mikroplasty 
Prítomnosť mikroplastov v životnom prostredí vzbudzuje obavy, nakoľko sa neustále objavujú 
nové potenciálne zdroje mikro až nanopolutantov. Niekoľko štúdií odkazuje aj na čistiarne 
odpadových vôd ako na možné kontinuálne bodové zdroje znečistenia povrchových vôd 
mikroplastami. Tie sa môžu následne šíriť vodnou cestou do riek či oceánov, kde sa následne 
koncentrujú. Najčastejšie sa jedná o mikroplasty na báze polyetylénu (PE) a polypropylénu 
(PP), polystyrénu (PS), polyamidu a nylonových vláken, ktoré sú do odpadových vôd 
emitované najmä z kozmetických výrobkov, opotrebovávaním materiálov textilného 
priemyslu či odpadovými prúdmi automobilového priemyslu. Štúdia realizovaná na čistiarni 
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v Škótsku popisuje značné množstvá mikroplastov, a to viac ako 6,5.107 častíc, prechádzajúcich 
do recipientu za jeden deň. Existujú však aj štúdie, ktoré poukazujú na dobrú účinnosť 
sekundárneho a terciárneho čistenia odpadových vôd od mikroplastov. Príkladom je štúdia 
Carr a kol., ktorá poukazuje až na 99,9 % odstránenia mikroplastov, čo vedie k priemernému 
vypúšťaniu jedného mikroplastu na každých 1400 litrov čistenej odpadovej vody. Všeobecne 
klasické komunálne čistiarne odstraňujú mikroplasty s účinnosťou v rozsahu 60 až 98 %. Stále 
však značné množstvo preniká do recipientu. Michielssen vo svojej štúdii porovnáva tri 
čistiarne využívajúce sekundárne čistenie za pomoci aktivovaného kalu, terciárne čistenie 
využívajúce pieskové filtre a membránové čistenie využívajúce mikrofiltráciu. Čistiareň so 
sekundárnym čistením bola schopná odstraňovať mikročastice a mikrovlákna s účinnosťou do 
96 % (1), s terciárnym dočistením do 97 % (2) a s využitím membrány až 99 % čo predstavovalo 
0,5 MP na liter čistenej vody (nasledujúci Obr. 2). Mikročastice ktoré boli následne 
identifikované v odtoku zo všetkých troch čistiarní pozostávali zväčša z mikrovlákien, teda 
pôvodom z textílií (Michielssen a kol., 2016; Jambeck a kol., 2015). 
 

 

Obr. 2. Porovnanie schopností čistiarní využívajúce vo svojej technologickej linke sekundárne, terciárne 
a membránové čistenie odpadových vôd odstraňovať mikroplasty (Michielssen a kol. 2016). 

Na Obr. 2 je možné vidieť rozdielne zastúpenie mikrovlákien v mikroplastoch, ktoré 
prechádzajú do odtoku. Čistiareň s terciárnym dočistením a membránový bioreaktor mali 
vyššie zastúpenie mikrovlákien v prechádzajúcich mikroplastoch, u MBR až 83 %. Štúdia 
zdôrazňuje, že zaradenie pieskových filtrov alebo membrán zvyšuje celkovú účinnosť 
odstránenia mikroplastov z odpadovej vody. Je však potrebné zdôrazniť, že osud mikroplastov 
aj keď sú z veľkej časti odstránené z odpadovej vody je potrebné riešiť. Dôvodom je ich 
koncentrovanie v kaloch. Mikroplasty deponované na poľnohospodárske a iné pôdy, 
samospádom z atmosféry alebo aplikáciou čistiarenských kalov, majú schopnosť akumulovať 
sa v pôde a následne prestupovať koreňovou sústavou do nižších i vyšších rastlín, pričom 
zasahujú i symbiotické spoločenstvá mikroorganizmov (Murphy a kol., 2016).  

Biodegradácie mikroplastov ? 
Správanie sa mikroplastov a ich biodegradácia či fragmentovanie v povrchových vodách i na 
čistiarňach odpadových vôd stále vyvoláva množstvo otáznikov. Rozklad mikroplastov môže 
prebiehať účinkom jednak mikroorganizmov a ich spoločenstiev priamo vo vode, resp. 
riečnom sedimente, abiotickými cestami, resp. ich rôznou kombináciou. Štúdie v oblasti 
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biodegradácie syntetických polymérov naznačujú, že biodegradácia mikroplastov v životnom 
prostredí je značne obmedzená, no môže byť reálna napríklad v kanalizácii, v mechanickej 
a biologickej časti čistiarne komunálnych vôd či v kaloch aplikovaných na pôdy (Pathak 
a Navneet, 2017).  

 

 

Obr. 3. Správanie sa mikroplastov v prostredí kanalizácie (Grenčíková a kol., 2019). 

Dôvodom je skutočnosť, že mikroorganizmy, ktoré sú často krát využívané v odborných 
štúdiách na biodegradácia syntetických polymérov sú vyizolované z kalov získaných 
z komunálnych čistiarní. Biodegradácia môže taktiež prebiehať aj priamo na pôde, kde je kal 
aplikovaný. Tu je však predpoklad, že na rozklade mikroplastov sa podieľajú prevažne 
abiotické procesy ako napríklad UV žiarenie alebo oxidácia (Rillig a kol., 2017). 

Riziká spojené s výskytom mikroplastov v životnom prostredí 
Všeobecne prevláda názor, že samotné plasty nevykazujú toxicitu, no napriek tomu pre živý 
organizmus môžu byť chemickou hrozbou. Rizikový faktor predstavujú najmä rôzne aditívne 
látky, ktoré sú do plastov pridávané počas výroby za účelom zlepšenia mechanických vlastností 
či predĺženia životnosti, a po narušení stability mikromateriálu z neho môžu byť následne 
lúhované do vodného prostredia. Prítomnosť mikroplastov v pôde i vode môže ovplyvňovať 
výskyt toxických kovov ako je olovo, kadmium a tiež zinok či prítomnosť perzistentných 
organických zlúčenín potencionálne vyvolávajúcich zápal, oxidačný stres i zmeny rastu 
organizmu (Ogonowski a kol., 2018;  Suzuki a kol., 2017; Teuten a kol., 2009).  
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Obr. 4. Mikroplasty sú schopné na svoj povrch adsorbovať množstvo mikropolutantov a tiež byť aj účinným 
nosičom mikroorganizmov či dokonca génov rezistencie 

Štúdia McCormick a kolektív, poukazuje na schopnosť mikroplastov ovplyvňovať mikrobiálne 
spoločenstvo v rieke. Výsledky štúdie poukázali na skutočnosť, že bakteriálne spoločenstvá 
kolonizujúce mikroplasty v rieke boli menej rôznorodé, no bohatšie na patogénne 
mikroorganizmy. Existuje teda silný predpoklad, že mikroplasty môžu byt vo vodnom prostredí 
nosičmi aj patogénnych mikroorganizmov, ktoré nie sú schopné sa samostatne šíriť (Rillig 
a kol. 2017, Suzuki a kol., 2017). 
V našej práci sme sa preto zamerali na analýzu vyše 90 liečiv, drog a ich metabolitov, pri 
ktorých bola sledovaná účinnosť adsorpcie na zvolené druhy mikroplastov. Účinnosť adsorpcie 
bola zadefinovaná cez adsorpčné izotermy. Koncentrácie výskytu mikropolutantov boli 
analyzované pomocou LC-MS/MS analytickej metódy. 

2. MATERIÁL A METÓDY  
Na sorpčné testy prezentované v našom príspevku bola použit á 24 hod. zlievaná vzorka 
(odber od 7.00 do 7.00) z odtoku komunálnej čistiarne odpadových vôd. Do 100 ml tejto vody  
o pH= 7,2 bolo jednotlivo pridané presne navážené množstvo (0,005, 0,01 a 0,05 g) 
jednotlivých mikropolutantov (polyester - PET, polystyrén - PS či polyvinylchlorid - PVC). Zmes 
bola miešaná po dobu 20 min a následne prefiltrovaná na filtri (0,45 μm).  

Okrem toho v našej práci sme skúmali aj možný vplyv opotrebenia povrchu plastov pri oxidácii 
či samotnom praní v pračke. Vzorky za týmto účelom boli predupravené pomocou klasickej 
Fentonovej reakcie (síran železnatý (FeSO4·7H2O, 0.28 g, 98% čistota), peroxid vodíka (H2O2, 
0.8 mL, hm. 30%) a materiály PES/PVC/PS (0.005 g) boli pridané do Erlenmayerovej banky 
s obsahom vody (100 mL). Následne bola zmes okyslená (konc. 98% H2SO4) na pH = 3 
a miešaná po dobu 60 min pri teplote 20 °C a za denného svetla, heterogénna zmes bola 
prefiltrovaná a tuhý zvyšok (mikroplasty) bol použitý v nasledujúcich sorpčných testoch) alebo 
ako v prípade PET získané po praní v klasickej pračke, za pomoci filtrov o veľkosti 0,45 μm 
(modrá deka Värkrage, 100 % polyester, 110 cm x 170 cm, 370 g).  
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Tab. 5. Parametre pracieho cyklu z ktorého boli získané PET mikroplasty  

 Program Dĺžka cyklu 
(min) 

Detergent
(g) 

Teplota
(min) 

Otáčky
(min-1) Textília (g)

Pracia voda Syntetické 70 nie 40 °C 1 000 370 

 

a,  b,  

Obr. 5. Snímka mikroplastov zachytených optickým(a) a fluorescenčním (b) mikroskopom po praní deky (PET) na 
filtroch.  

 

a,  b,  c,  

Obr. 6. Snímka PS (a), PET (b) a PVC(c) pomocou elektronového mikroskopu , JOEL JSM 7500F. 

Vzorky pred a po sorpcii a po následnom filtrovaní boli odoberané do 50 ml vzorkovníc 
a zamrazené pri teplote -4°C a následne pripravené na LC-MS/MS analýzu.  V ďalšom kroku 
boli analýzy vzoriek uskutočnené kombináciou in-line extrakcie tuhou fázou, vysokoúčinnej 
kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (in-line SPE-HPLC-
MS/MS) v Laboratoři environmentální chemie a biochemie, Fakulta rybářství a ochrany vod, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ako hmotnostný spektrometer bol použitý TSQ 
Quantiva TM s trojitým kvadrupólom (Thermo Fisher Scientific) s vyhrievaným elektrosprejom 
(HESI) v pozitívnom aj v negatívnom ionizačnom móde. K 10 ml zhomogenizovanej 
a prefiltrovanej (0,22 μm striekačkový filter z regenerovanej celulózy) vzorky vody bola 
pridaná zmes izotopicky značených štandardov. Ako predseparačná kolóna bola použitá 
Hypersil gold aQ (10 mm×2,1 mm i.d., 3 µm častice) a ako analytická kolóna bola použitá 
Hypersil gold aQ (50 mm ×2,1 mm i.d., 3 µm častice). Pri experimentoch sme využili 
gradientovú elúciu 0,1 % kyselina mravčia vo vode a 0,1 % kyselina mravčia v acetonitrile. 
Dávkovaný objem vzorky odpadovej vody bol 1 ml. Mikroplasty boli pozorované pomocou 
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fluorescenčného mikroskopu Nikon Eclipse Ci-L s LED zdrojom žiarenia a  Nicon Plan Fluor 
10x0.30 OFN25 DIC L/N1 objektívom a pomocou elektronového mikroskopu  - JOEL JSM 7500F.  

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Do komunálnych odpadových vôd sú vypúšťané rôzne druhy mikropolutantov, ktoré sú 
biologicky ťažko rozložiteľné a ich polčas rozpadu je v niektorých prípadoch aj viac ako 100 dní 
(najmä niektoré typy antibiotika a psychoaktívných liečiv), a ktoré často prechádzajú 
procesom čistenia na ČOV až do recipientu. V nasledujúcej Tab. 2 sú popísané mikropolutanty, 
ktoré boli v odtoku z ČOV nájdené v koncentrácii nad 30 ng/l. 

Tab.  2. Výskyt vybraných mikropolutantov na odtoku z komunálnej čistiaren (ng/l)  

Mikropolutant ng/l Mikropolutant ng/l Mikropolutant ng/l 

Cetirizin 170 O-Desmetylvenlafaxin 360 Klindamycin 97 

Klindamycin_sulfoxid 180 Tramadol 230 Orpenadrin 42 

Klaritromycín 850 trans-dihydro-dihydroxy 
CBZ 480 Trimetoprim 44 

Diklofenak 800 Valsartan 320 Oxazepam 34 

Metoprolol 380 Venlafaxin 100 Oxcarbazepin 35 

Metoprolol acid 660 Metampetamín 55 Epoxy CBZ 32 

a,  b,  

Obr. 7.  Snímka povrchu PVC(a) a  PS (b) po úprave Fentonovou reakciou za pomoci elektronového mikroskopu , 
JOEL JSM 7500F (na povrchu mikroplastov je možné pozorovať výskyt drobných trhlín a porúch spôsobených 
atakom hydroxylových radikálov vznikajúcich počas Fentonovej reakcie – podobné rozkladné procesy môžu 
prebiehať aj v prírode). 

Tab. 2 poukazuje na obmedzenú schopnosť klasickej čistiarne odstraňovať mikropolutanty, 
akým sú liečivá a ich metabolity. Najvyššie koncentrácie sú merané najmä pre diklofenak, 
klaritromycín, tramadol, valsartan či metoprolol a jeho metabolit a metabolity.   

V nasledujúcej časti práce sme práve do vody na odtoku pridávali rôzne typy už popísaných  
mikroplastov a pozorovali pokles koncentrácie mikropolutantov. V nasledujúcej tabuľke 3 sú 
popísané účinnosti poklesu koncentrácie v percentách po 20 minútach pre rôzne množstvá 
vybraných mikroplastov (1-0,005g, 2- 0,05g) a tiež pri použití napr. PET získaných až po praní 
(1-1), či pri oxidačnej úprave Fentonovou reakciou (1-2).  
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Tab. 3. Pokles koncentrácie vybraných mikropolutantov pri použití mikroplastov o rôznom hmotnostnom 
množstve 

Mikropolutant 

 

PVC 
(1) 

PVC 

(2) 

PS 

(1) 

PS 

(2) 

PET 

(1) 

PET 

(2) 

PET 

(1-1) 

PVC 

 (1-2) 

PS 

(1-2) 

PET 

(1-2) 

Alprazolam 17 22 8 36 0 14 17 14 11 0 

Amitryptylín 38 42 40 40 38 59 40 40 40 40 

Kodein 30 28 15 8 36 8 - 28 8 25 

O-Desmetylvenlafaxin 25 31 19 36 31 31 31 14 20 25 

Telmisartan 23 17 8 17 19 8 19 0 8 17 

Valsartan 71 70 70 70 - - 53 73 79 78 

 
Poznámka: číslo 1 v zátvorke označuje použitú hmotnosť (1-0,005g a 2-0,05g), označenie (1-1) použité množstvo 
mikroplastov dané syntetického polyméru po praní a označenie (1-2) použité množství po úprave Fentonovou 
reakciou. 
 
V Tab. 3 sú znázornené účinnosti poklesu koncentrácie vybraných mikropolutantov pri použití 
rôznych mikroplastov, ktoré boli následne podrobené praniu či oxidačnej metóde (simulácia 
opotrebenia povrchu mikroplastov). Výsledky naznačujú, že niektoré typy mikropolutantov 
(najmä valsartan, amitrypytylin či metabolit venlafaxínu o-desmetylvenlafaxín) sú schopné sa 
sorbovať na povrch rôznych druhov mikroplastov pričom úprava povrchu Fentonom výrazne 
nezvyšovala účinnosť odstránenia. Podobne ako u použitých mikroplastov PET získaných po 
praní. 

4. ZÁVERY  
Väčšina spomedzi skúmaných liečiv, drog a ich metabolitov vyskytujúcich sa v odtoku z ČOV 
nevykazovala výraznú účinnosť poklesu koncentrácie v prítomnosti mikroplastov či 
mikrovlákien aj po ich úprave praním či oxidáciou Fentonovou reakciou. Všeobecne bol 
najvyššia účinnosť poklesu koncentrácie pozorovaná pre liečivo na reguláciu krvného tlaku – 
Valsartan (55-70%), či metabolit O-Desmetylvenlafaxín (30-40%).  

POĎAKOVANIE 
Publikácia bola vytvorená v rámci projektov grantovej schémy na podporu mladých 
výskumníkov STU – Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku a excelentných 
tímov mladých   výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave „Mikroplasty vo vodách 
Slovenska - monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie“ 
Agentúry pre podporu vedy a výskumu APVV-16-0124, APVV-16- 0171, APVV-17-0183. 

ZOZNAM LITERATÚRY  
Gayer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances 2017; 3; 

e1700782 
Gregory M.R., Plastic ‘scrubbers’ in hand cleansers: a further (and minor) source for marine pollution identified. 

Marine Pollution Bulletin 1996; 32; 867-871. 
Grenčíková A. a kol.: Mikroplasty ?!, 2019 v tlači  Spektrum STU Bratislava 
Crawford CB, Quinn B. 1 - The emergence of plastics, in Microplastic Pollutants. 2017; 1-17. 



Belišová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

240 
 

Jambeck JR a kol. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 2015; 347; 768-771 
Rillig MC, a kol. Microplastic transport in soil by earthworms. Scientific Reports 2017; 7; 1362. 
 Mackuľak T, Bodík I, Bírošová L. Drogy a liečivá ako mikropolutanty. 1. vyd. Bratislava FCHPT STU v Bratislave 

2016. 137 s. ISBN 978-80-89597-34-5. 
 Mackuľak T, Takáčová A, Gál M, Marton M, Ryba J. PVC degradation by Fenton reaction and biological 

decomposition. Polymer Degradation and Stability 2015; 120; 226-231. 
Michielssen M.R., Michielssen E.R., NI, J. a Duhaime M.B. (2016), “Fate of microplastics and other small 

anthropogenic litter (SAL) in wastewater treatment plants depends on unit processes employed”, 
Environmental Science: Water Research & Technology, Vol.2 No. 6, s. 1064–1073. 

Murphy F, a kol., Wastewater Treatment Works (WwTW) as a source of microplastics in the aquatic environment. 
Environmental  Science & Technology 2016; 50; 5800-5808. 

Ogonowski M, Gerdes Z, Gorokhova E. What we know and what we think we know about microplastic effects – 
A critical perspective. Current Opinion in Environmental Science & Health 2018; 1; 41-46. 

Suzuki S, Pruden A, Virta M, Zhang T. Antibiotic resistance in aquatic systems. Frontiers in Microbiology 2017; 8; 
14. 
Teuten EL, a kol. Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife. 
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 2009; 364;2027-2045. 

Pathak a Navneet: “Review on the current status of polymer degradation. A microbial approach”, Bioresources 
and Bioprocessing, 2017, Vol.4 No. 1, s. 15. 



Vejmelková a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

241 
 

GENY ANTIBIOTICKÉ REZISTENCE NA ČOV: JE POTŘEBA SE ZABÝVAT VOLNOU 
DNA? 

ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES AT WWTPS: DO WE NEED TO STUDY FREE 
DNA? 

Vejmelková D.*, Časarová K., Říhová Ambrožová J., Bartáček J., Miłobędzka A. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6 
*autor pro korespondenci, email: dana.vejmelkova@vscht.cz 

ABSTRAKT 
Bakterie rezistentní k antibiotikům putují s odpadní vodou na čistírnu odpadních vod. Geny kódující 
rezistenci k antibiotikům (ARGs) se zde mohou odstranit jen částečně, při navrhování současných 
technologií nebylo s ARGs počítáno. Doposud neexistuje standardní postup detekce ARGs, navíc roste 
potřeba analyzovat nejen DNA, která je součástí bakterií, ale i volnou DNA, která se může účastnit 
přenosu ARGs. Cílem této práce bylo porovnat výskyt ARGs ve vázané DNA a DNA E. coli pomocí PCR. 
Dále byly porovnány frakce vázané a volné DNA. ARGs k beta-laktamovým a sulfonamidovým 
antibiotikům byly detekovány téměř ve všech odebraných vzorcích. Pozitivní výsledky byly dosaženy 
pouze u vázané DNA.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Antibiotická rezistence; ČOV; geny antibiotické rezistence; PCR; volná DNA 

ABSTRACT 
Antibiotic resistant bacteria travel with wastewater to wastewater treatment plant. Antibiotic resistance 
genes (ARGs) can only be partially eliminated there, as ARGs have not been considered when designing 
current technologies. To date, there is no standard procedure for ARGs detection, and there is a growing 
need to analyze not only DNA inside of bacteria, but also free DNA that can participate in ARGs transfer. 
The aim of this work was to compare the occurrence of ARGs in cell-associated DNA and E. coli DNA by 
PCR. Furthermore, both, cell-assoc. and free DNA were analyzed. Beta-lactam and sulfonamide ARGs 
were detected in nearly all samples of cell-assoc. DNA, while free DNA was negative. 

KEYWORDS 
Antibiotic resistance; antibiotic resitance genes; free DNA; PCR; WWTP 

1. ÚVOD 
Čistírny odpadních vod (ČOV) byly označeny za rezervoáry genů rezistence k antibiotikům 
(ARGs = antibiotic resistance genes), které se mohou dále šířit do povrchových vod a negativně 
ovlivňovat životní prostředí, potažmo člověka. V České republice jsou studie, které by se touto 
problematikou podrobně zabývaly, spíše ojedinělé (Svobodová a kol., 2018). Nemáme 
k dispozici dostatečná data o výskytu antibiotické rezistence na českých ČOV. Současná 
legislativa nevyžaduje detekci ARGs na odtoku z ČOV, avšak apely Světové zdravotnické 
organizace k tomu do budoucna směřují. Naším cílem je optimalizovat rychlou a finančně 
dostupnou metodu pro detekci ARGs jak uvnitř bakterií, tak ve volné DNA. Volná DNA je 
běžnými metodami opomíjena, avšak může představovat určité riziko, neboť je v této formě 
dostupná pro horizontální přenos genů rezistence (Molin a Tolker-Nielsen, 2003; Zhang et al., 
2018). 

Za účelem popsání situace na čistírnách odpadních vod v České republice (dlouhodobý cíl) byly 
odebírány vzorky přítoku, aktivovaného kalu a odtoku na malých ČOV. Analýza ARGs ve volné 
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i vázané DNA bude později sloužit k definování rizik při potenciálním využití odtoku z ČOV 
např. pro zavlažovací účely. 

V první fázi byla izolována DNA přímo ze vzorků a zároveň z vykultivovaných kolonií základního 
indikátorového organismu E. coli. DNA byla následně podrobena polymerázové řetězové 
reakci (PCR) za účelem detekce ARGs k beta-laktamovým a sulfonamidovým antibiotikům. 
Následně byly odebrány vzorky na dvou ČOV a podrobeny analýze jak vázané, tak volné DNA. 

2. MATERIÁL A METODY 
V první fázi byly vzorky přítoku, aktivovaného kalu (AK) a odtoku odebrány na čtyřech malých 
ČOV. Všechny byly zpracovány dvěma způsoby (Obr. 1). Vždy 20 ml přítoku a 200 ml odtoku 
bylo filtrováno přes sterilní filtr o velikosti pórů 0,45 μm. Filtr byl pomocí sterilních pinzet 
srolován a vložen do 5ml zkumavky. 6 ml AK bylo centrifugováno při 13 000 rpm po dobu 3 min 
a vzniklý supernatant byl odpipetován. Z takto předpřipravených vzorků byla extrahována DNA 
pomocí kitu DNeasy PowerSoil (QIAGEN) podle protokolu výrobce a je zde označována jako 
„vázaná DNA“.  

Druhý způsob zpracování vzorků spočíval v membránové filtraci a přenesení filtru na agarové 
médium s laktózou (m-FC agar). E. coli byly kultivovány dle normy ČSN 75 7835 - Stanovení 
termotolerantních koliformních bakterií a E. coli. Po potvrzení kolonií pomocí MUG média byly 
3 – 4 kolonie rozmíchány v 300µl PCR H2O a podrobeny uvolnění DNA termickým šokem: 95 °C 
po dobu 10 min a následné zmražení. 

 
Obr. 1. Schéma postupu po odebrání vzorků na 4 ČOV, které byly zpracovány dvěma různými způsoby. 

DNA získána oběma způsoby byla následně podrobena PCR za účelem detekce genů rezistence 
k beta-laktamovým a sulfonamidovým antibiotikům. Byly vybrány tři geny kódující 
širokospektré beta-laktamázy skupiny SHV, TEM a CTX-M (blaSHV, blaTEM a blaCTX-M) a dva geny 
rezistence k sulfonamidům (sul1 a sul2). Postup PCR a sekvence primerů použitých k detekci 
genů rezistence k beta-laktamovým antibiotikům uvádí Monstein a kol. (2007) a 
sulfonamidovým antibiotikům Blahna a kol. (2006). PCR produkty byly po smíchání 
s nanášecím barvivem pipetovány do 2,5% agarózového gelu spolu s velikostním standardem. 
Elektroforéza běžela při 90 – 100 V po dobu 60 – 80 min. Poté byl gel obarven v roztoku barviva 
GelRed (15 µl barviva + 50 ml destilované vody) a vyfotografován pomocí UV transiluminátoru 
a Digimage System od firmy Major Science. 

V druhé fázi byly odebrány vzorky přítoku, AK a odtoku na dvou malých ČOV. Z těchto vzorků 
byla extrahována vázaná DNA stejným způsobem, jak je uvedeno výše a navíc byl vyzkoušen 
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postup získání volné DNA dle Zhang a kol. (2018) s drobnými úpravami. Tímto způsobem je 
možné získat pouze DNA z roztoku, tj. bez volné DNA, která se nachází uvnitř vloček či je na 
nich adsorbována. 40 – 50 ml vzorku bylo filtrováno přes 0,22 µm membránový filtr a filtrát 
byl podroben srážení DNA pomocí silikagelu, který byl potažen Al(OH)3. Srážecí částice (SČ) 
byly připraveny dle Wang a kol. (2016). 0,09 g SČ bylo přidáno k filtrátu a inkubováno po dobu 
72 h při 4 °C. V dalším kroku byl supernatant dekantován a SČ byly dále zpracovávány během 
extrakce DNA pomocí kitu DNeasy PowerSoil (QIAGEN) podle protokolu výrobce s malými 
úpravami: nebyla prováděna mechanická lyze pomocí kuliček a poslední krok eluce DNA byl 
proveden s 30 µl elučního roztoku.  

Koncentrace a čistota DNA byla měřena na nanospektrofotometru (BioDrop μLITE). Postup 
PCR a elektroforézy byl stejný jako v první fázi (viz výše). Jediný rozdíl byl v přidávání dvou 
různých množství DNA do reakce: 1 ng a 5 ng. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Výsledky detekce vybraných genů rezistence k beta-laktamovým a sulfonamidovým 
antibiotikům v DNA extrahované přímo ze vzorků a kultivované E. coli uvádí Tab. 1. Ve všech 
vzorcích odebraných na čtyřech ČOV byly detekovány oba sulfonamidové ARGs, sul1 i sul2. Co 
se týče genů rezistence k beta-laktamovým antibiotikům, nejčastěji se vyskytoval blaTEM, zbylé 
dva geny byly detekovány jen sporadicky. Analýzy vázané DNA a DNA z E. coli poskytly odlišné 
výsledky. Ve většině případů (15x) byl pozitivní výsledek u vázané DNA a negativní výsledek 
DNA E. coli. V těchto vzorcích pravděpodobně nesly detekované geny jiné bakterie než E. coli. 
Ve třech případech (označeno červeně tučně) byl detekován bla gen v DNA E. coli a ve vázané 
DNA byl výsledek negativní. To mohlo být způsobeno tím, že byl daný gen přítomen ve vzorku 
pod mezí detekce PCR a kultivací E. coli došlo k jeho namnožení, a tím detekovatelnosti pomocí 
PCR. 

Tab. 1. Výsledky analýzy vybraných ARGs z bodových vzorků odebraných na čtyřech ČOV (ČOV1-4) po extrakci 
vázané DNA kitem PowerSoil. blaSHV, blaTEM, blaCTX-M = geny rezistence k beta-laktamovým antibiotikům, sul1, sul2 
= geny rezistence k sulfonamidům, + = pozitivní, - = negativní, ? = nelze vyhodnotit. 

Vzorek DNA 
ARGs 
blaSHV blaTEM blaCTX-M sul1 sul2 

přítok vázaná -/-/-/- +/+/+/+ -/+/+/- +/+/+/+ +/+/+/+ 
E. coli +/-/-/- +/+/+/+ -/-/-/- +/-/+/+ +/+/-/+ 

AK vázaná -/+/-/- -/+/+/+ -/+/-/- +/+/+/+ +/+/+/+ 
E. coli -/-/-/- +/-/+/+ -/+/-/- +/-/-/- +/-/?/+ 

odtok vázaná -/-/-/- -/+/+/+ -/+/+/- +/+/+/+ +/+/+/+ 
E. coli -/-/-/- +/-/+/+ -/-/-/- +/+/-/+ +/+/-/+ 

 
Výsledky druhé fáze, tj. analýzy volné a vázané DNA ze vzorků odebraných na dvou ČOV jsou 
uvedeny v Tab. 2. Koncentrace volné DNA dosahovala velmi nízkých hodnot, v případě odtoku 
z ČOV6 byla dokonce pod mezí detekce. I při takto nízkých koncentracích je možné získat 
pozitivní výsledky pomocí PCR (dochází k významnému namnožení cílového úseku), nicméně 
všechny cílové geny byly negativní.  

Naproti tomu všechny vzorky vázané DNA poskytly pozitivní výsledky obou testovaných genů 
rezistence k sulfonamidovým antibiotikům (sul1, sul2). Z testovaných genů rezistence k beta-
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laktamovým antibiotikům (blaSHV, blaTEM, blaCTX-M), byl pozitivní pouze blaTEM, a to opět 
u všech vzorků vázané DNA (Obr. 2). Z Obr. 2 je patrné, že množství přidávané DNA do reakce 
může hrát významnou roli. blaTEM byl detekován v aktivovaném kalu ČOV1 i ČOV2 pouze po 
přidání 5 ng DNA do PCR reakce (velmi slabý, avšak viditelný signál). 

Tab. 2. Výsledky detekce vybraných ARGs ve frakcích volné a vázané DNA. bla = multiplex genů rezistence k beta-
laktamovým antibiotikům, sul = multiplex genů rezistence k sulfonamidovým antibiotikům, V = objem 
filtrovaného/centrifugovaného vzorku, c = koncentrace DNA. 

 
vzorek 

V c ARGs 
 (ml) (µg/ml) bla sul 

ČOV5 – volná DNA 
přítok 50 1 - - 
AK 50 1 - - 
odtok 50 1 - - 

ČOV6 – volná DNA 
přítok 50 4 - - 
AK 40 2 - - 
odtok 50 0 - - 

ČOV5 – vázaná DNA 
přítok 20 8 + + 
AK 6 128 + + 
odtok 200 48 + + 

ČOV6 – vázaná DNA 
přítok 20 50 + + 
AK 6 215 + + 
odtok 200 74 + + 

 

 
Obr. 2. Výsledek PCR vzorků vázané DNA. 1 = ČOV5, 2 = ČOV6, AK = aktivovaný kal, P = přítok, O = odtok, bp = 
párů bazí, VS = velikostní standard, sul1, sul2 = geny rezistence k sulfonamidům, blaTEM = gen rezistence k beta-
laktamovým antibiotikům. 

Je doporučováno přidávat přibližně 1 – 10 ng do reakční směsi PCR. Nelze doporučit přesné 
množství DNA obecně, neboť záleží na původu vzorku, způsobu extrakce DNA a množství 
cílového úseku DNA ve vzorku. Větší množství DNA umožní vstup většího množství cílového 
úseku DNA, ale také většího množství inhibitorů (pokud jsou ve vzorku přítomny), což může 
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způsobit inhibici PCR a získání falešně negativního výsledku. Proto je vhodné optimalizovat 
množství přidávané DNA do reakce pro každý vzorek zvlášť. 

Otázkou zůstává, jaký je důvod negativních výsledků všech analýz volné DNA. Příčinou může 
být nízká koncentrace DNA, což mohlo být způsobeno filtrováním nedostatečného objemu 
vzorku. V případě aktivovaného kalu je však filtrace větších objemů problematická z důvodu 
ucpávání filtru. Důvodem může být také nepřítomnost analyzovaných genů ve frakci volné 
DNA nebo nevhodně zvolený kit pro extrakci DNA. Studie Eichmillera a kol. (2016) však námi 
použitý kit DNeasy PowerSoil shledala vhodným pro podobné environmentální vzorky. Je tedy 
potřeba dále optimalizovat postup předúpravy vzorku před extrakcí volné DNA. Dokud 
nebude volná DNA ve vzorcích ČOV podrobně analyzována na výskyt ARGs, je potřeba se 
touto problematikou zabývat! 

Pozn.: postup analýzy volné DNA byl již optimalizován a výsledky budou prezentovány v říjnu 
na mezinárodní konferenci v Praze (11th Eastern European Young Water Professionals 
Conference) (Miłobędzka a kol., 2019). 

4. ZÁVĚRY 
• Geny rezistence k beta-laktamovým a sulfonamidovým antibiotikům byly detekovány 

na všech šesti analyzovaných ČOV ve frakci vázané DNA. 
• Ve frakci volné DNA se nepodařilo detekovat žádné analyzované geny rezistence, což 

bylo s největší pravděpodobností způsobeno nevhodně zvolenou metodikou. 
• Výsledky poslouží k další optimalizaci postupů analýzy různých frakcí DNA za účelem 

podrobného monitoringu genů antibiotické rezistence na ČOV. 
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ABSTRAKT 
Cílem příspěvku je shrnout výsledky laboratorního testování, které bylo zaměřené na porovnání různé 
kombinace běžně užívaných vodárenských a čistírenských technologií pro terciární dočištění odpadní 
vody. Snahou je nalézt takovou kombinaci, která by umožnila (za akceptovatelných investičních i 
provozních nákladů) dočistit odtok z komunální čistírny odpadních vod na kvalitu dovolující její další 
využití v prostředí měst a obcí. Většina chemických ukazatelů znečištění je po mechanicko-biologickém 
čištění komunálních odpadních vod snížena na úroveň akceptovatelnou pro opětovné využívání. Tím 
limitujícím znečištěním, které zabraňuje dalšímu využití, bývá přítomnost patogenních mikroorganismů 
v biologicky vyčištěné vodě. Z tohoto důvodu byla v rámci testování pozornost zaměřena především na 
hodnocení mikrobiologických parametrů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dezinfekce vody; odpadní voda; terciární čištění; znovuvyužití vyčištěné vody  

ABSTRACT 
The aim of this paper is to summarize the results of laboratory testing, which focused on comparing 
various combinations of commonly used water and wastewater treatment processes. These processes 
simulated the so-called tertiary treatment, i.e., the final effluent treatment resulting before its reuse. 
The purpose of the experimental study was to find such a combination of treatment processes that 
would enable to purify the outflow from municipal wastewater treatment plant (at an acceptable 
investment and operating costs) to a quality allowing its further use in urban environment. Most of the 
chemical indicators of pollution are reduced to a level acceptable for reuse after mechanical-biological 
wastewater treatment. The limiting contamination that prevents further use is the presence of 
pathogenic microorganisms in biologically purified water. For this reason, the testing was focused 
mainly on the evaluation of microbiological parameters. 

KEYWORDS 
Reuse of treated wastewater; tertiary treatment; municipal wastewater; water disinfection 

1. ÚVOD 
Cílem příspěvku je prezentace dílčích výsledků projektu TAČR Recyklace odpadních vod pro 
využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti, jehož záměrem je navrhnout vhodné 
terciární technologie pro čištění odtoku z městské čistírny odpadních vod a vyčíslit jejich 
náklady. Terciárně dočištěná odpadní voda bude využita zejména při zalévání hřišť, městské 
zeleně či pro chlazení a údržbu ulic. Výběr technologie pro konkrétní účel bude záviset na 
požadované výsledné kvalitě vody. Reálné možnosti opětovného využívání vyčištěných 
komunálních odpadních vod budou ovšem záviset na vývoji evropské a především národní 
legislativy. Prezentovaný výzkum se z hlediska vyhodnocení mohl opřít pouze o normu  
ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahy, která je v platnosti od roku 1992. Tato norma se ale blíže 
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věnuje pouze jednomu možnému využití odpadních vod a dále pak nebyla od svého vydání na 
základě nových poznatků aktualizována. Jako další srovnávací dokument bylo možné použít 
vyhlášku MZ č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu (závlahy městské zeleně jsou běžně prováděny pitnou vodou). To je jeden 
z důvodů, proč byl pro vyhodnocení znečištění testované vody zbytkovými organickými 
látkami použit parametr CHSKMn, nikoliv CHSKCr. Z evropských legislativních úprav byly pro 
vyhodnocení našeho výzkumu použity především normy ISO 16075-2:2015 a ISO 20761:2018.  

Jelikož uvedenými normami požadovaných koncentrací chemických ukazatelů znečištění je na 
většině čistíren odpadních vod dosahováno již samotným mechanicko-biologickým čištěním, 
byly laboratorní experimenty zaměřeny především na dosažení limitů mikrobiálního 
znečištění. Právě přítomnost patogenních mikroorganismů v biologicky vyčištěné odpadní 
vodě je jedním z limitujících faktorů pro její širší opětovné využití v municipálních oblastech. 

Laboratorně bylo testováno třináct technologických uspořádání včetně dezinfekce a vlivu 90- 
minutové akumulace na mikrobiologickou kvalitu terciárně vyčištěné odpadní vody. Výsledky 
získané laboratorními modely byly využity pro návrh poloprovozní jednotky, která bude 
provozována v rámci pokračujícího výzkumu. 

2. MATERIÁL A METODY 

Analytické metody 
Stanovení CHSKMn, N-NO3-, P-PO43-, Pc, pH, Fe, NL, zákalu a AOX byla prováděna podle 
příslušných platných ČSN. Pro stanovení Namon byla použita Nesslerova metoda (Horáková a 
kol., 1988). 

Ukazatele mikrobiologického znečištění testovaných vod byly stanovovány v laboratořích 
VŠCHT Praha, použity byly metody požadované předpisy vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. 
v platném znění, příloha č. 6. Intestinální enterokoky byly vybrány jako indikátor čerstvého 
fekálního znečištění a nedostatečné dezinfekce chlorem, naopak Clostridium perfringens je 
indikátorem staršího fekálního znečištění a účinnosti fyzikálních čistících procesů i dezinfekce 
vody pro viry a parazitické prvoky. Na rozdíl od E. coli a ostatních koliformních bakterií spory 
ve vodě přežívají dlouhou dobu a jsou podstatně více rezistentní k účinkům chemických a 
fyzikálních faktorů než vegetativní buňky. 

Metodika laboratorních testů 
Cílem projektu je nalézt takovou kombinaci běžně užívaných vodárenských a čistírenských 
technologií, která umožní (za akceptovatelných investičních i provozních nákladů) dočistit 
odtok z komunální čistírny odpadních vod na kvalitu dovolující její další využití v prostředí 
velkoměst. Níže jsou popsány jednotlivé technologie, které byly v rámci laboratorního 
testování kombinovány do technologických linek terciárního dočištění. 

Koagulace. Zařazením koagulace do technologické linky dochází k odstranění zbytkového 
nerozpuštěného a koloidního znečištění, tj. zlepšení odtokových parametrů v ukazatelích 
CHSKMn, zákal, ev. Pc. Lze předpokládat i snížení stupně mikrobiálního znečištění. Při 
laboratorních experimentech byl koagulační stupeň realizován dvěma postupy. V jedné části 
testů byla koagulace provedena podle standardní metodiky, zahrnující fáze rychlého a 
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pomalého míchání a separaci sraženiny sedimentací (dávka Fe cca 25 – 30 mg/l). V druhé části 
testů byl vyzkoušen modifikovaný postup (tzv. in-line koagulace, jednostupňová koagulace), 
kdy je do čištěné vody nadávkováno malé množství koagulantu (dávka Fe cca 2 – 5 mg/l), 
probíhá krátká fáze rychlého míchání a voda je ihned filtrována.  

Pro navržení optimální dávky koagulačního činidla byla provedena série optimalizačních testů 
s hlinitými a železitými preparáty, otestována byla i účinnost různých pomocných organických 
flokulantů. Na základě výsledků testů byl zvolen jako nejvhodnější koagulant síran železitý 
s dávkou 26,88 mg/l železa pro standardní postup koagulace. Z pomocných flokulantů se 
nejvíce osvědčil preparát ZETAG 4145, a to v dávce 1 ml 0,001 % roztoku na jeden litr vody. 
S těmito preparáty byly provedeny testy agregace pro optimalizaci doby pomalého míchání a 
sedimentace.  

Písková filtrace. Kontinuální písková filtrace byla realizována ve skleněné laboratorní 
aparatuře s mezidnem. Výška filtračního lože byla 120 cm, průměr filtru 8 cm a filtrační 
rychlost byla nastavena na 5 m/h. Čištěná voda byla přiváděna na filtr za pomoci 
peristaltického čerpadla ISMATEC Ecoline, odtok byl gravitační. 

Membránová filtrace. V technologickém uspořádání byla použita membrána s dutými vlákny. 
Jednalo se o ultrafiltrační membránu Zeeweed®10 (Zenon) s velikostí pórů 0,04 µm, využitelná 
filtrační plocha membrány je 0,93 m2. Zařízení pracuje při transmembránovém tlaku max. 
600 mbar (optimum 70 – 550 mbar), optimální průtok permeátu je 42 l/h (pracovní rozmezí 
18 – 72 l/h). Membrána funguje na principu OUT-IN, tzn. voda je přiváděna do vláken 
membrány z vnějšku dovnitř, kudy je permeát odčerpáván. Při regeneraci membrány je průtok 
vody opačný než při samotné filtraci, tj. IN-OUT. Pro promývání membrány byla použita 
destilovaná voda a slabá kyselina citronová (viz uživatelský manuál).  

Adsorpce na aktivním uhlí. Mezi testované technologie terciárního dočištění byl zařazen i 
sorpční filtr s GAU (technické provedení totožné s pískovým filtrem), především pro otestování 
účinnosti odstranění specifických mikropolutantů. Z důvodu náročnější analytické koncovky 
nebyl v době vzniku tohoto příspěvku k dispozici dostatečný soubor výsledků, v dalším textu 
není tedy tato problematika diskutována. Během testování byl ale prokázán pozitivní vliv GAU 
na výsledné hodnoty parametru AOX po hygienizaci sloučeninami chloru. Na GAU byly 
odstraněny zbytkové organické látky, které by mohly během hygienizace podléhat chloraci. 

Hygienizace. Hygienické zabezpečení vyčištěné vody bylo realizováno chemickými metodami 
(dávkováním chlornanu sodného nebo oxidu chloričitého), fyzikálně-chemickými metodami 
(UV záření) nebo jejich kombinací. Pro laboratorní experimenty byla použita UV lampa UVC 
lightning 1G s maximálním průtokem 2 l/min a výkonem 22,4 J/m2. 

Akumulace. Jednalo se o 90minutové zdržení vyčištěné, hygienizované vody v akumulační 
nádrži bez jakéhokoliv zásahu. Po akumulaci následoval odběr vzorků pro stanovení 
chemických a mikrobiologických parametrů a zbytkového chloru. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole, není na národní ani evropské úrovni k dispozici 
dokument, který by jednoznačně definoval požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod 
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pro jejich znovuvyužití v municipálních oblastech, ať už pro závlahy, mytí komunikací či jiné 
účely. Existující právní úpravy nejsou kompatibilní v požadavcích na sledované hodnoty ani 
v požadovaných limitech. Nejčastěji jsou požadovány garance na zbytkové koncentrace 
organického znečištění (BSK5), NL, zákalu a mikrobiálního znečištění (příklad z ISO 20761:2018 
viz Tab.1). 

Sledovaná komunální čistírna odpadních vod splňuje většinu z požadovaných parametrů 
s rezervou už po mechanicko-biologickém čištění, samozřejmě s výjimkou mikrobiologických 
parametrů. V Tab. 2 jsou shrnuty průměrné odtokové hodnoty chemických parametrů, které 
jsou ovlivnitelné použitými technologiemi terciárního dočištění nebo jsou relevantní pro 
optimální fungování některých technologických prvků. Průměry jsou vypočteny z hodnot 
zjištěných analýzou bodových vzorků získaných v rámci řešení projektu. U parametru BSK5 je 
použito dat od provozovatele sledované ČOV. 

Tab. 1. Využití vody ve městě – parametry pro závlahy  
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Tab. 2. Fyzikálně-chemické parametry na odtoku z ČOV, průměrné hodnoty 

 

V Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty mikrobiálního znečištění na odtoku ze sledované ČOV, zjištěné 
v laboratořích VŠCHT Praha v rámci testování. Získané výsledky potvrzují předpoklad, že pokud 
chceme uvažovat o opětovném využívání vyčištěných odpadních vod v aglomeracích, účinná 
hygienizace je nezbytnou podmínkou. Navíc by dostatečná úroveň hygienického zabezpečení 
musela být garantována i při případné akumulaci vody. 

Tab. 3. Mikrobiologické ukazatele na odtoku ze sledované ČOV 

 
*přerostlé doprovodnou mikroflórou, KUMI = kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C a 36 °C 
 

V rámci laboratorních experimentů bylo testováno třináct variant uspořádání technologické 
linky terciárního dočištění odtoku z komunální ČOV. Prezentace všech získaných výsledků je 
nad rámec rozsahu tohoto příspěvku, proto v následujícím textu budou diskutovány výsledky 
pouze vybraných variant.  
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Na Obr. 1 je znázorněno kompletní uspořádání testované linky terciárního dočištění se 
zařazením všech technologických prvků, jak pro dočištění chemických ukazatelů znečištění, tak 
pro odstranění mikrobiologického znečištění, tj. po hygienizaci vody. 

 

 
Obr. 1. Kompletní technologická linka 

Do tohoto uspořádání byla zařazena tzv. „in-line“ koagulace (viz výše), která se v průběhu 
testování ukázala z hlediska účinnosti jako málo intenzivní proces, ale z hlediska 
předpokládaných dob zdržení v poloprovozní jednotce více odpovídá realitě. V poloprovozních 
podmínkách bude nižší doba kontaktu s koagulačním činidlem volena především z důvodu 
úspory místa. Výsledky získané z tohoto kompletního uspořádání technologické linky jsou 
shrnuty v Tab. 4. Z výsledků je zřejmé, že výsledná kvalita vyčištěné odpadní vody je velmi 
vysoká, přibližuje se limitům vyhlášky MZ č. 252/2044 Sb., v platném znění, ovšem 
s předpokladem vysokých provozních nákladů, které by byly pro plánovanou oblast využití 
vyčištěné vody těžko akceptovatelné. Výsledky zároveň ukazují, že z pohledu 
mikrobiologických ukazatelů lze velmi dobrou kvalitu vody získat již po membránové filtraci 
(výjimkou byly počty kolonií při 22 a 36 °C).  

Tab. 4. Mikrobiologické ukazatele po koagulaci, pískové filtraci, membránové filtraci, filtraci přes granulované 
aktivní uhlí, po UV záření, chloraci a akumulaci 

 

Následující příklady ukazují možnosti zjednodušení technologické linky a dosahované kvality 
vyčištěné vody z pohledu mikrobiologických parametrů. Na Obr. 2 je prezentována varianta 
uspořádání, kdy po (in-line) koagulaci následuje membránová filtrace a chlorace. Na Obr. 3 je 
pak varianta tohoto řešení s pískovou filtrací. Výsledky, dosažené těmi variantami uspořádání, 
jsou uvedeny v Tab. 5 a 6. 
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Obr. 2. Uspořádání technologické linky s koagulací, membránovou filtrací a chlorací. 

 

Tab. 5. Mikrobiologické ukazatele po koagulaci, membránové filtraci, chloraci a akumulaci 

 

 

 
Obr. 3. Uspořádání technologické linky s koagulací, pískovou filtrací a chlorací. 

 

Tab. 6. Mikrobiologické ukazatele po koagulaci, pískové filtraci, chloraci a akumulaci

V obou případech bylo dosaženo vysoké úrovně hygienizace vody. Neobvyklý je nárůst 
hodnoty u parametru Clostridium perfringens po chloraci (viz Tab. 5.). Vzhledem k tomu, že 
během testování k podobné situaci nedošlo, byl pravděpodobně tento výsledek ovlivněn 
sekundární kontaminaci během vzorkování. Při rozhodování, kterou z variant použít v reálném 
provozu, budou hlavními argumenty náklady na jednotlivá technologická uspořádání, a to jak 
investiční, tak provozní. Při laboratorních experimentech se jako jeden z hlavních problémů 
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projevila rychlá kolmatace pískového filtru, která by se v reálném provozu mohla promítnout 
do nutnosti častého praní (zvyšování provozních nákladů). 

Poslední zde prezentovanou variantou je technologické uspořádání, kdy byla surová voda 
(tedy odtok z ČOV) vedena bez jakékoliv předchozí úpravy na membránovou filtraci a 
následovala chlorace (viz Obr. 4). Z Tab. 7 je zřejmé, že i tímto technologicky jednoduchým 
uspořádáním lze dosáhnout vysoké kvality produktu. Až dlouhodobý kontinuální provoz ukáže, 
zda přímá filtrace surové vody přes membránu nezpůsobí neakceptovatelné zkrácení 
filtračních cyklů, vysoké spotřeby prací vody a zkrácení intervalu pro regeneraci membrány. 

 

 
Obr. 4. Uspořádání technologické linky s membránovou filtrací a chlorací. 

 

Tab. 7. Mikrobiologické ukazatele po membránové filtraci a chloraci 

 

*přerostlé doprovodnou mikroflórou 

4. ZÁVĚRY 
Cílem této studie, která je dílčí částí řešeného grantového projektu TAČR TH03030080 
„Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti“, bylo 
navrhnout a na laboratorních modelech otestovat taková technologická uspořádání, která by 
umožnila terciárně dočistit biologicky vyčištěnou odpadní vodu. Získané poznatky budou 
využity v další fázi řešení projektu, kdy bude navržena a realizována poloprovozní jednotka na 
dočištění odtoku z komunální ČOV. 

Pro návrh a laboratorní otestování vhodných technologických uspořádání pro dočištění vody 
byly využity běžně používané metody fyzikálně-chemického čištění a úpravy vody (koagulace, 
písková a membránová filtrace, sorpce na aktivním uhlí) a hygienizace (UV záření, chlorace). 

Získané poznatky umožňují velkou variabilitu technologického řešení terciárního dočištění 
odpadní vody v návaznosti na konkrétní aplikaci jejího dalšího využití. Rozhodovat bude 
především ekonomické hledisko, nároky na obsluhu zařízení a velikost celé jednotky. Z důvodu 
vysoké účinnosti na odstranění chemického i mikrobiologického znečištění lze doporučit 
zařazení modulu membránové filtrace. Tato technologie bude ovšem patřit k investičně 
nejnáročnějším a budou muset být blíže specifikovány samotné provozní náklady. 
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ABSTRAKT  
V současnosti je nakládání s čistírenským kalem (ČK) řešeno zejména v souvislosti v něm obsaženým 
znečištěním. ČK obsahuje těžké kovy, patogenní organismy, organické polutanty a mikroplasty. 
Nakládání s ČK se dostává do popředí zájmu jak v Evropské unii, tak v České republice. Aktuální 
legislativa vycházející zejména z vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na zákaz skládkování neupravených odpadů a 
omezuje přímou aplikaci ČK do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních 
vod hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK. Prezentovaný příspěvek 
řeší koncepční přístup návrhu sušení ČK jako prvního kroku pro následnou úpravu směřující ke spalování 
nebo pyrolýze v podmínkách České republiky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Fluidní sušárna; kalové hospodářství; pásová sušárna; solární sušárna; sušený čistírenský kal 

ABSTRACT 
At present, sewage sludge treatment deals with pollutants contained in sewage sludge (SS), which are 
mainly represented by heavy metals, pathogens, organic pollutants and microplastics. Sludge 
management is also coming to the fore both in the European Union and in the Czech Republic. The 
legislative trend related to Decree 437/2016 Coll. is connected with the ban on landfilling of untreated 
waste and with the restriction of direct application in agriculture. Thus, owners and operators of 
wastewater treatment plants are forced to find technically and economically acceptable solutions for 
sludge management.  

KEYWORDS 
Belt dryer; dried sewage sludge; fluid dryer; sludge management; solar dryer 

1. ÚVOD 
Nakládání s čistírenským kalem (ČK) jako s odpadem se s ohledem na obsah těžkých kovů, 
patogenních organismů, organických polutantů a mikroplastů dostává do popředí zájmu 
v Evropské unii, a tudíž také v České republice. Současný legislativní trend pro nakládání s ČK, 
vycházející zejména z vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na zákaz skládkování neupravených 
odpadů a omezuje jeho přímou aplikaci do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele 
čistíren odpadních vod (ČOV) hledat technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro 
nakládání s ČK.  

Připravovaná legislativa bude mít dopad na vlastníky a provozovatele ČOV, kteří se budou 
muset připravit na přijatelný způsob řešení kalové koncovky pro svou spádovou oblast. Jako 
akceptovatelné se v prvním kroku jeví sušení ČK za účelem redukce hmotnosti, zlepšení 
podmínek pro uchovávání a nakládání s ČK a v neposlední řadě jako jeho předpříprava pro 
navazující materiálovou transformaci odpadu v souladu s principy Oběhového hospodářství (v 
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zahraničí označované jako Cirkulární ekonomika) do výsledného produktu, pravděpodobně 
prostřednictvím technologií jako je spalování, zplyňování nebo pyrolýza.  

Sušení ČK s vizí jeho materiálové transformace se jeví z pohledu energetického využití nebo 
požadavků jiných technologií jako nevyhnutelný krok jejich „předúpravy“. Termochemické 
procesy je vhodné kombinovat se sušením ČK u velkých a středně velkých ČOV. Výsledné 
produkty by mohly být energeticky využity přímo na dané ČOV např. pro předehřev 
vyhnívacích nádrží, případně se mohou spolupodílet na sušení ČK. Dalším směrem využití 
technologicky upravených ČK je aplikace na zemědělskou půdu, např. v podobě tzv. biocharu 
nebo pomocné půdní látky.  

Existuje tedy zřejmá potřeba provést technicko-ekonomickou studii kalového hospodářství 
pro daný konkrétní případ, která po technické a ekonomické stránce porovná návrh 
centralizovaného a decentralizovaného sušení ČK s porovnáním několika typů sušáren ČK: 
pásové sušárny, fluidní sušárny a solární sušárny. Tato studie by měla být doplněna o variantní 
posouzení konečné technologie pro materiálovou transformaci odpadu do podoby suroviny, 
tedy produktu k dalšímu využití s aplikací v zemědělství nebo k energetickému využití. 

2. LEGISLATIVA V ČR A EU 
V Německu a Rakousku je již praktické nakládání s ČK spojeno s povinností recyklace fosforu, 
který se díky nově přijaté německé vyhlášce (AbfKlärV, 2018) platné od 18. ledna 2018 
pravděpodobně stane příkladem řešení této otázky i v dalších zemích EU. V Německu uvedená 
vyhláška zejména zakazuje stávající způsoby agrochemického využití ČK a ukládá povinnost 
získávat fosfor z ČK, které ho obsahují více než 2 % na ČOV o velikosti nad 50 000 EO (AbfKlärV, 
2018, web tretiruka 2018). Rakousko má podobné omezení ještě přísnější a počítá se zákazem 
přímého zemědělského využití, či kompostování ČK produkovaného ČOV o kapacitě větší než 
20 000 EO a upravuje podmínky recyklace fosforu při jeho obsahu v ČK nad 2 % přímo na ČOV, 
nebo z popela po externím spálení odvezeného ČK (web phosphorusplatform, 2018). 
Česká vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených ČK na zemědělské půdě, ve 
znění pozdějších předpisů, určuje limitní koncentrace vybraných rizikových látek obsažených 
v ČK ve vztahu k jejich aplikaci v upravené podobě na zemědělskou půdu, nové povinnosti 
provozovatelů ČOV a zařízení na úpravu ČK, stejně tak jako skladování a použití ČK. Dále 
zároveň pozměňuje vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ale i 
vyhlášku č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (v. č. 
437/2016 Sb., 2016). S tímto souvisejí i změny vyhlášek č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

Za sledované látky dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. jsou definovány jako rizikové zejména těžké 
kovy, AOX, PAU a PCB. Z těžkých kovů jsou sledovány Hg, Cd, As, Ni, Cr, Pb, Cu a Zn. Tato 
vyhláška limituje i patogenní organismy, a to obsah Salmonella spp. a Escherichia Coli, nebo 
enterokoků. Stejná vyhláška (v. č. 437/2016 Sb., 2016, Svoboda, 2019) dále požaduje sledování 
agrochemických parametrů jako pH, podíl sušiny, obsah organických látek, různé formy N, P, 
K, Ca a Mg (Svoboda, 2019). Dá se očekávat, že Česká republika půjde právě ve stopách 
Německa a Rakouska, tudíž je již nyní potřeba se připravit na přijatelná technická a 
ekonomická řešení pro nakládání s ČK. Je zřejmé, že prvním krokem pro úpravu ČS je sušení, 



Raček a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

259 
 

které zároveň představuje nezbytný technologický krok pro řadu procesních řešení jako je 
zejména spalování nebo pyrolýza. 

3. TERMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ 
Termické způsoby zpracování ČK jsou využívány jak pro cíle materiálové transformace, tak pro 
jeho energetické využití. Mimo dělení na materiálovou transformaci, energetické využití ČK a 
kombinace obojího mohou být termické metody zpracování ČK děleny i na kroky separace 
vody termickým způsobem, tedy odparem, což je zajišťováno sušením a na následné kroky, 
které již zpracovávají sušením připravený ČK pomocí termické destrukce jeho anorganických 
složek prostřednictvím následujících technologií: spalování, pyrolýza, zplyňování apod. 

Materiálová transformace je spojena především s recyklací nutrientů obsažených v ČK, a to 
především pro recyklaci fosforu jakožto strategické nedostatkové suroviny v Evropské unii.  

Směr materiálové transformace ČK je možné kombinovat i se směrem energetického využití 
ČK, tím je míněno např. monospalování nebo pyrolýza ČK s následnou recyklací fosforu 
z popele nebo biocharu. 

Energetický potenciál ČK se skrývá hlavně v chemické energii jeho organických látek, které jsou 
schopny oxidovat, díky čemuž lze z ČK získat energii prostřednictvím termochemických 
procesů jako je zplyňování a pyrolýza. Také je možné transformovat ČK na dále zhodnotitelné 
chemikálie a materiály. ČK obsahuje značný podíl anorganických složek, což negativně 
ovlivňuje energetickou efektivitu potencionálních termických způsobů jeho využití. 

Z řady možností přípravy ČK pro materiálové nebo energetické využití je nezbytným krokem 
zmíněná separace vlhkosti pomocí sušení. Pro určité navazující technologie však může být 
předpoklad požadavku na charakteristickou frakci tohoto vysušeného ČK. Některé moderní 
sušárny ČK produkují na výstupu kalový granulát, což je již pro řadu technologií forma, která 
je schopna prostoupit kotlem, či pyrolýzním, nebo zplyňovacím reaktorem. 

4. SUŠENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ 
V praxi je pro separaci vody z ČK pomocí tepla a odparu využíváno asi 70 tříd a podtříd různých 
sušících technologií. Jen zlomek z nich je ale běžně užíván pro sušení ČK. Rozdíl je především 
ve způsobu, jakým je dodávána energie potřebná k sušení, a způsobem prostupu materiálu 
sušárnou (Ševčík, 2012). Sušárny ČK lze dělit podle způsobu přestupu tepla následovně: 

• kontaktní sušárny využívají prostý přestup tepelné energie, jako v obyčejném 
tepelném výměníku, tyto sušárny využívající principu kontaktního sušení jsou 
především diskové, tenkovrstvé (lopatkové), ale v případě využití dodatečných zdrojů 
tepelné energie částečně i solární (v případě přídavného výhřevu dna); (Ševčík, 2012), 

• konvekční sušárny, jejichž principem sušení je přímé vystavení ČK proudu horkého 
vzduchu, v případě užití pro čistírenské účely jsou nejpoužívanějšími typy těchto 
sušáren: pásová, fluidní, anebo rotační bubnová sušárna. Dalšími jsou pak sušárny 
pneumatické, skříňové, tunelové, turbínové, rozprašovací apod., které ale v oboru 
čistírenství nejsou rozšířeny (Ševčík, 2012), 

• solární sušárna je z hlediska teoretické kategorizace zvláštním případem, protože by 
mohla být zařazena i mezi výše uvedené konvekční sušárny, neboť je zde ČK sušen 
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v podstatě taktéž kontaktem s proudem vzduchu (o určité teplotě), který je na něj hnán 
pomocí ventilátorů  (Ševčík, 2012). 
 

S ohledem na vhodnost a aplikovatelnost pro podmínky sušení ČK jsou níže definovány a 
popsány následující tři sušárny: pásová sušárna, fluidní sušárna a solární sušárna.  

Pásová sušárna 
Pokud je řeč o ekonomicky přijatelné návratnosti investice v rámci pásového sušení ČK, pak 
tato technologie nabízí možnost zpracovat odvodněné ČK pro aplikace o velikosti cca 30 000 
EO a větší (Doskočil a kol., 2018). Kvalitní pásové nízkoteplotní sušárny mají výhodu, že 
nevytváří výbušné prostředí, a protože často sušící teplota odpovídá možnostem stávajícího 
zdroje tepla, přichází na mnoha ČOV v úvahu především teplo z chladícího okruhu kogenerační 
jednotky. Hlavně z tohoto důvodu značný podíl pásových sušáren ČK suší teplotou cca 75 – 90 
°C (Ševčík, 2012). 

Za hlavní nevýhodu pásového sušení lze však považovat nutnost dodávat tepelnou energii. 
V mnoha případech totiž dochází k tomu, že tepelná energie dostupná na ČOV (např. 
z kogeneračních jednotek) nemusí být pro sušící proces dostatečná a otevírá se tak otázka 
dodávek teplené energie, která se promítne do ekonomiky systému. Optimálně navržené 
pásové sušení ČK ale nabízí i výhody, jimiž je možnost produkce hygienizovaného granulátu na 
výstupu (v závislosti na sušící teplotě), dále půdorysná nenáročnost, konstantní provozní 
parametry (kapacita) a také možnost vysokého podílu výstupní sušiny. 

Fluidní sušárna 
Fluidní sušárny ČK mohou spadat i do nízkoteplotní kategorie sušáren pro velké ČOV. Tyto 
sušárny pak pracují např. při teplotě 85 °C (odpar v podtlaku – prevence úniku škodlivin z 
cirkulačního plynu). Sušárna ČK je obvykle plněna odvodněným ČK na podíl sušiny kolem 30 % 
a dokáže její obsah navýšit až na 92 % (Hartig a kol., 2017). Negativním účinkům adhezní neboli 
lepivé fázi projevujícím se okolo 60 % sušiny je možné zabraňovat podobně jako u některých 
jiných systémů zpětným přimícháváním vysušeného produktu na vstup před sušárnu do 
odvodněného ČK (Šasta, 2018). Za nevýhodu fluidních sušících systémů může být považován 
fakt, že fluidní vrstva je komplikovaný prvek z hlediska řízení a udržení optimálních provozních 
parametrů. 

Solární sušárna 
Díky nárokům na půdorysný zábor je solární sušení technologií, která je vhodná a využitelná 
především pro zdroje odvodněného ČK odpovídající desítkám tisíc EO. Kapacita solární sušárny 
je přímo úměrná úhrnu slunečního záření, které v podmínkách ČR odpovídá přibližně hodnotě 
1045 kWh/m2/rok (Kos a kol., 2018). Zmiňovaný úhrn se samozřejmě liší v závislosti na lokalitě 
(viz Obr. 1 níže) a souvisí také s průměrnou intenzitou slunečního záření (800 W/m2) a 
s průměrnou dobou slunečního svitu, která se v ČR pohybuje v rozmezí 1600 až 2200 h/rok 
(Kos a kol., 2018).  
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Obr. 1. Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR (W/m2] (web Isofenergy, 2019) 

 
Za hlavní nevýhody solárního sušení mohou být považovány především půdorysná náročnost, 
proměnlivá kapacita během sezóny a také skutečnost, že v našich lokalitách doba zdržení při 
dané teplotě ve skleníku nemůže zajistit hygienizaci ČK. K té, v případě solárních sušáren, 
může docházet prakticky výjimečně. Tyto nevýhody však mohou být v řadě případů vykoupeny 
energetickou nenáročností díky využití dostatečné sluneční energie (obzvláště pak na jihu 
Moravy). 

5. TERMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ČK NAVAZUJÍCÍ NA SUŠENÍ 
Po prvním kroku úpravy ČK bude z možných termických procesů následovat technologie jako 
pyrolýza, zplyňování nebo spalování. 
 

Pyrolýza 
Pyrolýza je charakterizována jako termický rozklad materiálů v inertní atmosféře za nepřístupu 
oxidačních činidel produkující výpary tvořené kondenzujícími a nekondenzujícími složkami a 
biochar (Capodaglio a kol., 2012). Je zmiňováno, že výhodou různých druhů pyrolýzy např. 
proti spalování je možnost získat z produkovaného kondenzátu, či pyrolýzního oleje další 
využitelné produkty (Fonts a kol., 2012). Mimo to na rozdíl od spalování tyto dva procesy navíc 
nemají přímou produkci CO2  (Kos, 2015). 

Pyrolýzní procesy mohou být děleny podle procesních teplot a doby zdržení. Každý z těchto 
parametrů  ovlivňuje výsledky procesu a dělení pyrolýzních procesů v závislosti na teplotě 
může být následující: 

• nízkoteplotní   (pod 500 °C), 
• středněteplotní  (500 - 800 °C), 
• vysokoteplotní  (nad 800 °C). 
•  

Je uváděno, že s vyšší teplotou je dosahováno vyšších výtěžků plynu a nižšího množství 
výstupního pevného uhlíkatého produktu - biocharu (Fernandez a kol., 2011). 
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Zvláštním případem pyrolýzního procesu je torrefakce, která je označována jako „mild 
pyrolysis“ neboli mírná pyrolýza a nastává i při pyrolýze jako její první krok při nižších 
teplotách. Torrefakce probíhá podobně jako pyrolýza za nepřístupu kyslíku, a to např. v 
atmosféře N2, nebo CO2 (Belén a kol., 2017) zejména při atmosférickém tlaku (Huang a kol., 
2017). Dalšími procesy podobnými pyrolýze jsou např. Houdryho process používaný 
v rafineriích (Bionic fuel., 2013) a hydrotermální karbonizace, které jsou ale používány pro 
kapalné média (Harpreet a kol., 2015). 

Zplyňování 
Zplyňování je tepelně chemický proces, využívající teplo vzniklé částečným shořením (tj. 
oxidací) paliva k jeho převedení na syntézní plyn (syngas) a popel. Neúplnost hoření, či shoření 
materiálu je zajištěna pečlivým řízením množství vzduchu přiváděného do zplyňovacího 
reaktoru. Proces zplyňování zahrnuje celou řadu reakcí a kroků (Hartig, 2017). Hlavní čtyři jsou 
tyto: sušení, pyrolýza, redukce a oxidace  (Drga, 2010. Sušením i pyrolýzou vzniká vodní pára, 
která reaguje (redukční vratná reakce) s pevným uhlíkem podle reakce vzniku vodního plynu. 
Neopomenutelnou fází zplyňování je metanizace, která je exotermickou reakcí (Drga, 2010). 

Spalování 
Spalování je založeno na principu prostého hoření, při kterém je zapotřebí hořlavina a oxidační 
činidlo, díky nimž probíhá redoxní exotermní reakce – hoření. Podobně jako většina ostatních 
systémů energetického využití ČK termickým způsobem i spalování vyžaduje přísun 
spalovaného materiálu s podílem sušiny odpovídajícím dostatečné výhřevnosti. Samotné ČK 
lze sice spalovat i v odvodněném stavu, ale vysoká vlhkost dělá proces energeticky ztrátový.  
Odvodněný ČK tak může být případně prakticky jen spoluspalování.  Za účelem energetického 
využití ČK, je nutné zajistit jeho autarkní (energeticky soběstačné) spalování při adiabatické 
spalovací teplotě min. 850 °C. To vyžaduje zajištění vhodného spalovacího procesu, tzn. 
vhodného ohniště a zajištění paliva s dostatečnou výhřevností (alespoň 4,2 MJ/kg spáleného 
kalu) (Hartig, 2017). Z technologického ale i legislativního hlediska je možné dělit systémy 
spalování ČK na monospalování a spoluspalování. Monospalovny ČK většinou využívají 
fluidního lože v kontinuálním pracovním proces (Hartig, 2017). Nakladnou technologickou 
součástí spalovacích systémů je čištění spalin a v případě spalování ČK to může být hlavně 
odsíření spalin. Z jemně mletého těženého vápence a vody je tvořena suspenze, která na sebe 
při odsiřování váže kysličníky síry a tím vzniká energosádrovec, neboli síran vápenatý. V 
případě spalování ČK může být teoreticky kontaminován dalšími prvky ze spalovacího procesu. 
Energosádrovec z průmyslových aplikací je využíván hojně ve stavebnictví (web silotransport, 
2019). 

6. KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU KALOVÝCH KONCOVEK SE SUŠENÍM 
Při návrhu technologie sušení ČK je nutné zohlednit další krok zpracování sušeného ČK, kterým 
může být materiálová transformace (je možná i bez dalších termických procesů), energetické 
využití a případně i kombinace uvedeného. V úvahu přichází následující koncepty: 

Samotná sušárna 
Instalace samotné sušárny na ČOV přináší řadu předností. Jednou z výhod je redukce množství 
produkovaného ČK spojená s úsporami za jeho dopravu a odstranění. Toto řešení nabízí 
možnost jakéhokoli dalšího odstranění, či využití ČK na externím zařízení, kterým může být 
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např. kompostárna, výroba hnojiv i termické procesy jako pyrolýza, torrefakce, spoluspalování 
nebo monospalování. 

Sušárna + linka pro produkci hnojiv 
Jednou z alternativ je doplnit sušárnu o linku pro produkci hnojiva. Tato linka může vyžadovat 
směšování s dalšími materiály, aby bylo možné plnit limity ukazatelů dané legislativou. Tento 
koncept může být nazýván jako zařízení pro nízkoenergetickou transformaci ČK. 

Sušárna + následná termická technologie 
Tento koncept může plnit jak cíle energetického využití ČK, tak jeho materiálovou 
transformaci. Termické způsoby zpracování ČK mohou být s ohledem na technologické 
možnosti a kapacity příslušné aplikace uvažovány v kombinacích technologií, které jsou 
uvedeny v tabulce (Tab. 1.) níže, ve které je pyrolýzu možné případně zaměnit za zplyňování, 
či torrefakci, tedy za procesy, které lze označit v principu za podobné. 

Tab. 1. Koncepční varianty kalových koncovek 

Velikost ČOV 
Navrhovaný koncept 

(EO) (t odv. kalu / r) * 
15 000 – 30 000 800 - 1 700 solární sušárna + příprava kalu + pyrolýza  
30 000 - 50 000 1 600 – 3 000 pásová sušárna + příprava kalu + pyrolýza  
> 50 000  > 2 800 pásová sušárna + spalování kalu (monospalování / spoluspalování) 

*podíl sušiny v odvodněném ČK cca 25% (Hlavínek a kol., 2018) 
 

Výše uvedená tabulka (Tab. 1.) respektuje limity jednotlivých technologií při jejich 
kombinování pro případné realizace v závislosti na jejich velikosti. První kombinace (solární 
sušárna s pyrolýzou) vychází z předpokladu, že vzhledem k půdorysným nárokům je solární 
sušení vhodné spíše pro menší aplikace a z předpokladu, že pyrolýzní a podobné technologie 
v praxi ani nejsou provozně v měřítku, které by pokrývalo produkci ČK z ČOV velkoměst. 
Kombinace pásového sušení s pyrolýzou je pomyslným mezistupněm mezi první a poslední 
variantou a poslední z uvedených kombinací respektuje více faktů. Těmi jsou např. skutečnost 
že monospalování ČK může být spojeno s recyklací fosforu z produkovaného popele (není 
zatím v EU požadováno pro ČOV pod 20 000 EO), dále že spalování ČK produkuje tepelnou 
energii využitelnou pro pásové sušení a také, že fluidní spalovací kotle jsou vhodné pro 
velkokapacitní producenty sušeného ČK.  

Tab. 1. by však měla být považována pouze jako orientační příklad navrhovaných kombinací. 
Platí totiž, že každý projekt zpracování ČK využívající termické technologie vyžaduje 
individuální vyhodnocení technických parametrů. Takové vyhodnocení však pravděpodobně 
často povede k závěrům, které pro dané velikosti ČOV odpovídají návrhům v uvedené Tab 1. 

7. ZÁVĚR 
Je zřejmé, že připravovaná legislativa bude mít dopad na vlastníky a provozovatele ČOV, kteří 
se budou muset připravit na technicky a ekonomicky přijatelné řešení kalové koncovky pro 
svou spádovou oblast. Nakládání s ČK tak nabízí možnost zvážení řady variant, mezi které patří 
kombinace pásových, fluidních a solárních sušáren s navazujícím zpracováním termickou 
technologií, případně s produkcí hnojiva ve formě biocharu jako produktu pyrolýzního 
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zpracování. Čas ukáže, který z technologických konceptů bude akceptovatelnější pro aplikace 
různých velikostí ČOV v podmínkách ČR.  

Pokud bude cílem zpracování ČK jeho materiálová transformace do podoby produktu 
k dalšímu využití, eventuálně k energetickému využití, je nezbytné ČK po jeho odvodnění 
vysušit. Uvedené technologie zároveň respektují současnou i připravovanou legislativu ČR. 
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BIOLOGICKÁ KONVERZE CO2 A H2 NA BIOMETHAN: PROVOZ REAKTORŮ PRO 
HYDROGENOTROFNÍ METHANOGENEZI V PROVEDENÍ EX-SITU A IN-SITU 

BIOLOGICAL CONVERSION OF CO2 AND H2 TO BIOMETHANE: OPERATION OF 
EX-SITU AND IN-SITU REACTORS FOR HYDROGENOTROPHIC 
METHANOGENESIS  

 
Varga Z.*, Andreides D., Pokorná D., Zábranská J.  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6 – 
Dejvice 
*zdenek.varga@vscht.cz 

ABSTRAKT 
 

Anaerobní fermentace (AF) využívaná při čištění odpadních vod a zpracování organických odpadů se 
stala klíčovou na poli obnovitelných a udržitelných energií. Úpravou bioplynu vznikajícího během AF lze 
navýšit podíl methanu až na úroveň biomethanu. Ten lze použít jako alternativu k zemnímu plynu a 
vtláčet jej do rozvodných sítí nebo jako palivo do dopravních prostředků. V současné době se zvýšená 
pozornost věnuje jedné z metod úpravy bioplynu a to biologické konverzi pomocí hydrogenotrofních 
methanogenů s přídavkem vodíku. Tato konverze může být realizována dvěma způsoby, jednak 
zaváděním vodíku přímo do anaerobního fermentoru „in situ“ nebo využitím externího bioreaktoru s 
obohacenou kulturou hydrogenotrofních methanogenů „ex-situ“. V případě laboratorního modelu „in-
situ“ bylo dosaženo konverze H2 až 90 % s maximálním obsahem CH4 v bioplynu 71 %. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Bioplyn, biologická konverze, biomethan, hydrogenotrofní methanogeny, methanizace, obnovitelné 
energie 

ABSTRACT 

Anaerobic fermentation (AF) used in wastewater treatment and organic waste treatment has become 
essential in the field of renewable and sustainable energies. By upgrading biogas generated during AF, the 
proportion of methane can be increased up to the level of biomethane, which can be used as an 
alternative to natural gas and injected into the grids or as fuel into vehicles. At present, increased 
attention is paid to one of the methods of biogas treatment, namely biological conversion using 
hydrogenotrophic methanogens with the addition of hydrogen. This conversion can be accomplished in 
two ways, either by introducing hydrogen directly into the anaerobic fermenter "in situ" or by using an 
external bioreactor with an enriched culture of hydrogenotrophic methanogens "ex-situ". In the case of a 
laboratory model "in-situ" conversion of H2 was achieved up to 90% with a maximum CH4 content in the 
biogas of 71%. 

KEYWORDS 
Biogas, biological conversion, biomethane, hydrogenotrophic methanogens, methanization, renewable 
energies 

1. ÚVOD 
Se stále snižující se dostupností fosilních paliv se objevuje stále vyšší zájem o snížení spotřeby 
energií a produkce emisí oxidu uhličitého. Následkem toho je stále vyšší poptávka po 
alternativních zdrojích energie, než byla kdy dřív (Dincer 2000). Energie z biomasy společně 
s větrnou a solární energií jsou tři hlavní alternativní zdroje od kterých se očekává, že pokryjí 
potřebné množství budoucích světových dodávek energie při nahrazování fosilních paliv. 
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Mnoho zemí začalo již reflektovat tento postoj a zaměřuje se na zvýšení objemu alternativních 
zdrojů ve svých plánech na rozvoj energetických soustav v závislosti na dostupných 
možnostech pro jednotlivé lokality. Na rozdíl od technologií založených na větrné a solární 
energií (které produkují energii nárazově a nedá se s nimi tedy počítat kontinuálně) jsou 
technologie založené na získávání energie z biomasy všestranné a při zajištění transportní 
soustavy z nich může být energie vyráběna kontinuálně. Již v dnešní době tvoří dodávky energií 
z biomasy zhruba 10% světové poptávky po energii (Servert and San Miguel 2011).   

Nejrozšířenějším způsobem získání energie z biomasy je využití biochemické konverze během 
anaerobní fermentace, která produkuje bioplyn z široké škály odpadů a organických substrátů 
v kontrolovaném prostředí. Anaerobní fermentace se jeví jako vhodná alternativa při 
nahrazování fosilních zdrojů a navyšování produkce obnovitelné energie v budoucnosti, jelikož 
je tato metoda v porovnání s termochemickými procesy konverze svou ekonomikou a 
efektivitou výhodnější. Obzvláště důležitými pro produkci bioplynu jsou odpady jako zvířecí 
hnůj, kal z čistíren odpadních vod, komunální odpady a zbytky ze zemědělské výroby, které 
tvoří substrát pro anaerobní fermentaci a nekonkurují zemědělským plodinám (Appels et al. 
2011). Ve světovém měřítku se množství substrátu zpracovatelného anaerobní fermentaci 
zvyšuje spolu s ročním tempem růstu produkce. Výroba bioplynu má tedy velký potenciál pro 
generování energie. Navýšení kapacity anaerobní fermentace pro zvýšení objemu zpracování 
těchto odpadů a produkci bioplynu bylo již zdůrazněno v předchozích studiích (Bond and 
Templeton 2011; Kadam and Panwar 2017). Instalovaný výkon pro výrobu elektrické energie 
z bioplynu se v Evropské unii se zvýšil ze 3 GW v roce 2005 na 10 GW v roce 2015 a tento trend 
se má podle prognóz udržovat (Scarlat, Dallemand, and Fahl 2018).   

Bioplyn jako takový není ovšem vhodný pro všechny energetické aplikace, především z důvodů 
nízké výhřevnosti a obsahu nečistot, které mohou poškozovat aparatury a přístroje. V 
současnosti většina producentů bioplynu funguje na bázi kogeneračních jednotek, kdy vyrábí 
kombinovaně teplo a elektrickou energii, čímž pokrývá interní energetické potřeby a pokud je 
poptávka a rozvodná síť to umožnuje, tak dodává energii i externím spotřebitelům (Miltner, 
Makaruk, and Harasek 2017). Jelikož se elektrická účinnost komerčně dodávaných 
kogeneračních jednotek pohybuje mezi 30-40 %, elektřina vyráběná těmito jednotkami z 
bioplynu většinou nemůže konkurovat volnému trhu bez dotací ze státního sektoru (zelené 
bonusy). Alternativou, která se zkoumá v posledních letech je úprava bioplynu na vyšší kvalitu 
(zvýšení podílu methanu v plynu). Takto upravený bioplyn na biomethan může být využit 
přímo na místě, kdy se může stlačovat v místě produkce a následně může být použit jako palivo 
pro automobily nebo přímo vtláčen do sítě zemního plynu (Sun et al. 2015; Zabranska and 
Pokorna 2018). 

Pro zvýšení obsahu methanu v bioplynu byla vyvinuta celá řada technologií, které se 
soustředily především na fyzikálně chemické způsoby čištění bioplynu od CO2, NH3, H2S a další 
stopové nečistoty A (Angelidaki et al. 2018; Singhal et al. 2017). Nicméně odstraňování těchto 
nečistot (především odstraňování CO2, který tvoří velkou část bioplynu) může být značně 
ekonomicky i energeticky nákladné, díky technologickým barierám, které jsou s těmito 
způsoby spojenými (Khan et al. 2017).  
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Atraktivní variantou k těmto procesům je úprava bioplynu s využitím hydrogenotrofní 
methanogeneze. Při tomto procesu je využit oxid uhličitý v bioplynu a externě dodávaný vodík, 
a biochemickou cestou jsou převedeny na methan pomocí hydrogenotrofních methanogenů 
podle rovnice: 

4H2 +  CO2 →  CH4 + H2O                                         ∆𝐺𝐺0 =  −130,7 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   (1) 

Podle stechiometrie je tedy nutné dodat do systému čtyřnásobné množství H2 než je množství 
CO2 obsaženého v bioplynu. Potřebný vodík je potřeba dodávat z externího zdroje elektrolýzou 
vody. Abychom mohli produkovaný biomethan považovat stále za obnovitelný zdroj, je 
potřeba, aby byl tento vodík vyroben za pomocí dalších dostupných obnovitelných zdrojů, ať 
už by se jednalo o solární či větrnou energii. To se jeví atraktivní především z toho důvodu, že 
solární i větrné elektrárny produkují často energie v době, kdy pro ni není v rozvodné soustavě 
využití a může tak naopak docházet k nestabilitě v síti (Pokorna et al. 2019). 

Existují tři základní postupy pro zavádění vodíků do systému. První možností je metoda „in 
situ“, kdy je zaváděn vodík přímo do anaerobního fermentoru, kde se kombinuje s 
endogenním oxidem uhličitým produkovaným při výrobě bioplynu. 

Výhodou metody in-situ je využití již stávající infrastruktury na čistírně odpadních vod bez 
nutnosti velkých zásahu při implementaci, a tedy rychlé zavedení do provozu. Je však nutné 
mít v patrnosti limitace této metody, kdy zaváděním H2 přímo do reaktoru dochází 
k  ovlivňování podmínek v reaktoru a změně mikrobiálního složení kultury. Zvýšené množství 
vodíku v anaerobním fermentoru může vést k destabilizaci rovnováhy, kterou mezi sebou mají 
syntrofní a methanogenní organismy. Syntrofní acetogeny produkují vodík pro methanogeny, 
ale z termodynamického hlediska je tato reakce pro syntrofní acetogeny vhodná pouze při 
nízkém parciálním tlaku vodíku. Vnášením vodíku do systému dochází k  navýšení parciálního 
tlaku a může dojít k inhibici těchto organismů nebo v nejhorším případě k selhání anaerobního 
procesu. Navíc vnos vodíku do systému může vést k tvorbě acetátu homoacetogenními 
organismy a k akumulaci mastných kyselin (Mulat et al. 2017). Zvýšená činnost 
hydrogenotrofních methanogenů přídavkem vodíku má také za následek vyšší spotřebu 
rozpuštěného CO2 a s tím spojené zvýšení pH až nad hodnotu 8,5. Tento efekt se dá, ale do 
určité míry kompenzovat přídavkem kyselých substrátů. (Zabranska and Pokorna 2018). 

Oproti tomu metoda ex-situ není limitována metabolickými omezeními ostatních organismů, 
jako v případě in-situ. K methanogenezi dochází v odděleném reaktoru, a tak je proces navíc 
snadno kontrolovatelný. V tomto případě má zásadní vliv teplota, která do velké míry určuje 
rychlost proces. V termofilním prostředí je rychlost biologické konverze až o 60 % rychlejší než 
v mezofilních podmínkách. Nicméně jako hlavní limitující faktor zůstává nízká rozpustnost 
oxidu uhličitého a vodíku, která se se zvyšující teplotou snižuje, a tak má negativní vliv na výkon 
reaktoru. Nicméně lze dosáhnou kvality bioplynu s 95% obsahem methanu i více (Angelidaki 
et al. 2018).  
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2. MATERIÁLY A METODY 

REAKTOR „IN-SITU“ 
Laboratorní model „in-situ“ byl sestaven jako mezofilní kontinuálně míchaný reaktor (Obr.1) 
o užitném objemu 11,5 L (celkový objem 14 L) s dobou zdržení 33 dnů. Míchání bylo zajištěno 
dvoulopatkovým hřídelovým míchadlem (IKA – RW 20 Digital). Pro online sledování pH a 
teploty byla do reaktoru instalována skrze vrchní kryt reaktoru sonda Hamilton Polilyte Plus H 
Arc 225. Vodík byl kontinuálně dávkován přímo ze zásobní láhve hmotnostním průtokoměrem 
Bronkhorst EL-FLOW Prestige FG-201CV a zaveden spolu s recyklem plynů do difuzorů na dně 
reaktoru. Jako difuzory byly použity skleněné frity o celkové ploše 13 cm2 a velikosti pórů 5-15 
µm. V polovině reaktoru se nacházelo odběrové místo pro analýzu suspenze v reaktoru a 
v plynovém prostoru reaktoru bylo umístěno odběrové místo pro stanovení kvality 
vznikajícího bioplynu. Inokulum i substrát použité během experimentu pocházely z bioplynové 
stanice na zpracování bioodpadů a musely být před použitím upraveny scezením přes síta 7 
mm a 3 mm pro odstranění zbytků obalů z bioodpadu. Substrát byl uskladněn v lednici (10°C), 
kde byl taktéž promícháván a dávkován do reaktoru dvakrát denně.  

 
Obr. 28 Schéma zapojení „in-situ“ reaktoru 

REAKTOR „EX-SITU“ 
Laboratorní model „ex-situ“ byl sestaven jako zkrápěný třífázový reaktor pro co největší 
styčnou plochu směsi plynů (substrátu), kapaliny a biomasy. Reaktor je rozdělen na tři patra, 
na kterých jsou umístěny biofilmové nosiče. Na dno reaktoru je umístěn průmyslový 
jemnobublinný element o průměru 15 cm, který slouží pro přívod plynného substrátu a 
recirkulovaného plynu do reaktoru a zároveň zamezuje pronikání kapaliny do okruhu 
recirkulace plynu. Dávkování směsi H2 a CO2 v poměru 4:1 (V/V) je zajištěno hmotnostními 
průtokoměry Bronkhorst EL-FLOW Select F-201CV-100-AAD-22V a F-201CV-200-AAD-88-V. Ve 
stěně reaktoru u dna je umístěn otvor pro odvod kapaliny z reaktoru do tepelného výměníku.  
Zároveň je do tohoto bodu zavedena pH sonda. Tepelný výměník zajišťuje ohřev kapaliny a 
vrací ho do vrchní časti reaktoru, kde je umístěn distributor pro rovnoměrné smáčení nosičů 
biofilmu. Reaktor je navržen pro fungování v termofilních podmínkách, a proto je pokryt 
tepelnou izolací. Vzorkovací místa jsou umístěna před přívodem na distributor kapaliny pro 
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suspenzi ve střední části pro odběr nosičů a zkoumání biofilmu a ve víku reaktoru pro plyny. 
Jako inokulum sloužil adaptovaný kal obohacený o hydrogenotrofní methanogeny 
z předchozího experimentu, jehož výsledky včetně  charakteristiky jsou popsány v (Pokorna et 
al. 2019), smíchaný s termofilním kalem z ÚČOV Praha v poměru 1:1.  

 

ANALYTICKÉ METODY 
Během provozu byly v pravidelných intervalech prováděny následující analýzy potřebné pro 
charakterizaci suspenze kalu: chemická spotřeba kyslíku (ChSK) dichromanovou 
semimikrometodou se spektrofotometrickou koncovkou, gravimetrické stanovení veškerých 
látek (VL), rozpuštěných (RL) a nerozpuštěných látek (NL), ztráta žíháním (ZŽ), amoniakální 
dusík odměrným neutralizačním stanovením s titrační koncovkou (Namon), 
spektrofotometrické stanovení rozpuštěných orthofosforečnanů (Portho) (Horáková et al., 
2005). Přítomnost mikronutrientů byla ověřována rentgenovou fluorescenční analýzou v 
Centrálních laboratořích VŠCHT.  

Kvalita plynů byla z odběrových míst stanovována chromatograficky na chromatografu CE GC 
8000 TOP s vyhodnocením analytů tepelně vodivostním detektorem a náplní Hayesep D mash. 
Použitý nosný plyn byl argon s průtokem kolonou 100 ml/min. Přistroj pracoval v izotermním 
režimu při 100 °C a tato teplota byla shodná pro kolonu i nástřik vzorku. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

LABORATORNÍ MODEL IN-SITU 

Optimalizace provozu a zapracování reaktoru 
Laboratorní model „in-situ“ byl provozován v klasickém anaerobním režimu do 91. dne 
provozu. Důvodem byla optimalizace a zjištění referenčních provozních parametrů a hodnot 
kvality bioplynu. Na počátku experimentu byli zjištěny konstrukční vady a netěsnosti reaktoru, 
které byli odstraněny 17. den provozu a došlo k zajištění anaerobního prostředí reaktoru a 
produkce bioplynu s postupným vytěsňováním vzduchu z plynového prostoru (Obr.2). Od 
začátku experimentu do 36. dne provozu byla pozorována akumulace NMK (převážně kys. 
octové 11,6 g/L-1 a kys. propionové 1,7 g/L-1) způsobená nejspíše pomalejším náběhem 
reaktoru vlivem odstraňováním konstrukčních závad. Zvýšení koncentrace NMK mělo za 
následek okyselení reaktoru z pH 9,7 na 7 (Obr.3), aby nedošlo k přetížení reaktoru, bylo nutné 
dočasně odstavit dávkování substrátu (36-45. den provozu). Po znovu spuštění dávkování 
46.den již nebyla pozorována akumulace NMK. Během tohoto období je také možné pozorovat 
pokles NLzž, amoniakálního dusíku a orthofosforečnanů, které se ustálily až kolem 79. dne 
provozu. Období mezi 79. až 91. dnem provozu je bráno jako referenční, kdy bylo docíleno 
ustáleného stavu. Během tohoto období dosahovala průměrná koncentrace CH4 a CO2 
v produkovaném bioplynu 67 % ± 1 % a 33 % ± 1 %. Průměrná produkce bioplynu byla 0,8 ± 
0,1 L·L-1·d-1 [CH4; Vreaktor] a hodnoty pH 7,6 ± 0,1.  

Dávkování H2 do „in-situ“ reaktoru 
Po zjištění referenčních hodnot bylo 91. dne provozu spuštěno dávkování H2 do reaktoru se 
zatížením 0,7 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor]. Po spuštění dávkování byly pozorovány vysoké 
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koncentrace H2 v produkovaném bioplynu, které dosahovaly koncentrace až 24 %. Aby 
nedošlo k inhibici acetogenních mikroorganismů vlivem vysoké koncentrace H2, bylo 99. den 
provozu sníženo zatížení na 0,3 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor]. Při tomto zatížení byla pozorována 
rostoucí účinnost konverze H2 s maximem 92 % ve 150.dnu provozu, kdy zároveň byla 
naměřena nejvyšší koncentrace CH4 75 % v bioplynu. Zbytková koncentrace H2 v bioplynu byla 
v průměru 9 % ± 3 % po dobu experimentu. Zlepšení  vlivem dávkování H2 bylo pozorováno 
zvýšení pH v reaktoru ze 7,6 na 7,9 a koncentrace Nlzž 17 ± 1 g·L-1. Od 150. dne došlo ke změně 
dodávaného substrátu, což mělo negativní dopad na účinnost konverze H2 a obsah CH4 
v bioplynu.  

 
Obr. 29 Složení produkovaného bioplynu v „in-situ“ a účinnost konverze H2 

 
Obr. 30 Koncentrace NLzž, orthofosforečnanů, amoniakálního dusíku a hodnoty pH 

LABORATORNÍ MODEL „EX-SITU“ 

Optimalizace provozu a inokulace biomasou 
Provoz laboratorního modelu „ex-situ“ byl po dobu 92. dní optimalizován vlivem 
konstrukčních vad, netěsností aparatury. Z tohoto důvodu nejsou z daného období k dispozici 
spolehlivá data z produkce a složení bioplynu. Během tohoto období byl ovšem i tak 
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zaznamenán postupný nárůst biofilmového vrstvy na nosičích (Obr.4). Od 92. do 148. dne 
provozu se podařilo reaktor utěsnit a byla naměřena konverze H2 47 % ± 5 % s maximálním 
obsahem CH4 22,58 % v bioplynu (Obr.5) při zatížení  H2 2 L/Lreaktor.  

 
Obr. 31 Fotografie biofilmového nosiče z „ex-situ“ reaktoru

 
Obr. 32 Složení produkovaného bioplynu a účinnost konverze H2 

4. ZÁVĚR 
Provoz laboratorního modelu „in-situ“ demonstroval reálnou možnost obohacovaní bioplynu 
o CH4 pomocí přídavku H2 bez negativního vlivu na samotnou anaerobní fermentaci, což 
dokládají dosavadní dosažené výsledky, kdy došlo ke zvýšení podílu CH4 v bioplynu až na 75 % 
a snížení obsahu CO2 na 15 % oproti referenčním hodnotám 66 % CH4 a 33 % CO2 v bioplynu. 
Pro další zvýšení rozpustnosti a účinnosti konverze H2 je nutné nahradit současný difuzor za 
výkonnější s větší plochou. Poté by bylo možné dosáhnout v souladu s dosud dostupnými 
studiemi (Voelklein, Rusmanis, and Murphy 2019; Agneessens et al. 2017; Angelidaki et al. 
2018) obsahu CH4 v bioplynu až přes 80 % bez ovlivnění procesu anaerobní fermentace.  
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V případě „ex-situ“ bylo prozatím dosaženo nejvyšší konverze H2 56 % a maximálního obsahu 
CH4  v bioplynu 22,58 %. Jedná se ovšem o předběžné výsledky a očekává se spolu s dalším 
nárůstem biofilmu na nosičích zvýšení obsahu CH4 ve výstupním plynu až 95 % (Strübing et al. 
2017; Voelklein, Rusmanis, and Murphy 2019).  

Perspektivní variantou pro další výzkum je kombinace „in-situ“ a „ex-situ“, kdy by se část 
vyráběného vodíku dávkovala do anaerobního fermentoru, tak aby nedocházelo k inhibici 
anaerobní fermentace a následně by se obohacený bioplyn přivedl do externího reaktoru, kde 
by se upravil až na kvalitu biomethanu. 
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VÝROBA BIOCNG Z KALOVÉHO PLYNU PRO AUTOBUSY MHD 

PRODUCTION OF BIOCNG FROM SLUDGE GAS FOR CITY BUSES 

Brož P.*, Maršálek J., Bobák M. 
Membrain, s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 
*autor pro korespondenci, email: pavel.broz@membrain.cz 

ABSTRAKT 
Cílem představovaného projektu bylo pilotní ověření membránové technologie upravující kalový plyn 
na biometan a dále na bioCNG s přímým využitím pro provoz autobusů městské hromadné dopravy. 
Pilotní jednotka BU-12 vyvinutá společností MemBrain s.r.o. byla instalována na ČOV v Modřicích u Brna 
a pro výrobu bioCNG využívá membránovou separaci k izolaci biometanu. Pilotní jednotka byla uvedena 
do kontinuálního provozu 16. 10. 2018 a provoz byl ukončen 5. 12. 2018. Vyrobený plyn bioCNG, celkem 
1660 kg byl zkušebně tankován do autobusu DP Brno a bylo provedeno celkem 36 plnění autobusu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
BioCNG; biometan; bioplyn; kalový plyn; membránová separace 

ABSTRACT 
The object of the presented project was the pilot verification of membrane technology adjusting sludge 
gas to biometane and further to bioCNG with direct use for the city buses. For this intention the BU-12 
pilot unit was developed and built by company Membrain, Inc. It is a complex technological device that 
isolates biomethane from the raw biogas by membrane separation. The pilot was installed at 
wastewater treatment plant in Modřice near Brno. The obtained biomethane fulfilled ČSN 656514 and 
thus corresponded to the type „H“ with methane content of 95 – 99% for motor vehicles. Unit operation 
was from 16. 10. – 5. 12. 2018. Total refueling was 1660 kg of BioCNG.  

KEYWORDS  
BioCNG; biogas; biomethane ; sludge gas; membrane separation 

1. ÚVOD 
Trend současné doby je zvyšující se tlak na využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 
Tento trend se bude dále více stupňovat, protože některé státy EU se začínají přihlašovat 
k energetické soběstačnosti kolem roku 2050. K výběru na pokrytí energetických potřeb 
současného světa je kromě sluníčka, větru, vody, energie z jádra k dispozici nemalý zdroj 
energie z biomasy. Z tohoto zdroje se v současnosti produkuje bioplyn, který se podle druhu 
původu biomasy dělí na zemědělský, kalový a skládkový bioplyn. Každý tento bioplyn má svoje 
specifika, co se týče obsahu metanu a obsahu doprovodných látek, jako je např. obsah sulfanu 
(H2S), obsah amoniaku (NH3), obsah siloxanů (cyklické siloxany), obsah dusíku apod. 
V současné době se vyrobený biometan spaluje v kogeneračních jednotkách za účelem výroby 
el.energie, případně se spaluje v kotlích. Kromě spalování je možné z bioplynu vyrobit 
biometan, který je možné vtláčet do plynárenské sítě, nebo po stlačení na 220 bar a výše 
použít k pohonu dopravních prostředků jako BioCNG.  

Rozmach výroby biometanu nastal v Evropě již v r. 2006 a počet instalací dramaticky stoupal, 
což bylo hlavně umožněno štědrou státní podporou v zemích EU. V ČR a dalších zemích 
východní Evropy tento trend zatím nenastal. V ČR je to snad dáno nepovedeným financováním 
fotovoltaických elektráren, protože vládne obava, že podpora biometanu by mohla částečně 
dopadnout obdobně. Nicméně z vývoje podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Evropě 
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v r. 2030, musí ČR zvýšit podíl „zelené energie“ na 22,5 % z dnešních cca 15 %. Proto je 
připraven ke schválení nový zákon, který novelizuje zákon 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energie, ve kterém je také již podpora výroby biometanu, maximálně ve výši 1700,- 
Kč/MWh. V současné době jezdí v ČR na CNG okolo 20.000 vozidel, to je asi 0,3% podíl na 
celkovém počtu všech vozidel v ČR. Spotřeba CNG stoupla meziročně o 14 % a k dispozici je 
v ČR okolo 7000 CNG stanic, spotřeba CNG byla 67,6 mil m3 v r. 2017. Výhodnost CNG 
podporuje hlavně spotřební daň, která je nyní 1,4 Kč/m3, v r. 2020 se očekává ve výši 2,8 
Kč/m3, do r.2025 má vystoupat na 3 Kč/m3. Kromě ekonomického zvýhodnění přináší použití 
CNG, nebo BioCNG i ekologické výhody, které spočívají ve snížení emisí oxidů dusíku, nižšího 
obsahu aromátů a pevných částic ve výfukových plynech. Vliv na skleníkový efekt je u vozidel 
na CNG, BioCNG nižší o 20-25 % ve srovnání s naftou, nebo benzínem. Do současnosti nebyla 
v ČR realizovaná žádná BioCNG stanice, nebo biometanová stanice pro vtláčení biometanu 
do sítě. 

Firma Membrain, která je dceřinou firmou MEGA a.s. ve Stráži pod Ralskem začala provozovat 
malou jednotku na separaci biometanu již v r. 2011 na zemědělské bioplynové stanici (BPS) 
v Křížanech v severních Čechách. Na základě získaných zkušeností se ve firmě Membrain 
vyprojektovala a zhotovila větší pilotní jednotka BU 12-6. Označení BU znamená Biogas Unit 
ke zpracování 12 Nm3/h bioplynu a výrobou 6 Nm3/h biometanu. Technologie výroby včetně 
řízení je umístěna do kontejneru ISO 20, který je rozdělený na dvě části, kde 2/3 je výrobní 
část zařízení umístěná v ATEX zóně s nebezpečím výbuchu a 1/3 v zóně bez nebezpečí výbuchu 
(BNV) pro řízení, elektro, analyzátory plynu a chiller kondenzačního chlazení plynu. Pilotní 
jednotka obsahuje všechny technologické kroky velkých komerčních jednotek. Už od začátku 
byla navržena jako jednotka BioCNG, kdy získaný biometan se komprimuje na 220 bar za 
účelem plnění vozidel. V případě vtláčení do plynovodné sítě by tato jednotka neobsahovala 
vysokotlaký kompresor BioCNG, ale kompresor na parametry vysokotlaké sítě v rozmezí 
25  –  40 bar společně s nezbytným přístrojovým vybavením ke zjišťování kvality biometanu, 
průtoku biometanu a řízení k propanizaci biometanu za účelem zvýšení výhřevnosti - 
Wobbeho čísla.  Podmínky vtláčení biometanu do plynárenské soustavy, požadavky na kvalitu 
a měření stanovuje technické doporučení TDG G 983 01. 

2. MATERIÁL A METODY 

Popis pilotní jednotky membránové separace 
Proces membránové separace je dán rozdílnou propustností (permeabilitou) membrány pro 
jednotlivé složky bioplynu. Majoritní složky jako metan (CH4) stěnou membrány neprochází, 
zatímco kysličník uhličitý (CO2) prochází stěnou membrány velmi snadno, minoritní složky 
bioplynu kyslík, vodní pára a sulfan (H2S) prochází stěnou membrány, dusík stěnou membrány 
neprochází a nařeďuje tím metan v produktu. Vyšší obsah dusíku v bioplynu nad 1,5 obj. % 
způsobuje problém všem separačním metodám k získání biometanu, protože dusík, jako 
téměř inertní plyn, není možné účinně separovat z proudu vstupního bioplynu. Pilotní 
jednotka membránové separace firmy Membrain obsahuje předúpravu bioplynu, která se 
skládá z odstranění vody kondenzací a z odstranění sulfanu na aktivním uhlí, v případě úpravy 
kalového plynu bylo použito kombinované lože aktivního uhlí k odstranění siloxanů a sulfanu. 
Dalším technologickým krokem je komprese upraveného bioplynu na tlak 11 – 14 bar. Potom 
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je plyn veden na membránové moduly, kde dojde k odloučení CO2 a dalších složek. Odpadní 
proud se zbytkovým obsahem metanu odchází k dospálení na kogenerační jednotku, 
produktový proud s obsahem metanu ˃95 obj. % pokračuje na sání vysokotlakého (VVTL) 
kompresoru, který komprimuje získaný biometan na 220 bar. Biometan je v jednotce 
skladován v 6-ti tlakových lahvích s kapacitou 185 Nm3 biometanu, což představuje 130 kg 
biometanu. Ten je přes výdejní automat a vysokotlakou hadici s koncovkou NGV-1 distibuován 
do dopravních prostředků.  Jednotka je rozdělena na dvě části na technologickou a řídící a je 
situována do kontejneru ISO 20, což umožňuje minimalizovat stavební úpravy při její instalaci 
na místě. Technologická část je prostředí s nebezpečím výbuchu Atex zóna 2 IIA T1. Pilotní 
jednotka je především určena na ověření účinnosti separace membránových modulů od 
různých dodavatelů, účinnosti a životnosti desulfurizační kolony pro různé typy bioplynů – 
odzkoušeno na zemědělský a kalový bioplyn, servisních nákladů na jednotlivé aparáty, 
odzkoušení různých provozních režimů s ovládáním technologie, odzkoušení třístupňového 
zapojení membránových modulů, které zvyšuje účinnost separace apod. Schéma pilotní 
jednotky je na následujícím Obr. 1. 
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Obr. 1. PFD pilotní jednotky membránové separace 

Provoz pilotní jednotky BioCNG na ČOV Modřice s tankováním biometanu do autobusů  
Provoz pilotní jednotky na ČOV Modřice proběhl bez závad ve sledovaném období 16. 10. – 5. 
12. 2018, provoz nevykazoval žádné větší odchylky. Pouze v období 14. – 18. 11. se vyměnil 
router vzdáleného přístupu a to se také využilo k úpravě vysokotlaké hadice BioCNG ke zvýšení 
rychlosti tankování a ke kontrole VVTL kompresoru C 2. Kromě provozu 1068  hodin na ČOV 
Modřice, byla předtím jednotka v provozu na BPS Pustějov, kde najela 3076 hodin při separaci 
biometanu a výrobou BioCNG ze zemědělského bioplynu. Ukázka průběhu vybraných 
provozních parametrů z provozu pilotní jednotky na ČOV Modřice v průběhu října 2018 je 
uvedena na Obr. 2. Průběhy provozních parametrů v dalších měsících – listopad a začátek 
prosince jsou obdobné. 
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Obr. 2.  Průběh vybraných provozních parametrů v říjnu 2018 

Legenda grafu: světle modrá – výtlak C1 bar(a), oranžová – průtok na membránové moduly (Nm3/h), šedivá – 
průtok biometanu (Nm3/h), žlutá – koncentrace CH4 v bioplynu (obj.%), modrá - koncentrace CH4 v biometanu 
(obj.%) 

Zprůměrovaná vybraná data provozu jednotky BioCNG ve sledovaném období říjen – začátek 
prosince jsou v Tab. 1. 

Tab. 1. Průměr hodnot vybraných provozních parametrů ve sledovaném období 

Parametr       Kalový 
plyn            
(Nm3/h) 

Biometan 
(Nm3/h) 

Výtlak C1 
(bara) 

Obsah CH4 
kalový plyn 
(obj. %) 

Obsah CH4 
biometan (obj.%) 

Odebrané množství 
BioCNG (kg/den) 

Hodnota 12,6 5,9 10,6 64,4 98,6 40,6 
 

Během provozu se jednorázově ověřila účinnost adsorpční kolony na odstranění siloxanů, 
zároveň se provedla i analýza obsahu amoniaku v plynu. Tyto dvě analýzy byly provedeny na 
VŠCHT Praha, odběry plynů se provedly přímo na místě u jednotky BioCNG. Analýzy potvrdily 
vysokou účinnost odstranění siloxanů (99,4 %). K odzkoušení provozu autobusu na BioCNG byl 
z Dopravního podniku města Brna (DPMB) vyčleněn standardní dvounápravový nízkopodlažní 
autobus Urbanway 12M CNG, vyrobený firmou IVECO CZ ve Vysokém Mýtě v roce 2017. 
V době nasazení na zkušební provoz měl tento autobus najeto 190 tisíc kilometrů. Průměrný 
denní nájezd byl 160 kilometrů, plnění autobusu probíhalo převážně ve večerních hodinách. 
Celkem bylo provedeno 36 plnění autobusu a bylo odebráno 1660 kg BioCNG.  Umístění pilotní 
jednotky BioCNG na ČOV Modřice a ukázka tankování BioCNG jsou na následujících Obr. 3, 4. 
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Obr. 3. Umístění pilotní jednotky BioCNG na ČOV Modřice 

 
Obr. 4. Tankování BioCNG městského autobusu z pilotní jednotky 
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Vyšší výkonové řady jednotek BioCNG navržené na základě provozu pilotní jednotky 
Na základě zkušeností s výstavbou a provozem pilotní jednotky BioCNG byla navržena vyšší 
výkonnostní řada jednotek k výrobě biometanu, příp. bioCNG v rozmezí 25 – 50 – 100 – 200 – 
250 a 500 Nm3/h zpracovaného kalového plynu.  Výkon jednotek lze přizpůsobit dle přání 
zákazníka, obdobně jako jejich design co se týče návrhu aparátů na předúpravu bioplynu, 
pozice potrubních připojení na kontejneru, kapacitu zásobních tlakových lahví BioCNG, volbu 
kontejneru, nebo betonového domečku, rozdělení technologie do dvou domečků na 
středotlakou a vysokotlakou část apod. Od kapacity 100 Nm3/h nestačí pouze kontejner ISO 
20, ale technologie je umístěna do dvou kontejnerů, z nichž jeden obsahuje kompresory a 
druhý potrubní rozvody s moduly, předúpravou bioplynu a řízením procesu. Rentabilita 
výstavby biometanových, nebo BioCNG jednotek se odvíjí od výkupní ceny „zeleného“ plynu 
– biometanu. V ČR se výkupní cena pohybuje podle objemu vyrobeného biometanu, nebo 
adekvátně v MWh/den. V produkčním výkonu, který přibližně odpovídá potenciálním 
biometanovým jednotkám – 50 MWh/den, tj. v produkci do objemu 200 Nm3 biometanu /hod 
je výkupní cena biometanu 5,9 Kč/Nm3, která se skládá z ceny plynu cca 4,8 Kč/Nm3 a jeho 
„zelenosti“ cca 1,1 Kč/Nm3. V cenové relaci 5,9 Kč/Nm3 není bohužel výstavba biometanových 
jednotek rentabilní a proto bude tato výroba dotována výkupní cenou od státu, kde se očekává 
dotace u stávajících bioplynových stanic ve výši 13,- Kč/Nm3 a u nových 17,- Kč/Nm3.  
Rentabilitu výstavby nových biometanových stanic z největší části ovlivňuje výkupní cena 
biometanu, ale i výkon dané jednotky, obsah metanu v kalovém plynu a cena kalového plynu. 
Tyto skutečnosti jsou shrnuty v následujících tabulkách pro kalkulaci jednotek o výkonu 50 a 
100 Nm3 kalového plynu/hod.  

Tab. 2. Kalkulace jednotek s prostou návratností 7 let, cena kalového plynu 2 Kč/Nm3, obsah CH4 62 obj. % 

Typ jednotky       Navrhovaná 
pořizovací 
cena 
(mil.Kč) 

OPEX 
(mil.Kč/rok) 

Náklady 
na 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena produkce 
BioCNG (mil 
Kč/rok) 

Náklady 
(mil. 
Kč/rok) 
 

Prostá 
návratnost 
(roky) 

BU 50 14,7 0,7 6,65 15,1 3,82 1,68 6,9 
BU 100 18,6 1,0 5,69 11 5,56 2,88 6,9 

Tab. 3. Kalkulace jednotek s prostou návratností 7 let, cena kalového plynu 2 Kč/Nm3, obsah CH4 64 obj. % 

Typ jednotky       Navrhovaná 
pořizovací 
cena 
(mil.Kč) 

OPEX 
(mil.Kč/rok) 

Náklady 
na 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena produkce 
BioCNG (mil 
Kč/rok) 

Náklady 
(mil. 
Kč/rok) 
 

Prostá 
návratnost 
(roky) 

BU 50 14,7 0,7 4,9 15,1 3,94 1,71 6,6 
BU 100 18,6 1,0 4,0 11 5,74 2,92 6,6 

Tab. 4. Kalkulace jednotek s prostou návratností 7 let, cena kalového plynu 1 Kč/Nm3, obsah CH4 62 obj. % 

Typ jednotky       Navrhovaná 
pořizovací 
cena 
(mil.Kč) 

OPEX 
(mil.Kč/rok) 

Náklady 
na 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena produkce 
BioCNG (mil 
Kč/rok) 

Náklady 
(mil. 
Kč/rok) 
 

Prostá 
návratnost 
(roky) 

BU 50 14,7 0,7 5,0 15,1 3,82 1,26 5,7 
BU 100 18,6 1,0 4,0 11 5,56 2,04 5,3 
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Z uvedených tabulek je patrné, že při srovnatelné době návratnosti jednotka s vyšší kapacitou 
může realizovat prodejní cenu BioCNG o 30 % nižší, potom se samozřejmě při stejných 
prodejních cenách jednotka BU 100 dříve zaplatí. Další faktor, který má podstatný vliv na 
ekonomiku biometanových, nebo BioCNG jednotek je cena vstupního kalového plynu, při 
poklesu ceny kalového plynu ze 2,- Kč na 1,- Kč/Nm3 se návratnost investice zlepší o cca 15 %. 
Z pohledu vstupní pořizovací ceny jednotek BU je důležité vědět, že největší podíl na ceně je 
dán pořizovací cenou kompresoru na kalový plyn. Tento kompresor je řízený frekvenčním 
měničem, což umožňuje nastavit a stabilizovat požadované parametry technologie, hlavně 
tlak a průtok. Tyto parametry je možné měnit v určitém rozmezí pracovní křivky kompresoru, 
např. pro jednotku BU-50 je min/max  45 – 65 Nm3/h, v případě BU 100 je min/max 85 – 135 
Nm3/h. Zároveň s max. výkonem bude i pořizovací cena jednotky o něco vyšší, kalkulace je 
v následující tabulce.  

Tab. 5. Kalkulace jednotek s max. výkonem a prostou návratností 7 let, cena kalového plynu 2 Kč/Nm3, obsah CH4 
62 obj. % 

Typ jednotky       Navrhovaná 
pořizovací 
cena 
(mil.Kč) 

OPEX 
(mil.Kč/rok) 

Náklady 
na 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena 
BioCNG 
(Kč/Nm3) 

Cena produkce 
BioCNG (mil 
Kč/rok) 

Náklady 
(mil. 
Kč/rok) 
 

Prostá 
návratnost 
(roky) 

BU 50 (65) 15,3 0,85 7,4 15,1 4,88 2,38 6,1 
BU 100 (135) 19,6 1,2 6,2 11 7,39 4,15 6,0 

 

V Tab. 5 jsou použité obdobné parametry kalového plynu jako v Tab. 2 a doba prosté 
návratnosti jednotek se při max. výkonu jednotek snížila téměř o rok. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
V období 2015 – 2018 se úspěšně vyzkoušel provoz pilotní jednotky BioCNG na zemědělský a 
kalový plyn. Jednotka najela 4144 hod, odběr BioCNG byl celkem 1778 kg, z toho 1660 kg pro 
autobusy MHD. Cílem bylo nejen testovat různé konfigurace zapojení technologie, nebo 
vlastní aparáty a prvky M+R, osvojit si provozní zkušenosti včetně zkušeností s certifikací a 
revizemi provozu v zóně ATEX, ale získat zkušenosti a data k návrhu jednotek s většími 
kapacitami zpracovaného bioplynu. Aby byl provoz budoucích komerčních jednotek ziskový, 
je dobré vědět, které parametry tuto ziskovost budou ovlivňovat, kromě slibovaných dotací 
na „zelený“ plyn. V těchto parametrech je na prvním místě plánovaný výkon jednotky, protože 
při zvyšujícím se výkonu jednotky klesají poměrně značně provozní a servisní náklady. Hlavně 
v oblastech nižších výkonů, 25 – 250 Nm3/h, které jsou pro ČR typické, jsou tyto náklady 
v rozmezí 4,3 – 1,9 Kč/Nm3, přičemž pořizovací cena jednotky 250 Nm3/h není ani 3x vyšší, 
jak v případě malé jednotky 25 Nm3/h. K dalším důležitým parametrům patří cena kalového 
plynu. Její vliv na ziskovost je uvedený v Tab. 4. Zároveň je uvedený i vliv obsahu metanu v Tab. 
3, který je velmi malý, ale pouze v rozmezí 2 obj. %, při větším rozdílu koncentrací např. 5 % je 
už vliv koncentrace na ziskovost stejně velký jako snížení ceny kalového plynu o 0,5 Kč ze 2,- 
na 1,5 Kč/Nm3.  
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4. ZÁVĚRY 
Uvedená práce si klade za cíl dokumentovat zkušenosti s pilotním provozem BioCNG, ale také 
zvýšit potenciální zájem o komerční jednotky BioCNG, případně výrobu biometanu s vtláčením 
do plynárenské sítě. Obě aplikace, jsou pro provozy ČOV reálné, protože kalový plyn má 
výhodu vysokého obsahu metanu, v porovnání se zemědělským bioplynem i o 10 obj. % a 
často je ČOV a Dopravní Podnik vlastněný městem, a proto se očekává, že realizace BioCNG 
bude jednodušší.  Pro vtlačení biometanu do sítě bude v mnoha případech možné využít STL 
plynárenskou síť v areálu ČOV, zejména tam, kde provozy ČOV jsou součástí větší průmyslové 
aglomerace. 

PODĚKOVÁNÍ 
Tato práce byla realizována v rámci projektu TE02000077 „Smart regions-Buildings and 
Settlements Information Modeling, Technology and Infrastructure for Sustainable 
Development“ podporované TAČR a projektu LO1418 „Progressive development of 
Membrane Innovation Centre“ podporovaného programem NPU I Vzdělávání mládeže a 
sportu České republiky s využitím infrastruktury Membránového inovačního centra. 
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ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU METODOU 
POSTAERACE V POLOPROVOZNÍM MĚŘÍTKU 

DIGESTED SLUDGE QUALITY IMPROVEMENT BY POSTAERATION IN A PILOT 
SCALE 

Vojtíšková M.1*, Dijkema N.1, Nováková Z.2, Srb M.2, Cebe P.2, Jeníček P.1 
1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6  
2Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 15 
*autor pro korespondenci, email: Marie.Vojtiskova@vscht.cz 

ABSTRAKT 
Nakládání s čistírenskými kaly, zejména jejich finální zpracování, je stále aktuálním tématem. Proto jsou 
hledány nové metody pro zlepšení jejich vlastností a zmenšení množství. Dle dosavadních výsledků je 
takovou metodou postaerace anaerobně stabilizovaného kalu. Ta může zlepšit odvodnitelnost a přinést 
energetické úspory při finálním zpracování kalů, významně snížit koncentraci amoniakálního dusíku s 
pozitivním dopadem na odstranění dusíku v hlavní čistírenské lince, a v neposlední řadě snížit množství 
kalu. Tato metoda byla ověřována v poloprovozním měřítku při době zdržení 6, 4 a 2 dny s důrazem na 
odstranění dusíku a změnu odvodnitelnosti kalu. Nejlepší výsledky poskytla doba zdržení 4 dny. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Odstranění dusíku; odvodnitelnost; postaerace; stabilizovaný kal;  

ABSTRACT 
Sludge management, especially its final treatment, is still an actual issue. Therefore, new methods to 
improve their properties and reduce quantities are sought. According to our results, such method is 
postaeration of anaerobically digested sludge. It can improve dewaterability and bring energy savings in 
the final sludge treatment, significantly reduce total ammonia nitrogen concentration with a positive 
impact on nitrogen removal in the main treatment line, and also reduce the sludge quantity. 
This method was tested on a pilot scale at a retention time of 6, 4 and 2 days with an emphasis on 
nitrogen removal and change in sludge dewaterability. A retention time of 4 days provided the best 
results. 

KEYWORDS 
Digested sludge, dewaterability; nitrogen removal; postaeration 

1. ÚVOD 
Kaly jsou nevyhnutelným vedlejším produktem čištění odpadních vod. Ačkoliv jejich objem 
představuje jen několik procent (1 až 2 %) objemu čištěné vody, je v nich koncentrováno velké 
množství (50 až 80 %) původního znečištění (včetně toxických chemických sloučenin, nebo 
těžkých kovů) a patogenních mikroorganismů (viry, bakterie). Proto je nutné věnovat kalům 
zvláštní pozornost a zabývat se zdokonalením procesů jejich stabilizace. 

Jednou z možností je postaerace anaerobně stabilizovaného kalu, která kombinuje výhody a 
potlačuje nevýhody běžně využívané aerobní a anaerobní stabilizace. Jak naznačují některé 
studie, uvedením kalu do aerobních podmínek dochází k prohloubení rozkladu organických 
látek jen stěží rozložitelných v samotném anaerobním stupni. Dále je možné s velkou účinností 
odstranit amoniakální dusík, čímž se také redukuje množství dusíku recirkulovaného v celém 
čistírenském procesu. Naše nedávné výsledky naznačují, že dalším z důležitých efektů 
postaerace je zlepšení vlastností kalu, především odvodnitelnosti (Tomei a kol., 2011; Novak 
a kol., 2011; Parravicini a kol., 2008a; Vojtíšková a kol., 2017a). 
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Za posledních 10 let bylo publikováno několik studií zabývajících se procesem postaerace v 
laboratorním měřítku. Reaktory se lišily objemem, provozní teplotou, režimem aerace, 
použitou koncentrací kyslíku i dobou zdržení. Kevbrina a kol. uvádějí optimální podmínky: 
doba zdržení 3 až 4 dny, teplota 30 až 35°C, koncentrace rozpuštěného kyslíku při kontinuální 
aeraci 0,2 až 0,5 mg·L-1 a 0,7 až 1 mg·L-1 při aeraci přerušované. Parravicini a kol. vyzkoušeli 
postaeraci také na rakouské ČOV s kapacitou 720 tisíc EO. Uvedený experiment trval cca 600 
dní a bylo při něm dosaženo účinnosti odstranění amoniakálního dusíku 98 %, přičemž celkové 
roční náklady vzrostly kvůli postaeraci, dle autorů, o pouhých 0,19 € na EO a rok. Tyto pokusy 
však byly prováděny při dobách zdržení 6 dní s cílem co nejvíce využít biologickou nitrifikaci a 
denitrifikaci. Pro optimální aplikaci procesu by bylo vhodnější využít běžné uskladňovací 
nádrže, které tak dlouhé doby zdržení neumožňují (Kevbrina a kol., 2011; Parravicini a kol., 
2008b). 

Cílem poloprovozního testování bylo určení optimálních technologických parametrů (doba 
zdržení, intenzita aerace, zařazení anoxických etap) s důrazem na dosažení co nejlepší 
účinnosti odstranění amoniakálního dusíku a zlepšení odvodnitelnosti kalu (Vojtíšková a kol., 
2017a). 

2. MATERIÁL A METODY 

Vzorky kalu 
Vzorky směsného anaerobně stabilizovaného kalu byly odebírány na ÚČOV Praha, kde 
probíhalo poloprovozní testování.  

Laboratorní denitrifikační test 
V tomto experimentu byl 1 L kalu z odtoku kontinuálně promícháván v kádince umístěné na 
magnetické míchačce a zakryté parafilmem pro zamezení přístupu vzduchu. Vzorky byly 
odebrány v čase 0, 2, 4, 6 a 24 h a byla v nich měřena hodnota pH a koncentrace dusitanového 
dusíku. 

Laboratorní nitrifikační test 
1 L kalu z odtoku byl umístěn do vysokého skleněného válce, používaného v dřívějších 
vsádkových testech, a kontinuálně provzdušňován (průtok vzduchu 100 L·h-1). Každou hodinu 
byla měřena hodnota pH. Experiment byl ukončen po dosažení konstantní hodnoty pH. 
Koncentrace dusitanového dusíku byla stanovena na začátku a na konci experimentu. 

Poloprovozní postaerační reaktor 
Anaerobně stabilizovaný kal byl čerpán ze zásobní nádrže do reaktoru ve tvaru válce a objemu 
1 m3 (objem kalu 0,5 až 0,7 m3), kde byl kontinuálně promícháván pomaloběžným lopatkovým 
míchadlem a provzdušňován hrubobublinným aeračním elementem napojeným na 
dmychadlo. Pomocí sond byla on-line měřena koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnota 
pH kalu v reaktoru. Hladina kalu byla sledována prostřednictvím senzoru výšky hladiny 
spojeného s čerpadlem pro dávkování odpěňovače v případě nadměrného pěnění kalu. 
Odpouštění kalu z reaktoru do odpadu a připouštění nového anaerobně stabilizovaného kalu 
ze zásobní nádrže probíhalo pomocí čerpadel v pravidelných intervalech cca 4krát za den. 
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Obr. 1. Poloprovozní postaerační reaktor umístěný na ÚČOV Praha 

Analýzy 
Množství odebíraného a dodávaného kalu záviselo na testované době zdržení (6, 4 a 2 dny). 
Byly zjišťovány následující parametry: hodnota pH, koncentrace anorganického dusíku 
(dusitanový, dusičnanový, amoniakální), CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku), sušina celková 
(VL), sušina organická (VLorg) a CST (čas kapilárního sání).  

Vzorky pro stanovení koncentrace rozpuštěné CHSK, amoniakálního, dusitanového 
a dusičnanového dusíku byly odstředěny (13000 min-1, 10 min), zfiltrovány přes filtr se 
skleněnými vlákny (velikost pórů 0,45 µm) a poté vhodně naředěny. Analýzy byly prováděny 
podle standardních metod APHA (sušiny), modifikované ČSN EN 75 7452 (dusitanový dusík), 
ČSN 75 7455 (dusičnanový dusík), ČSN ISO 6060 (CHSK). Další použité metody jsou uvedeny 
níže. 

Čas kapilárního sání (CST). Analýza CST byla prováděna podle standardních metod a byly při ní 
použity přístroje CST3 v01.2001 (FIMA BRUNO), FILTR TEST (VŠCHT) a filtrační papír Whatman 
17. Metoda je založena na odpipetování vzorku kalu do nádobky tvaru dutého válce, jehož dno 
je tvořeno filtračním papírem. Filtrát je ve vzorku odsáván vlivem kapilárního sání a na papíru 
uvnitř nádobky se tvoří filtrační koláč. Vně nádobky postupuje kruhové filtrační čelo. Měří se 
čas v sekundách, za který postoupí čelo kapaliny na filtračním papíře o definovanou vzdálenost 
(Baskerville a kol., 2017). 

Centrifugační metoda hodnocení odvodnitelnosti. Do předem zvážené centrifugační zkumavky 
bylo odměřeno přibližně 25 mL kalu, poté byla zkumavka s kalem opět zvážena. Vzorek byl 
odstředěn při 13000 min-1 po dobu 10 min a kalová voda byla slita k další analýze. Množství 
odstraněné vody bylo vypočteno jako rozdíl hmotnosti kalové suspenze před odstředěním a 
hmotnosti kalového koláče. Koncentrace kalového koláče byla spočtena z hmotnosti kalového 
koláče a hmotnosti sušiny kalu a jeho specifické hmotnosti. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Experiment trval celkem 126 dní a byl rozdělen do několika fází, které se lišily použitými 
provozními parametry (viz Tab. 1). V tomto textu jsou diskutovány především výsledky týkající 
se odstranění dusíku a změny odvodnitelnosti. 

Tab. 1. Použité provozní parametry 

fáze t [d] HRT [d] průtok vzduchu [m3·h-1] 
1A 0 6 7,5 
1B 52 6 15 
2 63 4 15 
3 119 2 15 

 

Odstranění dusíku 
Stejně jako v předchozích laboratorních experimentech docházelo k odstranění 
amoniakálního dusíku fyzikálně chemicky (stripováním) i biochemicky (nitrifikací) (Vojtíšková 
akol., 2019). 

Ve fázi 1A byl amoniakální dusík vzhledem k vysokému pH (viz Obr. 2) odstraňován 
stripováním, což poukazuje na to, že použitý průtok vzduchu byl pro biochemickou oxidaci 
příliš nízký. Teprve po zvýšení průtoku vzduchu na dvojnásobek ve fázi 1B se začal objevovat 
dusitanový dusík svědčící o probíhající nitrifikaci, resp. nitritaci (viz Obr. 3). Poté byla doba 
zdržení snížena na 4 dny (fáze 2), přičemž nitrifikace byla pozorována i nadále. Ve fázi 3 
docházelo sice opět ke stripování amoniakálního dusíku, ale na rozdíl od laboratorních testů 
byla pozorována i nitrifikace. Vzhledem k tomu, že byla tato fáze krátká, pouze orientační, 
bude potřeba ověřit, zda by zvýšení průtoku vzduchu mohlo přinést i zvýšení koncentrace 
dusitanového a dusičnanového dusíku. Konverze amoniakálního dusíku na jednotlivé formy 
dusíku, získané výpočtem, je znázorněna na Obr. 4.  

Před přechodem z fáze 1B do fáze 2 byly navíc provedeny dva laboratorní experimenty – 
denitrifikační test pro zjištění vhodnosti zařazení anoxických fází a nitrifikační test pro určení 
maximální dosažitelné koncentrace dusitanového dusíku.   

Výsledky denitrifikačního testu ukázaly, že koncentrace dusitanového dusíku se příliš 
nezměnila ani po 24 hod. Anoxické fáze tedy zařazeny nebyly. Vysvětlení může být hned 
několik. První je, že v kalu z reaktoru byla pravděpodobně stále příliš vysoká koncentrace 
rozpuštěného kyslíku, která vedla spíše k mírnému nárůstu namísto poklesu koncentrace 
dusitanového dusíku, a poklesu hodnoty pH. Dalším vysvětlením by mohl být nedostatek 
vhodného substrátu pro denitrifikační bakterie nebo vytvoření podmínek pro ně nepříznivých. 
Například Glass a kol. poukazují na inhibici denitrifikace při koncentracích dusitanového dusíku 
30 až 250 mg·L-1 a hodnotách pH 6 až 7 (Glass a kol., 1998). 

Pomocí nitrifikačního testu byla zjištěna maximální hodnota koncentrace dusitanového dusíku 
kolem 600 mg·L-1 (při pH 5,5), která se velmi blížila hodnotě dosažené se současným 
nastavením poloprovozního reaktoru. Je pravděpodobné, že další konverze amoniakálního 
dusíku na dusík dusitanový byla inhibována nízkým pH a při jeho úpravě by bylo možné 
dosahovat vyšších účinností odstranění dusíku. 
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Obr. 2. Hodnota pH v odtoku a přítoku v průběhu experimentu 

 

 
Obr. 3. Koncentrace dusitanového dusíku v odtoku a přítoku v průběhu experimentu 
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Obr. 4. Konverze amoniakálního dusíku 

Změna odvodnitelnosti 
Hodnocena byla vždy odvodnitelnost kalu před postaerací (tzn. přítoku) a po ní (tzn. odtoku). 
Pro účely zhodnocení změny odvodnitelnosti byly použity již osvědčené parametry specifický 
čas kapilárního sání (CSTS) a sušina kalu v kalovém koláči. O zlepšení odvodnitelnosti se dá 
hovořit v případě, že je CSTS co nejnižší a sušina kalu v kalovém koláči co nejvyšší. Vzhledem 
k tomu, že výpočet těchto parametrů zahrnuje koncentraci celkové sušiny kalu, popisují 
skutečnost lépe než přímo měřený čas kapilárního sání a množství odstraněné vody. 

CST, resp. CSTS se opět ukázal jako parametr dobrý pro vyjádření rychlosti odvodnění ale 
nevhodný pro vyčíslení účinnosti odvodnění. Proto zde uvádíme pouze výsledky získané 
pomocí centrifugační metody hodnocení odvodnitelnosti. 

Proměnlivá koncentrace celkové sušiny kalu v přítoku (viz Obr. 5) zapříčinila kolísání 
koncentrace celkové sušiny i v odtoku, což mělo velký vliv na výsledky odvodnitelnosti 
zejména ve fázi 2 (Obr. 6). Sušina kalu v kalovém koláči vzrostla ve fázi 1 v průměru o 6 % a ve 
fázi 2 až o 8 %. Tento pokles by spolu s poklesem celkové sušiny přinesl i významné snížení 
finálního množství kalu. 
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Obr. 5. Celková sušina v odtoku a přítoku v průběhu experimentu 

 

 
Obr. 6. Koncentrace sušiny v kalovém koláči v odtoku a přítoku v průběhu experimentu 

Nejlepší výsledky byly zaznamenány ve fázi 2, průměrné účinnosti odstranění uvádí Tab. 2. 
Nutno podotknout, že odstranění CHSK, které bylo pouze doplňující informací, výrazně 
ovlivnilo nadávkování velkého množství odpěňovače, ke kterému v této fázi nedopatřením 
došlo. 

Tab. 2. Průměrné účinnosti odstranění 

 účinnost odstranění [%] 
amoniakální dusík 54 ± 9 
rozpuštěná CHSKCr -51 ± 75 
organická sušina (VLorg) 3 ± 21 
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4. ZÁVĚRY 
Během poloprovozního testování postaerace bylo zaznamenáno účinné odstranění 
amoniakálního dusíku a to jak stripováním, tak nitrifikací. Průměrná účinnost ve fázi 2 byla 54 
± 9 %.  

Dále byla až o 8 % zlepšena odvodnitelnost kalu, která byla ale výrazně ovlivněna fluktuacemi 
koncentrace celkové sušiny kalu na přítoku do reaktoru. 

Navazující experiment se bude zabývat další optimalizací doby zdržení a intenzity aerace a 
bude věnována pozornost i vlivu postaerace na koncentraci mikropolutantů ve stabilizovaném 
kalu, například léčiv. 
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ČISTÍRENSKÝ KAL – CESTA OD PROBLÉMOVÉHO ODPADU PO CENNOU 
SUROVINU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 

SEWAGE SLUDGE - THE WAY FROM PROBLEMATIC WASTE TO VALUABLE RAW 
MATERIAL FOR AGRICULTURE 

Bábíček R. 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 
email: babicek.richard@gmail.com 

ABSTRAKT 
Příspěvek prezentuje jednu z možností jak nakládat s čistírenským kalem po zahájení platnosti 
přísnějších podmínek vyhlášky č.437/2016 Sb. Jde o řešení společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.  Je popsána cesta vedoucí ke vzniku nové Koncepce kalového hospodářství, proces 
zavádění a také novinky a budoucnost této koncepce. Příspěvek prezentuje cestu od našich kalových 
koncovek přes zpracovatele až po uložení koncového produktu na zemědělskou půdu. Prezentovány 
budou také výhody plynoucí z uložení vzniklých kompostů na půdu a to zkušenosti přímo koncových 
uživatelů. Zároveň jsou zmíněny i výhody plynoucí pro naši společnost. Na závěr příspěvek popisuje 
možnou, a jak my doufáme, velmi vzdálenou budoucnost zpracování kalů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírenské kaly; kalová koncepce; kompostování; rizikové látky; zemědělská půda,  

ABSTRACT 
The paper presents one of the options how to treat sewage sludge for the stricter conditions of Decree 
No. 437/2016 Coll. It is a solution of company Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. It describes the way, 
which leading to the creation of a new concept of sludge management, the introduction process and 
also the news and future of this concept. The paper presents the way from our sludge through to 
processors to the placement of the end product on agricultural land. There will be also presented 
advantages resulting from the placement of the composts on the soil, namely the experience of the end 
users.At the same time are mentioned advantages for our company. Finally, the paper describes the 
possible and, as we hope, very distant future of sludge processing. 

KEYWORDS 
Agricultural land; composting; hazardous substances; sewage sludge; sludge concept 

1. ÚVOD 
Naše společnost působí na území, pro které je typická velmi silná zemědělská činnost se 
zaměřením na produkci obilovin, řepky olejky, kukuřice a v neposlední řadě také révy vinné. 
Každá z těchto plodin vyžaduje kvalitní půdy. Bohužel způsob hospodaření některých 
zemědělských subjektů vede k vyčerpání těchto půd a ke vzniku neúrodných půd. To co se 
dařilo celá staletí, držet půdu velmi úrodnou, bylo bohužel za posledních 30 let zničeno. Je 
pouhým okem pozorovatelné, kam vede takový způsob hospodaření. Půda původně tmavě 
hnědá až skoro do černa je místy žlutá až bílá. Toto se pak projevuje po výsadbě plodin. Tam, 
kde je půda žlutá až bílá je vidět jen malé neduživé rostlinky s minimálními nebo až žádnými 
výnosy. Většina takto hospodařících zemědělců půdy opustí ve stavu velmi se podobajícímu 
poušti. Tyto půdy pak přebírá jiný zemědělský podnik a snaží se z takových půd udělat znovu 
půdy úrodné. Bohužel jsou za přihlížení státu i zemědělci, kteří tyto půdy přejímají a jen 
z důvodu dotací tyto půdy i nadále plundrují. Jako ideálním prostředkem pro znovu zúrodnění 
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takovýchto půd a také prostředkem pro udržení úrodnosti se ukázal být kompost s až 50 % 
podílem čistírenských kalů.  

 

2. CESTA 
Naše firma, stejně jako většina vodárenských společností, likvidovala do roku 2002 kal na 
skládkách komunálního odpadu. Jen velmi malý podíl se dařilo uplatňovat na kompostárně.  

V půli roku 2002 jsme kal začali předávat firmě, která kal využívala pro výrobu kompostů, 
rekultivačních směsí a také kal přímo aplikovala na zemědělské půdě. Tato firma kal odvážela 
ven z našeho regionu a to bylo dle mě velmi nepraktické, mělo to nulový přínos pro náš region.   

V roce 2003 jsme začali sondovat možnosti přímé aplikace čistírenských kalů na zemědělskou 
půdu v našem regionu. Všude jsme u zemědělců dost tvrdě naráželi – čistírenský kal obsahuje 
vysoké množství těžkých kovů a z legislativy z toho pro zemědělce vyplývá velké množství 
povinností. V prvních letech nikoho nepřesvědčili ani podrobné rozbory dokazující hodně 
podlimitní obsahy těžkých kovů. Nabízeli jsme převzetí všech povinností vyplývající 
z legislativy. První zemědělec přijal pokusně čistírenský kal na svou půdu až v roce 2007. Ihned 
po první úrodě si spolupráci vyhodnotil jako pozitivní a i v dalších letech čistírenský kal přijímal 
na své půdy. Naše firma mezitím vyměnila odběratele našeho kalu. Nový odběratel měl 
tendenci a snahu, která se velmi dobře dařila, uplatňovat kal u místních zemědělců.  

Pro nás to ale neznamenalo nehledat optimálnější řešení. Pro mě osobně tím řešením bylo 
kompostování kalu a jeho aplikace na půdu přímo zemědělci. Výhoda je v tom, že zemědělec 
má rozbory půdy a ví, co která půda potřebuje. Má-li navíc vlastní kompostárnu je schopen si 
vyrobit kompost na míru konkrétní půdě. Opět bohužel většina zemědělců nabízenou 
spolupráci odmítala.  

V době, kdy se chystalo vydání nové vyhlášky upravující podmínky použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, bylo zřejmé, že naše čistírenské kaly nebude na zemědělské půdě možno 
uplatnit bez řádné hygienizace. Začala proto velmi podrobná analýza možností úpravy 
čistírenských kalů s cílem vytvoření Koncepce kalového hospodářství společnosti Vodovody a 
kanalizace Hodonín, a.s. Po necelých pěti letech testů, zkoušek různých technologií se 
koncepci podařilo vypracovat. Detailní popis naší koncepce, i s popisem procesu vzniku je ve 
sborníku přednášek z konference Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV, 16.-18.10.2017 
Podbanské.  

V roce 2016 se podařilo uzavřít nový smluvní vztah s kompostárnou, kterou provozuje místní 
velký zemědělec, který nemá problém celou produkci vyrobeného kompostu uplatnit na svých 
obhospodařovaných polích. Spolupráce s touto kompostárnou je tak výhodná pro obě strany. 
Výhodou pro nás je to, že kompostárna se nachází zhruba uprostřed našeho regionu. Tím jsou 
optimalizovány náklady na dopravu. Cena, kterou platíme za likvidaci kalů na kompostárně je 
výrazně nižší i z toho důvodu, že se jen spolupodílíme na ceně za kompletní kompostaci kalu. 
V tom vidím velkou výhodu ve srovnání s firmami, které se zabývají kompostací a výsledný 
produkt musí prodávat ostatním subjektů. Což je těžší i vhledem k nesmyslné a neférové 
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kampani proti čistírenskému kalu v kompostech, jen z důvodu snahy o prodej technologií na 
jiný způsob zpracování kalů.  

3. PROČ 
Důvodů pro naši snahu vracet kal na zemědělskou půdu je hned několik. Prvotní je snaha 
uplatnit kal jako cennou surovinu pro zemědělství. Vzniklý kompost je pro půdu cenným 
zdrojem organické hmoty, stopových prvků, živin pro půdy a také zdrojem anorganických 
prvků důležitých pro zdraví vývoj rostlin. Jsme si plně vědomi, že čistírenský kal, který je 
využíván pro výrobu kompostu obsahuje i rizikové prvky – organické sloučeniny, patogeny, 
mikroorganismy, zbytky léčiv atd. Proto je nutno spolupracovat s kompostárnou, která zaručí 
výrobu jen kvalitního kompostu. Protože jen kvalitní kompost je přínosem pro půdu.  Z 
pohledu zemědělce je dodávka organiky do půdy důležitá také proto, že v případě absence 
organiky v půdě je velmi omezen účinek průmyslových anorganických (minerálních) hnojiv.   

Kompost dodávající organickou hmotu do půdy je schopen vytvořit kvalitní půdní blok schopný 
zadržet až stovky litrů v jednom m3 půdního bloku. To je další důvod naší snahy o vracení 
čistírenského kalu na zemědělskou půdu. Půda s dostatkem organiky zadrží vodu v krajině a 
tím samozřejmě klesá nutnost půdu zavlažovat. Sníží se tím odběry povrchových a spodních 
vod. To vede v konečném důsledku k navýšení množství vod potřebných pro výrobu pitné 
vody. Dle mého názoru se jedná o velmi účinný nástroj boje proti suchu v krajině. Půda bez 
organických látek vytvoří v hloubce 30 – 100 cm pevný nepropustný blok. Tento blok 
nepropustí do spodních vrstev ani kořeny rostlin. Rostliny se tak nedostanou ke spodní vodě 
a musí vystačit jen s dešťovou vodou nebo vodou ze zavlažování. Toto je výsledek mých 
vlastních experimentů. Po dodávce prvotní dávky organiky může trvat až 3 roky než půda 
propustí kořeny rostlin do nižších vrstev. 

Jedním z hlavních důvodů je i snaha o návrat hlavních živin dusíku, fosforu a draslíku do půd. 
Snahy o získávání těchto prvků, hlavně fosforu, mají jistě smysl a i my se zabýváme intenzivně 
výzkumem v oblasti tvorby struvitu. Jsou to metody využitelné v případech, že čistírenský kal 
vznikající na ČOV není z nějakých důvodů na zemědělských půdách uplatnitelný. Náš případ je 
takový, že naše kaly jsou na půdě uplatnitelné po jejich zapracování do kompostů. Tyto 
komposty jsou pak plně využitelné i jako náhrada právě nejběžnějších anorganických hnojiv 
na bázi dusíku, fosforu a draslíku – NPK. To s příznivým obsahem organiky vede k velmi 
příznivému účinku na úrodnost půd.  

4. VSTUP – VÝSTUP  
Čistírenský kal vznikající na našich ČOV splňuje požadavky pro přímou aplikaci Vyhlášky č. 437/ 
2016 Sb. jen částečně. Kal je proto nutné před jeho uložením na zemědělskou půdu smíchat 
s inertním materiálem. Tímto materiálem je seno a sláma dodávaná kompostárnou z vlastních 
zdrojů. Kal dle normy ČSN 465735 splňuje parametry materiálu použitelného pro kompostaci. 
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Tab. 1.  Přehled obsahu rizikových prvků v čistírenských kalech společnosti VAK Hodonín, a.s. a jejich porovnání 
s limitními hodnotami stanovenými příslušnými vyhláškami 

Arzen Kadmium Chrom Měď Rtuť Molybden Nikl Olovo Zinek 
mg/kg 
suš. mg/kg suš. mg/kg 

suš. 
mg/kg 
suš. 

mg/kg 
suš. mg/kg suš. mg/kg 

suš. 
mg/kg 
suš. mg/kg suš. 

Vážený průměr sledovaných rizikových látek v čistírenských kalech společnosti VAK Hodonín, a.s. 

2,62 0,35 74,92 139,1 0,87 5,73 17,5 17,56 723,1 

Maximální obsah sledovaných rizikových látek v čistírenských kalech společnosti VAK Hodonín, a.s. 

4,6 0,8 845 217 2,1 13,4 31,5 379 1160 

Obsah sledovaných rizikových látek v hotových kompostech 

3,5 0,36 9,12 64,2 0,176 2,84 7,36 4,35 288 

Nejvyšší přípustné množství sledovaných parametrů pro materiál určený ke kompostaci dle ČSN 465735 

50 13 1000 1200 10 25 200 500 3000 

Mezní hodnoty koncentrací rizikových látek dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 437/2016 Sb. v kalech pro jejich použití 
na zemědělské půdě 

30 5 200 500 4 - 100 200 2500 

Limitní hodnoty rizikových prvků v kompostu dle vyhlášky č. 474/2000 Sb. 

20 2 100 150 1 20 50 100 600 

 

 

Tab. 2.  Přehled mikrobiologických kritérií – obsah v čistírenském kalu ve srovnání s přílohou č. 7 vyhlášky 
437/2016 Sb. pro kal kategorie I.  

Indikátorový 
mikroorganismus Jednotky Limitní hodnota Hodnoty VAK 

Hodonín, a.s. 

 
Hodnoty 
výsledného 
kompostu 
 

 
Salmonella spp. 
 

Nález v 1 g sušiny negativní negativní 
 
negativní 

 
Termotolerantní 
koliformní bakterie 
 

KTJ v 1 g sušiny <103 8,2 x 105 
 
< 5 x 101 
 

 
Enterokoky 
 

KTJ v 1 g sušiny <103 5,7 x 105 < 1 x 101 

 
Escherichia coli 
 
 

KTJ v 1 g sušiny <103 6,6 x 105 < 5 x 101 
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Z Tab. 2  je patrné, že čistírenský kal produkovaný na provozech společnosti VAK Hodonín, a.s. 
je bez řádné hygienizace nemožné ukládat na zemědělskou půdu. Plnou hygienizaci zajišťuje 
kompostárna. Důkazem účinnosti kompostovacího procesu jsou výsledky pravidelných 
zkoušek hotových kompostů. Hodnoty sledovaných mikrobiologických ukazatelů jsou vždy 
pod hranicí stanovitelnosti a plně vyhovují všem vyhláškám upravujícím ukládání čistírenských 
kalů a hnojiv z nich vyrobených na zemědělskou půdu.   

5. KOMPOST A JEHO UPLATNĚNÍ  
Celková roční produkce kompostárny je 19 000 tun. Konečným produktem kompostárny je 
organické hnojivo Zeraganic s vysoce hnojivými účinky. Samotný provozovatel ukládá na své 
půdy 17 500 tun, 1000 tun je využito vinohradníky při výsadbě vinic a 500 tun jde do 
maloprodeje.  

Při použití kompostů na zemědělské půdě je i v době suchých let patrný nárůst výnosů a to až 
o 15%. V případě použití kompostů při zakládání vinic jsou viditelné velké rozdíly v přírůstcích 
jednotlivých sazenic a také první úrody vykazují kvalitní výnosy. 

Kompostárna prošla v letošním roce řádnou validací, kterou provedl Státní zdravotní ústav a 
ze závěru zprávy vyplývá, že celý proces kompostace umožňuje redukci vnesených 
mikroorganismů až o 7 řádů. To plně vyhovuje vyhlášce č. 437/2016 Sb. Kompost je proto 
možné bez problémů používat na zemědělské půdě.  

V současné době je mezi ostatními zemědělskými podniky stále větší zájem o tento kompost. 
Problémem je nemožnost v současné době zvýšit kapacitu kompostárny.  

6. MOŽNÁ BUDOUCNOST 
V době hledání koncepce kalové koncovky jsme hledali i varianty pro případ, že kal nebude 
možné kompostovat. Jako zajímavé nám vyšlo řešení kal sušit na solární sušárně a poté 
peletovat se senem z našich pramenišť a také se slámou dodávanou nám zemědělci, kteří by 
poté odebírali hotový produkt k hnojení vlastních polností. ALE – je-li sušení kalů jeho 
hygienizací a je-li jí i kompostace, tak proč kal sušit. Půda sice dostane organiku, ale potřebuje 
také vodu a tu sušením zcela nelogicky odstraníme. Proto mi stále jako nejlepší vychází řešení 
kal kompostovat – sušina výsledného produktu je až 35 - 50 %. Zatím neexistuje alternativa, 
jak půdu na území naší republiky udržet v plné kondici bez vnosu kompostů s obsahem 
organiky a minerálních hnojiv v optimálním složení z čistírenského kalu. Tím, že došlo 
k eliminaci živočišné výroby na minimum, chybí zemědělcům hmota pro prohnojování půd 
organikou. Pouhé zanechávání slámy nepomůže a dochází ke stále větší degradaci půd.   

Uvědomujeme si, že kal obsahuje i jiné rizikové prvky než jen těžké kovy – antibiotika jiná 
léčiva, mikroplasty apod. Jistě se k nim v dalších letech přidají, v souvislosti s rozvojem 
analytických metod, i další látky. U všech těchto látek je nejasný vliv na zdravý vývoj flóry, 
fauny a také na lidské zdraví. Výzkum v této oblasti může výrazně přispět ke změně legislativy 
a k nutnosti čistírenský kal zpracovávat termicky. Jediným důvodem likvidovat kvalitní 
čistírenský kal termicky v současnosti je jen princip předběžné opatrnosti. Termická likvidace 
kvalitních čistírenských kalů mi přijde jako zbytečné plýtvání nejen kvalitní surovinou pro 
zemědělskou půdu, ale i teplenou energií, lehce přeměnitelnou v energii elektrickou.   
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7. ZÁVĚRY 
Uplatnění čistírenských kalů v zemědělství je při dodržení všech zákonných povinností možné. 
Důležité je mít k dispozici kvalitní čistírenský kal a také validovanou kompostárnu 
s odpovědným přístupem k obhospodařovaným půdám.  

Prezentovaná spolupráce vodohospodářské firmy a zemědělského podniku je možná a může 
fungovat k obapolné spokojenosti u obou zainteresovaných stran.  
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MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA JAKO NÁSTROJ ADAPTACE NA 
KLIMATICKOU ZMĚNU 

BLUE-GREEN INFRASTRUCTURE AS A CLIMATE CHANGE ADAPTATION TOOL 

Hora D. 
Treewalker, s.r.o., Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily  
email: david.hora@treewalker.cz 

ABSTRAKT 
Modrozelená infrastruktura je významný nástroj pro adaptaci na změnu klimatu v sídlech. Nejdůležitější 
adaptační funkce poskytované zelenou infrastrukturou spočívají v intercepci, infiltraci, akumulaci vody 
a jejím následném odparu. Pro posilování těchto funkcí máme možnost realizovat řadu 
managementových, komplexních nebo systémových opatření, které vedou ke zvýšení ekosystémových 
služeb jednotlivých prvků zelené nebo modré infrastruktury. Kromě podpory dílčích opatření je pro 
adaptaci měst klíčový systémový přístup k problematice MZI. Jedním z možných motivačních a 
regulačních nástrojů je nově vytvořený Index MZI. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adaptace na změnu klimatu; ekosystémové služby; Index modrozelené infrastruktury; zelená 
infrastruktura 

ABSTRACT 
Blue-green infrastructure (BGI) is a significant climate change adaptation tool in cities. The most 
important adaptation functions provided are interception, infiltration, water accumulation and 
evapotranspiration. In order to support these functions, many management, complex or systemic 
measures can be realised increasing ekosystem functions of individual elements BGI. Beside the support 
of partial measures, systemic approach to BGI is crucial. The newly developed Index of BGI could become 
one of the motivation and regulation tools.  

KEYWORDS 
Blue-green Infrastructure Index; climate change adaptation; ekosystem services; green infrastructure 
 

1. ÚVOD 
Modrozelená infrastruktura (MZI) představuje vzájemně propojený soubor opatření zmírňující 
negativní vlivy urbanizace a dopady klimatické změny v sídlech. Systémově jsou propojovány 
prvky „zelené“ infrastruktury (např. stromy, trávníky, střešní zahrady) s prvky „modré“ 
infrastruktury (např. průlehy, vsakovací rýhy). Vzájemným propojováním a kombinováním 
těchto prvků dále dochází k nárůstu jejich funkcí a tzv. ekosystémových služeb, které plní a 
které od nich očekáváme. 

Veřejná zeleň prostupující intravilány měst hraje v životě obyvatel měst významnou roli od 
renesance. Její významný rozvoj nastává zejména díky romantickému hnutí, které reagovalo 
na průmyslovou revoluci a její podněty (Pondělíček, 2010). Dochází ke zpřístupňování 
soukromých zahrad a parků veřejnosti, budování veřejných parků ze zdrojů soukromých 
mecenášů a rozhodnutím městských rad a následně činností okrašlovacích spolků. 
Zvelebování veřejných prostranství pro pobyt a rekreaci zejména tehdejší střední a vyšší třídy 
přináší do měst a urbanismu řadu pozitivních změn a pokládá základy, ze kterých centra měst 
čerpají po další dvě století.  
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Tehdejší cíl této zelené infrastruktury hledal její funkce zejména v estetických, kulturně-
sociálních a rekreačních funkcích. Při úpravách zeleně se kladl důraz zejména na estetiku, popř. 
užitnost (např. využívání biomasy zbylé po tvarování stromů pro zimní krmení). Veřejná zeleň 
samozřejmě plnila všechny ostatní funkce, o kterých mluvíme v současné době, ale pokud byly 
popsány, tak byly vnímány jako automatický „vedlejší“ produkt, popř. nebyl tlak na jejich 
preferování.  

V dnešní době dochází ke změně paradigmatu v mnoha oblastech tradičních přístupů a 
technologií, které zajišťují ve fungování měst. A tak jako voda hraje v současném světě jiné 
role a funkce, také u veřejné zeleně je tomu stejně. A to přesto, že stromy jsou stále tytéž 
stromy a voda je stále toutéž vodou. Současné prioritní funkce veřejné zeleně v sídlech 
vnímáme více v oblasti mikroklimatické, ekonomické (ekosystémové služby) a biologické 
(biodiverzita). Souhrnně bychom mohli dnešní klíčové funkce nazývat funkcemi adaptačními. 
Při tom ale neustupujeme od estetického a rekreačního rozměru tohoto prvku veřejného 
prostoru. Zeleň funguje i jako místo komunikace mezi lidmi, místo vzniku sociálních vazeb a 
návyků člověka, a proto musí být obyvatelům města tento komfort dopřán v plné míře 
(Pondělíček, 2010). 

Klimatická změna přináší pro naše sídla ovlivnění v takovém rozsahu, že ani velmi bohatá 
společnost není schopna je zmírnit pouze za využití technických opatření (tzv. „šedé“ 
infrastruktury). Nutně se musíme při hledání řešení obrátit také na přírodě blízká řešení. Ta 
mají výraznou výhodu zejména v samo obnovovacích procesech a ve velké efektivitě za 
minimálního přísunu lidské energie, využívají totiž přímou přeměnu sluneční energie. Prvky 
zelené infrastruktury – zejména stromy, patří mezi jedny z mála opatření, u kterých po jejich 
dokončení (instalaci) hodnota a efektivnost s postupujícím časem dále vzrůstá. A neposlední 
výhodou prvků MZI je kromě vysoké funkčnosti i estetické působení, jež má přímý vliv na 
kvalitu života v dané lokalitě. 

V České republice chybí systémový přístup pro navrhování a realizaci adaptačních opatření 
pomocí MZI. U řady realizací není patrné vzájemné propojení zelené a modré infrastruktury, 
čímž klesá jejich efektivita. Cílem příspěvku je poukázat na možné úpravy v přístupu k 
managementu a realizaci prvků zelené infrastruktury, které podporují jejich vzájemné 
propojení s modrou infrastrukturou a zvyšují adaptační funkce MZI. V oblasti systémových 
opatření příspěvek představuje nově vyvinutý Index MZI (IMZI) jakožto možný regulační a 
motivační nástroj.  

2. ZÁKLADNÍ PRVKY ZI A TECHNOLOGIE PODPORUJÍCÍ FUNKCI MZI V SOUVISLOSTI SE 
ZMĚNOU KLIMATU 

Hlavním principem MZI je maximální využití přírodních a trvale udržitelných procesů, které 
doplňujeme o technické prvky pro maximalizaci přirozených funkcí. Pro danou lokalitu či 
oblast vždy hledáme řešení směrem od jednoduchých k technicky složitějším, od jednoduše 
udržitelných směrem k náročným na údržbu (Vítek a kol., 2018).  

Jedním ze dvou základních kamenů MZI je zeleň – tedy rostlinný kryt ve spojení s půdou či 
pěstebním substrátem. Modrá a zelená infrastruktura se navzájem podporují a jejich vztah je 
provázán ve dvou velmi silných rovinách. V oblasti prevence proti záplavám mají prvky zeleně 
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(stromy, trávníky, střešní zahrady apod.) výrazný podíl na prevenci vzniku srážkového odtoku 
a snížení jeho objemu (Vítek a kol., 2018). Význam zelené infrastruktury je z tohoto hlediska 
nezanedbatelný i při běžných deštích, které tvoří cca 65 – 80 % celkového úhrnu (Stránský a 
kol., 2019). Druhou silnou vazbou je naopak dotování potřeb sídelní zeleně vodou tak, aby 
plnila očekávané ekosystémové služby (ochlazování, stínění apod.).  

Mezi klíčové služby, které ve vztahu k modré infrastruktuře poskytuje zeleň, respektive systém 
půda-vegetace, patří: 

• intercepce, 
• infiltrace, 
• akumulace,  
• filtrace, 
• odpar. 

Intercepcí (zadržení na povrchu listů), infiltrací a akumulací v půdě dochází k zachycení, 
zpomalení odtoku a spotřebě vody v dané lokalitě. Následnou transpirací pak také k 
ochlazování okolí a podpoře malého vodního cyklu. Právě tyto funkce spolu se zastíněním 
zpevněných ploch a objektů jsou základními nástroji, na kterých staví adaptační strategie měst 
a obcí (Ministerstvo životního prostředí, 2015). 

Odpovědné pojetí modrozelené infrastruktury nutně vyžaduje aktivní spolupráci minimálně 
krajinářských architektů s vodohospodáři, ale při tvorbě odpovědných projektů budeme 
mluvit ještě o spolupráci s dopravními a městskými inženýry, urbanisty a možná i sociology. 
Domnívám se, že systémy sídelní zeleně bez vazby na modrou infrastrukturu a generely 
odvodnění bez té zelené nemohou v podmínkách, které nastávají, obstát. 

Filozofie a principy MZI nám pomáhají řešit hned dva klíčové problémy:  

• podporu adaptačních funkcí zeleně, 
• technologie, které nám umožňují dlouhodobé udržení jednotlivých prvků zeleně. 

Zelená infrastruktura je tvořena souborem bylinných a dřevitých společenstev v různých 
formách pěstebních tvarů a prvků. Obecně mluvíme o stromech, vegetačních střechách, 
travnatých plochách, trvalkových záhonech, popínavých rostlinách, vegetačních fasádách 
apod. Zaměřil bych se na tři nejvýznamnější vegetační prvky z hlediska účinnosti a rozšířenosti 
(či potenciálu) v systému MZI. Jedná se o stromy, travnaté plochy a vegetační střechy.  

Stromy nabízejí unikátní prvek zelené infrastruktury, neboť svým trojrozměrným uspořádáním 
neomezují využití volného povrchu pod svou korunou. Jedná se o „výkonné klimatizační 
jednotky“ umístěné do prostorů mezi budovy (Pokorný, 2016). Primární funkce stromů 
spočívají ve stínění zpevněných povrchů a aktivnímu ochlazování transpirací (odparem) vody. 
Nezanedbatelná funkce spočívá v zachycení části srážek tzv. intercepcí (u listnatých stromů 
10  – 15 % ročního úhrnu) jako prevenci vzniku srážkového odtoku.  

Z těchto skutečností je zřejmé, že čím větší bude objem koruny stromu, tím větší bude jeho 
funkčnost. Toto jednoduché pravidlo je samozřejmě nutné podrobit dalším požadavkům 
prostoru a nelze ho otrocky přejímat. Při navrhování výsadeb musíme brát v potaz prostorové 
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možnosti, estetiku, památkovou ochranu, provětrávací koridory města apod. I přesto lze 
tvrdit, že z hlediska adaptačních požadavků potřebujeme pěstovat stromy s většími korunami, 
než je běžný stav v ČR.  

Bez změny technologií podporujících funkce MZI je složité očekávat u stromů ve výrazném 
stresu plnění požadovaných funkcí. Pokud strom vlivem nedostatku vody ukončuje vegetaci 
předčasně a ztrácí olistění od poloviny srpna, pak zároveň přestává plnit adaptační funkce 
v nejkritičtějším období.  

Zajímavou koincidencí je, že s měnícím se klimatem se kromě původních preferovaných funkcí 
zeleně mění i požadavky na technologie pěstování a udržení zeleně v sídlech, a to zejména 
stromů. Stromy jako dlouhověké organizmy jsou napevno spjaty se svým stanovištěm. 
Stanovištní podmínky městského prostředí kladou, nezávisle na kvalitě péče, kterou jsme 
schopni zajistit, výrazné stresové podmínky (imisní zátěž, světelný smog, zhutnění půdy, 
nedostatek vody). Změna klimatu posouvá u řady stromů stresovou zátěž za hranici vratných 
změn na tzv. mortalitní spirále (Clark and Matheny, 1991). Tento posun vnímáme nejen na 
úrovni konkrétních jedinců, ale i na úrovni celých taxonů.  

Technologie zakládání prvků zeleně a péče o ně v době ovlivněné klimatickou změnou musí 
počítat zejména se změněnou distribucí srážek. Projevy v oblasti srážkové aktivity spočívají 
zejména v rostoucích hodnotách intenzit a periodicit výskytu dešťů a v delších obdobích bez 
výskytu srážek (Ministerstvo životního prostředí, 2015).  

Travnaté plochy budou vzhledem k rozsahu zastoupení co do celkové plochy i do budoucna 
nezastupitelným prvkem MZI, a to i přes skutečnost, že směrem do center měst jejich podíl 
významně klesá. Jejich prioritní funkcí je, že vytvářejí typ povrchového krytu, který je prevencí 
před vznikem tepelného ostrova, umožňují infiltraci a akumulaci srážkových vod a navíc 
aktivně ochlazují okolí transpirací zachycené vody.  

Schopnost infiltrace závisí zejména na míře zhutnění půdy, dostupnosti pro vodu z okolních 
ploch, typu travního porostu (výška, diverzita), typu půdy (obsah humusu) a na konfiguraci 
terénu. Všechny tyto parametry jsou ovlivnitelné i při běžném managementu, a proto je 
možné relativně rychle a levně dosáhnout pozitivního posunu k požadovaným funkcím MZI. 

Vegetační střechy mají v sídlech jeden z největších potenciálů rozvoje. Plocha střech je 
nejvýrazněji využitelnou plochou pro adaptační strategie zejména v potenciálu snížení 
povrchového odtoku srážkové vody, ochlazovaní transpirací a změny albeda tradičních 
materiálů střešních krytin. Limity jsou nejčastěji dané konstrukcemi střech a zájmy památkové 
ochrany, nezávisle na těchto limitech je i v současné době tento potenciál obrovský. 

3. CESTY PODPORY ADAPTAČNÍCH FUNKCÍ MZI 
Požadovaných adaptačních funkcí MZI můžeme dosáhnout třemi cestami či jejich kombinací. 
Tato opatření bych rozdělil na:   

• managementová, 
• komplexní, 
• systémová. 
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Managementová opatření 
Tato opatření spočívají v úpravě či změně technologie péče o daný vegetační prvek většinou 
bez požadavků na složitou projektovou přípravu či projednávání. Z výše uvedených 
vegetačních prvků je lze nejefektivněji aplikovat u travnatých ploch a stromů. Mezi nesporné 
výhody managementových opatření patří možnost okamžité aplikace a relativně nízké náklady 
(v některých případech je možné dosáhnout i úspory nákladů oproti konvenčnímu způsobu 
údržby).  

Pokud se na managementová opatření podíváme z optiky efektivnosti, může se zdát relativně 
malá, avšak možnost jejich plošné aplikace v krátkém období z nich dělají velice účinný začátek 
adaptačních opatření v sídlech. Do doby plošné aplikace dalších komplexních opatření je jejich 
role nezastupitelná. Mezi opatření můžeme řadit například:  

a. Zpřístupnění prvků zelené infrastruktury pro vodu 
− odvodnění zpevněných ploch do zeleně  
− odstranění překážek bránících odtoku do zeleně (obrubníky apod.) 
− změna konfigurace terénu – místo konkávních tvarů podporovat konvexní modelace 

terénů 
b. Podpora infiltrace 

− drobné terénní modelace pro zpomalení odtoku 
− změna četnosti sečí (hloubka kořenového systému) 
− změna druhové diverzity travních porostů a typů travních porostů (hloubka 

kořenového systému) 
− aerifikace travnatých ploch 

a. Podpora akumulace srážkové vody 
− obohacování vegetační vrstvy půdy o humus (snížení odvozu biomasy, hnojení 

kompostem) 
− mulčování  
− úprava akumulační kapacity stromových mís 

Komplexní opatření 
Mezi komplexní opatření patří navrhování a výstavba prvků zelené a modré infrastruktury v 
synergii. Jedná se o prvky typu průlehů, vsakovacích rýh, výsadbových pásů pro stromy, 
prokořenitelných zón vegetačních střech apod. U těchto prvků dochází k infiltraci nebo 
regulaci odtoku srážkové vody s jejím aktivním využitím prvky zelené infrastruktury.  

Komplexní opatření se vyznačují většinou nutností dobré projektové přípravy jak z hlediska 
kvality návrhu, tak projednání. Vzhledem k vysoké účinnosti a návratnosti investic ve formě 
ekosystémových služeb se nejedná o dražší řešení v delším horizontu, ale je zde nutnost 
počáteční investice, která převyšuje vžité představy o ceně založení m2 trávníku nebo výsadby 
1 ks stromu.  

Komplexní opatření obvykle zlepšují i další funkce veřejného prostoru, jako jsou estetické, 
rekreační a hygienické funkce, a obecně zlepšují kvalitu života. Jedná se o cestu, kterou by do 
budoucna měly podporovat veškeré investice ve veřejném prostoru, a pomocí regulačních a 
motivačních nástrojů by se měla výrazně promítnout i do sektoru soukromého.   
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V současné době vznikají tato opatření formou pilotních projektů různých kvalit a návazností 
na jejich okolí a zde narážíme na limit jednotlivých prvků MZI vzhledem ke strategii a 
bezpečnosti měst. Pokud se tato opatření mají překlopit do adaptační strategie měst, musí být 
definovány systémové požadavky na jejich kvantitativní a kvalitativní parametry tak, aby se 
město mohlo do jisté míry spolehnout na vzájemnou součinnost těchto decentrálních prvků 
MZI.   

Systémová opatření 
Systémová opatření zapojují managementová a komplexní opatření do kontextu celého 
sídelního útvaru. Definují kvalitativní a kvantitativní parametry jednotlivých opatření, jak 
managementových, tak komplexních. Právě hledání optimální a reálné úrovně požadavků na 
rozvoj MZI je způsob, jak tyto investice optimalizovat. Jiné požadavky na úroveň MZI jsou 
dosažitelné v historickém centru města, kde chráníme i další hodnoty, než v suburbánní 
zástavbě apod. A to jak z hlediska rozsahu prvků MZI, tak z hlediska jejich typu (např. ochrana 
střešní krajiny vs. vegetační střechy (Holeček, 2004). 

Z hlediska adaptačních opatření jsou systémová řešení jedinou strategií, kterou můžeme 
dosáhnout požadovaných změn. Pouze, když dojde k zapojení dílčích komplexních opatření do 
navzájem synergického celku, lze mluvit o spolehlivém systému MZI, který může nahradit 
některé systémy řešené šedou infrastrukturou, popř. spolehlivě dodává požadované 
ekosystémové služby. Při vzájemném funkčním propojení dílčích prvků nezávisle na 
majetkoprávní rovině se jejich účinnost násobí. Aby se tak mohlo stát, musí město definovat 
cílový stav a strategii jeho dosažení. Při aplikaci adaptačních změn musíme hledat vhodný 
soubor regulačních a motivačních opatření. Vzhledem k dynamice dopadu klimatických změn 
nemají města dostatek času spoléhat pouze na cestu dobrých příkladů a motivací, ale v zájmu 
kvality života všech obyvatel je potřeba hledat přiměřené regulační mechanizmy, které bude 
město důsledně vyžadovat.  

Pro aplikaci MZI ve městech a obcích v současnosti neexistuje žádný obecně závazný právní 
rámec. Zavádění těchto ekosystémově založených opatření je tak zcela v gesci jednotlivých 
samospráv a jako takové závisí na jejich proaktivním přístupu v této oblasti (Vítek a kol., 2018). 

Jedním ze systémových nástrojů, kterým dokážeme definovat požadavky na míru 
ekosystémových služeb MZI a nastavit parametry cílového stavu, je využití určité indexace 
ploch a prvků MZI v závislosti na typu a kvalitě poskytované služby.  

Koeficienty ploch jako kvalitativní a kvantitativní parametry jsou využívány od prvotních 
konceptů systematické aplikace principů zelené infrastruktury do plánovacích procesů měst. 
Koeficienty definují požadavky na dané území z hlediska zachování rovnováhy mezi 
využitelností území a udržením benefitů zelené infrastruktury. V České republice je při tvorbě 
územních plánů od 90. let využíván jako nástroj definující míru využití území tzv. koeficient 
zeleně (např. Praha, Liberec). Koeficient definuje přípustnou zastavitelnost území vzhledem k 
jeho převládající funkci. Koeficienty zeleně ochraňují kvality prostředí a některé aspekty 
zelené infrastruktury, avšak jejich primární cíl je spíše ochrana nezastavěné půdy a využití 
území (Pondělíček, 2010). Aplikace koeficientů zeleně je však nedostatečná z hlediska 
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adaptačních služeb MZI a je potřeba hledat nástroj podporující dodávku určitého typu 
ekosystémových služeb v určité kvalitě.  

Indexy ploch a prvků MZI zjednodušují bonitaci ekosystémových služeb ve formě úspor na 
provoz městských a sociálních zařízení, úspor v systému péče o fyzické a mentální zdraví 
obyvatel a celkově podporují zvyšování kvality života v sídlech. Index MZI (IMZI), připravený v 
rámci práce kolektivu odborníků různých profesí pracujících ve Sdružení pro modrozelenou 
infrastrukturu, je pilotní aplikace těchto principů v ČR.   

Metodika výpočtu Indexu MZI je vyvíjena jako motivační a regulační nástroj pro rozvoj prvků 
modrozelené infrastruktury v podmínkách sídel v ČR. Motivační rovina uplatnění indexu MZI 
spočívá ve schopnosti kvantifikace současné úrovně služeb modrozelené infrastruktury, které 
daná plocha nabízí, s porovnáním plánovaných opatření vedoucích k pozitivní změně úrovně 
ekosystémových služeb. Jako regulační nástroj může index MZI sloužit v případě závaznosti 
požadované úrovně služeb MZI v dané části sídla definované v některém z územně-
plánovacích podkladů.  

Základem výpočtu Indexu MZI je identifikování typů povrchů, prvků zeleně (stromy, keře a 
popínavé dřeviny) a prvků HDV na dané ploše a jejich přiřazení k referenčním povrchům a 
prvkům pomocí indexace. Index ploch a prvků je určen na základě propustnosti povrchu, 
schopnosti infiltrace vody do spodních vrstev, schopnosti akumulace a retence srážkové vody, 
schopnosti transpirace zelených prvků a jejich významu na ochlazování okolních povrchů. 
Účinnost prvků a opatření HDV z hlediska MZI je pro provedení výpočtu převedena na plochu 
m2, která odpovídá významu opatření nebo prvku ve vztahu k službám přiřazeným k určitému 
typu povrchu (tzv. aktivní plocha MZI). Výsledný Index MZI je součtem aktivních ploch 
vyděleným celkovou plochou hodnoceného území. 

Index MZI oproti metodám používaným v zahraničí posiluje vztah modré a zelené 
infrastruktury. Existující či navržené prvky jsou vzájemně porovnávány tak, aby tvořily 
vyvážený vztah z hlediska ochrany před suchem, zlepšování mikroklimatických podmínek a 
ochrany před povodněmi. 

Nastavení cílové hodnoty indexu MZI na dané ploše se odvíjí od typu zástavby a možností 
rozvoje MZI vs. jiné hodnoty území (např. památková ochrana). Právě definování cílového 
stavu a hledání cesty k jeho dosažení skrze dílčí projekty vede k požadované změně, která 
pomáhá tvořit města s větší odolností vůči změně klimatu. 

4. ZÁVĚRY 
S rostoucí potřebou a poptávkou využití adaptačních funkcí MZI pro města v České republice 
vzrůstá potřeba systémových řešení. Problematika MZI zasahuje do všech projektů 
dotýkajících se veřejných prostranství, ale i soukromých pozemků. Proto je nutné její 
prosazování systémem regulace a motivace. Systémová opatření definují rozsah a rámec 
potřebných investic pro dosažení požadované změny a zajišťují jejich efektivní vynakládání. 

Nezávisle na použité metodě si města definováním cílů a způsobů jejich dosažení, které 
povedou k jejich adaptaci, musí stanovit další scénář jejich fungování. Dobrou zprávou je, že 
určitá opatření můžeme aplikovat ihned a za minimálních finančních nároků a při současné 
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legislativě. Trochu méně dobrou zprávou je, že bez systémových opatření města v čelící výzvě 
těžko obstojí. A ještě trochu děsivější zprávou je, že celá adaptační strategie závisí na změně 
řady paradigmat, zaběhlých postupů  a lidských vzorců chování, jak v projektování, tak ve 
správě měst. Tuto oblast vnímám jako největší výzvu, protože změnit zaběhlý styl práce bude 
nejtěžší. 
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ABSTRAKT  
Realizace modré a zelené infrastruktury je často omezena nízkým povědomím o přínosech těchto 
opatření. Ekonomické hodnocení může sloužit jako nástroj pro peněžní vyjádření přínosů a jejich 
porovnání s náklady. Příspěvek si klade za cíl představit metodiku pro hodnocení zelené a modré 
infrastruktury v lidských sídlech, která doposud v ČR nebyla dostupná. Metodika je založená na 
tzv. modifikované analýze nákladů a přínosů. Článek popisuje jednotlivé kroky ekonomického 
hodnocení. Důraz je kladen na využití konceptu ekosystémových služeb. Součástí příspěvku je praktická 
aplikace ekonomického hodnocení na příkladu zelené střechy. Ukazuje se, že výsledky hodnocení se 
mohou lišit řadou faktorů jako je umístění zelené střechy.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Analýza nákladů a přínosů; ekonomické hodnocení; ekosystémové služby; zelená a modrá infrastruktura 

ABSTRACT 
The implementation of blue and green infrastructure (GBI) is often limited by the lack of awareness 
about the benefits GBI provides. Economic assessment can be used as a unified comprehensive tool to 
assess costs and benefits of GBI. The aim of this paper is to introduce Methodology for economic 
assessment of GBI in human settlements that has not been available in the Czech Republic before. The 
Methodology is based on a modified cost-benefit analysis. This paper describes individual steps of the 
analysis that uses the concept of ecosystem services. In addition, part of this paper contains an 
application of the Methodology and an economic assessment on an intensive green roof case study. 
Results of economic assessment may differ by a few factors such as location of the green roof. 

KEYWORDS 
Cost-Benefit analysis; economic assessment; ecosystem services; green and blue infrastructure 

1. ÚVOD  
Realizace modré a zelené infrastruktury v lidských sídlech (např. městské parky, zelené střechy 
nebo stěny, stromořadí, komunitní zahrady, vodní prvky, propustné povrchy atd.) stále častěji 
naráží na nízké povědomí o přínosech těchto opatření. Vhodně zvolená opatření mají 
potenciál být ekonomicky efektivním řešením, případně vhodným doplňkem řady dalších 
např. technických opatření. Jedná se o opatření, která poskytují vedle své primární funkce 
adaptace města na změnu klimatu také řadu vedlejších celospolečenských přínosů. Peněžní 
vyjádření těchto přínosů a jejich porovnání s náklady je tak v současné době velmi diskutované 
odbornou i laickou veřejností. Transparentní metodika pro ekonomické hodnocení nákladů a 
přínosů však v České republice doposud chyběla.  

Příspěvek si tak klade za cíl představit certifikovanou Metodiku pro ekonomické hodnocení 
zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech včetně její praktické aplikaci na reálném 
opatření v České republice. V rámci ukázky ekonomického hodnocení jsou diskutovány 
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významné faktory, které ovlivňují výsledky, v tomto případě umístění zelené střechy. 
Metodika Macháč a kol. (2019) byla vytvořena v rámci projektu TJ01000109 „Rozvoj metod 
ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech“ s finanční 
podporou TA ČR. Projekt byl řešen v letech 2017-2019.  

2. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 
Postup ekonomického hodnocení využitý v metodice je založen na analýze nákladů a přínosů 
(CBA, cost-benefit analysis), která byla prostřednictvím propojení s konceptem 
ekosystémových služeb modifikována pro účely hodnocení zelené a modré infrastruktury 
v lidských sídlech. Navržená modifikovaná CBA obsahuje několik na sebe navazujících kroků, 
které jsou zachyceny souhrnně na následujícím schématu (Obr. 1).  
 

 
Obr. 1. Schéma postupu ekonomického hodnocení (zdroj: Macháč a kol., 2019) 

Výchozím krokem ekonomického hodnocení je identifikace a vymezení opatření zelené 
a modré infrastruktury, které je předmětem hodnocení. Nedílnou součástí je určení územního 
dosahu dopadu opatření, které má významný vliv na relevantní vymezení nákladů a přínosů 
spojených s daným prvkem. Současně je nezbytné vymezit výchozí stav, ke kterému se 
hodnocení provádí. V rámci prvního kroku je tak často detailně mapováno území a změny 
v jeho využití. 

V návaznosti na vydefinování předmětu hodnocení se provádí základní identifikace 
a kvalitativní popis nákladů a přínosů. Pod náklady se rozumí veškeré celospolečenské 
prostředky, které je nutné vynaložit (Obr. 2). Celkové náklady zahrnují náklady, které souvisejí 
se samotným budováním zelené a modré infrastruktury (investiční náklady), tak následně 
veškeré náklady související s údržbou (provozní náklady). Mnohdy může docházet při realizaci 
opatření ke zmaření jiných možných využití daného území. Tyto náklady obětované příležitosti 
(oportunitní náklady) je vhodné do hodnocení také zahrnout, stejně jako další případné 
negativní dopady opatření (negativní externality či omezení poskytování některých 
ekosystémových služeb v důsledku změny využívání území). Mezi dílčí náklady se pak řadí 
i administrativní náklady spojené s realizací opatření, které v praxi bývá obtížné vyjádřit. Velká 
část administrativních nákladů (projekce opatření apod.) má povahu tzv. utopených nákladů 
a z pohledu ekonomie tak nemá smysl tyto náklady do hodnocení zahrnovat. 
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Obr 2. Struktura ekonomických nákladů zelené a modré infrastruktury (Macháč a kol., 2018) 

Samotné peněžní ocenění nákladů je obvykle provedeno dle tržních cen na základě již 
vynaložených nákladů, tedy ex-post analýzy, v případě již realizovaných opatření. V případě 
ex-ante analýzy, tedy teprve plánovaných opatření, je nutné provést odhad nákladů na základě 
návrhů opatření nebo odvozením z realizace obdobných opatření v dané obci nebo v jiných 
obcích. Nezbytné je přizpůsobit odhady lokálním specifikům jako jsou ceny pozemků v daném 
místě nebo rozsah prací. V rámci provozních nákladů je nezbytné uvažovat nejen pravidelné 
každoroční náklady, ale taktéž jednorázové náklady na údržbu, která se provádí buď dle 
potřeby, nebo vždy po několika letech. Příkladem nepravidelných nákladů, které je nutné 
započítat, jsou např. náklady na odbahnění vodních prvků. Tržní ceny lze využít i k vyjádření 
nákladů obětovaných příležitosti (obvykle např. hodnota pozemku, pokud by se využil k 
výstavbě rodinného/bytového domu/administrativního komplexu apod.). V případě ocenění 
negativních externalit se pak postupuje obdobně jako v případě přínosů za využití dalších 
oceňovacích metod. 

K identifikaci přínosů opatření je vhodné využít koncept ekosystémových služeb. Příroda ve 
městech (zeleň a vodní prvky) přináší obyvatelům, pracujícím i návštěvníkům měst celou řadu 
přínosů a přispívá tak ke zvýšení kvality života ve městech. Tyto příspěvky přírody, 
resp. jednotlivých ekosystémů lidské společnosti jsou označovány jako ekosystémové služby. 
Ve vztahu k zelené a modré infrastruktuře ve městech se jedná zejména o ekosystémové 
služby regulační, produkční a kulturní. Mezi příklady ekosystémových služeb patří ochlazování 
přehřátých center měst (neboli zmírňování městského tepelného ostrova, resp. obecně 
regulace mikroklimatu), regulace vody v krajině (zadržování vody v městské krajině 
a protipovodňová ochrana), snižování hlučnosti, zlepšování kvality ovzduší (zachytáváním 
prachových částic zelení). Příroda ve městě vytváří prostor pro relaxaci či krátkodobou 
rekreaci. Poskytování těchto služeb městskou přírodou má v důsledku pozitivní vliv mj. na 
zdraví obyvatel, na výkonnost v práci, na komunitní život, ale také na cenu nemovitostí v okolí 
zeleně.  

Peněžní ocenění přínosů pomocí tržních cen je možné pouze u části těchto ekosystémových 
služeb. Tím se postup peněžního vyjádření přínosů stává obtížnější, než tomu je u nákladů. 
Velmi často je nezbytné aplikovat některou z oceňovacích metod statků a služeb životního 
prostředí. Jedná se např. o výběrový experiment, metodu nákladů na zamezení, metodu 
nákladů na alternativní opatření aj., případně přenos hodnot z jiných studií pomocí benefit 
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transferu popř. tzv. meta-analýzy. Např. u opatření snižující odtok srážkové vody si lze ocenění 
této ekosystémové služby představit jako úsporu nákladů na čištění odpadních vod na ČOV, 
popř. úsporu nákladů na jiný způsob zadržení/odvod dešťové vody. Ekosystémová služba 
v podobě regulace mikroklimatu může být oceněna na základě nákladů na alternativní 
opatření (např. klimatizaci či jiné opatření šedé infrastruktury). Obdobně lze na lokální úrovni 
peněžně vyjádřit velkou část ekosystémových služeb jednotlivých opatření. Velmi často je 
základem ocenění přínosů vymezení biofyzikálních jednotek, které představují objem 
poskytovaných ekosystémových služeb, jako je objem zadržené vody, zachycených látek, 
uložení uhlíku nebo množství uspořených energií apod. Přehled vybraných biofyzikálních 
hodnot je obsažen v příloze samotné Metodiky Macháč a kol. (2019). 

Peněžně vyjádřené náklady a přínosy je nutné následně vyjádřit pro předem daný časový 
horizont (případně více časových horizontů) a vypořádat se s časovým nesouladem nákladů 
a přínosů. Časovým nesouladem se myslí situace, kdy náklady na opatření zelené a modré 
infrastruktury jsou obvykle nejvýznamnější první rok, kdy dochází k realizaci opatření. Oproti 
tomu přínosy jsou dosahovány průběžně, nelze tedy provést prosté odečtení nákladů od 
přínosů. V rámci Metodiky je proto doporučeno využívat metodu současné hodnoty, která je 
postavena na převodu budoucích nákladů a přínosů na jejich kumulovanou hodnotu 
vyjádřenou v současné hodnotě peněz. 

Navrhovaný metodický postup poté umožňuje porovnat výši těchto nákladů s přínosy. 
Výsledkem je stanovení např. celospolečenské přínosnosti (stanovení čistého současného 
přínosu) a doba návratnosti vynaložených nákladů na realizaci prvku/opatření založeného na 
zelené a modré infrastruktuře z pohledu společnosti. Na základě vyhodnocení dílčích 
ekosystémových služeb je dále možné doporučit případná doplňková opatření, která by vedla 
k vyšší míře poskytování jednotlivých služeb, tedy generování většího přínosu pro společnost. 

Nedílnou součástí postupu je provedení citlivostní analýzy, která slouží ke snížení nejistot 
spojených se samotným hodnocením a vlivem vstupních hodnot na výsledek. 

Příklad aplikace metodiky 
Postup hodnocení prvků zelené a modré infrastruktury je pro účely tohoto příspěvku 
demonstrován na příkladu zelené střechy. Jedná se o střechu vybudovanou ve středu 
komplexu v rámci vnitrobloku nad podzemními garážemi. Prostor se nachází mezi dvěma 
kancelářskými budovami. V rámci kvalitativní analýzy byly identifikovány náklady a přínosy 
spojené s realizací a provozem. Náklady byly stanoveny dle reálných tržních cen na základě 
vynaložených investičních nákladů. Roční provozní náklady byly odvozeny jako 
průměrné náklady na údržbu a závlahu na základě reálných provozních nákladů za tři roky 
dosavadní existence střechy. Přínosy byly vymezeny pomocí identifikace ekosystémových 
služeb (Tab. 1). 
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Tab. 1. Přehled relevantních ekosystémových služeb pro případovou studii zelené střechy (Macháč a kol., 2019) 

 

Pro peněžní ocenění přínosů byly vzhledem k jejich významnosti a dostupnosti dat vybrány 
následující ekosystémové služby a další přínosy: regulace odtoku, redukce hluku, kvalita 
ovzduší, redukce CO2, rekreační funkce, úspora energií a prodloužení životnosti izolace. Při 
ocenění byly využity dostupné údaje ohledně místních podmínek (roční průměrný úhrn srážek, 
výše stočného a ceny energií, cena za zábor území) a dostupné biofyzikální údaje o redukci 
odtoku vody ze střechy; míře redukce hluku; redukce škodlivých látek NO2, SO2, O3 a PM10 
a redukce CO2, údaje o úsporách energií jako jednoho z projevů zlepšení mikroklimatu uvnitř 
budov a údaje o úsporách za jinou krytinu. V poslední fázi byly k ocenění jednotlivých přínosů 
zvoleny vhodné metody (viz Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémová služba Významnost dané služby/přínosu 

Regulační služby  

Regulace odtoku vysoká (zachycení srážkových vod) 
Redukce hluku nízká (vlivem umístění nad garážemi není redukce hluku přínosná) 

Kvalita ovzduší 
střední (intenzivní střecha je schopna zachytit škodlivé látky z ovzduš  
v míře odpovídající množství zeleně) 

Redukce CO2 
střední (intenzivní střecha je schopna redukovat CO2 v míře 
odpovídající množství zeleně) 

Regulace 
mikroklimatu 

střední (intenzivní střecha přispívá ve vnitrobloku k ochlazen  
okolního klimatu) 

Kulturní služby  

Rekreační funkce 
střední (vytváří prostor pro pobyt v zeleni, místo pro přestávky, tato 
služba je posílena kavárnou, která zde má umístěnou svou zahrádku  

Estetická hodnota 
střední (zelená střecha dotváří estetický vjem budovy a řeší problém 
se zakrytím podzemní garáže) 

Produkční služby  

Produkce biomasy 
nízká (produkce travní hmoty, kterou lze využít pro kompostování  
případně ji lze odvést do bioplynové stanice) 

Další  přínosy  

Úspora energií na 
vytápění/chlazení 

střední (brání odrazu tepla do okolních budov a snižuje tepelný mos  
konstrukce celého komplexu) 

Nárůst hodnoty 
nemovitostí 

střední (kompozice zeleně vede k nárůstu atraktivity samotné budovy 
a tím i její ceny, popř. výše nájemného) 

Prodloužení 
životnosti a úspora za 
krytinu 

vysoká (realizace zelené střechy vede k úsporám za střešní krytinu  
prodlužuje životnost izolace) 

Tvorba biotopu střední (vytváří dodatečný životní prostor zejména pro hmyz) 
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Tab. 2. Využité metody pro ocenění jednotlivých ekosystémových služeb (Macháč a kol., 2019). 

 

Na základě aplikace výše uvedených metod byly stanoveny náklady a přínosy v peněžních 
jednotkách, došlo k výpočtu čisté současné hodnoty pro horizont 25 a 50 let. Současná 
hodnota nákladů, přínosů a jejich porovnání a stanovení čistého společenského přínosu pro 
oba časové horizonty jsou zachyceny v Tab. 3. 

Tab. 3. Přehled výsledků ekonomického hodnocení pro případovou studii zelené střechy (Macháč a kol., 2019) 

25 LET  ČASOVÝ HORIZONT  50 LET  

4 604 572 Kč 
Kumulativní současná hodnota  
NÁKLADŮ 

5 108 223 Kč 

4 309 316 Kč 
Kumulativní současná hodnota 
společenských PŘÍNOSŮ 

5 884 725 Kč 

-295 256 Kč 
Čistá současná hodnota společenských 
přínosů v daném horizontu 

776 503 Kč 

 
 
Z výsledků vyplývá, že oceněné náklady převyšují v horizontu 25 let peněžně vyjádřené 
přínosy. V 50letém horizontu už přínosy převyšují náklady. Návratnost investice 
z celospolečenského pohledu, tedy doba, kdy oceněné přínosy převýší oceněné náklady, je pro 
tuto realizaci zelené střechy 30 let. 

Ekosystémová služba Oceňovací metoda založená na: 

Regulační služby  

Regulace odtoku tržní ceně (úspora nákladů na čistění odpadních vod na ČOV) 

Redukce hluku 

nákladech na alternativní opatření (odhlučnění). Přestože zelená 
střecha přispívá ke snížení hluku, v případě realizace na střeše garáž  
je tento užitek zanedbatelný a je hodnocen 0 Kč (tento užitek je 
uveden pro komplexnost a je s ním pracováno dále ve variantě 2). 

Kvalita ovzduší 
nákladech na alternativní opatření vedoucí k zadržení stejného 
množství škodlivých látek z ovzduší: prachové částice, oxidy dusíku  
síry a ozón) 

Redukce CO2 
průměru získaném z metod založených na nákladech na zamezen  
stejného množství emisí CO2, nákladech na alternativní opatření a 
tržní ceně povolenek CO2 

Kulturní služby 
Rekreační funkce tržní ceně (záboru území na kavárnu) 

Další přínosy  
Úspora energií  tržní ceně (úsporách energie na chlazení a vytápění) 
Prodloužení 
životnosti a úspora za 
krytinu 

nákladů na zamezení a tržní ceně odvozené z nákladů na pořízení 
střešní krytiny a na výměnu izolace vč. souvisejících činností 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 
Z výsledků ekonomického hodnocení vyplývá, že v delším časovém horizontu je opatření 
celospolečensky přínosné. V kratším uvažovaném horizontu jsou výsledky ovlivněny 
především zvoleným typem zelené střechy a jejím umístěním na garážích. V návaznosti na tyto 
výsledky proto bylo ekonomické hodnocení modelově provedeno v další modelové variantě 
na upraveném projektu. Vedle základní varianty, kdy je uvažovaná zelená střecha 
v realizované podobě, která je předmětem hodnocení výše (tj. přínosy ze snížení hluku a úspor 
energie jsou omezeny tím, že pod střechou se nachází parkoviště), bylo hodnocení provedeno 
také pro alternativní variantu, kdy by byla tato zelená střecha umístěna na střechu části 
komplexu, ve kterém se nachází kanceláře. Tím by oproti realizované základní variantě byl 
dosažen i vyšší přínos z úspory energie na chlazení kancelářských prostor a redukce hluku 
uvnitř budovy, který by pozitivně vstupoval do výsledků hodnocení a návratnosti zelené 
střechy z pohledu společnosti. Na základě výsledků ekonomického hodnocení se ukázalo (Tab. 
4), že návratnost z pohledu společnosti se snižuje ze 30 v základní realizované variantě na 12 
let v alternativní variantě realizace zelené střechy nad kancelářemi.  

Tab. 4. Výsledky hodnocení v případě realizace střechy nad kancelářemi (Macháč a kol., 2019) 

25 LET  ČASOVÝ HORIZONT  50 LET  

4 604 572 Kč 
Kumulativní současná hodnota  
NÁKLADŮ 

5 108 223 Kč 

6 466 563 Kč 
Kumulativní současná hodnota 
společenských PŘÍNOSŮ 

8 724 229 Kč 

1 861 990 Kč 
Čistá současná hodnota společenských 
přínosů v daném horizontu 

3 616 006 Kč 

 

V obou případech realizace zelené střechy nad garážemi i kancelářemi však nedošlo k ocenění 
všech přínosů. Z tohoto důvodu lze považovat výši čistých současných přínosů za spíše 
podhodnocenou, respektive délku návratnosti za nadhodnocenou. 

4. ZÁVĚRY 
Představená Metodika obsahuje komplexní a transparentní postup, podle kterého je možné 
peněžně vyjádřit a porovnat náklady a přínosy opatření zelené a modré infrastruktury 
zasazených do různorodých podmínek v lidských sídlech. Díky tomuto má představená 
Metodika široké spektrum uplatnění a množství potenciálních uživatelů. Na úrovni starostů 
a obcí mohou výsledky aplikace Metodiky sloužit jako podpůrný nástroj v rukou místní 
samosprávy jak při procesu výběru a plánování některého z prvků/opatření, tak i pro 
případnou komunikaci a prezentaci opatření směrem k občanům. Postup a výsledky aplikace 
Metodiky představují ekonomický argument také pro neziskové iniciativy a soukromé 
subjekty, které se zabývají realizací některého z prvků zelené a modré infrastruktury v praxi. 
Přínosnost opatření zelené a modré infrastruktury přitom roste na významu, jelikož se 
ukazuje, že kromě dosažení primárního cíle mají tato opatření i řady dalších vedlejších 
společenských přínosů, které mají pozitivní vliv na širší společnost. Nepřímo tak přispívají ke 
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zlepšování místního klimatu, snižování tepelného ostrova města, lepšímu hospodaření se 
srážkovou vodou, úsporám energií apod. 

Na základě aplikace Metodiky se ukazuje, že jednotlivá opatření se z pohledu společenské 
návratnosti výrazně liší na základě specifických podmínek jako je např. typ a předpokládaná 
životnost opatření, umístění a stávající využití pozemku nebo budovy. 

PODĚKOVÁNÍ 
Metodika byla vytvořena v rámci projektu TJ01000109 „Rozvoj metod ekonomického 
hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech“ s finanční podporou TA ČR. 
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„SOUŽITÍ“ MODROZELENÉ, TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

COHABITATION OF BLUE-GREEN, TECHNICAL AND TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE  

Kříž K. 
České vysoké učení technické v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7,  
166 29 Praha 6 
email: karel.kriz@cvut.cz 

ABSTRAKT 
Prvky modrozelené infrastruktury (MZI) jsou obecně vítaným oživením uličních prostor a přínosem 
k adaptaci na změnu klimatu. Do budoucna bude jejich maximální zapojení nezbytné. Především 
ve vztahu k technické infrastruktuře (TI) a dopravní infrastruktuře (DI), to ovšem přináší i řadu kolizních 
míst. V nově navrhovaných lokalitách lze vzájemný souběh TI, DI a MZI poměrně snadno koordinovat. 
Palčivým problémem je zapojení prvků MZI do stávajících dopravních prostor především z hlediska 
ochranných pásem i odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Článek se zabývá definováním těchto 
kritických míst a nastiňuje možné cesty řešení jak z hlediska technického, tak i majetkoprávního 
a legislativního. 
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ABSTRACT 
Elements of the Blue-Green infrastructure (BGI) enlive street profiles and help cities to adapt to the 
climate change. Their maximal inclusion is going to be necessary in the future. However, they can cause 
a number of collisions regarding the technical infrastructure (TEI) and the transport infrastructure (TRI) 
too. In the newly developed areas, the coexistence between TEI, TRI and BGI can be easily coordinated. 
However, the involvement of BGI elements in existing streets, especially as to the protection zones and 
distances according to technical standards can be a crucial problem. The article deals with the definition 
of the critical points and outlines possible ways of solution in terms of technicalities, property ownership 
and legislation. 
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1. ÚVOD 
Prvky modrozelené infrastruktury (MZI), v očích veřejnosti především vzrostlé stromy a keře, 
jsou obecně velmi vítaným oživením většiny uličních prostor. Jejich přínos je nesporný 
a do budoucna s ohledem na častější a úmornější letní teploty a extremitu srážek bude jejich 
maximální zapojení i nezbytné. Na řadě míst to nezbytné již je (Hofman a kol., 2014). Zapojení 
MZI sebou ale přináší i řadu problematických otázek a kolizních míst, především ve vztahu k 
technické infrastruktuře (TI) i dopravní infrastruktuře (DI). Za své výše uvedené přínosy a 
výhody je tedy nutné z určitého pohledu často zaplatit i jistou daň ve formě dalšího snížení 
jakéhosi komfortu pro výstavbu, provoz, údržbu a sanace prvků TI a DI.  

Většina stávajících uličních prostor je i bez MZI velmi přeplněná, a i vzhledem k téměř běžnému 
nedodržování ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ jsou jakékoliv 
zemní práce často náročné a riskantní. I proto bývá zapojení prvků MZI do stávajících 
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dopravních prostor palčivým problémem. Často je prakticky neřešitelné dodržení zákonem 
stanovených ochranných pásem (OP) i odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 například pro 
vysazování nových stromů, jejichž kořenový systém potřebuje určitý prostor, který je také 
chráněn. Významnost těchto konfliktů logicky narůstá v užších uličních prostorách. Obecně je 
soužití MZI, TI a DI limitováno nebo i znemožňováno stávajícími technickými, normovými i 
legislativními předpisy z různých odvětví. 

2. ZÁKLADNÍ POJMY, TECHNICKÉ A LEGISLATIVNÍ PODKLADY 
Zákon č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“ stanovuje v § 2 základní pojmy. Pracuje s pojmem 
veřejná infrastruktura, kterou tvoří technická a dopravní infrastruktura, občanské vybavení 
a veřejné prostranství, jsou-li zřizovány ve veřejném zájmu. Uliční prostor či uliční prostranství 
lze definovat jako část veřejného prostranství, které je tvořeno ulicemi, náměstími a plochami 
vytvářející základní síť obsluhy a prostupnosti území. Dle ČSN 73 6110 „Projektování místních 
komunikací“ je tento prostor tvořen prostorem místní komunikace (PMK) a prostorem vně 
PMK. PMK je tvořen hlavním dopravním prostorem (místní komunikace, případně tramvajový 
pás atd.) a přidruženým prostorem (chodníky, stezky pro cyklisty atd.). V případech, kdy je 
veřejné prostranství tvořeno i prostorem vně PMK (je tedy dostatečně široké), je možné 
relativně snadno s výsadbovými pásy a obecně se zapojením prvků MZI uvažovat. Článek se 
zaměřuje na uliční prostory, které jsou v celé šířce tvořeny PMK, podmínky jsou v něm tedy 
stísněnější a vyčlenění prostoru pro prvky MZI komplikovanější. 

TI - Technická infrastruktura 
Dle § 2 zákona č. 183/2006 Sb. TI tvoří „vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 
stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody 
a zásobníky plynu“. 

Základním obecným technickým podkladem pro návrh, výstavbu a sanace vedení technického 
vybavení je ČSN 73 6005, která se zabývá prostorovým uspořádáním z hlediska umístění do 
uličního prostoru, vzájemných horizontálních i vertikálních odstupových vzdáleností, 
minimálního krytí atd. Tento dokument je platný od října roku 1994 s tím, že byly vydány 4 
změny (ta poslední v červenci 2003). Několik let však již probíhají práce na novém znění normy 
v rámci technické normalizační komise TNK66. Nejpalčivějším problémem je právě způsob 
zapojení výsadbových pásů do uličního prostoru s obavami vlastníků a správců TI o zásahy 
kořenových systémů do OP příslušného vedení. Méně rozšířenou, známou a používanou 
normou je ČSN P 73 7505 „Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí“. Tato 
přechodná norma i se změnou Z1 z ledna 2018 nahradila v dubnu 2017 původní ČSN 73 7505 
„Sdružené trasy městských vedení technického vybavení“. Zabývá se technickými podmínkami 
ukládání sítí do sdružených tras, které zjednodušeně řešeno pomáhají uspořit prostor 
v podzemí ulic. Kromě těchto uvedených norem pak existují další společné, ale především řada 
oborových norem pro jednotlivé druhy sítí, především pro stokové sítě a kanalizační přípojky, 
sítě vodovodní, plynovodní, tepelné a sdělovací a silové kabely. 
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Legislativně je technické vybavení zakotveno především v zákoně č. 274/2001 Sb. „Zákon 
o vodovodech a kanalizacích“, v zákoně č. 458/2000 Sb. „Energetický zákon“ zastřešující 
elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství a zákon č. 127/2005 Sb. „Zákon o elektronických 
komunikacích“. Pro činnosti v uličních prostorech jsou pak zásadní OP jednotlivých zařízení. 
Jejich definice a zpřehlednění jsou uvedeny v tabulce 1. Obecně platí, že v OP zařízení je každý 
povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit zařízení nebo omezit či ohrozit jeho 
bezpečný a spolehlivý provoz. 

Tab. 1. Přehled vymezení OP a podmínky výsadby zeleně 

Typ vybavení Definice ochranného pásma Podmínky výsadby trvalých porostů 
v ochranném pásmu 

Vodovod 
Kanalizace 
274/2001 Sb. 
§ 23   

OP jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu 
a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti dle písmene a) či b) zvyšují o 1,0 m. 

V OP vodovodního řadu nebo 
kanalizační stoky lze vysazovat trvalé 
porosty, jen s písemným souhlasem 
vlastníka vodovodu nebo kanalizace, 
popřípadě provozovatele… 

 
Zařízení 
elektrizační 
soustavy 
458/2000 Sb. 
§ 46 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, 

 

V OP podzemního vedení je zakázáno 
vysazovat trvalé porosty a přejíždět 
vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6 t. 

Plynovod 
458/2000 Sb. 
§ 68 

a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové 
úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území 
obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné 
území obce 2 m na obě strany, 
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 
bar včetně 2 m na obě strany, 
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany, 
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu … 

Vysazování trvalých porostů kořenících 
do větší hloubky než 20 cm nad povrch 
plynovodu ve volném pruhu pozemků o 
šířce 2 m na obě strany od osy 
plynovodu, vlastní telekomunikační sítě 
nebo plynovodní přípojky lze pouze na 
základě souhlasu provozovatele 
distribuční soustavy… 

Teplovodní 
zařízení 
458/2000 Sb. 
§ 87 

OP je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, 
vedenou pod zařízením ve svislé vzdálenosti, měřené 
kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

vysazování trvalých porostů v OP je 
možno provádět pouze po předchozím 
písemném souhlasu provozovatele 
tohoto zařízení. 

Komunikační 
vedení 
127/2005 Sb. 
§ 102 

 OP podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po 
stranách krajního vedení. 

V OP podzemního komunikačního 
vedení je zakázáno bez souhlasu jeho 
vlastníka vysazovat trvalé porosty. 

DI - Dopravní infrastruktura 
Dle § 2 zákona č. 183/2006 Sb. DI tvoří „například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 
cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. 

Článek je zaměřen na pozemní místní komunikace. Normové a technické podklady určené pro 
návrh, výstavbu a sanace pozemních komunikací jsou také velmi široké. Ve vtahu TI a MZI jsou 
základním podkladem především normy ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“, ČSN 73 
6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“, ČSN 73 6110 „Projektování 
místních komunikací“ a ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací“. Dále je v této oblasti propracován systém TP (Technické podmínky ministerstva 
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dopravy), opět ve vztahu k TI a MZI pak především TP170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací“, TP83 „Odvodnění pozemních komunikací“ se vzorovými listy VL2.2 „Odvodnění“ 
a technickými kvalitativními podmínkami TKP3 „Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě“ a 
TKP5 „Odvodnění pozemních komunikací“. 

Legislativně jsou pozemní komunikace zakotveny především v zákoně č. 13/1997 Sb. „Zákon o 
pozemních komunikacích“ a prováděcí vyhlášce č. 104/1997 Sb. 

MZI – „modrozelená infrastruktura“ 
Termín MZI není vzhledem ke svému relativně krátkému užívání příliš rozšířen a není 
legislativně zakotven. Souhrnně jsou takto označeny prvky zeleně, objektů pro hospodaření se 
srážkovými vodami, vodní plochy v intravilánu atd. Z hlediska stávajících technických podkladů 
jsou tyto objekty řešeny normou ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ a TNV 75 
9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Z hlediska péče o rostliny, stromy a trávníky je pak 
užíván soubor norem „Technologie vegetačních úprav v krajině“ s označením ČSN 83 90xx (21, 
31, 41, 51), především pak ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Ve vztahu k DI dále pak ještě zde 
zmiňme technické podmínky ministerstva dopravy TP99 „Vegetační úpravy“ a TKP13 
„Vegetační úpravy“. 

3. POŽADAVKY NA ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ 
Uliční prostranství jsou obecně určena pro dopravní funkci (obslužná a přepravní dle funkční 
skupiny – individuální, hromadná, zásobování, doprava v klidu, cyklistická, pěší atd.), 
pobytovou (obytná, obchodní, společenská) a pro vedení technického vybavení. Výše uvedené 
funkce vyplývají z urbanistických návrhů, ze kterých by měly vyplývat i priority jednotlivých 
funkcí a dle určení se mohou významnosti jednotlivých funkcí v konkrétních podmínkách 
měnit (Kopáčik, 2005). Mnohdy se totiž jednotlivé funkce vzájemně limitují nebo prakticky 
dokonce vylučují. Může za to zejména nárůst automobilové dopravy a vyplývající zvýšené 
nároky na odstavná a parkovací stání a mnohdy nekoncepční návrhy či realizace ukládání 
inženýrských sítí. Zajímavým příkladem změny funkce území jsou četné bývalé zahrádkářské 
kolonie u velkých měst. Původně z malých chat se stávají vily s celoročním bydlením, z osad se 
stávají části obcí, z původních úzkých příjezdových cest, kde se o víkendu potkala 2 osobní 
auta, se stávají místní komunikace s požadavky na bezpečnost provozu, není  zde prostor pro 
řešení odvodnění nově zpevněných komunikací (natož pro objekty HDV), svoz odpadu, 
doplňují se sítě technického vybavení, rapidně narůstá potřeba pitné vody, frekvence vyvážení 
žump se stává neúnosnou atd. Takto násilné změny funkcí území tedy budou i do budoucna 
vždy problematické. Rozebereme-li jednotlivé funkce podrobněji, obecně ve většině případů 
dojdeme k těmto kolizím. 

Dopravní funkce 
Dopravní funkce má hlavní požadavky především na bezpečnost provozu. Ta je zajištěna 
vhodným šířkovým uspořádáním, optimálními příčnými a podélnými sklony, obrubami 
(a prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb“) a v neposlední řadě rozhledovými poměry v křižovatkách, 
na samostatných sjezdech, před místy pro přecházení a přechody pro chodce. Musí být 
zajištěno dostatečné množství odstavných a parkovacích ploch a řádné odvodnění 
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komunikací, včetně odvodnění povrchu i podloží vozovky. Z tohoto podhledu je soužití 
s technickou infrastrukturou většinou bezproblémové (léty prověřené), pomineme-li 
nevhodně umístěné objekty technického vedení a vyplývající umístění poklopů do stop 
vozidel, či jejich nekvalitní provedení a nezarovnané poklopy do nivelety komunikací, 
nerovnoměrné sedání špatně hutněných rýh atd.  

Soužití s MZI může být obecně podstatně komplikovanější. Například dodržení rozhledových 
poměrů s dostatečným počtem odstavných a parkovacích stání může prakticky vyloučit 
umístění stromů a keřů, protože by tvořily překážku v rozhledu. Na ploše rozhledového 
trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,7 m nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu. 
Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce ≤ 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné 
osvětlení, dopravní značení, strom). S ohledem například na běžné vzdálenosti jednotlivých 
sjezdů je tato vzdálenost velmi limitující. Ve vztahu k již popisovanému zvyšování stupně 
automobilizace a tedy i požadavku na počty odstavných a parkovacích stání navíc nezřídka i 
stávající stromy těmto plochám ustupují. Nelze opomenout ani časté případy porušování 
konstrukcí DI kořeny stromů (Randrup a kol., 2003).  

Jak bylo také popsáno, z hlediska bezpečnosti provozu je nutno obecně dbát na odvodnění 
povrchů i podloží komunikace. Hospodaření se srážkovou vodou v blízkosti tělesa komunikace 
je proto vždy nutné řádně posoudit dle konkrétních podmínek (hydrogeologické podmínky, 
významnost místní komunikace a z ní vyplývající intenzita dopravy, typické znečišťující látky 
atd.). 

Funkce vedení technického vybavení 
Tato funkce je zřejmá – má zajistit bezpečný a spolehlivý přenos a vedení médií v určených 
oblastech. S ohledem na množství sítí je řada uličních prostor přeplněná či značně 
neuspořádaná. Velmi často při jejich ukládání nejsou dodržovány normové požadavky a trasy 
některých vedení pak značně komplikují další hospodaření v uličním prostoru. Důvodem je 
(pomineme-li nevhodný návrh v projektu) pohodlnost a snaha o úsporu investičních nákladů 
při realizaci. Především v oblastech s vyšší třídou těžitelnosti hornin je pak možné se setkat 
například s plynovodním potrubím v konstrukci vozovky (nedodržení minimálního krytí) nebo 
se sdělovacími kabely přímo v rýhách starších vodovodů (nedodržení minimálních 
odstupových vzdáleností). Toto pak logicky výrazně komplikuje sanace níže uložených vedení 
a nutí projektanty i vlastníky k dalším nestandardním řešením, což roztáčí spirálu problémů 
i pro další generace. V řadě ulic dochází například k nekoordinovanému ukládání sdělovacích 
kabelů (např. různí poskytovatelé internetu). Z důvodů různých vlastnictví (různí investoři, 
zhotovitelé a termíny) jsou tato vedení většinou dávána do samostatných tras, i když by zde 
bylo vhodné umísťovat je do sdružených tras či alespoň společného výkopu. Dalším častým 
nešvarem je zneužívání havarijních oprav (z důvodů snazšího a rychlejšího zahájení stavby, 
případně i výběru zhotovitele). Pokud je některá síť sanována v tomto režimu, na několik let 
to prakticky znemožní koncepční práce v uličním prostoru.  

Z několika málo uvedených příkladů je zřejmé, že hledání dalších prostorů pro prvky MZI není 
snadnou záležitostí. Samostatnou kapitolou je problematika umísťování stromů do těchto 
prostranství. Zásadním problémem jsou nevyzpytatelné kořenové systémy, které mohou 
v určitých případech poškodit okolní vedení. Běžným případem je prorůstání kořenů 
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do stokových sítí (pro stromy zdroj vláhy a živin), kdy kořeny jednak dále snižují těsnost 
systému a za určitých podmínek mohou způsobit i zvýšený nátok balastních vod do systému, 
či exfiltraci odpadních vod do okolního prostředí, ale také způsobují redukci průtočného 
profilu a tedy snižování kapacity (Schiedener a Bennerscheidt). Při rozvinutém kořenovém 
systému dochází ve stoce k zachytávání materiálu a hrozí ucpání. Kromě výše uvedeného pak 
kořeny narušují i stěny stok a výrazně tak snižují životnost systému (Southern Water). Další 
rizika jsou spojena s dlouhodobou prací kořenů v blízkosti plynovodů, které mohou mít fatální 
následky. Proto jsou všechny typy vybavení chráněny OP (viz výše) a i když příslušné zákony 
většinou připouští možnost individuálního posouzení a případnou výjimku vlastníka vedení, 
z důvodů obav z poškození a zvýšených nákladů na provoz a údržbu jsou logicky většinou 
zamítány. Prakticky vždy totiž kořenové systémy ztěžují přístup k vedení, minimálně z důvodu 
nutnosti ručních výkopů. Toto soužití je tedy komplikované i ve vztahu k samotným stromům, 
jejichž kořenové systémy jsou zemními pracemi často poškozeny do takové míry, že stromy 
živoří (AOPK, 2017 a 2018). 

Při hledání prostoru pro prvky MZI je vhodné vyjít z „Přílohy C“ ČSN 73 6005, kde jsou uvedena 
zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru. Například při požadované 
minimální vzdálenosti 1,0 m mezi budovou (uliční čárou) a bližší vnější stěnou plynovodu a 
jeho OP 1,0 m, by mohl být strom umístěn v nejbližší vzdálenosti od uliční čáry > 2.0 m. 
V částech, kde chodníky nejsou širší než 2,5 m, je tedy z prostorového hlediska jejich umístění 
legislativně praktický nereálné. Dle § 1017 odst. (1) zákona č. 89/2012 „občanský zákoník“ 
může vlastník sousedního pozemku navíc v určitých případech znemožnit výsadbu či růst 
stromu blíže než 1,5 m od hranice pozemků (nebo blíže než 3,0 m pro stromy dorůstající výšky 
obvykle větší než 3,0 m). Důvodem může být zastínění sousedního pozemku (např. snížení 
oslunění a osvětlení bytu). Chybí také jasná a prověřená řešení kořenových bariér. Stejně tak 
není zřejmé, kdo má nést náklady na jejich zřízení (zřejmě by to měl být vlastník zeleně – tedy 
obec) a především kdo ponese náklady na obnovu těchto ochranných konstrukcí po dočasném 
odstranění či poškození při sanaci vedení. I proto se vlastníci a provozovatelé těchto vedení 
umisťování stromů brání. 

Obdobným problémem jsou i sdružené trasy. Z technického hlediska je jejich použití 
bez větších potíží možné. Naráží se ale opět na majetkoprávní vztahy, tedy kdo je vlastníkem 
konstrukce sdružené trasy a kdo zodpovídá za provoz a údržbu. Ochranné konstrukce přímo 
na vedení pomáhají chránit podzemní síť před mechanickým poškozením. Je však nutno vždy 
posoudit počty a vzdálenosti přerušení těchto konstrukcí (odbočky, přípojky) i možnosti 
zpětných zásahů a obnovy ochranných konstrukcí spojené se sanací předmětné sítě.  

Vsakování srážkových vod v blízkosti rýh podzemních vedení je také nutno řádně posoudit. Ve 
většině geologických skladeb fungují vedení s pískovými či štěrkopískovými podsypy a obsypy 
jako drén. Především u větších sklonů terénu, a tedy i nivelet vedení pak tyto vody mohou 
způsobit problémy v okolí vedení sítě. Projektant musí vždy řádně posoudit rizika s tímto 
spojená a navrhnout příslušná opatření. 

4. NUTNÉ ZMĚNY 
Jak se článek ve svém omezeném formátu pokusil naznačit, pro možnost širšího zapojení MZI 
je nutná kombinace změn (technických, normových, majetkoprávních, legislativních i jistých 
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stereotypů). Rozbor změn byl proveden skupinou odborníků napříč obory v rámci zpracování 
Návrhu Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (CzWA, 
2019). Je třeba upravit předmětné technické normy, vytvořit nové technické pomůcky a 
stanovit: 

• technické postupy pro eliminaci negativních vlivů prvků MZI (kořeny, zamokření atd.) 
na bezpečnost, životnost a přístupnost (včetně možností sanací) vedení TI, 

• zodpovědnost za instalaci, údržbu a obnovu ochranných prvků MZI proti poškození TI, 
• pravidla rušení nebo provizorního odstranění MZI (především stromů) z důvodů 

poškozování TI, povrchů MK nebo z důvodů nezbytných udržovacích prací či sanací, 
• vhodný sortiment dřevin a ochranných konstrukcí (např. kořenových bariér), pravidla 

možného umístění stromů a dalších prvků v OP vedení (např. druhy stromů, 
technologie výsadby, limity stavebních prací vs. zachování stromu), 

• a aktualizovat ČSN 83 9061; vymáhat aplikaci této normy ve sdíleném prostoru.  
 

Následně je nutné pořádání odborných diskuzních fór se zástupci vlastníků a správců všech 
typů TI, následně vybrané prvky HDV/MZI zakomponovat do ČSN 73 6005, stanovit odstupové 
vzdálenosti, jejich OP a v tomto duchu novelizovat příslušné zákony. 

• V oblasti DI je dále doporučeno upravit ČSN 73 6110 (změny provázat v navazujících 
normách) z hlediska umožnění a podpory: 

2.  
o vsakování v rámci přilehlých zelených pásů, zatravněných parkovacích pruhů (pásů) 

s propustným krytem, tramvajových pásů s otevřeným kolejovým ložem atd.,  
o povrchového odtoku srážkové vody do přilehlých zelených ploch za pomoci přerušených 

silničních obrubníků,  
o určitého druhu vhodné zeleně v rozhledových polích vybraných křižovatek, sjezdů 

a samostatných sjezdů, 
o a provázat s ČSN 73 6133. 

3.  
• ČSN 73 6101 - doporučení navrhovat minimální až nulové podélné sklony příkopů 

bez zpevňování dna pro umožnění vsakování v příkopech, 
• TP 83 a VL. 2.2 - doplnění vzorů a postupů možného řešení výskytu stromů a dalších prvků 

MZI v blízkosti komunikací (odvodnění, minimalizace stavebních zásahů, ochrana stromů) 
včetně navazujících TKP, 

• TP 170 - úprava požadavků na podmínky v podloží s ohledem na významnost pozemních 
komunikací a propustných krytů (drenážní koberce, zatravňovacích povrchů ad.), 

• TP 153 - umožnění vsakování do podloží vozovek (vsakovací bloky), odvedení vod 
do okolních otevřených nádrží a podélných objektů. 

Dále je pak nutné zajistit výzkum vlivu vsakování na zemní těleso (stanovení možných 
kombinací podloží a skladby MK s ohledem na výškové úrovně objektů MZI atd.), návrh 
vzorových příčných řezů MK s variantami snížených obrub kolem vybraných prvků MZI se 
stanovením podmínek, a podporovat zvětšení venkovních zelených ploch oproti povrchovému 
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parkování, tzn. směrovat parkování do hromadných garáží pod objekty a parkovacích domů a 
bonifikovat ho. 

Určitou možností je také úprava vyhlášky č. 499/2006 Sb. “O dokumentaci staveb“. 
V souhrnné technické zprávě se v poslední novelizaci objevila kapitola B.9 „Celkové 
vodohospodářské řešení“, kde by měl projektant popsat bilance a změny odtokových poměrů, 
možnosti HDV atd. Ve stejném duchu by se kapitola mohla modifikovat na posouzení 
podmínek umístění prvků MZI. Tato kapitola by pak měla být pečlivě přezkoumána odbory 
životního prostředí v rámci vyjádření k dokumentaci, což sice zvýší časové i odborné 
požadavky, ale může prospět koncepčnosti a zachování nebo zlepšení podmínek v ulicích. 
Tomuto trendu však musí být nakloněny i obce a maximální možné zapojování MZI vyžadovat. 
Jako řešení se jeví také funkce městského inženýra, který by dlouhodobě sledoval vývoj 
v oblasti a dohlížel nad koncepčností jednotlivých opatření již od jejich návrhů až po realizaci. 
Pokud by se měla upravit či změnit funkce některé z oblastí, měla by být tato část území 
dlouhodoběji sledována a například sanace jednotlivých vedení TI by měly být časově i 
technicky koordinovány. Největší šancí na zlepšení podmínek jsou totiž komplexní 
rekonstrukce uličních prostorů, včetně případného nového prostorového uspořádání 
(přeložení) sítí (např. i do majetkoprávně dořešených sdružených tras). Zde je nutné se 
vypořádat s problematikou více investorů, tedy více zadávacích dokumentací, zhotovitelů atd. 
a především investičních nákladů, které pro jednotlivé vlastníky nesmí být vyšší, než ve 
stávajícím modelu. 

5. ZÁVĚRY 
Prakticky celý svět se aktuálně přizpůsobuje klimatickým změnám a chystá se na ještě méně 
příznivé další roky. V rámci těchto mnohdy zásadních změn je tedy vhodná příležitost věnovat 
veškeré úsilí k hledání možností pro maximální zapojení MZI v ulicích. Jejich zapojení je 
samozřejmě v řadě případů možné již nyní. Vždy ale záleží na kvalitě, aktivitě a pečlivosti 
jednotlivých projektantů, kteří se již v současném stavu mohou nepochybně mnohem více 
přičinit o efektivnější hospodaření s uličním prostorem.  

Ke každé oblasti je nutno přistupovat individuálně a objektivně stanovit limity v širším území. 
Řada oblastí je z hlediska TI a DI již vyčerpána, což by mělo být jasně zapracováno do územně 
plánovací dokumentace a nemělo být přehlíženo kvůli finančnímu zisku.  

SEZNAM LITERATURY 
AOPK (2018). Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, AOPK 
AOPK (2017). Ochrana dřevin při stavební činnosti, AOPK 
CzWA (2019). Návrh Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, CzWA 
Hofman J.A.M.H., Paalman M. (2014). Rainwater harvesting, a sustainable solution urban climate adaptation?, 

Nieuwegein : KWR Watercycle Research Institute 
Kopáčik G., (2005). Typologie ulice. ISBN 80-214-3078-8, VUTIUM Brno. 
Randrup T.B., McPherson, E.G., Costello, L.R., (2003). A review of tree root conflicts with sidewalks, curbs, and 

roads, Kluwer Academic Publishers 
Schiedener H., Bennerscheidt, Ch., Vegetation und unterirdische infrastruktur am Beispiel, IKT www.ikt.de 
Southern Water. A Guide to Tree Planting near Southern Water Mains and Sewers, www.southernwater.co.uk 



Metelka   13. bienální konference VODA 2019 

322 
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CLIMATE CHANGE AND CHALLENGES IN CITY ADAPTATION IN TERMS OF 
EXTREME RAINFALLS 
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ABSTRAKT 
Klimatická změna se svými projevy v posledních letech dostává do povědomí technické i laické 
veřejnosti. Tyto projevy v podmínkách České republiky ovlivňují mimo jiné i roční rozložení a extremicitu 
srážkové činnosti. Extrémní srážky jsou proto pozorně sledovány z hlediska městského odvodnění. Je na 
místě otázka, do jaké míry se stávající jednotná nebo oddílná dešťová kanalizace dokáže vypořádat 
s průchodem přívalových srážek v horizontu následujících 30-50 let. Článek předkládá základní fakta o 
klimatické změně se zřetelem na přívalové deště. Na příkladech z nedávné minulosti ukazuje důsledky 
těchto jevů a nabízí možnosti adaptačních opatření měst na ochranu proti těmto extrémním událostem. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adaptace měst; dešťové vody; extrémní srážky; klimatická změna simulační model 

ABSTRACT 
The topics of climate change is getting recognised by the society and water professionals. The impacts 
of climate change affect among other phenomena also annual distribution and extremicity of rainfalls. 
The question then is, how efficiently can urban drainage system operate under these conditions during 
next 30-50 years. The paper focusses on the impact of extreme rainfalls on urban drainage operation. 
Fundamental facts are presented concerning climate change with concern on precipitation trends. The 
impact of cloudburst runoff on urbanised areas is presented for selected project case highlighting the 
adaptation potential and strategy applied for mitigating the impacts on infrastructure and society. 

KEYWORDS 
City adaptation; climate change; cloudbursts; simulation model; storm water 

1. ÚVOD 
Změna klimatu se začíná projevovat v poslední dekádě také ve střední Evropě a to s intenzitou, 
kterou začíná vnímat nejen odborná ale i laická veřejnost. Projevy klimatické změny v podobě 
zvyšujících se teplot, tenčících se vodních zdrojů, narůstající větrné činnosti a v neposlední 
řadě také projevy extrémní srážkové činnosti jsou stále viditelnější a společnost se začíná ptát, 
do jaké míry jsme na tyto probíhající změny připraveni.  

Právě poslední ze zmiňovaných důsledků klimatické změny v podmínkách střední Evropy – 
extrémní srážková činnost je velmi pozorně sledována z hlediska městského odvodnění. Je na 
místě otázka, do jaké míry se stávající jednotná nebo oddílná dešťová kanalizace dokáže 
vypořádat s příchodem přívalových srážek a jak je celý systém městského odvodnění připraven 
na očekávané změny v extremicitě srážek v horizontu následujících 50 – 80 let. Zde je třeba si 
uvědomit že většina Evropských kanalizačních systémů byla založena před více jak 100 lety. 
V průběhu následujících let docházelo vlivem přirozené migrace k významnému nárůstu počtu 
obyvatel měst, a tudíž k zvýšeným požadavkům na odvodnění, zvýšily se přirozené nároky 
obyvatel na komfort odvodnění a ochranu přírodního prostředí. To vše kladlo a klade na 
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systémy městského odvodnění stále nové nároky. Přitom sto a více let staré kanalizační 
systémy nelze jednoduše vyměnit, a to jak s ohledem na velkou finanční náročnost takové 
akce, tak i vzhledem k umístění těchto systémů v dnešních historických centrech měst. A do 
tohoto stavu se nyní začínají projevovat změny klimatu v podobě dlouhých suchých období 
následovaných příchodem přívalových dešťů o veliké intenzitě. Máme se tedy obávat změny 
klimatu? 

2. KLIMATICKÁ ZMĚNA Z POHLEDU VODOHOSPODÁŘE 
Odpověď na uvedenou otázku není černobílá a je třeba si nejdříve ujasnit, co vlastně změna 
klimatu v podobě přívalových dešťů představuje. V prvé řadě je třeba říci, že klimatická změna 
se z vodohospodářského pohledu projevuje v podmínkách naší země v podobě dlouhodobých 
suchých a horkých období s následnými extrémními přívalovými dešti, s rozkolísanou vodní 
bilancí a změnou distribuce srážek v průběhu roku. Jedná se o proces, který již probíhá 
dlouhou dobu, ale ve svých projevech začíná být viditelný teprve poslední dekádu. 

Klimatická změna představuje z pohledu vodohospodáře proces postupného oteplování 
planety jednak v důsledku přirozených cyklických příčin, nicméně se zdá téměř jisté, že podíl 
lidské společnosti na tomto jevu je významný a souvisí s rostoucí produkcí CO2 ve 
světovém průmyslu. Důsledkem je ohřívání vrstev atmosféry a vznik tzv. skleníkového efektu. 
Vliv ohřívání planety na celé životní prostředí je rozpoznáván na mnoha změnách přirozených 
cyklů a procesů jako je na příklad vzestup hladin moří, tání ledovců, ohřívání vrchních vrstev 
oceánů. V případě sledování změn srážkové činnosti se pak pravděpodobně jedná o změnu 
rychlosti proudění vzduchu v horních vrstvách atmosféry (tzv. „Jet stream“), který v důsledku 
ohřívání planety zpomaluje svoji rychlost a začíná „meandrovat“, což způsobuje na jednu 
stranu vlny extrémně nízkých teplot na jednom místě planety a na druhé straně extrémně 
horké teploty na jiné části země. Tato rozkolísanost klimatu je již zřetelně viditelná a je jisté, 
že bude dále narůstat v podobě suchých období s následným výskytem přívalových dešťů. 

Přitom u přívalových dešťů postupně dochází k růstu intenzity srážkové činnosti s tím, že 
nárůst intenzity malých a středních dešťů je malý, zatímco nárůst velkých a extrémních dešťů 
je velký. To v praxi znamená, že do budoucna můžeme očekávat častější výskyt přívalových 
dešťů velké intenzity, které stávající stokové systémy nebudou v žádném případě schopny 
pojmout a odvodnit. 

3. VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA SRÁŽKOVOU ČINNOST 
V období extrémních přívalových dešťů jsou a budou odvodňovací systémy vystaveny 
situacím, na které nejsou připraveny a dimenzovány. Larsen a kol. (2009) ve své studii vlivu 
klimatických změn na extrémní srážky v Evropě definuje „klimatický faktor“ (CF), který 
popisuje potenciální vývoj srážkových extrémů jako poměr mezi extrémní srážkovou 
intenzitou budoucího a současného (referenčního) extrémního deště (podobně jako „delta 
change“) simulovaného regionálním klimatickým modelem pro scénář budoucího vývoje 
společnosti dle IPCC A2 (průměrný scénář ve smyslu produkce CO2). Výsledky analýz ukazují, 
že extremita srážkových událostí vyroste v celé Evropě. Konkrétně pro Rakousko je hodnota 
CF pro stoletý déšť s délkou trvání 1 hodina CF=1,21 (21% nárůst extrémní intenzity) a doba 
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opakování stoletého deště podle dnešních měřítek se změní z N=100 na N=43 (čtyřicetiletý 
déšť) (viz Tab. 1).  

Tab. 6. Hodnoty klimatického faktoru CF pro vybrané země EU 

 

Tyto závěry ukazují, že stokové sítě budou v budoucnosti vystaveny významně větším rizikům, 
než je tomu dnes.  

4. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÉ ZMĚNY 
Čerstvé zkušenosti s přívalovými dešti mají v mnoha Evropských a světových městech jako je 
např. Dánská Kodaň nebo Turecká Ankara. Tyto zkušenosti ukazují, že před srážkovou vodou 
z přívalových dešťů není bezpečné žádné místo. Zde je třeba poznamenat, že stokové sítě 
jednotné kanalizace byly a dodnes jsou běžně navrhovány pro odvodnění deště dvouletého. 
Principy návrhu stokových sítí v praxi vedou k tomu, že skutečná odvodňovací kapacita 
stokových sítí je vyšší – zhruba na úrovni desetiletého deště. Jakýkoliv větší déšť již tedy 
kanalizační sítí nelze úplně odvést a srážková voda zůstává na terénu. Zde pak odtéká 
gravitačně bez jakéhokoliv usměrnění a po cestě způsobuje zatápění komunikací a obydlí, 
blokuje dopravu a ohrožuje kritickou infrastrukturu města (historické památky, nemocnice, 
dopravní tepny, metro, atd.). Analýza důsledků klimatické změny přitom ukazuje, že množství 
přívalových dešťů a jejich intenzita bude v následujících desetiletích dále růst. 

Jediným způsobem, jak ochránit města před tímto důsledkem klimatické změny je adaptace 
města na příchod přívalových dešťů. Tato adaptace je principu založena na tvrzení, že jediným 
způsobem, jak se ochránit před přívalovými srážkami je modifikace stávajícího terénu. 
Kanalizační sítě přívalové srážky nedokáží odvést a zvýšení jejich kapacity (velikosti potrubí) by 
bylo neúnosně drahé a v praxi nerealizovatelné. Modifikace terénu má za cíl dešťovou vodu 
bezpečně odvést po povrchu do míst nejmenších škod a tím ochránit městskou infrastrukturu 
a její funkce. 

Funkce navržených adaptačních opatření na příklad v podobě zelených a vodních koridorů 
nebo lokálních povrchových retencí jsou ověřovány pomocí simulačních modelů. S jejich 
využitím je možno analyzovat důsledky různých extrémních hydrologických situací (např. 
přívalových dešťů) a optimalizovat adaptační opatření navržená na povodí. S ohledem na 
pokud možno multifunkční využití těchto opatření je celé řešení často kombinováno 
se zajištěním volnočasových aktivit, zvětšení zelených ploch a míst oddechu, přičemž takováto 
místa mohou zároveň plnit funkci ochrany proti vzniku tepelných ostrovů a celkové 
narůstajících letních teplot ve městech.   

doba opakovani
zeme base Sc CF Future N base Sc CF Future N base Sc CF Future N
Franicie 10.79 1.22 2.5 15.12 1.27 8 22.05 1.35 33
UK 8.28 1.16 2.8 11.35 1.2 10 16.21 1.25 41
Svedsko 7.61 1.47 1.8 10.8 1.72 4 15.86 2.1 13
Rumunsko 8.71 1.17 2.5 11.3 1.23 8 14.98 1.31 28
Spanelsko 9.71 1.15 2.8 13.07 1.19 10 18.02 1.22 39
Rakousko 9.11 1.17 2.6 12.44 1.19 10 17.7 1.21 43
Dansko 8.57 1.2 2.9 12.3 1.36 8 18.48 1.6 26

N = 5 N = 20 N = 100
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Obr 3. Simulace záplavy 100 letým přívalovým deštěm, Kodaň 

Mezi typová adaptační opatření lze zařadit na příklad dešťové koridory (cloudburst roads), 
zadržovací a zpožďovací ulice (detention streets), zelené ulice (green streets) nebo centrální 
retence (Central retention areas). Zelené ulice jsou navrhovány v horní části povodí a jsou 
napojeny na zadržovací ulice a dešťové koridory. Zadržovací ulice jsou navrhovány pro 
zpomalení odtoku srážkových vod spíše v nižších částech povodí. Většinou na ně pak navazují 
dešťové koridory. Dešťový koridor je charakterizován tvarem „V“ příčného profilu a zvýšenými 
obrubníky. Ulice je prioritně navržena pro odvod povrchové vody z extrémních srážek. Voda 
je nasměrována do středu ulice tak, aby neohrozila okolní budovy. Tato forma povrchového 
odvodnění může být kombinována s podzemním trubním odvodňovacím systémem. Centrální 
retence jsou navrženy v parcích a jiných otevřených plochách, kde je možno srážkové vody 
zpozdit tak, aby dešťový koridor mohl být navržen v rozumných rozměrech (např. kaskáda 
centrálních retencí propojená dešťovými koridory).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Typová adaptační opatření – dešťový koridor 
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Obr. 5. Příklad adaptace města na příchod extrémních srážek, Kodaň 

5. PŘÍKLADY ADAPTACE MĚST NA KLIMATICKOU ZMĚNU 
Příkladem města adaptujícího svoji infrastrukturu na důsledky klimatické změny je město 
Kodaň. Kodaň byla 2. 7. 2011 zasažena přívalovým deštěm o úhrnu 150 milimetrů srážky 
v průběhu dvou hodin. Město bylo zcela ochromeno a přímé škody dosáhly 800 milionů Euro. 
Na základě toho rozhodl Kodaňský magistrát o zpracování adaptačního plánu na ochranu před 
přívalovými deště a o adaptaci města na nové podmínky v důsledku klimatické změny. V 
současnosti je v rozpracovanosti okolo 300 prováděcích projektů a některá opatření jsou již ve 
fázi výstavby. Tyto projekty obsahují popisovaná adaptační opatření typu dešťového koridoru, 
centrálních retencí atd. Typová adaptační opatření jsou rozpracována pro jednotlivé části 
města tak, aby spoluvytvářela systém povrchové retence pro adaptaci města na příchod 
extrémních srážek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Adaptační plán města Kodaň 
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Kodaň je tak příkladem města, které bere výzvy spojené s klimatickou změnou vážně. Podobně 
postupují také další evropská i světová města. New York v současnosti zpracovává adaptační 
studii vlivu extrémních srážek na funkci města. Jakarta se vážně zabývá důsledky Klimatické 
změny v podobě rostoucí hladiny moře spolu s intenzivní srážkovou činností. 40 světových 
velkoměst (Madrid, Lisabon, Paříž, Londýn, Berlín, Varšava, Kodaň, Chicago, San Francisco, Los 
Angeles, Washington, Mexico city, Sao Paolo, Saigon, a mnoho dalších (viz 
https://www.c40.org/cities) se intenzivně připravují na adaptaci městské infrastruktury na 
důsledky klimatické změny.  

V rámci adaptace měst na důsledky klimatické změny dochází paralelně také k budování měst 
nové generace, měst příznivých pro život svých obyvatel. To je v praxi dosaženo pomocí 
multioborové spolupráce vodohospodářů, architektů, krajinných inženýrů a dalších 
odborníků, kteří spoluvytváří multifunkční řešení na podkladě modré a zelené infrastruktury 
(„Blue-green infrastructure“) robustní pro příchod extrémních srážek a zároveň přívětivá pro 
každodenní život svých obyvatel (místa oddychu, rekreace, sportu, schůzek, atd.). Takto 
postupně vzniká vize měst 21. století, která propojují funkčnost a ochranu s vysokým 
komfortem života svých obyvatel. 

  

Obr. 5. Idea spojení různých funkcí komfortu života pro města 21. století 

6. ZÁVĚRY 
V podmínkách České republiky je problematika klimatické změny a přívalových srážek 
diskutována posledních několik let. Hlavní město se hlásí k otázce ochrany pře extrémními 
dešti v rámci celkové adaptační strategie města na klimatickou změnu. Bylo také již 
zpracováno několik pilotních projektů ověřujících metodiky a technologie použitelné pro 
projekty adaptace města. Zároveň se pracuje na legislativním zázemí pro tento druh 
vodohospodářských prací. Téma adaptace na klimatickou změnu je tedy již bráno vážně i ve 
střední Evropě. V tuto chvíli je ale třeba, aby se kompetentní orgány státní i místní správy 
začaly zamýšlet nad zpracováním studií přívalových dešťů a nad tvorbou adaptačních plánů 
měst tak, aby byla městská infrastruktura včas ochráněna, protože otázka nezní „jestli“ ale 
„kdy“ přívalové deště na danou lokalitu udeří. Dnes již existují praktické zkušenosti, jak tyto 



Metelka   13. bienální konference VODA 2019 

328 
 

koncepční práce zadat tak, aby poskytly potřebné informace a účelně a efektivně řešily návrh 
a posouzení adaptačních opatřeni, která reflektují důsledky klimatických změn. 
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ZJIŠŤOVÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A OHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCH 
POVODŇOVÝCH ŠKOD Z EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ 

PRELIMINARY FLOOD RISK ASSESSMENT AND  FLOOD DAMAGE ESTIMATION 
IN URBAN AREAS 
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ABSTRAKT 
Příspěvek se nejprve věnuje metodě zjišťování povodňových rizik z extrémních srážek v urbanizovaných 
oblastech. Metoda umožňuje rychle a relativně „levně“ identifikovat rizikové oblasti a má oproti 
jednoduchým postupům založených na analýze povrchu terénu několik výhod. Díky integraci 
hydraulického výpočtu umožňuje zjištění nejen zátopových oblastí, ale také směrů koncentrovaného 
povrchového odtoku a rychlosti proudu. Druhá část příspěvku je zaměřena na metodu stanovení 
potenciálních povodňových škod vzniklých (nejen) z přívalových povodní, kdy na základě screeningové 
analýzy vznikají mapy potenciálních povodňových škod a rizik, které slouží např. při porovnávání 
účinnosti navržených protipovodňových opatření. Obě metody mohou být použity v rámci generelů 
odvodnění, adaptačních plánů na klimatickou změnu nebo v podobných studiích. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dešťové vody; extrémní srážky; povodňové škody; přívalové povodně 

ABSTRACT 
A method for identifying problem areas with regards to pluvial flooding has been developed. The 
method enables a quick screening of large geographical areas (entire cities) with limited time effort. The 
analysis is as quick as a GIS analysis but has several benefits. It considers the hydraulics giving 
possibilities to calculate velocities and quantify flow paths. The results obtained by this method can be 
used as a base for more detailed studies or measures implementation. As second step a method for the 
determination of potential damage costs and risks associated with flooding in the cities and inland areas 
has been developed. The calculated damage and risk maps can be used as valuable input and empower 
decision-makers when prioritising between various mitigation options. Both described methods can be 
used as a part with the process of developing urban drainage master plans, master plans for cloudburst 
management, climate change adaptation plans or similar studies. 

KEYWORDS 
Cloudburst; flood damages; storm water; urban flooding 

1. ÚVOD 
Výsledky dlouhodobých měření a regionálních klimatických modelů pro Evropu potvrzují trend 
ve změně intenzit a periodicity výskytu přívalových srážek s krátkou dobou trvání. Tyto srážky 
jsou rozhodující pro návrh systémů pro odvádění povrchového odtoku v urbanizovaných 
územích. Rostoucí hodnoty intenzity a periodicity výskytu srážek vedou k vyšší náchylnosti 
systémů odvodnění k jejich selhání (přetížení) (SOVAK 2012, Monitoring v městském 
odvodnění - Část 1 Dešťové srážky). 
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Obr. 1. Fotografie  zaplavených lokalit v důsledku extrémních dešťů (Malmö, Göteborg– Švédsko) 

Extrémní srážkové události zůstávaly do nedávna v pozadí zájmu při řešení odvodnění měst. 
V severských zemích (Švédsko, Dánsko) se během posledních let vyskytlo několik takových 
událostí (tzv. cloudburst), které způsobily značné škody. V důsledku toho se příprava na 
extrémní události stala významným tématem v rámci krizového řízení měst. Podobné situace 
se vyskytují i v jiných zemích včetně České republiky, i když u nás dosud dokumentované 
situace nedosáhly tak velikého rozsahu škod. 

2. HODNOCENÍ SRÁŽEK DLE VÝZNAMNOSTI  
Riziko povodní ve městech se zvyšuje zejména v důsledku změny klimatu a rostoucího 
množství nepropustných povrchů, což si vynucuje nové přístupy k volbě správných opatření 
pro řízení povodňových rizik ve městech. 

Povodně obecně můžeme rozlišit na tzv. „fluviální“ tj. způsobené vodním tokem, nebo 
„pluviální“ tj. způsobené dešťovou událostí nad daným územím. Zatímco „fluviální“ povodně 
jsou systematicky řešeny, prevenci „pluviálních“ povodní je věnována relativně malá 
pozornost. 

Srážkové situace lze rozdělit do tří domén, podle jejich intensity a vazby na technikou 
infrastrukturu.  Toto rozdělení poskytuje strukturu usnadňující rozhodovací procesy týkající se 
řízení povodňových rizik ve městech. Pomáhá přijmout komplexnost městského prostředí, 
podporuje multioborový přístup, multifunkčnost, a zároveň definuje oblasti ve kterých mohou 
příslušní odborníci – vodohospodáři jednat a kde se do procesu zapojují další zúčastněné 
strany. Hranice mezi doménami nejsou přesně dány, záleží na následujících faktorech: 

• charakter zástavby, 
• přítomnost stokové sítě, 
• typ stokové sítě a její míra bezpečnosti, 
• politická rozhodnutí (např. stupeň ochrany). 
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Obr. 2. Klasifikace srážkových událostí do 3 domén podle srážkového úhrnu a doby opakování (Mikkelsen a kol. 
2017) 

Doména A se zabývá běžnými dešti (do doby opakování cca 5 let, cca 65- 80% srážkového 
úhrnu). Snahou je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky 
lokality před urbanizací. 

Doména B se věnuje silným dešťům, představuje cca 19-34% srážkového úhrnu (deště s dobou 
opakování cca 5-50 let v závislosti na místních podmínkách) a je zaměřena na ochranu území 
před zaplavením a na snížení vnosu znečištění a hydraulického zatížení povrchových vod.  

Doména C je doménou extrémních dešťů (s dobou opakování cca 50 let a více) (posledních 
cca 1-5% srážkového úhrnu), kdy tradiční stokové sítě přes opatření z domén A a B selhávají a 
je nutno navrhnout opatření na snižování rizik zaplavení ve vazbě na kritickou infrastrukturu 
ve spolupráci s urbanisty, dopravními inženýry a integrovaným záchranným systémem pro 
zajištění funkčnosti města a minimalizace škod. 

Metoda zjišťování povodňových rizik z extrémních srážek v urbanizovaných oblastech se 
zabývá situací definovanou v Doméně C.  

3. ZJIŠŤOVÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK Z EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK V URBANIZOVANÝCH  
OBLASTECH 

Odtok vody z urbanizovaného území za podmínek extrémních srážek je poměrně komplexní a 
komplikovaný děj jehož průběhu dochází k interakci jednotlivých cest odtoku vody: 

• potrubní síť / povrch, 
• povrch / otevřené kanály, 
• otevřené kanály / potrubní síť. 

 
Pro každou z cest odtoku je typicky používán jiný typ výpočtu/modelu. Pro potrubní sítě se 
užívají typicky 1D modely, pro popis povrchu 2D, pro otevřené kanály dle typu úlohy 1D nebo 
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2D modely. Pro kompletní popis děje je proto nutné provést propojení v definovaných bodech 
všech modelů, což umožní dynamické modelování výměny vody mezi nimi.  

 

 
Obr. 3. Ukázka dynamického propojení 1D a 2D modelů (zdroj DHI) 

Zaměříme-li se pouze na jeden z možný výstupů nebo cílů - na analýzu míst, kde dochází k 
zátopám během extrémních dešťů, lze provést určitá zjednodušení. Přístupy k řešení pak 
mohou být následující: 

• analýza depresí na povrchu terénu v GIS, 
• dynamický výpočet povrchového odtoku (2D analýza), 
• dynamický výpočet povrchového odtoku a průtoku v potrubních sítích  

(propojení 2D / 1D analýza). 
 

Příspěvek se dále detailněji zabývá technologií v úrovni dynamického výpočtu povrchového 
odtoku (2D analýza).  

Dynamický výpočet povrchového odtoku  
Metoda zjišťování povodňových rizik z extrémních srážek v urbanizovaných oblastech je 
indikativní metoda pro zjištění potenciálních míst zátop a směrů koncentrovaného 
povrchového odtoku v urbanizovaném území. Metoda je vhodná pro extrémní srážkové 
události s dobou opakování 50 nebo 100 let. Její uplatnění je v adaptačních studiích pro 
klimatickou změnu nebo pro lokality ohrožené extrémními srážkami.   

Základním předpokladem je, že kapacita kanalizace, resp. standardního systému odvodnění je 
vyčerpána a infiltrační kapacita povrchu je nízká ve srovnání s objemem srážky. Proto je 
modelován pouze povrchový odtok způsobený srážkou nad limit kapacity kanalizace. 

Metoda byla vyvinuta na základě požadavku na poskytnutí základních informací projektantům 
a urbanistům o riziku povodní z extrémních dešťových srážek v zastavěných nebo rozvojových 
oblastech. Dalším požadavkem při vývoji metody bylo, aby byla rychlá (levná) a poskytla 
přidanou hodnotu oproti jednoduchým analýzám (založeným jen na analýzách povrchu 
terénu).  

Na základě získaných výsledků je možno provést základní identifikaci kritických míst. Kritická 
místa jsou nejen ta, kde je indikována zátopa nebo koncentrovaný odtok, ale i vazba na 
kritickou infrastrukturu jako jsou sídla záchranných složek, nemocnice, dopravní 
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infrastrukturu (tunely a podjezdy), důležité uzly inženýrských sítí apod.  Takto vytipované 
lokality mohou být následně detailně rozpracovány buď přesnějším výpočtem nebo zde 
mohou být přímo navržena opatření pro zmírnění rizik zátop. 

Vstupem pro výpočet jsou:  

• digitální model terénu (DEM), 
• vrstva budov, 
• vrstvy propustnosti povrchu,   
• extrémní srážka,   
• kapacita kanalizace. 

 
V rámci analýzy se typicky provádí:  

• modelování a mapování povodňového ohroženi řešeného území v důsledku 
intenzívního deště, 

• zjištění tras koncentrovaného povrchového odtoku, 
• zjištění rozsahu území, které bude zasáhnuto záplavou, 
• identifikace kritických míst.  

 
Výstupem jsou mapy znázorňující maximální hloubku vody v řešeném území. Na základě takto 
získaných výsledků je možno pokračovat v pracích v následujících oblastech: 

• vazba na kritickou infrastrukturu (energetika, doprava, zdravotnictví, …), 
• detailní analýza záplavy v kritických oblastech, 
• návrh opatření pro zmírnění škod. 

 
V porovnání vzhledem k ostatním metodám vychází tato metoda velmi výhodně pro prvotní 
analýzy chování území, ocenění rizik a identifikace oblastí, kde je potřeba se problematikou 
detailněji zabývat. 

Ve srovnání s GIS (analýza terénu) zohledňuje dynamické infiltrační ztráty a hydrauliku a tím 
umožňuje výpočet rychlostí a identifikaci odtokových cest Vytvořený model může být 
následně využit a propojen s MIKE Urban pro detailnější analýzu. 

Ve srovnání s plně dynamickým výpočtem (2D/1D) vyžaduje tato metoda méně vstupních 
informací a je levnější a rychlejší. Na druhou stranu je méně přesná. Ze svého principu 
nezachytí celou dynamiku procesu, a proto ji nelze použít k analýze méně intenzivních 
dešťových událostí. 
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Obr. 4. Ukázka výstupů analýzy zátopy pro město – presentace v prostředí Google Earth (zdroj DHI SK) 

 

 
Obr. 5. Ukázka výstupů analýzy zátopy pro město – mapa hloubek (zdroj DHI SK) 
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Obr. 6. Ukázka výstupů analýzy ve vztahu na kritickou infrastrukturu (zdroj DHI SE) 

Studie zjišťování povodňových rizik byly zpracovány zejména v severských zemích – příkladem 
mohou být města, Boden, Sävast, Kristinehamns, Malmö, Göteborg, a další. První aplikace 
vznikají na Slovensku a v Polsku. V České republice bylo první studií tohoto typu řešení nátoků 
dešťových vod do tunelového komplexu BLANKA (řešení bylo v detailní úrovni). 

4. OCENĚNÍ POTENCIÁLNÍCH POVODŇOVÝCH ŠKOD 
Krokem, který navazuje na identifikaci rizikových míst je ocenění potenciálních povodňových 
škod. Základem analýzy jsou záplavové mapy (hloubka, rychlost nebo trvání záplavy) a poměru 
hloubka / náklady. Záplavové mapy se kombinují s informacemi o charakteru zástavby, 
výrobních a pracovních příležitostech v lokalitě s cílem finančně ocenit potenciální povodňové 
škody. Škody mohou být analyzovány jako přímé nebo nepřímé. Analýza může být provedena 
pro různé doby opakování povodní.  

Výsledkem jsou mapy zobrazující povodňová rizika pro jednotlivé části území a mapy 
potenciálních škod způsobených povodní, resp. kombinované mapy obou parametrů. Mapy 
mohou být vytvořeny v detailní úrovni – tj. k jednotlivým budovám, nebo mohou být 
agregovány do oblastí. Vlastní výsledky jsou vytvořeny ve formátu shp, který umožňuje další 
zpracování.  

Výsledky této analýzy mohou být použity pro podklad pro návrh protipovodňových opatření, 
krizové řízení nebo jako podklad pro pojistné smlouvy.  
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Obr. 7. Ukázka  výstupů CADSS kombinace katastrálních map a povodňových map pro vytvoření map 
povodňových škod. Mapa představuje povodňová rizika z hlediska očekávaných ročních škod (expected annual 
damage EAD). (zdroj DHI) 

5. ZÁVĚRY 
Metoda zjišťování povodňových rizik a ohodnocení potenciálních povodňových škod jsou 
analýzy, které navazují na existující studie a posudky zpracovávané pro odvodněním měst. 
Analýzy rozšiřují znalosti směrem k extrémním srážkovým událostem. 

Popisovaná metoda zjišťování povodňových rizik založená na dynamickém výpočtu 
povrchového odtoku je vhodná pro mapování srážek s vysokou dobou opakování (≥100 let). 
Metoda je vhodná pro komplexnější studie, kde je třeba mapovat větší plochy (města) 
efektivním způsobem a definovat kritické oblasti pro následné detailnější řešení. 

Výsledky obou analýz jsou podkladem při plánu zvládání povodňových situací ve městech v 
rámci krizového řízení, prevenci škod a plánování urbanizace. Výstupy mohou být začleněny 
do generelů odvodnění, resp. plánů adaptace na změnu klimatu. 
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ABSTRAKT 
Projekt Tel4Rain řeší vývoj aplikace poskytující online data o srážkových intenzitách se zaměřením na 
hydrologii městských aglomerací s prostorovým rozlišením 500x500 m2 a časovým rozlišením 1 minuta. 
Projekt počítá s využitím přibližně 1000 mikrovlnných spojů na území hl.m. Prahy a okolí z 
telekomunikační sítě společnosti T-Mobile ČR. Data o útlumu signálu jsou získávána z páteřní sítě 
mikrovlnných spojů společnosti v reálném čase. Surová data jsou ukládána do PostgreSQL databáze a v 
hydrologickém modulu jsou přepočtena na srážkové intenzity. Modul prostorové rekonstrukce zahrnuje 
algoritmy, které informace z liniových spojů převádějí do pravidelné souřadnicové sítě s definovaným 
prostorovým rozlišením.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Měření srážek; mikrovlnné spoje; přenos dat; srážkové pole; telekomunikační síť 

ABSTRACT 
Tel4Rain develops non-traditional rainfall monitoring system based on opportunistic sensing that 
employs data from 1000 commercial microwave links (CMLs) from cellular telecommunication networks 
in the region of city of Prague. Project focuses on urban hydrology and spatial rainfall product with 
resolution 500x500 m2 in space and 1 minute time resolution. From the decrease in signal level along 
the CML path, the rainfall-induced path-averaged specific attenuation is calculated and converted to a 
path-averaged rainfall intensity. Subsequently, the obtained path-averaged rainfall intensities from 
individual CMLs is utilized to create high-resolution rainfall maps. 

KEYWORDS 
Commercial microwave link; data transfer; rainfall field; rainfall monitoring; telecommunication 
network 

1. ÚVOD 
Význam časoprostorové srážkové informace pro predikce odtoku z městských povodí je znám 
a byl analyzován v řadě studií v měřítku celých měst (Schilling, 1991), v poslední době i na 
úrovni malých povodí o velikosti několika km2 (Ochoa-Rodriguez, 2015). Poslední práce 
ukazují, že prostorová variabilita deště má význam i v malých měřítkách, a proto se velká 
pozornost věnuje metodám, jak získat optimální srážkovou informaci s co možná nejvyšším 
časovým a prostorovým rozlišením. 

Komerční mikrovlnné (MV) spoje, radiová spojení široce využívaná v telekomunikačních sítích, 
představují zdroj srážkových dat, který je v posledních letech testován pro využití při 
modelování srážko-odtokového procesu. V rámci České republiky byla první studie zabývající 
se využitím MV dat pro modelování srážko-odtokového procesu včetně prostorové 
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rekonstrukce srážky nad povodím publikována v roce 2013 (Fencl a kol., 2013). Jednalo se však 
pouze o numerickou simulaci, která nepracovala s reálnými odhady dešťových srážek z MV 
sítě. První reálná srážková data byla publikována v roce 2015 (Fencl, 2015). Tato studie 
porovnávala plošnou srážku nad malým povodím s referenčním bodovým měřením ze 
srážkoměrů. V rámci této studie byly popsány výhody i limity využití MV dat pro městskou 
hydrologii, a jako největší problém bylo identifikováno systematické nadhodnocení 
odhadovaných srážkových úhrnů. Proto se další výzkum zaměřil především na korekci této 
systematické odchylky pomocí dat ze stávající srážkoměrné sítě (Fencl a kol., 2017) případně 
pomocí dat z MV spojů s různými charakteristikami (Fencl a kol., 2019). Ověření dat z MV spojů 
a metod pro plošnou srážkovou rekonstrukci bylo dále testováno na malém experimentálním 
povodí v Praze Letňanech (Pastorek a kol., 2016) a na povodí města Tábora (Stránský a kol., 
2017).  

Dosavadní výsledky ukazují, že potenciál MV spojů pro využití v městské hydrologii je 
především ve vysokém počtu spojů v urbanizovaných oblastech, v rychlém sběru dat v rámci 
páteřní telekomunikační sítě z vysokého počtu prvků a v jejich poloze v blízkosti zemského 
povrchu. Sběr dat a zpracování nicméně nebylo doposud provozováno v online režimu na 
větším území o velikosti stovek km2. Výše uvedené studie v ČR pracovaly s historickými daty 
nad malými povodími. 

Cíle projektu Tel4Rain 
Projekt Tel4Rain se zaměřuje na vývoj pilotní aplikace pro měření a vizualizaci srážkové 
prostorové informace v městských aglomeracích v reálném čase. Výstupem projektu je 
produkt, který je schopen poskytovat srážkové informace s vysokým časovým a prostorovým 
rozlišením z útlumu signálu v mikrovlnných sítích mobilních operátorů. Projekt počítá s 
využitím přibližně 1000 mikrovlnných spojů na území HMP a okolí z telekomunikační sítě 
společnosti T-Mobile ČR. Data o srážkových intenzitách z těchto spojů budou korigována 
pomocí dostupných pozemních měření ze stálé srážkoměrné sítě HMP, která čítá 25 
srážkoměrných stanic. Systém zahrnuje modul pro sběr dat ze sítě mobilních operátorů, 
hydrologický modul pro převod útlumu na srážkovou informaci včetně korekce pomocí 
dostupných pozemních bodových měření a vizualizační webový klient pro zobrazování dat.  

2. ZÁKLADNÍ STRUKTURA SYSTÉMU 
Struktura Tel4Rain má několik základních modulů, které jsou popsány níže. Základní struktura 
je zobrazena na Obr. 1. 

.  

Obr. 1. Koncepční model Tel4Rain 
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Sběr vstupních dat a jejich normalizace 
Sběr surových dar probíhá pomocí aplikace využívající SNMP protokol, který dotazuje 
jednotlivé koncové antény každého MV spoje přes daný identifikátor a IP adresu (Fencl a kol., 
2015, Chwala a kol., 2016). Informace z dvou koncových bodů každého spoje obsahují 
následující data a metadata: 

• výkon/hladina vyslaného signálu (transmitted signal level, TSL) a výkon/hladina 
přijatého signálu (received signal level, RSL) pro každý mikrovlnný spoj v každém 
časovém intervalu, 

• datum a čas měření, 
• frekvence mikrovlnného spoje, 
• polarizace signálu – horizontální H nebo vertikální V, 
• souřadnice počátku a konce mikrovlnného spoje a unikátní identifikátor mikrovlnného 

spoje. 
 

Modul k úpravě surových dat získaných od poskytovatele se spouští dle frekvence přísunu 
aktuálních nových dat. Může pracovat v online i offline režimu. Implementován v jazyce Java, 
je platformě nezávislý a dále rozšiřitelný. 

V rámci projektu Tel4Rain jsou sbírána data z oblasti hlavního města Prahy a širšího okolí (50 
x 50 km) s časovým rozlišením 1 minuta (Obr. 2). Tato oblast je převážně pokryta sítí s prvky 
pracujícími na frekvencích 25–40 GHz (modrá barva Obr. 2) a dále novými prvky v pásmu 70-
90 GHz (červená barva Obr. 2). 

 
Obr. 2. Vizualizaci simulace srážkového pole nad územím hlavního města Prahy na základě útlumu signálu v MV 
spojích v telekomunikační síti. Simulace je provedena na základě syntetických srážkových polí 
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DB úložiště 
Databázové úložiště je prvkem RainTelMonitoru, který ovlivňuje celkovou výkonnost a 
použitelnost aplikace. Zároveň je i největším konzumentem HW výkonu serveru, na kterém 
aplikace běží. V původním záměru projektu mělo být úložiště srážkových dat, která využívají 
všechny moduly aplikace, postaveno na databázovém enginu InfluxDB pro časové řady. 
Ukázalo se však, že tento nástroj neposkytuje očekávané zvýšení výkonnosti aplikace a bylo 
od jeho použití upuštěno. Databázový systém PostgreSQL byl zvolen kvůli tomu, že zdrojová 
data jsou v tuto chvíli na straně providera ukládána do tohoto typu databáze a je tím 
normalizace dat jednodušší a rychlejší. Zároveň je tato databáze používána pro ukládání 
statických dat potřebných k běhu aplikace. 

Hydrologický model 
Jedná se modul zajišťující samotný výpočet srážek po délce jednotlivých spojů (Obr. 3). Je 
implementován v jazyce R. Tento modul může být průběžně aktualizován nebo rozšiřován o 
další implementace hydrologických modelů při dodržení stávajícího rozhraní. Vypočtená data 
srážkových intenzit z tohoto modulu jsou ukládána v DB úložišti. Základními kroky výpočtu 
průměrné srážkové intezity podél spoje jsou: 

• výpočet celkového útlumu (rozdíl TSL-RSL), 
• separace pozaďového útlumu (zpravidla útlumu během bezdeštného období před 

srážkou), 
• redukce celkové atenuace o útlum způsobený navlhnutím parabol antén 
• Výpočet srážkové intenzity z útlumu pocházejícím z deště pomocí mocninného vztahu 

 
𝑅𝑅 = 𝛼𝛼.𝑘𝑘𝛽𝛽          (1) 

Kde α a β jsou parametry závisející na frekvenci, polarizaci spoje a rozložení velikosti kapek ve 
srážce a k je specifický útlum dB/km (celkový útlum podél spoje způsobeny deštěm vydělený 
délkou daného spoje AR/L). 

 
Obr. 3. Ukázka měření slabé srážkové události na MV spoji o základní frekvenci 73,5/83.5 GHz o délce 4866 m v 
porovnání se srážkovou informací měřenou pomocí 3 srážkoměrů umístěných po délce spoje. Lokalita Praha 
Uhříněves 

 

Srážkoměr 
MV 73.5 GHz 
MV 83.5 GHZ 
Diff útlum 
Teplota 
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Modul plošné rekonstrukce srážek 
Průměrná srážková intezita podél spoje je vstupními daty pro modul plošné rekonstrukce. 
Jedná se o modul, který transformuje délkově průměrovanou intenzitu srážek podél 
jednotlivých spojů do dvourozměrné plochy srážkových intenzit. Tato část je implementována 
v jazyce R. Modul generuje pro každý časový krok soubor ve formátu ASCII Grid, která jsou 
ukládány v diskovém prostoru aplikačního serveru. Tato data jsou následně využívána pro 
online vizualizační modul a pro další poskytování strukturovaných dat (Obr. 4). Tyto grafické 
podklady jsou pro definované časové období ukládány v diskovém prostoru aplikačního 
serveru. Takové řešení zajišťuje výrazné zlepšení odezvy aplikace a snížení její výpočetní 
náročnosti. Modul je možno použít i pro online generování mapy intenzity srážek v případě 
dostupnosti vhodného HW řešení. Grafická část modulu je implementována v jazyce Java. 

Vizualizační modul 
Vizualizační modul je koncipován jako webová aplikace implementovaná pomocí technologie 
JSP (Java Server Pages), která běží na open source aplikačním serveru Oracle GlassFish. Není 
však na této platformě závislá a může běžet na jakémkoli jiném aplikačním serveru pro Javu 
ve verzi 8 a výš. Grafické rozhraní této aplikace používá pro vizualizaci externí open source 
JavaScriptové knihovny. Těmi zásadními jsou Leaflet (mapová aplikace založená na mapových 
podkladech OpenStreetMaps) a Dygraphs (knihovna zajišťující vizualizaci numerických hodnot 
ve formě grafů s možností uživatelské úpravy zobrazení a pohybu v dostupných datech). Tyto 
externí knihovny jsou z jejich povahy spouštěny na straně klienta, tím snižují hardwarové 
nároky na aplikační server. 

 

  
Obr. 4. Vizualizaci simulace srážkového pole nad územím hlavního města Prahy na základě útlumu signálu v MV 
spojích v telekomunikační síti. Simulace je provedena na základě syntetických srážkových polí 
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Modul pro poskytování strukturovaných dat 
Webový klient zajišťuje přístup k datům ve formátu ASCII Grid a pomocí uživatelského rozhraní 
bude schopen poskytovat následující historická data: 

• rastrová data ve formátu ASCII Grid v požadovaném časovém rozlišení za uvedené 
období, 

• časové řady v požadovaném časovém rozlišení za uvedené období, časové řady budou 
poskytovány jako plošné průměry pro zadanou velikost virtuálního srážkoměru (2x2, 
5x5, 10x10 km2), nebo jako plošné průměry dopadající srážky na jednotlivá povodí 
odlehčovacích komor pražského stokového systému (150 povodí). 

3. SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU 

Časové rozlišení poskytovaných dat 
Důležitým aspektem poskytování online dat související například s úlohami řízení v reálném 
čase nebo poskytování dat pro včasné varování je časový krok, za kdy je systém schopen 
poskytnout informaci o srážce nad daným územím. 

Tel4Rain sbírá surová data z v dohledové síti telekomunikační sítě, kde odezvy jednotlivých 
zařízení jsou v řádu milisekund. Testy ukazují, že při sběru dat je systém schopen pro stovky 
MV spojů získat surová data během 1 sekundy. Počet prvků nemá na délku sběru prakticky 
vliv. Další zpracování (hodnoty v Tab. 1 jsou uvedeny bez výpočetní optimalizace) zabere 
řádově maximálně desítky sekund, což lze pokládat za jednu z hlavních výhod tohoto řešení. 

Tab. 1. Předpokládaná časová náročnost na sběr a zpracování dat v rámci jednoho časového kroku vycházející z 
experimentálních pokusů a numerických simulací – bez optimalizace 

Krok Délka zpracování pro 1 časový krok 
 500 MV spojů 5000 MV spojů 
Sběr dat z telkom. sítě 1 sec 1 sec 
Převod signálu na srážku 5 sec 45 sec 
Gridding 2 sec (2600 buněk) 5 sec (8300 buněk) 
Celkem 8 sec 51 sec 

 

Maximální časové rozlišení sběru dat je 10 sekund a je v současnosti využíváno pro vědecké 
experimenty. Předpokládané časové rozlišení aplikace je 1 minuta, což je pro provozní účely 
zcela dostačující. 

Prostorové pokrytí a dynamický vývoj sítě 
Telekomunikační sítě mobilních operátorů jsou dynamické systémy, které neustále prochází 
vývojem, který souvisí s technologickým vývojem telekomunikační techniky a akvizicemi 
jednotlivých telekomunikačních společností do poskytovatelů datových přenosů pomocí 
optických sítí. Prostorová struktura často také souvisí s dobou vzniku dané telekomunikační 
sítě, která určuje poměr mezi počtem mikrovlnných spojů a počtem optických vedení. Na 
území České republiky můžeme pozorovat poměrně značné rozdíly mezi například strukturou 
sítě O2 a T-Mobile. 

Obr. 5 ukazuje změnu struktury sítě společnosti T-Mobile mezi roky 2017 (Obr. 4 vlevo) a 2019 
(vpravo), který souvisí především s rozvojem vysokokapacitních MV spojů na frekvencích 80 
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GHz a redukci především dlouhých MV spojů pracujících na nižších frekvencích (< 20 GHz) ve 
volné krajině, které byly nahrazeny optickými spoji. MV spoje s nízkými frekvencemi však 
stejně nejsou k měření srážek vhodné, jelikož jejich citlivost na útlum dešťovými kapkami je 
nízká. Oproti tomu nárůst vysokofrekvenčních spojů v urbanizovaných oblastech je potenciální 
výhodou, jelikož jejich citlivost je velmi vysoká a lze pomocí nich velmi dobře monitorovat i 
srážky s nízkou intenzitou (Obr. 3). 

Hustoty pokrytí v urbanizovaných povodích zůstávají na vysoké úrovni s ohledem na vysokou 
hustotu osídlení a vysoký počet privátních zákazníků, které jsou dostatečné pro prostorovou 
interpolaci srážek a počet prvků řádově převyšuje počet pozemních srážkoměrných měření. 

  
Obr. 5. Struktura sítě společnosti T-Mobile Czech Republic v oblasti pražské aglomerace pro roky 2017 (vlevo) a 
2019 (vpravo). Barevná škála: zelená (< 20 GHz), modrá (20-40 GHz), červená (70-90 GHz) 

4. ZÁVĚRY 
Příspěvek představuje základní charakteristiky a funkcionality systému pro poskytování online 
srážkových dat využívajíc data z mikrovlnných spojů telekomunikační sítě, který vzniká v rámci 
projektu Tel4Rain. Dosavadní výsledky ukazují, že technická realizace systému je možná a je 
důležitým milníkem pro možnost reálného využití pro provozní účely v oboru městské 
hydrologie a provozu vodohospodářských systémů. Nicméně další nutnou podmínkou pro 
úspěšnou realizaci je nalezení reálného obchodního a provozního modelu, který bude 
akceptovatelný pro všechny zúčastněné subjekty v projektu. 
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ABSTRAKT  
Většina obcí nad 2000 EO je již vyřešená, přesto k dosažení „dobrého stavu“, je ještě docela daleko – 
více než 75 % lokalit v ČR ho nedosahuje (Vrana 2019). Další investice do odkanalizování venkova se na 
změně příliš neprojevují. Řešení týkající se venkova, pokud má být udržitelné a smysluplné, musí řešit 
venkov komplexně, tj. včetně zemědělské výroby a lesnictví, protože tyto oblasti jsou na většině lokalit 
z hlediska dosažení dobrého stavu vod podstatnější a často i dominantní. Co se týká odkanalizování, tam 
staronovou otázkou je, zda řešit venkov centrálně, nebo decentrálně.  Ve světě je u venkovských oblastí  
zřejmě tendence k decentrálním řešením (jsou prokazatelně udržitelnější). V příspěvku jsou zmíněna 
všechna uvedená témata s cílem upozornit na možná konkrétní systémová a technická řešení „venkova“. 

     KLÍČOVÁ SLOVA 
Jímky; odpadní vody; přírodě blízká řešení; sucho; udržitelnost; venkov; zemědělství; znovuvyužití 

ABSTRACT 
Even though a majority of municipalities over 2,000 PE has been solved already, the achievement of a 
“good” condition is still far away – more than 75% of localities in the Czech Republic fail to achieve this 
(Vrana, 2019). Additional capital expenditures spent for sewer systems in the rural areas do not 
contribute to desirable changes on a greater scale. If sustainable and meaningful, the solutions 
concerning the rural areas must be introduced in a complex manner, i.e. they have to involve also 
agricultural production and forestry, because in the most localities, these sectors are more substantial - 
or often even dominant - in terms of the achievement of good water conditions. As regards the sewer 
systems, the often-renewed question is whether centralised or decentralised solutions are more 
suitable for the rural areas. Globally, there is a trend in the rural areas for decentralised solutions 
because they are evidently more sustainable. In this paper, all the above-mentioned topics are 
addressed with the aim of turning the attention to potential systematic and technical solutions for the 
rural areas.  

KEYWORDS 
      Agriculture; dry spells; nature-close solutions; rural areas; sustainability; wastewater; water reuse 

1. ÚVOD 
Většina obcí nad 2000 EO je vyřešená, co se týká odkanalizování, přesto stále většina lokalit 
v České republice nedosahuje dobrého stavu, k jehož dosažení jsme se zavázali před vstupem 
do EU. Např. v povodí Labe je to až 85 %, v povodí Dunaje pak 75 % (Vrana 2019). Otázkou 
tedy je, nakolik podstatnou příčinou nedosažení dobrého stavu je neřešené odkanalizování 
venkova, nebo je potřebné příčiny hledat jinde. K tomu je třeba udělat si jasno o struktuře 
venkova z hlediska demografického a vzít do úvahu vlivy jako je zemědělství, lesnictví, 
případně místně i další. V posledních letech do rozhodování o řešení venkova vstupuje i další 
fenomén a to sucho. Do rozhodování o venkovu by samozřejmě měli mluvit i samotní občané 
a optimálnost řešení z jejich pohledu domorodce, a to co s tím úzce souvisí, mimo jiné i 
ekonomičnost vynaložených nákladů ve vztahu k dosaženému efektu. 
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Nápadně se takto navršené argumenty pro to, co by mělo být zohledněno, podobají kritériím, 
podle kterých se obecně posuzuje udržitelnost – ekonomičnost (náklady na investice), 
ekologičnost (biodiversita, vliv sucha, trofizace) a sociální únosnost (náklady občanů a 
smysluplnost jimi vynakládaných prostředků) a v celku vliv na kvalitu života lidí 
z dlouhodobého pohledu. 

Pokud se tedy máme bavit o komplexním řešení venkova, tak by neměla být opomenuta výše 
uvedená kritéria a je nutné vzít v zájmu co největší komplexnosti, jak již bylo výše uvedeno, i 
další podstatný fenomén ovlivňující venkov, jako je zemědělství a lesnictví.  

Návrhy (náměty), pokud si kladou za cíl to, aby byly reálně uskutečnitelné, by pak měly 
zahrnovat jak možná technická řešení, tak i organizační a legislativní stránku. No a nemělo by 
se zapomenout na validaci jak pro typická, tak i hraniční řešení. Někdy stačí jen odhad nákladů. 

2. STATISTIKA VĚDA JE 
Z hlediska statistiky žije v obcích do 2000 EO, kterých je asi 5 a půl tisíce, zhruba 25 % 
obyvatelstva, tj. 2,6 mil. obyvatel. Hůře už se dá odhadnout, kolik má skutečně vyřešeno 
odkanalizování a kolik hledání řešení čeká. V Tab. 1. jsou čísla ze sčítání obyvatel, z kterých se 
dá přibližně odhadnout, kolik lidí uvádí jako oficiální řešení jímku na vyvážení, i když ve 
skutečnosti řeší odpadní vody nepovoleným zasakováním po předchozí separaci 
nerozpuštěných látek. 

Tab. 1. řešení odpadních vod v obcích do 1000 EO viz výsledky sčítání obyvatelstva (ČSÚ 2011) 

 

Zajímavé by bylo vědět, jak tento jev skutečně ovlivní hodnocený dobrý stav vod. Existují 
průzkumy, viz článek v KA (KA 2008), které ukazují, že podíl z decentrálních (ne)řešení může 
např. v ukazateli celkový fosfor dosahovat až 10 %, co se týká podílu na celkovém znečištění 
z měst a obcí. Ale existují případy, kdy ovlivnění obcí bez kanalizace je bagatelní (Plotěný 
2018). Po podrobnějším zkoumání se dá zjistit, že i tam nějaké závislosti jsou. Ovlivnění je 
viditelné v případech, kdy je v obci dešťová kanalizace a do ní jsou načerno napojeny přepady 
z jímek na vyvážení. Naopak ovlivnění není zřejmé (nebo bagatelní) tam, kde jsou odpadní 
vody zasakovány a uplatní se samočistící schopnost prostředí a tam, kde je intenzivní 
zemědělská činnost. Lze dokonce dokázat, že realizací centrální čistírny v obci, kde byly 
odpadní vody zasakovány, došlo ke zhoršení kvality vody v toku (zejména je to vidět na 
ukazateli fosfor), nebo tam, kde je intenzivní zemědělství, je změna kvality vody v toku 
bagatelní (Plotěný 2018) například v ukazateli dusík méně než 1 %. Další zajímavostí je, že 
využitím samočistící schopnosti toku a postupným vypouštěním z jednotlivých čistíren lze 
dosáhnout na profilu pod obcí nižších koncentrací znečištění než centrální čistírnou. 
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Asi nejrevolučnější bude poznatek, že například z hlediska dalších polutantů – rezistentní 
bakterie, léky atd. je řešení u zdroje s využitím bariérových efektů půdy (predace, působení 
dalších vlivů – mikroorganismů, hub, plísní, změna redoxpotenciálu, teploty) nejméně rizikové 
viz konference IWA v Haifě v roce 2018. 

3. OBCE A ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU  
Asi by se zdálo, že obcí se adaptace na změnu klimatu netýká, ale stále více přibývá obcí, kde 
se již od jarních měsíců reguluje spotřeba vody (omezené napouštění bazénů), je zakázáno 
používat pitnou vody na zalévání zrovna v době, kdy to zahrádka a trávníky nejvíce potřebují 
a je zakázáno odebírat vodu z toků, a tak schnou fotbalová hřiště a rostliny v zahradnictví. 
Studny už více prohloubit nepomáhá. Řada příspěvků na konferencích v ČR končí tím, že 
jediným řešením jsou nádrže na tocích a zasíťování rozvodů pitné vody. Jako by pak 
nefungovalo to, co by se dalo logicky očekávat – když je spotřeba větší než tvorba zásob, tak 
se celkové zásoby podzemních vod zmenšují. A paradoxně snad proto, abychom 
demonstrovali nezávislost venkova na vodě, tak odpadní vodu z obcí odvedeme z území obce 
a v některých případech ji čerpáme i několik kilometrů. Je jasné, že někde pak i těch pár stovek 
litrů v podzemí chybí.  

 
Obr. 1. Příklad nedostatku vody v toku a trofizace v území, z kterého je odváděna kanalizací mimo území 

Jako konkrétní případ se dá uvést celá řada obcí na Brněnsku, včetně města Šlapanice. Vody 
se čerpají na městskou ČOV v Modřicích. Oblast se elegantně zbavila odpadních vod, díky 
solidaritě se toto, poměrně nákladné řešení ani neprojevilo ve stočném, ale…  Město i obce 
začínají mít problém s vodou, voda, která se dřív zasákla v podzemí chybí, v tocích teče v době, 
kdy je voda potřebná na zeleň (např. fotbalové hřiště) málo vody a platí zákaz odběru vody na 
závlahu. Zavlažovat se dá pitnou, to zatím až tak nevadí správcům vodovodů a kanalizací, 
odběratelé ale musí sáhnout do ka(p)sy, když chtějí zelený trávník. No a pro rybáře skončila 
celá záležitost tím, že do rybníka nedotékala žádná voda a uhynulo jim 50 t ryb. 

4. VLIV ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ČINNOSTÍ 
Většina obcí v České republice je obklopena zemědělskou půdou, a tak pokud chceme 
objektivně posoudit vliv na životní prostředí a reálnost dosažení dobrého stavu toků, tak se 
nedá vliv zemědělství opominout. V zemědělských oblastech je např. původ nutrientů zjevně 
ze zemědělské činnosti. Z jednoho hektaru zemědělské půdy odtéká průměrně např. až 100 kg 
N/ha, z provozu na komunikacích cca 0-2 kg N/ha a z obcí pak do 2 kg N/ha (viz studie v KA). 
Podstatnější, než celkový dusík je celkový fosfor, který má podstatný vliv na trofizaci a pak 
pesticidy, které mají prokázaný vliv jak na zvěř, tak i zdraví lidí (prokazatelně karcinogenní). Ve 
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srovnání s léčivy, která jsou uváděna také jako nebezpečné (avšak zatím souvislost 
s ovlivněním lidského zdraví prokázána nebyla), se koncentrace ve vodách a potravinách 
vyskytují v hodnotách násobně vyšších. Letos a v loňském roce byla aplikace pesticidů vyšší 
díky suchu a nutnosti desikace některých plodin, protože kvůli suchu nevzešlo na jaře obilí a 
na podzim nemělo smysl sklízet jeteloviny. Paradoxně tak sucho zatížení krajiny pesticidy 
násobí a zemědělci si „hospodaření“ bez pesticidů neumí představit (neboť nafta je dražší). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Pohled na jarní pole se zvěří „ošetřené“ pesticidy (Plotěný, 2019) 

Zatímco je na jedné straně konstatováno sucho, na druhé straně je legislativně bráněno použití 
vyčištěných odpadních vod. Přitom lze poměrně jednoduše prokázat, že v případě odběru 
vody z toků je znečištění vody v toku, co se týká bakteriálního znečištění, obdobné jako u 
nehygienizované vody z čistíren odpadních vod.  Použitím upravených odpadních vod na 
závlahu by se přitom navíc minimalizovalo množství nutrientů (fosforu) i bakteriálního 
znečištění (oživená půda tvoří přirozenou bariéru) a to jak v půdě, tak i v tocích, zejména 
pokud by se voda pro závlahu před použitím hygienizovala filtrací na membránách nebo např. 
chlorací (obvyklý způsob před aplikací na zemědělskou půdu v Izraeli).  

5. JSOU VHODNÝM ŘEŠENÍM DOBRÉHO STAVU JÍMKY NA VYVÁŽENÍ? 
Řada krajů v České republice v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVK) 
předpokládá (často bez informovaného souhlasu obce), že odpadní vody budou odváženy na 
velké čistírny. Jednak je opět prokazatelné, že velké ČOV na to nejsou připraveny a pak, že 
z hlediska udržitelnosti (LCA analýza) je to ve velké většině případů to nejhorší řešení z hlediska 
ekologického (největší emise při srovnání s jinými variantami) a ekonomického (nejdražší 
řešení z hlediska nákladů pro obyvatele).  

Vyhlášení tažení za čistou vodu nebo proti žumpám tím, že se zpřísní legislativa a postihy 
neřeší samotný problém, ale jen alibisticky reaguje na neřešený stav. Skutečným řešením by 
bylo např. dělení vod s následným odvozem jen části černých vod nebo podpora likvidace nebo 
využití odpadních v místě jejich vzniku a využití samočistících schopností krajiny. 
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Obr. 3. Příklad prezentace řešení venkova s pomocí jímek na vyvážení 

Novinové titulky a ilustrace přitom působí provokativně (což asi byl účel), ale ve skutečnosti 
se nejedná o tažení proti žumpám, ale proti majitelům nemovitostí na venkově (nebo jde jen 
o alibismus), nebo ironicky – traktor s fekálním vozem jako symbol tažení za čistou vodu?!? 

6. CENTRÁL NEBO DECENTRÁL – UKÁZKA Z KONKRÉTNÍ LOKALITY 
V německém prestižním časopise Korespondenz Abrwasser (KA) v roce 2008 vyšel zajímavý 
článek (studie), jednak je v něm vypočten předpokládaný podíl znečištění z decentrálu 
v jednotlivých povodích ve srovnání se znečištěním produkovaným centrálními čistírnami 
v závislosti na hustotě obyvatel a typu sídel. No a pak je v tom samém čísle i článek o 
konkrétním povodí jednoho potoka (Carmer Bach) v délce cca 6,8 km, kde se srovnává situace 
před odkanalizováním a po odkanalizování s využitím skupinových čistíren (39+97+262 EO). 
Dovolil jsem si pak doplnit tuto studii o jeden konkrétní případ ze Šumavy, kde v PRVK řeší 
skoro stejnou situaci centrálním odkanalizováním. Výsledné stavy jsou demonstrovány na 
grafu obsahu amoniaku, ale mnohem lépe by demonstrace vyzněla na BSK nebo na fosforu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Simulace vypouštění vyčištěných odpadních vod (bez čištění, se skupinovými čistírnami a s centrální 
čistírnou pro celé území) (KA 2008) 

Simulace vypouštění vyčištěných odpadních vod 
Z grafu na Obr. 4 je zřejmé, že řešení (=neřešení) bez skupinových čistíren by na konci 
sledovaného úseku skončilo, co se týká koncentrací amoniaku, hluboko pod 0,1 mg/l, řešení 
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s třemi čistírnami kolem 0,3 mg/l, a kdybychom celou oblast čistili na jedné čistírně pak by 
nárazově na odtoku z takové čistírny byla v toku i koncentrace násobně vyšší např. 0,8 mg/l.  

Často se mluví o fosforu a jeho vlivu na trofizaci – pokud bychom vzali případy, kdy individuální 
řešení budou končit v povrchových vodách, a to zásakem, nebo závlahou, pak by srovnání 
těchto tří, respektive 4 variant pro výše uvedenou lokalitu dopadlo přibližně následovně: 

Tab. 2. Srovnání ovlivnění toku pro různé varianty odkanalizování 

Typ řešení Celkem za den Efekt samočištění Koncentrace při Q355 
Septiky + zásak 40 g 5% 0,06 mg/l 
Septiky + tok 400 g 5% 0,733 mg/l 
Skupinové ČOV 200 g 3% 0,33 mg/l 
Centrální ČOV 400 EO 200/40 g (srážení) 0 0,35/0,07 mg/l 

 
Přičemž jsem při výpočtu údajů v tabulce Tab. 2 vycházel z následující logiky - v případě závlahy 
nebo zasakování se fosfor sorbuje na půdu nebo odchází v minimálních koncentracích (v 
podzemních vodách v obcích se vyskytuje v koncentracích do 1 mg/l, do tabulky jsem vzal 1 
mg/l), ve skupinových čistírnách bez srážení fosforu bylo pro toto srovnání uvažováno 
s odtokovou koncentrací 5 mg/l a u centrální ČOV v případě bez srážení také 5 mg/l, v případě 
srážení pak 1,0 mg/l. Q 365denní bylo ve výše uvedeném případě 6 l/s, na tento průtok pak 
byly počítány i koncentrace v toku. Efekt samočištění v době vegetace (řasy) uvažován 1 % na 
km toku. Samozřejmě při tom není možné pominout fosfor ze zemědělství, který se bude 
vyskytovat nárazově a to díky splachům. Bohužel právě nárazy v koncentracích jsou nejčastější 
příčinou startovacích efektů cyanobakterií při trofizaci. 

Jen pro zajímavost – koncentrace fosforu, při které dochází ke startování rozvoje sinic, je asi 
0,015 mg/l, požadavek na NEK obecně v naší legislativě 0,2 mg/l a na vodárenské účely 0,1 
mg/l. Obvyklé hodnoty v našich velkých řekách se pohybují průměrně kolem 0,15 mg/l. To je 
stav, který se řešením odkanalizování venkova zase až tak pronikavě nemůže změnit – i kdyby 
se všechny vody z venkova vozily na ČOV se srážením fosforu, tak by ho ubylo max 25 %. V KA 
v uvedeném článku uvažovali u malého povodí s vnosem z decentrálu, u kterého by se 
nesrážel fosfor, až s 30 % celkového vnosu fosforu od obyvatelstva, na druhou stranu jsou 
malá povodí, kde i malá dotace může ovlivnit nějaký biotop nebo život konkrétního živočicha.  

7. PLÁNY ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE (PRVK) 
Většina obcí má zpracovaný PRVK, otázkou je, zda jsou tyto plány reálné. Jednou z podmínek 
při zpracování PRVK uváděných v legislativě je ekonomičnost řešení. Ekonomičnost je ale 
nejčastěji nejproblematičtější oblastí. Není výjimkou, že obec má zpracovaný PRVK, který je 
z tohoto důvodu nereálný. Z praxe – viz případ ze Šumavy – obec 400 EO skládající se ze tří 
částí je řešena centrálně s délkou kanalizace kolem 9 km a výsledný investiční náklad je kolem 
70 mil. Kč (Plotěný 2018). Již na první pohled je zřejmé (a měl by za to někdo být odpovědný), 
že obec vydala nesmyslně prostředky v řádech stotisíců korun na projekt, ze kterého vyplynula 
taková potřeba investice. Jen pro zajímavost obec pracuje s ročním rozpočtem 7 mil. Kč. Když 
jsem zjišťoval, proč už vydali přes milion korun za takovou variantu, tak prý to bylo na popud 
vodoprávního úřadu, který by jim jinou variantu nepovolil (obvykle nejčastěji uváděný důvod). 
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8. UDRŽITELNOST  
Obecně je udržitelnost definována jako schopnost udržovat způsob života do nekonečna (tedy 
v daných mezích možností života na Zemi). Aby byla udržitelnost možná, je nutno se vyvarovat 
vyčerpání přírodních zdrojů (tedy i vody).  K obvykle citovaným zdrojům pak musíme přičíst i 
lidské zdraví. Udržitelnost, obnovitelnost, se samozřejmě dotýká i hospodaření s vodou.                    
Samozřejmě má prosazování udržitelnosti v době, kdy je prosazována, i nějaká omezení. 
Obecně uplatňování udržitelnosti souvisí i s hranicemi v ekonomické oblasti (nemáme dost 
prostředků), v sociální oblasti (střet zájmů – co má mít přednost při uspokojování potřeb lidí) 
a v ekologické (na co si ceníme např. biodiverzitu nebo zdraví).  

Mezi obecně platné zákonitosti, které si udržitelnost přirozeně vytvořila, patří zásada – 
upřednostnit řešení u zdroje a problém nepřenášet, důležitá by měla být zásada, že každý, 
kdo problém vytvoří, že ho i vyřeší a nese náklady, důležité je také uplatnění předběžné 
opatrnosti na vstupech do systému, a ne až při řešení vzniklých vyvolaných problémů. 

9. PŘÍKLAD UDRŽITELNÉHO ŘEŠENÍ RODINNÉHO DOMU V MALÉ OBCI 
V současnosti je velké množství domů v malých obcích stále řešeno tak, že oficiálně mají jímku 
na vyvážení, ale ve skutečnosti pak za jímkou následuje zasakovací objekt. Dá se také 
konstatovat, že ve většině případů je takové zasakování bezkonfliktní vůči svému okolí, a to i 
přesto, že neodpovídá legislativě.  Logicky se tak přímo nabízí řešení, které v podstatě zachová 
podmínky, co se týká hydraulických podmínek a navýší úroveň čištění. Buď se dá do jímky 
umístit technologie (např. SBR) nebo za jímku vertikální filtr. V případě použití vertikálního 
filtru uživatel získá řešení, které dokáže čistit odpadní vody pod 20 Kč/m3 (Plotěný 2018). 

Jako nejoptimálnější řešení venkovských oblastí uvádí řada autorů a mezi nimi např. Xiabogo 
X. a kol. (2016) řešení, kdy zásobování vodou je řešeno centrálně, a odvádění odpadních vod 
decentrálně – kombinace kompostovacího nebo suchého záchodu a využití vyčištěných vod 
na závlahu nebo zasakování, s tím, že exkrementy je možné dále využít na výrobu el. energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Příklad využití vertikálního biofiltru k řešení vypouštění odpadních vod z rodinného domu a vestavba SBR 
použitelná i jako vestavba v původní jímce (ASIO 2017) 
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10. ZÁVĚRY 
Pokud budeme každou lokalitu posuzovat individuálně se zohledněním hydrogeologických, 
ekologických a sociálních podmínek, asi dojdeme k nějakým konkrétním řešením... a pokud se 
budeme snažit najít mezi těmito řešeními nějaké zákonitosti, které by obecně platily, tak ať 
chceme nebo nechceme, skončíme u zákonitostí udržitelnosti. 

Možná je udržitelnost v Evropě vzdálená budoucnost, ale reál v Asii a obchodní modely (např. 
cíle nadace Billa a Melindy Gates) to již v praxi potvrzují… (Singapur, Indie, Čína…). 

 
Obr. 6. Vize řešení venkovských oblastí pro nadace Billa a Melindy Gates (původně ISO 30500–2018) 

Možná by v našich podmínkách prozatím stačilo modifikované řešení, kdy by bylo 
minimalizováno množství černých vod (ISO 30500–2018) a šedé vody by byly použity nebo 
zasáknuty v místě. Ušetřila by se tak zbytečná doprava relativně čistých vod z pohledu 
nutrientů. Takové jednání by se pak dalo už i nazvat za tažení proti jímkám nebo tažení fekálů. 
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ODPADNÍCH VOD V ČR A ZAHRANIČÍ 

PERMISSION AND OPERATION CHECK REQUIREMENTS FOR DOMESTIC 
WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE CZECH REPUBLIC AND ABROAD 
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*autor pro korespondenci, email: jiri.kucera@vuv.cz 

ABSTRAKT 
Příspěvek shrnuje požadavky na povolení a kontrolu provozu domovních čistíren odpadních vod (DČOV) 
v České republice a v okolních státech. V ČR lze DČOV zrealizovat na základě stavebního povolení nebo 
ohlášení. Na Slovensku podléhají DČOV vždy povolení z hlediska stavebních předpisů i vypouštění 
odpadních vod. V Polsku není třeba povolení k vypouštění odpadních vod z DČOV, odtok však musí 
splňovat požadovanou kvalitu. V Rakousku prováděcí předpisy ke spolkovému vodnímu zákonu 
neupravují požadavky na ČOV do 50 EO. Podrobnosti jsou stanoveny zemskými předpisy, což je 
přiblíženo na příkladu Horního Rakouska. Každá obec musí mít stanovenu koncepci nakládání 
s odpadními vodami a sleduje nakládání s odpadními vodami z každého domu. V Německu jsou spolková 
pravidla rovněž rozpracována v předpisech jednotlivých zemí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Domovní čistírny odpadních vod; kontrola provozu; povolení k provozu; vodní právo 

ABSTRACT 
The paper summarizes permission and operation check requirements for domestic wastewater 
treatment plants (DWWTP) in the Czech Republic and neighboring countries. In the Czech Republic, the 
DWWTPs can be realized if having a building permission or a construction announcement. In Slovakia, 
DWWTPs always need the building permission and wastewater discharge permission. In Poland, no 
discharge permissions are required, drains have to meet the required quality though. In Austria, there 
are no requirements for WWTPs up to 50 PE in the Federal Water Act. The details are set by particular 
Land Regulations, that are illustrated in the example of Upper Austria (every municipality must have a 
wastewater management concept and a wastewater management of each house is monitored). In 
Germany, the federal rules are also developed in individual country regulations. 

KEYWORDS 
Domestic wastewater treatment plants; operation check; permission; water law 

1. ÚVOD 
Na základě smlouvy mezi VÚV TGM, v. v. i. a Ministerstvem životního prostředí o provedení 
a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství 
byl zpracován přehled právních předpisů upravujících povolování a kontrolu provozu 
domovních čistíren odpadních vod v zahraničí, a to ve státech sousedících s Českou 
republikou. V tomto příspěvku jsou shrnuty požadavky na povolení a kontrolu domovních 
čistíren odpadních vod (DČOV) v České republice a porovnány se zahraničními požadavky 
zjištěnými při zpracování uvedeného přehledu pro Ministerstvo životního prostředí. 

Pro lepší přehlednost jsou předpisy označeny v textu pouze názvy a jejich přesné označení je 
uvedeno v seznamu literatury řazeném podle jednotlivých států. Příspěvek vychází z právního 
stavu na konci roku 2018. 
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2. DČOV JAKO STAVEBNÍ VÝROBEK 
Domovní čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO), které jsou dodávány jako 
výrobek, podléhají procesu posouzení vlastností podle evropských předpisů. Součástí zkoušky 
typu podle normy EN 12566-3, případně 12566-6 (DČOV za septikem), je zkouška účinnosti 
čištění. Normy nestanoví požadovanou minimální účinnost, deklarovaná (a zkouškou ověřená) 
účinnost však musí být uvedena v dokumentaci výrobku označeného CE. Tato problematika 
byla již mnohokrát prezentována na odborných akcích, naposledy např. na 12. bienální 
konferenci CzWA VODA 2017 a na semináři „Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a 
vodního zákona“, pořádaném v roce 2018 Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou 
společností, z. s.  

3. POVOLOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU DČOV V ČESKÉ REPUBLICE 
Domovní ČOV, která je výrobkem s označením CE, lze v České republice podle vodního zákona 
povolit a provozovat dvěma způsoby – na základě povolení nebo ohlášení. Oba způsoby se od 
sebe významně liší. 

Provoz povolených DČOV 
Základním způsobem je povolení stavby DČOV vodoprávním úřadem, který zároveň vydá 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Jde o stejný 
způsob jako u jiných ČOV. Vodoprávní úřad v řízení prověří, zda je stavba řádně navržena, a 
stanoví emisní limity. Stavba je povolena jako trvalá, povolení k vypouštění odpadních vod 
může být vydáno nejdéle na dobu 10 let a poté musí být obnoveno. K žádosti o povolení musí 
být doloženo stanovisko správce povodí, vyjádření správce vodního toku v případě vypouštění 
do vod povrchových nebo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v případě 
vypouštění do vod podzemních. 

Vlastník, případně provozovatel DČOV je povinen zajistit na svůj náklad, aby oprávněná 
laboratoř odebírala a analyzovala vzorky vypouštěné odpadní vody, a tyto výsledky předávat 
vodoprávnímu úřadu. Rozhodující není, jakých výsledků DČOV dosáhla při zkoušce typu 
u výrobce, ale že odtokové koncentrace v konkrétní lokalitě splňují stanovené emisní limity. 

Provoz ohlášených DČOV 
DČOV označené CE podle ČSN EN 12566-3 nebo ČSN EN 12566-6 (druhá norma pouze 
v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních) lze ohlásit vodoprávnímu úřadu. 
Přijaté ohlášení stavby nahrazuje i povolení k vypouštění odpadních vod, nejsou stanoveny 
žádné emisní limity. Ohlášena může být pouze DČOV, která při zkoušce dosáhla požadované 
minimální účinnosti stanovené v jedné kategorii pro vypouštění do vod podzemních (nařízení 
vlády č. 57/2016 Sb.) a ve třech kategoriích pro vypouštění do vod povrchových (nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb.). K potřebné kategorii v konkrétní lokalitě se vyjadřuje správce povodí 
a posuzuje ji vodoprávní úřad po přijetí ohlášení. K ohlášení musí být doloženo i vyjádření 
správce vodního toku v případě vypouštění do vod povrchových nebo vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v případě vypouštění do vod podzemních.  

Vlastník, případně provozovatel ohlášené DČOV je povinen jednou za dva roky zajistit na svůj 
náklad revizi DČOV odborně způsobilou osobou, výsledek revize předat vodoprávnímu úřadu 
a zajistit do 60 dnů od provedení revize zjištěné závady. 
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4. POVOLOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU DČOV NA SLOVENSKU  
Z historických důvodů je českému vodnímu právu nejbližší obdobná úprava na Slovensku. 
Z hlediska vodního práva řeší problematiku DČOV vodní zákon z roku 2004 a nařízení vlády, 
kterým se stanoví požadavky na dosažení dobrého stavu vod, z roku 2010. 

Oproti pravidlům platným v České republice lze ve slovenském vodním zákoně nalézt 
následující významnější odchylky: 

• žumpy i domovní čistírny lze povolit pouze jako dočasné stavby (to neplatí pro stavby 
povolené před rokem 2009); pokud je vybudována v obci kanalizace, nelze prodloužit 
povolení stavby a nemovitost musí být po uplynutí platnosti povolení připojena na 
kanalizaci, 

• domovní čistírny odpadních vod lze povolit pouze tehdy, pokud v obci nad 2 000 
obyvatel není z hlediska ochrany životního prostředí nebo nepřiměřených nákladů 
vhodné budovat kanalizaci, a v obcích pod 2 000 obyvatel v řídce osídlených oblastech. 
 

Ve slovenském vodním zákoně nejsou pro DČOV stanovena zjednodušení a úlevy oproti větším 
čistírnám s výjimkou toho, že k povolení vypouštění odpadních vod z osamocených obydlí 
ležících mimo ochranná pásma vodárenských zdrojů do podzemních vod není třeba 
zpracovávat hydrogeologické posouzení. Podle zmíněného nařízení vlády jsou limitovány jen 
některé ukazatele – při vypouštění do povrchových vod BSK5 a při vypouštění do podzemních 
vod BSK5 a nerozpuštěné látky. Provoz čistíren odpadních vod do 50 EO se kontroluje jedním 
prostým vzorkem ročně při vypouštění do povrchových vod a dvěma prostými vzorky při 
vypouštění do podzemních vod. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky vydalo 
v roce 2011 metodický pokyn („usmernenie“) k požadavkům na malé čistírny odpadních vod 
do 50 ekvivalentních obyvatel. Z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že pokud je 
domovní čistírna odpadních vod umístěna v aglomeraci, platí pro ni limity pro vypouštění 
odpadních vod podle velikosti aglomerace, nikoliv podle velikosti zdroje, jak je uvedeno ve 
zmíněném nařízení vlády, a je rovněž nutné odebírat příslušný počet směsných vzorků 
stanoveného typu podle velikosti aglomerace. V případě užití vyčištěné vody k zálivce je 
požadováno přídavné zařízení k hygienickému zabezpečení vyčištěné vody. 

Technické požadavky na malé čistírny do 500 EO a na žumpy stanoví prováděcí vyhláška ke 
stavebnímu zákonu. Podstatné je ustanovení, že žumpy i malé ČOV musí být umístěny a řešeny 
tak, aby bylo možné výhledové připojení stavby na veřejnou kanalizaci. Ve slovenských 
předpisech nebyl nalezen žádný odkaz na normu EN 12566-3. 

Slovenské předpisy neumožnují realizovat domovní čistírnu odpadních vod na základě 
ohlášení a není zde zaveden systém revizí oprávněnými osobami. 

5. POVOLOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU DČOV V POLSKU  
Základním předpisem upravujícím v Polsku vodní hospodářství a ochranu vod je vodní zákon 
z 20. července 2017, který nahradil předchozí vodní zákon z roku 2001 a nabyl účinnosti od 
1. ledna 2018. V současné době platí ještě přechodně prováděcí předpisy vydané podle 
předchozího zákona, postupně však mají být nahrazeny novými. Ochrana vod je nyní 
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v působnosti Ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby, dosud však platí 
některé prováděcí předpisy vydané ministrem životního prostředí. 

Podle polského vodního zákona nepodléhá povolení vypouštění odpadních vod do množství 
5 m³ za den. Přesto musí kvalita vypouštěných odpadních vod odpovídat požadavkům 
prováděcího nařízení, a to v případě vypouštění odpadních vod z domu mimo aglomeraci na 
vlastním pozemku snížení BSK5 nejméně o 20 % a nerozpuštěných látek nejméně o 50 % (což 
splňují běžné tříkomorové septiky), v případě zdroje v aglomeraci musí být splněny emisní 
limity podle velikosti aglomerace. Při vypouštění do vod podzemních musí být vždy splněno, 
že místo, kde se odpadní voda vypouští do země, je odděleno vrstvou půdy o mocnosti 
nejméně 1,5 metru od nejvyšší použitelné hladiny podzemní vody. 

Vlastník DČOV zajišťuje ročně rozbor čtyř vzorků odtoku, resp. dvou, pokud v předchozím roce 
všechny vzorky splnily požadované limity. 

Polský vodní zákon obsahuje i podrobnější úpravu užití odpadních vod (nejen z DČOV) 
v zemědělství. 

Na stránkách Ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby ani Polských vod 
(obdoby českých podniků Povodí) nebyly nalezeny žádné dokumenty řešící speciálně 
požadavky na domovní čistírny dodávané jako stavební výrobky se značkou CE a s prohlášením 
o vlastnostech. 

6. POVOLOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU DČOV V RAKOUSKU  
Rakousko je spolková země, základní předpisy platí na spolkové úrovni, některé otázky si 
jednotlivé země upravují svými předpisy. 

Spolkové předpisy 
Základním rakouským spolkovým předpisem pro ochranu vod je zákon o vodních právech 
z roku 1959, naposledy novelizovaný v roce 2018. Ochrana vod v Rakousku je v působnosti 
Ministerstva udržitelnosti a turismu, starší prováděcí předpisy však byly vydány za jiného 
rozdělení pravomocí. Těmi jsou vyhláška spolkového ministra zemědělství a lesnictví o 
omezení emisí odpadních vod do řek a veřejných kanalizací z roku 1996, naposledy změněná 
v roce 2018, první vyhláška o městských odpadních vodách z roku 1996, změněná v roce 2000 
(nevztahuje se na ČOV do 50 EO), a třetí vyhláška o městských odpadních vodách z roku 2006, 
která upravuje emisní limity pro ČOV pro jednotlivé objekty v extrémních polohách (rovněž se 
netýká domovních ČOV). Rakousko v současné době nemá předpis upravující emisní limity pro 
domovní ČOV do 50 EO. Přesto oficiální stránky země Horní Rakousko v informacích 
k domovním ČOV uvádějí, že plně biologické domovní ČOV musí splňovat požadavky první 
vyhlášky o městských odpadních vodách v kategorii do 500 EO. 

Zemské předpisy na příkladu Horního Rakouska 
Nakládání s odpadními vodami podrobněji upravují zemské zákony, což je přiblíženo na 
příkladu Horního Rakouska. V Horním Rakousku pochází o zákon o odstraňování odpadních 
vod z roku 2001. Podle něj mají mít sídla s více než 150 obyvateli vyřešeno nakládání 
s odpadními vodami centralizovaným nebo decentralizovaným systémem do 31. prosince 
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2015. V menších sídlech je o takové řešení třeba usilovat. Žumpy jsou povoleny jen výjimečně 
ve vymezených zónách. Řádné odstranění odpadních vod je povinností vlastníka nemovitosti. 

Každá obec musí vést katastr odpadních vod, v němž je pro každý objekt uveden způsob 
nakládání s odpadními vodami (kanalizace, decentralizovaný systém, domovní ČOV, žumpa). 
V případě jímek musí být uveden jejich objem a způsob zajištění vyvážení (např. dlouhodobá 
smlouva). 

Pro každou obec vyhlašuje její obecní rada koncepci odstraňování odpadních vod. Koncepce 
musí být před přijetím vystavena po dobu nejméně šesti týdnů a veřejně projednána, 
definitivně ji schvaluje zemská vláda.  Tato koncepce rozděluje obec na zóny, v nichž se 
odstraňování řeší centralizovaně (kanalizace), decentralizovaně, pomocí domovních ČOV 
a pomocí žump. Schválená koncepce musí být přezkoumávána nejméně každých pět let. 

Vlastník domovní ČOV je povinen zajistit likvidaci kalu v souladu s předpisy. Obec může zavést 
systém nakládání s obsahem žump a kaly z domovních ČOV. 

Vlastník domovní ČOV nebo žumpy je povinen zajišťovat její údržbu. Zákon dále odkazuje, že 
stavba musí být povolena podle stavebních předpisů. Za porušení povinností (včetně 
nedostatečného vedení evidence) může být uložena pokuta, která je příjmem obce a musí být 
použita na zlepšování životního prostředí. 

7. POVOLOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU DČOV V NĚMECKU 
Nejpropracovanější je proces povolování a kontroly v Německu. Základní rámec představují 
spolkové předpisy, dílčí záležitosti podrobněji upravují předpisy vydané jednotlivými zeměmi. 

Spolkové vodní právo 
Základním předpisem upravujícím vodní právo v Německu je spolkový vodní zákon z roku 
2009, naposledy změněný v roce 2017. Je v něm uvedeno, že odpadní vody musí být 
odstraněny tak, aby se nepoškodil veřejný zájem. Pro veřejný zájem může být přiměřené 
i odstranění domovních odpadních vod v decentralizovaných systémech. Vypouštění 
odpadních vod obecně podléhá povolení a vypouštěné odpadní vody musí splňovat požadavky 
stanovené prováděcím předpisem. Každý provozovatel je povinen zajistit na svůj náklad 
sledování provozu ČOV a vypouštěných odpadních vod v rozsahu stanoveném předpisy. 

Zpoplatnění vypouštění odpadních vod upravuje samostatný zákon z roku 2005, naposledy 
změněný v roce 2018. Poplatek se počítá podle škodlivosti odpadních vod, přičemž z látek 
vyskytujících se ve splaškových odpadních vodách jsou relevantní CHSKCr, anorganický dusík a 
celkový fosfor. Škodlivost se nemusí počítat u malých vypouštění odpadních vod z domácností 
a obdobných zdrojů, kde se poplatek stanoví paušálem, a země mohou stanovit, za jakých 
podmínek je vypouštění bezplatné. 

Požadavky na míru znečištění vypouštěných splaškových nebo městských odpadních vod a 
rozsah sledování provozu stanoví nařízení o odpadních vodách z roku 2004 naposledy 
změněné v roce 2018. Domovních ČOV se týká kategorie 1, charakterizovaná denním přítokem 
BSK5 do 60 kg (to odpovídá 1 000 ekvivalentních obyvatel), kde jsou stanoveny limity pro BSK5 
a CHSK. Spolkové země mohou u DČOV stanovit odchylné limity, pokud se očekává, že budou 
v blízké budoucnosti připojeny k veřejné čistírně odpadních vod. 
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Třídy DČOV 
V rámci stavebního posouzení výrobků jsou DČOV v Německu zařazovány do těchto tříd: 
 

C – odstraňování uhlíku +P – odstraňování fosforu 
N – nitrifikace +H – hygienizace odtoku 
D – denitrifikace 
 

Posuzování DČOV provádí Německý institut stavební techniky (Deutsche Institut für 
Bautechnik, DIBt), který přímo v posouzení uvádí zařazení do příslušné třídy (Ablaufklasse). 
Dokumenty k jednotlivým výrobkům jsou k dispozici na stránkách institutu a lze je zakoupit. 
U každého výrobku je tak předem zřejmé, požadavky které třídy splňuje. 

Zemské předpisy na příkladu Saska 
Saský vodní zákon z roku 2013 obsahuje řadu ustanovení týkajících se přímo DČOV. 
Nemovitost musí být připojena na veřejnou kanalizaci, pokud je to možné. Koncepce 
odstraňování odpadních vod musí obsahovat i přehled částí území, kde je přípustné řešit 
odstraňování odpadních vod pomocí DČOV nebo bezodtokých jímek. Povolení k vypouštění 
odpadních vod z DČOV se vydává na dobu 15 let. Žádost musí obsahovat mj. potvrzení obce 
nebo provozovatele kanalizace, že výstavba DČOV je v souladu s koncepcí odstraňování 
odpadních vod a smlouvu o údržbě. Základní četnost odběru vzorků odpadních vod je jednou 
měsíčně, u málo významných zdrojů, mezi něž nepochybně patří DČOV, může vodoprávní úřad 
stanovit menší četnost vzorkování. 

Podrobnosti pro použití domovních ČOV v Sasku stanoví vyhláška saského ministerstva 
životního prostředí a zemědělství o malých čistírnách odpadních vod z roku 2007, změněná 
naposledy v roce 2013. Vyžadováno je užití schváleného typu, což může být všeobecné 
schválení stavební inspekce, evropské technické schválení v souladu evropskými předpisy 
nebo schválení podle saského vodního zákona. Ve všech případech musí typ splňovat 
požadavky na kvalitu vyčištěné vody dané spolkovým nařízením o požadavcích na vypouštění 
odpadních vod. Na dobu nejvýše pěti let může být povoleno vypouštění odpadních vod ze 
zařízení nesplňujícího uvedené požadavky, pokud se předpokládá přepojení na kanalizaci do 
pěti let, dovoluje to kvalita přitékající vody a voda je předčištěna aspoň ve vícekomorovém 
septiku. 

Provozovatel DČOV nebo bezodtoké jímky musí zajišťovat kontrolu podle požadavků výrobce 
nebo specializované společnosti, a to nejméně pravidelnou vizuální kontrolu nebo pravidelnou 
kontrola stavu naplnění. Dále je povinen vést provozní deník, v němž zaznamenává instalaci 
zařízení, vodoprávní povolení a povolení k vypouštění do kanalizace, pokud k němu dochází, 
vlastní kontroly (datum, čas a zjištěné závady), provedení údržby nebo opravu závad, vyvezení 
kalu fekálním vozem a externí dohled včetně jeho výsledku. Provozní deník musí být na 
požádání předložen provozovateli kanalizace a dalším stanoveným osobám. Při změně obsluhy 
musí být předán novému pracovníkovi. Ukládá se nejméně tři roky po skončení provozu DČOV. 

Nejméně jednou za tři roky musí proběhnout dohled, a to kontrolou záznamů o údržbě, pokud 
je stanovena povinnost zaslat je provozovateli kanalizace, nebo prohlídkou těchto záznamů 
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při odvozu čistírenského kalu. Nedostatky zjištěné při dozoru je provozovatel DČOV povinen 
odstranit ve stanovené lhůtě. 

Zemské předpisy na příkladu Bavorska 
Bavorský vodní zákon byl přijat v roce 2010 a naposledy změněn v roce 2018. Pokud jsou 
splněny podmínky, je možné DČOV pouze ohlásit. Mezi podmínky patří to, že se 
odkanalizovaná nemovitost nachází v oblasti, kde je použití DČOV určité třídy povoleno. Pokud 
se v některé oblasti předpokládá přepojení na kanalizaci, lze DČOV povolit jen do tohoto 
přepojení (pokud je doba kratší než sedm let, lze povolit i tříkomorový septik). Provozovatel 
provádí běžnou kontrolu a objednává údržbu odbornou osobou (dvakrát ročně, v případě 
systém +H nebo +P třikrát ročně; tato osoba nemusí mít žádné zvláštní pověření, postačuje 
odborné vzdělání). Kromě toho musí být provedena nejméně jednou za dva roky kontrola 
(revize) soukromým odborníkem ve vodním hospodářství. Výsledek kontroly musí být 
bezodkladně předán vodoprávnímu úřadu. Při posouzení „bez vad“ je možné další kontrolu 
provést až po čtyřech letech (to se netýká posouzení podle stavebních předpisů). 
Provozovatelé musí okamžitě odstranit zjištěné nedostatky a v případě závažných vad musí 
být nová revize provedena do dvou měsíců. 

Z hlediska stavebních předpisů je podstatné, aby DČOV byla schválena od DIBt. 

8. ZÁVĚRY 
Přístup k povolování a kontrole provozu DČOV se v jednotlivých zemích odlišuje. Zatímco 
v Polsku stavba DČOV mimo aglomeraci nevyžaduje povolení ani ohlášení (musí však splňovat 
předepsané limity), na Slovensku musí být DČOV vždy povolena. V Rakousku v současné době 
spolková úprava požadavků na DČOV chybí, podmínky jsou dány předpisy jednotlivých zemí. 
V Rakousku i v Německu existují dokumenty na úrovni obcí nebo obdobných orgánů, které 
stanoví, v kterých lokalitách je nutné připojení domů na kanalizaci, kde lze DČOV nebo septiky 
povolit dočasně a kde mohou být DČOV provozovány trvale. Postup nejbližší českému ohlášení 
DČOV a následných revizí byl zjištěn v Bavorsku. 
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Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327) geändert worden ist 
Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327) geändert worden ist 
Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327) geändert worden ist 

SächsGVBl. 2013 Nr. 10 S. 503 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) erlassen als Artikel 1 des Gesetzes zur 
Änderung wasserrechtilicher Vorschriften 

SächsGVBl. 2007 Nr. 8 S. 281: Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 
zu den Anforderungen an Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, über deren Selbstüberwachung und 
Wartung sowie deren Überwachung (Kleinkläranlagenverordnung) 

Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, BayRS 753-1-U), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 48) geändert worden ist 

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-B), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 523) geändert worden ist 
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ŠPECIFIKÁ ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD POCHÁDZAJÚCICH Z PRIEMYSELNÝCH 
PARKOV 

WASTEWATER FROM INDUSTRIAL PARK AND ITS TREATABILITY  

Kožárová B.1*, Kecskésová S. 1, Matulová Z. 2, Kúdela P. 1, Drtil M. 1 
1Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie environmentálneho 
inžinierstva, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
2EPRA, s.r.o., Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava 
*autor pre korešpondenciu, email: b.kozarova@gmail.com 

ABSTRAKT 
Odpadová voda pochádzajúca z priemyselných parkov (oddelená od priemyselnej odpadovej 
vody) je považovaná za splaškovú odpadovú vodu, a teda jej čistenie vyzerá byť jednoduché. Avšak, nie 
všetky splaškové odpadové vody sú ,,splašky“. Príspevok uvádza výsledky monitoringu ČOV 
z priemyselného parku i laboratórnych experimentov (modely s reálnou odpadovou vodou). Možnosti 
biologického čistenia spojené s ďalšou terciárnou úpravou (koagulácia, filtrácia, adsorpcia) boli 
realizované za účelom zvýšenia účinnosti čistenia. Pre dosiahnutie CHSK=90 mg/l a NH4-N=15 mg/l 
je potrebná intenzifikácia technológie. Navrhuje sa terciárna koagulácia s Fe3+, piesková filtrácia 
a dávkovanie alkalického činidla. 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 
Adsorpcia; filtrácia; koagulácia; monitoring kvality vyčistenej odpadovej vody; priemyselné parky 

ABSTRACT 
Wastewater from the industrial parks is declared to be a sewage wastewater (separated from industrial 
wastewater) and so the treatment looks to be easy. However, ,,sewage is not always a sewage“. This 
paper introduces results from monitoring of such WWTP and from laboratory experiments (models 
feeded with real wastewater from industrial park). Possibilities of biological treatment connected with 
post treatment (coagulation, filtration, adsorption) were realized with the aim to increase the treatment 
efficiency. Upgrade of technology is necessary to reach effluent COD=90 mg/l and NH4-N=15 mg/l. 
Tertiary coagulation with Fe3+, sand filtration and dosing of alkaline agent are proposed. 

KEYWORDS 
Adsorption; coagulation; filtration; industrial parks; monitoring of treated wastewater quality 

1. ÚVOD 
V súčasnej dobe sú v mnohých regiónoch Slovenska vybudované priemyselné parky s väčším 
počtom výrobných hál. Zvyčajne sa nachádzajú mimo obcí a disponujú vlastnou čistiarňou 
odpadových vôd (ČOV). Odpadová voda z týchto priemyselných parkov je deklarovaná ako  
splašková odpadová voda bez prítomnosti priemyselných odpadových vôd, a preto sa jej 
čistenie javí ako jednoduché (väčšinou biologickou cestou v aktivácii s aeróbnou stabilizáciou 
kalu). Avšak, nie všetky splaškové odpadové vody sú tzv. splašky. V prípade, že park zahŕňa iba 
výrobné haly, hlavným podielom odpadovej vody je „žltá“ odpadová voda obsahujúca 
väčšinou moč. Výsledkom je tak čistenie odpadovej vody s veľmi vysokou koncentráciou 
amoniaku, resp. TKN (TKN je súčet amoniakálneho a organického dusíka) a pomerom 
CHSK : TKN výrazne nižším než sa uvádza pre typickú splaškovú vodu (CHSK : TKN ca. 8 – 12; 
(Drtil, 2013; Chudoba a kol., 1991; Henze, 2008). Inak povedané, ak je v priemyselnom parku 
výroba postavená napr. na 3 smenách po 8 hodín, bez kuchyne, navyše s víkendovou 
odstávkou, potom sú odpadové vody produkované nárazovo a obsahujú vysoké koncentrácie 
dusíka. Ďalší rizikový faktor je, že priemyselné parky zvyknú byť napojené v extraviláne na nie 
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vždy dostatočne vodnaté recipienty. V zmysle kombinovaného prístupu môžu byť potom 
požiadavky na vyčistenú odpadovú vodu veľmi prísne. Vzhľadom na možnú premenlivosť 
kvality i kvantity týchto odpadových vôd sú častokrát na týchto ČOV konštatované vážne 
technologické problémy. 

Primárnym cieľom tohto príspevku je predstaviť výsledky z monitoringu reálnej ČOV, z návrhu 
prevádzkových opatrení a z laboratórneho prieskumu čistiteľnosti „splaškových“ odpadových 
vôd. K hlavným problémom monitorovanej ČOV možno zaradiť extrémne prísne požiadavky 
vyplývajúce z emisno-imisného princípu spolu s atypickým zložením surovej odpadovej vody. 
Cieľom realizácie laboratórneho modelu (s dávkovaním reálnej odpadovej vody 
z priemyselného parku) bolo zistiť možnosti čistenia a čo najlepšiu dosiahnuteľnú kvalitu 
vyčistenej vody (overiť maximálnu účinnosť odstránenia CHSK a amoniaku). Laboratórne 
modelovanie zahŕňalo možnosti biologického čistenia v aktivácii, možnosti zaradenej 
terciárnej koagulácie a možnosti adsorpcie s aktívnym uhlím.  

2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Popis ČOV v priemyselnom parku 
ČOV v danom priemyselnom parku je tvorená dvomi aktivačnými nádržami s objemom        50 
m3. Pri nádržiach je osadená prevádzková budova, miestnosť obsluhy a strojovňa prístupné 
po schodoch vo svahu násypu. ČOV bola zrealizovaná s technológiou semikontinuálnej 
aktivácie (SBR). Na vstupe je zariadenie na prijímanie surových splaškových vôd dodávaných 
vstupnou čerpacou stanicou cez drvič umiestnený v strojovni. Predčistenie pozostáva 
z automaticky stieraných jemných hrablíc. Biologický stupeň sa skladá z 2 paralelných 
aktivačných nádrží SBR (A a B), ktoré integrujú v sebe aktivačnú a dosadzovaciu nádrž. 
Dávkovanie prítoku do SBR reaktorov prebieha 4 x denne (v aktivácii je prerušované 
prevzdušňovanie; 2 h prevzdušňovanie + 1 h miešanie). Priemerná hydraulická zdržná doba 
v aktivácii vychádzala počas monitorovania ČOV na úrovni 2 dní. Prebytočný kal sa odčerpáva 
do kalojemu. Biologicky vyčistená voda je prečerpávaná do 1. vyrovnávacej („bufferovej“) 
nádrže terciárneho dočistenia. Terciárny stupeň pozostáva z filtrácie na pieskových filtroch 
(ktoré boli avšak dlhodobo počas monitorovania ČOV odstavované z dôvodu porúch). Voda 
po filtrácii je vypúšťaná do 2. buferovej nádrže, ktorá slúži na akumuláciu vyčistenej vody 
vypúšťanej následne rovnomerne do recipientu a zároveň aj ako zásobáreň vody na preplach 
pieskových filtrov. Technológia ČOV bola navrhnutá s maximálnou automatikou v snahe 
minimalizovať manuálne zásahy obsluhy (čo ale pri týchto problémových odpadových vodách 
nie je vždy možné). 

Súčasné požiadavky na kvalitu vyčistenej odpadovej vody na výstupe z ČOV sú vzhľadom 
na minimálne vodnatý recipient mimoriadne prísne: CHSK = 35 mg/l, BSK5 = 7 mg/l, 
NL = 30 mg/l. Priemerný prítok bol 53 m3/d (39 – 64 m3/d).  

Popis laboratórneho modelu SBR aktivácie 
V laboratórnom modeli SBR aktivácie (Obr. 1) bol testovaný aktivovaný kal odobraný z ČOV 
v danom priemyselnom parku. Aby kal pokračoval v čistení ako na ČOV, boli mu vytvorené 
stabilné a podľa možností čo najoptimálnejšie podmienky. V 2l reaktore bol aktivovaný kal 
striedavo aerovaný a miešaný (2 h prevzdušňovanie a 1 h miešanie). Do reaktora 
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sa semikontinuálne dávkoval 1 liter reálnej odpadovej vody z priemyselného parku za deň, aby 
bola udržiavaná zdržná doba odpadovej vody na úrovni cca 2 dni (po odčítaní 1-hodinovej  
sedimentácie 1,9 d). Doba sedimentácie v laboratórnom modeli 1 hodina bola na rovnakej 
úrovni ako sedimentácia kalu na ČOV. Laboratórny model bol prevádzkovaný pri laboratórnej 
teplote cca 20 °C a odoberalo sa 40 ml prebytočného kalu za deň tak, aby bol dodržaný 
„nastavený“ vek kalu 50 dní ako na ČOV. Na rozdiel od ČOV sa na udržanie optimálneho pH 
do aktivačnej zmesi dávkoval podľa potreby NaOH. Taktiež sa na rozdiel od ČOV do odpadovej 
vody pridávalo aj 10 mg/l PO4-P vo forme KH2PO4, aby bol v aktivačnej zmesi dostatok fosforu 
a nebola ovplyvnená účinnosť čistenia jeho prípadným nedostatkom.  

 
Obr. 1. Laboratórny model SBR aktivácie 

Popis laboratórneho experimentu zaradenej (terciárnej) koagulácie 
Odtok biologicky vyčistenej vody z laboratórneho modelu sa použil na testy zaradenej 
koagulácie s prídavkom 40 % roztoku FeCl3. Testované dávky koagulantu boli na bežnej 
odporúčanej úrovni pre odpadové vody 0,3 ml/l, t.j. 0,3 l/m3 až 0,6 l/m3 (Bodík a kol., 2016). 
Najprv sa pridal koagulant do vyčistenej vody a pokračovalo sa 5 minútovým rýchlym 
miešaním. Následne sa nechal roztok pomaly miešať po dobu 30 minút, v rámci ktorých 
sa upravovalo pH na 6,5 resp. 8,5 dávkovaním 1 M NaOH (po prídavku koagulantu pH kleslo 
na cca 3,4 – 3,6). Ďalším krokom bola sedimentácia (10 minút) a následná filtrácia 
cez papierový filter (nie membránový, pretože papierový filter sa najviac približuje pieskovej 
filtrácii). Vzorka roztoku bola nakoniec podrobená analýze CHSK, NL a pH vo filtrovanej vzorke. 

Popis laboratórneho experimentu zaradenej (terciárnej) adsorpcie 
Pre porovnanie sa urobili aj adsorpčné laboratórne testy s biologicky vyčistenou vodou. Dávky 
aktivovaného uhlia (AC) určeného pre adsorpciu v odpadových vodách boli 100 ml (so sypnou 
hmotnosťou 500 g/l), ku 100 resp. 160 ml odpadovej vody. Test bol realizovaný ako „batch“ 
test, t.j.  voda sa zmiešala s AC (nie prietok vody cez filter s AC náplňou).  V tomto usporiadaní 
je adsorpcia účinnejšia, v podstate maximálna možná (vo filtri s náplňou AC je vždy aspoň 
čiastočné riziko obmedzeného kontaktu AC s organickými zlúčeninami v odpadovej vode). 
Namerala sa tak maximálna možná účinnosť odstránenia CHSK adsorpciou, čo bolo aj účelom 
testu. Prvým krokom postupu bol prídavok adsorbentu AC. Doba adsorpcie bola 30 min, resp. 



Kožárová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

365 
 

60 min (30 – 60 min pomalé miešanie na trepačke, aby sa granuly AC nerozbili). Pokračovalo 
sa sedimentáciou po dobu 10 minút a následnou filtráciou cez papierový filter (nie 
membránový). Vzorka roztoku bola nakoniec podrobená analýze CHSK, NL a pH vo filtrovanej 
vzorke. 

V rámci celej experimentálnej časti sa jednotlivé ukazovatele stanovovali štandardnými 
metódami (Horáková a kol., 2015). Použitý bol sepktrofotometer UV/VIS značky Hach Lange 
DR 5000 a hodnoty pH sa stanovovali potenciometricky prostredníctvom pH metra Hanna 
Instruments HI2002-02 EDGE. Miešanie/trepanie vzoriek (experiment s AC) sa uskutočňovalo 
na orbitálnej trepačke riadenej RPM RSLAB-7PRO. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Monitoring ČOV 
ČOV sa monitorovala v dvoch etapách: I. etapa (I – VIII/2018; bez kontinuálneho dávkovania 
Fe3+) a II. etapa (IX – XII/2018; s kontinuálnym dávkovaním Fe3+ do biologického stupňa). 
Výsledky monitoringu sú zhrnuté v Tab.1. 

Tab. 1. Výsledky monitoringu ČOV 

Prítok    Projekt  Etapa I. (priemer + rozsah) Etapa II. (priemer + rozsah) 
CHSK  mg/l   1000  1161 (296 – 4780)  1207 (894 – 2567) 
NL  mg/l    500  456 (65 – 2190)   404 (277 – 600) 
TKN mg/l    120  247 (133 – 420)   289 (201 – 331) 
Pcelk  mg/l       -               -     17 (4 – 27) 
pH     7,6    6,5 (5,2 – 8,1) 
 
Odtok   Súčasný limit Etapa I. (priemer + rozsah) Etapa II. (priemer + rozsah)  
CHSK  mg/l  35  129 (41 – 326)   132 (42 – 180) 
NL  mg/l  30  57 (8 – 199)   100 (13 – 340) 
pH   6 – 9  6,3 (4,3 – 7,4)   5,8 (4,3 – 7)  
NH4-N mg/l     -  34 (7 – 62)   60 (40 – 89)  
NO3-N mg/l     -  67 (44 – 94)   77 (47 – 108)  
NO2-N mg/l     -  0,2 (0,1 – 30)   0,5 (0,1 – 1)  
PO4-P  mg/l                    -              -         0,4 (0,2 – 0,6)  
 

Hlavné závery z monitoringu a odporúčania pre ďalšie overenie  
Kvalita vyčistenej vody (Tab. 1) nedosahovala požadovanú kvalitu ani v jednom z ukazovateľov 
(CHSK = 35 mg/l, NL = 30 mg/l). Zároveň ale treba upozorniť, že účinnosti boli relatívne vysoké 
(na úrovni 90 % účinnosť odstránenia CHSK v priemere). Z toho vyplýva, že ČOV funguje, akurát 
nedosahuje mimoriadne prísne limity, ktoré sú na úrovni požiadaviek na kvalitu samotných 
povrchových vôd na Slovensku. Ak ide o kvalitu surovej odpadovej vody (Tab. 1), možno 
konštatovať, že ani zďaleka nie je typická pre splašky, pričom najmä koncentrácie dusíka TKN 
(Namon + Norg) sú mimoriadne vysoké (247 a 289 vers. 120 mg/l). Organické ukazovatele CHSK, 
NL sú na úrovni projektovaného znečistenia a aj Pcelk. je na úrovni hodnôt pre koncentrované 
splašky, ale TKN je 2 až 2,3 krát vyššie ako projektovaná hodnota. Tento parameter bol 
v procese projektovania podhodnotený (čo ale s odstupom času evidujeme aj na iných týchto 
ČOV, kde projektanti sa nedostali k reálnym hodnotám tohto ukazovateľa, lebo sa mu 
nevenovala náležitá pozornosť). Odpadové vody z priemyselného parku mali pomer 
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CHSK : TKN = 4,2 – 4,7 resp. CHSK : P = 71. Pomer CHSK : TKN pri typických splaškoch by mal 
byť cca 8 – 12 a CHSK : P by mal byť cca 70. Pomer TKN : P bol 17 a pre splašky by mal byť 
cca 5 – 6. Všetky tieto čísla potvrdzujú výrazný nadbytok dusíka, resp. žltých vôd 
s dominantným znečistením vo forme amoniaku v spojení s absenciou šedých vôd. Nitrifikácia 
tak vysokých koncentrácií Namon môže byť nielen inhibovaná „substrátom“, ale aj spojená 
s významným poklesom pH (pH v odtoku bolo napriek neúplnej nitrifikácii na úrovni 6,3 resp. 
5,8), čo môže mať za následok ďalšiu inhibíciu procesov a zdlhodobého hľadiska aj riziko 
korózie. 

Keďže k požadovanej extrémnej odtokovej hodnote CHSK = 35 mg/l sa nebolo možné ani 
priblížiť (Tab. 1 : 129 – 132 vers. 35 mg/l), navrhlo sa v etape II. dávkovanie Fe3+ do SBR reaktora 
s aktivovaným kalom za účelom zlepšenia odstraňovania CHSK simultánnou koaguláciou. 
Dávka Fe3+ bola nastavená na bežnú hodnotu 70 mg/l (0,5 l koagulantu na m3 odpadovej vody) 
(Bodík a kol., 2016). Účinok koagulácie bol však minimálny. K tomuto výsledku jednak 
prispievala opakovaná absencia terciárnej filtrácie (problémy s vyplavovaním pieskovej 
náplne), ale problém bol najmä v tom,  že dávkovanie Fe3+ do aktivácie vyzrážalo takmer všetky 
PO4-P a táto živina nebola k dispozícii na asimiláciu biomasy. Navyše sa ešte viac znížilo aj pH 
(5,8; rozsah 4,3 – 7).  

Vysoké dávky, resp. ešte ďalšie zvýšenie dávok koagulačného činidla priamo do aktivácie už 
môžu byť kontraproduktívne, a preto sa navrhlo zaradené dávkovanie Fe3+ koagulantu až 
do vyrovnávacej nádrže za aktiváciu (pred terciárne pieskové filtre). Zároveň sa odporúčala 
konštantá prevádzka pieskových filtrov a na neutralizáciu kyslého pH spôsobeného 
nitrifikáciou v aktivácii aj dávkovanie NaOH. Tieto opatrenia sa laboratórne overili s cieľom  
zistiť, či jednak zvýšené pH a PO4-P v aktivácii nezvýšia účinnosť samotného biologického 
odstraňovania CHSK a ako zaradená koagulácie dokáže zredukovať odtokovú CHSK.  

Takisto bolo prevádzkovateľovi ČOV odporúčané požiadať o zmenu odtokových limitov podľa 
požiadaviek slovenskej legislatívy na tzv. „dosiahnuteľné hodnoty koncentrácií ukazovateľov 
znečistenia pri použití dostupných technológií bez nadmerných finančných nákladov” (podľa 
Metodického usmernenia MŽP SR k NV SR 269/2010 z roku 2012). Podľa tohto predpisu 
je možné čistiť odpadovú vodu na kvalitu CHSK = 90 mg/l, NL = 25 mg/l, NH4-N = 15 mg/l. 
Je zrejmé, že na splnenie týchto limitov bude potrebné nielen odstraňovať CHSK, ale 
zintenzívniť aj proces nitrifikácie. Pre efektívnejšiu nitrifikáciu bude ale potrebné dávkovať 
NaOH, resp. vápno priamo do aktivácie. 

Výsledky laboratórneho overenia uvedených opatrení sú v Tab. 2 a 3. Zároveň sa okrem 
zaradenej koagulácie overila aj zaradená adsorpcia s AC ako síce drahší, ale maximálne účinný 
spôsob terciárneho dočistenia. 

Odpadová voda na laboratórne testy bola reálna voda z prítoku do ČOV v priemyselnom parku. 
Testovalo sa čistenie koncentrovanej odpadovej vody s priemernou CHSK = 1860 mg/l (Tab. 2), 
resp. menej koncentrovanej odpadovej vody s priemernou CHSK = 1200 mg/l (Tab. 3).  
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Tab. 2. Odpadová voda s vysokou koncentráciou znečistenia v prítoku (voda produkovaná hlavne v pondelky) –
uvedené sú priemerné hodnoty, v prípade odtoku aj rozsahy. Kvalita odtoku sa neporovnáva s aktuálnymi limitmi, 
ale s limitmi podľa Metodického usmernenia MŽP SR k NV SR 269/2010 z roku 2012 

 Prítok Požadovaný limit OdtokBS  OdtokBSpH      OdtokBSpH+TKF 
CHSK  mg/l 1860       90            292 (281 – 309)  274 (243 – 306)      113 – 136 
NL  mg/l 585      25            115 (76 – 150)  117 (83 – 160)      12 – 19 
pH  8,0                  4,4  (4,3 – 4,5)                 7,5 ( 7,4 – 7,7)          6,5  
TKN mg/l 245       
NH4-N mg/l 172      15      25 (18 – 31)  3,3 (1,4 – 5)      3,0  
NO3-N mg/l   -                                                    128 (102 – 153)                129 (102 – 140)        125 
PO4-P  mg/l -                               5 (4,6 – 5,2)                       4,8 (4,5 – 5,2)           0,1 – 0,3 

BS – biologický stupeň bez regulácie pH (dlhodobý experiment v laboratórnom SBR modeli); BSpH – biologický 
stupeň s regulovaným pH (prídavky NaOH na ca. 7,5); TKF – terciárna koagulácia + filtrácia (40 % FeCl3, dávky 0,3 
– 0,6 ml/l; najlepšie výsledky dosiahnuté pri koagulácii s pH = 6,5); koncentrácia kalu v BS na úrovni 5,0 – 6,0 g/l 

Tab. 3. Odpadová voda s priemernou koncentráciou znečistenia v prítoku (voda produkovaná hlavne v utorky až 
piatky) – uvedené sú priemerné hodnoty, v prípade odtoku aj rozsahy. Kvalita odtoku sa neporovnáva 
s aktuálnymi limitmi, ale s limitmi podľa Metodického usmernenia MŽP SR k NV SR 269/2010 z roku 2012 

Prítok      Požadovaný limit     OdtokBSpH  OdtokBSpH+TKF     OdtokBSpH+ACF 
CHSK  mg/l 1200       90             157 (131 – 183) 75 – 83           41 – 67 
NL  mg/l 335      25             62 (50 – 72)  10 – 15          10 – 14 
pH  7,8                                                  7,5  (7,4 – 7,7)                 6,5                              8  
TKN mg/l 155       
NH4-N mg/l 106      15             1,2 (1,1 – 1,3)   1,2         
NO3-N mg/l        -                                                    83                   80         
PO4-P  mg/l      -                                4,8 (4,5 – 5,2)                  4,8               
 

BSpH – biologický stupeň (dlhodobý experiment v laboratórnom SBR modeli) s regulovaným pH (prídavky NaOH 
na cca 7,5); TKF – terciárna koagulácia + filtrácia (40 % FeCl3, dávky 0,3 – 0,6 ml/l; najlepšie výsledky dosiahnuté 
pri koagulácii pH 6,5; ACF – terciárna adsorpcia s aktivovaným kalom + filtrácia; koncentrácia kalu v BS na úrovni 
5,7 – 6,5 g/l 

Z výsledkov pre koncentrovanejšiu odpadovú vodu (CHSK prítok 1860 mg/l; Tab. 2) vyplýva, že 
CHSK pod 90 mg/l sa nedá dosiahnuť ani samotnou aktiváciou (pozri hodnoty 292 mg/l 
pre OdtokBS a 274 mg/l pre OdtokBSpH), ani aktiváciou spojenou s terciárnou koaguláciou 
a filtráciou (pozri hodnoty 113 – 136 mg/l pre OdtokBSpH+TKF). Nitrifikácia v aktivácii 
pod hodnotu NH4-N = 15 mg/l sa dá dosiahnuť, ale potrebné je dávkovanie hydroxidu 
na pH = 7,5 (pozri 25 mg/l pre OdtokBS a 3,3 mg/l pre OdtokBSpH). Bez dávkovania NaOH pH 
klesalo vplyvom nitrifikácie až na 4,4 a to je problém nielen kvôli obmedzenej nitrifikácii, ale aj 
kvôli riziku korózie (pozri OdtokBS). Denitrifikácia v aktivácii prebiehala, čo potvrdzuje pokles 
dusíka z prítoku TKN = 245 mg/l na 153 mg/l (25 NH4-N + 128 NO3-N) vo vzorke OdtokBSpH, 
resp. 132,3 mg/l (3,3 NH4-N + 129 NO3-N) vo vzorke OdtokBSpH. Čiastočné zvýšenie účinnosti 
denitrifikácie a zároveň aj pH by sa mohlo dosiahnuť predĺžením doby miešania na úkor 
aerácie, ale je tu riziko, že nitrifikácia pod 15 mg/l bude ohrozená.  

Koagulačné testy potvrdili, že najúčinnejšia koagulácia bola pri pH upravenom na 6,5 
(koagulácia účinnejšia ako pri pH upravenom na 8,5 alebo pri neupravenom pH 3,4 – 3,6). 
Parameter pH počas koagulácie je nutné upravovať, pretože po nadávkovaní 0,3 – 0,6 l/m3 
koagulantu pH klesne až na 3,4 – 3,6, čo je korozívne pre technológiu ČOV a neakceptovateľné 
pre vypustenie do recipientu. Najúčinnejšia koagulácia sa dosiahla pri dávke 0,6 l/m3. 
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Hlavný poznatok z tejto časti experimentu (Tab. 2) je, že CHSK pod 90 mg/l 
sa pri koncentrovanejšom prítoku nedosiahne a nitrifikácia pod 15 mg/l sa dosiahne, ale nutná 
je regulácia pH v aktivácii. Neutrálne pH zároveň eliminuje riziko korózie v aktivácii a v bufferi.  

Z výsledkov pre menej koncentrovanú vodu s CHSK na úrovni projektu (CHSK prítok 1200 mg/l; 
Tab. 3) vyplýva, že CHSK pod 90 mg/l sa nedá dosiahnuť samotnou aktiváciou (pozri hodnotu 
157 mg/l pre OdtokBSpH), ale terciárna koagulácia s filtráciou to už dokáže (pozri hodnotu 
75 – 83 mg/l pre OdtokBSpH+TKF). Nitrifikácia v aktivácii pod NH4-N = 15 mg/l nie je problém 
pri dávkovaní hydroxidu na pH = 7,5 (pozri 1,2 mg/l pre OdtokBSpH). Denitrifikácia v aktivácii 
takisto prebiehala (pokles dusíka z prítoku v prípade TKN = 155 mg/l na 84,2 mg/l; 1,2 NH4-N 
+ 83 NO3-N). Takisto platí, že čiastočné zvýšenie účinnosti denitrifikácie a pH by sa mohlo 
dosiahnuť predĺžením doby miešania, ale s rizikom, že nitrifikácia pod 15 mg/l bude ohrozená.  

Koagulačné testy takisto ako v Tab. 2 potvrdili, že najúčinnejšia koagulácia bola pri pH 
upravenom na 6,5. V prípade menej koncentrovanej vody boli dávky koagulantu nižšie 
(rovnaká účinnosť koagulácie sa dosiahla pri dávke 0,3 aj 0,6 l/m3). 

Hlavný poznatok z tejto časti experimentu (Tab. 3) je, že CHSK pod 90 mg/l sa pri menej  
koncentrovanom prítoku dosiahne. Rovnako sa dosiahne aj nitrifikácia pod 15 mg/l, ale nutná 
je regulácia pH v aktivácii. Neutrálne pH zároveň eliminuje riziko korózie v aktivácii 
a v terciárnom stupni.  

Zaujímavým doplnením poznania sú výsledky adsorpčných testov, ktoré už boli realizované len 
s menej koncentrovanou a častejšie sa vyskytujúcou odpadovou vodou (pozri OdtokBSpH+ACF 
v Tab. 3). Tento spôsob terciárneho dočistenia je účinnejší ako koagulácia, ale zároveň 
je drahší. Dosiahnuté CHSK 41 až 67 mg/l sú síce bezpečne pod navrhovaný limit 90 mg/l, 
ale ani tento spôsob dočistenia nezníži CHSK pod súčasný limit 35 mg/l (35 mg/l 
je neopodstatnený extrém!). Zároveň z bilancie kapacity AC a množstva odstránenej CHSK 
vyšlo, že AC by bolo potrebné regenerovať každé 3 týždne. 

4. ZÁVERY 
Monitoring reálnej ČOV nachádzajúcej sa v priemyselnom parku a laboratórne modelovanie 
biologického čistenia, zaradenej koagulácie s Fe3+ a zaradenej adsorpcie s AC prinieslo 
nasledovné závery: 

• kvalita vyčistenej vody sa ani trochu nepribližuje ku kvalite, ktorá je v súčasnosti 
požadovaná rozhodnutím (CHSK = 35 mg/l, NL = 30 mg/l), aj keď účinnosti čistenia 
v aktivácii sú relatívne vysoké (89 % odstránenie CHSK), 

• kvalita odpadovej vody nie je typická pre splašky, pričom najmä koncentrácie dusíka 
TKN (NH4-N + Norg) sú mimoriadne vysoké (nadbytok tzv. žltých vôd), 

• problémom je aj nízke pH v aktivácii ako dôsledok nitrifikácie a s tým súvisiaca inhibícia 
procesov a potenciálna korózia (dávkovanie hydroxidu bude potrebné), 

• v laboratórnom modeli semikontinuálnej aktivácie sa zistilo, že dostať sa s CHSK 
pod 90 mg/l v samostatnom biologickom stupni je nemožné a na ďalšiu redukciu CHSK 
je nutné chemické dočistenie (adsorpcia s AC je účinnejšia, ale koagulácia s Fe3+ 
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a filtrácia postačujú). Pod súčasný limit 35 mg/l sa nedostane ani koagulácia, 
ani adsorpcia. 
 

Pre ďalšiu optimalizáciu prevádzky ČOV bolo navrhnuté: 

• zmeniť Rozhodnutie a CHSK = 35 mg/l upraviť na CHSK = 90 mg/l a NH4-N = 15 mg/l 
• v technológii urobiť také úpravy, aby sa v aktivácii regulovalo nízke pH spôsobené 

intenzívnou nitrifikáciou a sprevádzkovala sa kontinuálna terciárna koagulácia s Fe3+ 
a piesková filtrácia. 
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POTRUBÍM 

INFLUENCE OF UNCERTAINTY IN THE DETERMINATION OF RHEOLOGICAL 
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THE PIPELINE FLOW FRICTION LOSS  
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá reologickými vlastnostmi čistírenských kalů a jejich vlivem na určování energetické 
náročnosti potrubní dopravy kalů. V příspěvku je využita databáze reologických parametrů složená z 
výsledků 67 měření různých čistírenských kalů. Na naměřených hodnotách je zjištěná nejistota v určení 
hodnot reologických parametrů pro kal určité koncentrace převedena na vyjádření nejistoty při výpočtu 
ztrát třením v laminárním, resp. turbulentním režimu proudění. Při výpočtu ztrát třením jsou použity a 
porovnány různé přístupy a modely, přičemž součástí analýzy nejistot je i nejistota plynoucí z použití 
různých předpovědních přístupů, resp. výpočtových modelů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírenské kaly; nenewtonské suspenze; proudění kapalin; reologické vlastnosti; ztráty třením 

ABSTRACT 
The paper deals with the rheological properties of wastewater sludge and their influence on the 
determination of energy requirements of pipeline sludge transport. The paper uses a database of 
rheological parameters consisting of the results of 67 measurements of various wastewater sludge. At 
the measured values, the uncertainty in the determination of the rheological parameter values for the 
sludge of a certain concentration is converted to the uncertainty in the calculation of friction losses in 
the laminar as well as turbulent flow regime. Different approaches and models are used and compared 
in the calculation of friction losses. The uncertainty analysis also includes the uncertainty arising from 
the use of different predictive approaches and/or computational models. 

KEYWORDS 
Fluid flow; friction losses; non-Newtonian suspensions; rheological properties; wastewater sludge 

1. ÚVOD 
Charakter čistírenského kalu závisí na použité technologii čistění odpadních vod, resp. na 
procesech čištění, a může mít zrnitou nebo vločkovitou formu. Soudobá praxe při likvidaci 
čistírenských kalů využívá jejich směšování, resp. zahušťování. Přitom jednotlivé typy kalů, 
nebo jejich směsi, jsou před svojí následnou úpravou čerpány v potrubí. Hydraulická doprava 
kalů má proto v čistírně odpadních vod (dále jen ČOV) svoji nezastupitelnou úlohu. V 
posledních letech se zvyšuje důraz na vyšší míru zahuštění, tj. vyšší koncentraci sušiny v 
dopravovaných kalech, což klade zvýšené nároky na výpočet energetické náročnosti dopravy 
a její optimalizaci. Pro takový výpočet je nezbytná znalost reologických vlastností 
dopravovaných kalů. Je známo, že hodnoty reologických parametrů rostou se zvyšující se 
koncentrací sušiny, pro popis tohoto trendu však neexistuje univerzální vztah a porovnávání 
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výsledků reometrických měření pro různé kaly v literatuře vykazuje v rámci sledovaného 
trendu určitý rozptyl. V tomto příspěvku byly použity výsledky reometrických měření 3 vzorků 
čistírenských kalů z literatury (Haldenwang a kol., 2017). 

2. REOLOGICKÉ MODELY 
Pro sledované 3 vzorky kalů byly naměřené hodnoty tokových charakteristik ve formě 
závislosti tečného napětí τ (Pa) na gradientu rychlosti [du/dy (s-1)] proloženy dvěma 
reologickými modely. Prvním je lineární dvouparametrický Binghamův model, rov. (1), kde 
veličina τy (Pa) označuje počáteční tečné napětí a veličina ηB (Pa.s) Binghamovu plastickou 
viskozitu. Druhým je mocninový tříparametrický model Herschel-Bulkleyův, rov. (2), ve kterém 
K (Pa.sn) je součinitel konzistence a index n označuje tzv. tokový index. 

𝜏𝜏 =  𝜏𝜏𝑦𝑦 + 𝜂𝜂𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦

          (1) 

𝜏𝜏 =  𝜏𝜏𝑦𝑦 + 𝐾𝐾 �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦
�
𝑛𝑛

          (2) 

Výsledky měření kalů, jejich vyrovnání reologickými modely a tím získané hodnoty 
reologických parametrů a součinitele spolehlivosti R jsou pro sledované 3 kaly uvedeny na Obr. 
1 až Obr. 3. Obr. 1 dává výsledky pro sekundární kal označený jako PD3, Obr. 2 pro sekundární 
kal PD6 a Obr. 3 pro dnový kal WF3. Zatímco u kalu PD3 vychází vyrovnání přesněji 
Binghamovým modelem než Herschel-Bulkleyovým modelem, u zbývajících dvou vzorků je 
tomu naopak. Ve všech případech je ale těsnost vyrovnání oběma modely podobná. Lze tedy 
konstatovat, že v měřeném rozsahu gradientů rychlostí se vyjádření vztahu mezi tečným 
napětím a gradientem rychlosti pomocí dvou různých reologických modelů prakticky neliší. 
Rozdíly však mohou být významné zejména pro nízké hodnoty rychlostního gradientu. 

 
Obr.  1. Porovnání aproximace naměřených hodnot kalu PD3 (secondary sludge) Binghamským modelem a 
modelem Herschel - Bulkley 
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Obr.  2. Porovnání aproximace naměřených hodnot kalu PD6 (secondary sludge) Binghamským modelem a 
modelem Herschel – Bulkley  

 
Obr.  3. Porovnání aproximace naměřených hodnot kalu WF3 (drying bed sludge) Binghamským modelem a 
modelem Herschel – Bulkley 

3. VÝPOČTY ZTRÁT TŘENÍM 
Ztráty třením v laminárním proudění nenewtonských suspenzí jsou popsány obecným 
analyticky odvozeným vztahem (viz. např. Govier a Aziz, 1972, Havlík, 2017, Matoušek, 2018). 
V příspěvku je použita Chilton-Stainsbyho úprava obecného vztahu, viz rov. (3) až (5) (Chilton 
a Stainsby, 1998).  

Konec laminárního proudění byl vypočten metodou (Hanks, 1978), kvůli nedostatku místa se 
zde neuvádí. K porovnání predikcí ztráty třením v turbulentním proudění byly využity dva 
modely, první je model autorů Chilton a Stainsby, viz. rov. (6) až (9) (Chilton a Stainsby, 1998), 
druhý model zpracovali Wilson a Thomas (Wilson a Thomas, 1985, Thomas a Wilson, 1987).  
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V rov. (3) až (5) pro laminární proudění jsou použity následující symboly a parametry: gradient 
tlaku dP/L (Pa/m), průřezová rychlost v potrubí vm (m/s), poměr počátečního tečného napětí 
a tečného napětí u stěny potrubí ζ = τy /τo , vnitřní průměr potrubí D. 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿

 𝐷𝐷
4

= 𝐾𝐾 �3𝑛𝑛+1
4𝑛𝑛

 8𝑣𝑣𝑚𝑚
𝐷𝐷
�
𝑛𝑛 1
1−𝜁𝜁

� 1
1−𝑚𝑚𝜁𝜁−𝑏𝑏𝜁𝜁2−𝑐𝑐𝜁𝜁3

�
𝑛𝑛

        (3) 

𝜁𝜁 =  𝜏𝜏𝑦𝑦
𝜏𝜏0

 , 𝑎𝑎 = 1
2𝑛𝑛+1

, 𝑏𝑏 =  2𝑛𝑛
(𝑛𝑛+1)(2𝑛𝑛+1) , 𝑐𝑐 = 2𝑛𝑛2

(𝑛𝑛+1)(2𝑛𝑛+1)      (4) 

𝜏𝜏0 =  𝜏𝜏𝑦𝑦 + 𝐾𝐾 �3𝑛𝑛+1
4𝑛𝑛

 8𝑣𝑣𝑚𝑚
𝐷𝐷
�
𝑛𝑛
� 1
1−𝑚𝑚𝜁𝜁−𝑏𝑏𝜁𝜁2−𝑐𝑐𝜁𝜁3

�
𝑛𝑛

        (5) 

Pro turbulentní proudění v rov. (6) až (9) platí: viskozita u stěny potrubí µwall,HB, zobecněné 
Reynoldsovo číslo ReHB,turb , hustota suspenze ρm (kg/m3), součinitele ztráty třením λnewton. 

µ𝑤𝑤𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤,𝐻𝐻𝐵𝐵 =  𝜏𝜏0
1−1/𝑛𝑛  � 𝐾𝐾

1−𝜁𝜁
�
1/𝑛𝑛

         (6) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐵𝐵,𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑏𝑏 =  
𝜌𝜌𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚 𝐷𝐷
µ𝑤𝑤𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤,𝐻𝐻𝐻𝐻

 4𝑛𝑛
3𝑛𝑛+1 �1−𝑚𝑚𝜁𝜁−𝑏𝑏𝜁𝜁2−𝑐𝑐𝜁𝜁3�

𝑛𝑛2(1−𝜁𝜁)4         (7) 

𝜆𝜆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛�𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐵𝐵,𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑏𝑏� =  8 𝜏𝜏0
𝜌𝜌𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚2

         (8) 

𝜆𝜆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛�𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐵𝐵,𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑏𝑏� =  0,316�𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐵𝐵,𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑏𝑏�
−0,25

      (9) 

V turbulentním modelu Wilson-Thomas (rov. 10 až 14) platí: průřezová rychlost nenewtonské 
kapaliny vnN, průřezová rychlost ekvivalentní newtonské kapaliny vN, třecí rychlost u*o, 
modelové parametry α,  Ω.  

𝑣𝑣𝑁𝑁
𝑑𝑑∗0

= 2,5 ln �𝑑𝑑∗0 𝐷𝐷 𝜌𝜌𝑚𝑚
µ𝑁𝑁

�          (10) 

Herschel-Bulkley: 𝑣𝑣𝑁𝑁 =  � 𝜏𝜏0

�
𝜏𝜏0− 𝜏𝜏𝑦𝑦

𝐾𝐾 �
1
𝑛𝑛
�  , 𝛼𝛼 = 2 �1 −  𝑛𝑛

𝑛𝑛+1
 (1 − 𝜁𝜁)� = 2 �1+𝜁𝜁 𝑛𝑛

1+𝑛𝑛
�   (11) 

Bingham: 𝑣𝑣𝑁𝑁 =  𝜏𝜏0 𝜂𝜂𝐻𝐻
�𝜏𝜏0− 𝜏𝜏𝑦𝑦�

, 𝛼𝛼 = 1 +  𝜁𝜁        (12) 

𝛺𝛺 =  −2,5 ln(1 −  𝜁𝜁) − 2,5 𝜁𝜁 (1 + 0,5 𝜁𝜁)        (13) 

 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑑𝑑∗0

= 𝑣𝑣𝑁𝑁
𝑑𝑑∗0

+ 11,6 (𝛼𝛼 − 1) − 2,5 ln(𝛼𝛼) −  𝛺𝛺       (14) 

Při výpočtu ztráty třením se uvažovalo nerezové potrubí vnitřního průměru D = 79,2 mm. 
Závislost hydraulického sklonu (Zt/L) na průřezové rychlosti ukazují pro tři zvolené vzorky 
čistírenských kalů Obr. 4 až Obr. 6. Na obrázcích je použita následující legenda: první písmeno 
označuje vybraný model B = Binghamův model, HB = model Herschel-Bulkley, druhé model 
pro výpočet laminární oblasti CH = Chilton-Stainsby, třetí model pro výpočet turbulentní 
oblasti CH = Chilton-Stainsby, WT = Wilson-Thomas. 

Lze konstatovat, že při nízkých rychlostech v laminárním režimu proudění jsou rozdíly mezi 
jednotlivými přístupy značné, zatímco se vzrůstající rychlostí se hodnoty přibližují. 
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V turbulentní oblasti proudění u kalů PD6 a WF3 je tento trend opačný, i když méně výrazný. 
V počátečních rychlostech jsou rozdíly nepatrné, ale se vzrůstající rychlostí stoupá i rozdíl mezi 
dvouparametrickým a tříparametrickým modelem.  

Obr.  4. Výpočet ztrát v laminární a turbulentní oblasti proudění - kal PD3  

 

 
Obr.  5. Výpočet ztrát v laminární a turbulentní oblasti proudění - kal PD6 
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Obr.  6. Výpočet ztrát v laminární a turbulentní oblasti proudění - kal WF3  

4. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Zjištěné nejistoty jsou vyjádřeny pomocí odchylky (%) na Obr. 7 až Obr. 9. Odchylky jsou v 
absolutní hodnotě vztažené k hodnotám Binghamského modelu. Křivka reogram značí rozdíl 
hodnot již při vybrání předpovědního modelu, ostatní křivky značí rozdíly výpočtů ztrát třením. 
Na Obr. 7 až Obr. 9 jsou použity následující zkratky: LP – laminární proudění, TP-CH – 
turbulentní proudění podle modelu Chilton-Stainsby, TP-WT – turbulentní proudění podle 
modelu Wilson-Thomas.  

 
Obr.  7. Odchylka výpočtů podle Binghamského modelu a modelu Herschel - Bulkley v reogramu v laminárním 
proudění a v pseudoreogramu v laminárním i turbulentním proudění, kal PD3 
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Obr.  8. Odchylka výpočtů podle Binghamského modelu a modelu Herschel - Bulkley v reogramu v laminárním 
proudění a v pseudoreogramu v laminárním i turbulentním proudění, kal PD6 

 
Obr.  9. Odchylka výpočtů podle Binghamského modelu a modelu Herschel - Bulkley v reogramu v laminárním 
proudění a v pseudoreogramu v laminárním i turbulentním proudění, kal WF3  

Z výsledků je patrné, že v laminární oblasti proudění je velikost odchylky, jaké se dopustíme 
volbou reologického modelu při vyrovnání výsledků experimentálního měření, velmi podobná 
odchylce dosažené při výpočtu ztrát třením pro zvolený typ reologického modelu. Z toho 
vyplývá, že případná chyba při interpretaci reologických vlastností kalu se při následném 
výpočtu ztráty třením v potrubí nezvyšuje ani nesnižuje, nýbrž zůstává prakticky stejná. 
V turbulentní oblasti proudění jsou odchylky ve vypočtené ztrátě třením způsobené volbou 
reologického modelu o něco větší než v laminárním režimu proudění, a to zejména poblíž 
přechodu do plně vyvinutého turbulentního proudění, ale menší než v laminárním proudění 
při velmi nízkých Reynoldsových číslech. 
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5. ZÁVĚRY 
Cílem příspěvku bylo poukázat na složitost problematiky čerpání čistírenských kalů potrubím. 
Z hlediska technologického zpracování kalů jde zejména o jejich zahušťování, případně 
směšování rozdílných typů kalů, a následnou hydraulickou dopravu potrubím do místa 
konečné likvidace kalů. Klasicky šlo např. o čerpání kalů na kalová pole, v současné době se 
preferuje strojní odvodňování kalů s využitím vhodných flokulantů, resp. spalování kalů.  

Na třech vybraných vzorcích čistírenských kalů bylo provedeno vyrovnání reogramů a 
porovnání dvouparametrového Binghamova modelu s tříparametrovým modelem Herschel-
Bulkley. Zatímco u kalu PD3 bylo vyrovnání Binghamovým modelem v porovnání s Herschel-
Bulkleyovým modelem mírně přesnější, u vzorků PD6 a WF3 tomu bylo naopak. Výsledky si 
však byly ve všech případech v rozmezí měřených gradientů rychlostí velmi podobné.  

Výrazné rozdíly mezi reogramy byly konstatovány při nízkých gradientech rychlosti. Odchylky 
způsobené volbou reologických modelů se propagovaly do odchylek v predikci ztráty třením 
při proudění v potrubí, u laminárního proudění byla jejich velikost podobná odchylkám 
reogramů. Při nízkých rychlostech proudění rostla odchylka až nad 40%, při vysokých 
rychlostech před přechodem do turbulentního proudění klesala pod 5%. V oblasti plně 
vyvinutého turbulentního proudění byla odchylka opět vyšší, avšak typicky nedosahovala 
hodnot přesahujících cca 25%.  

K zobecnění poznatků bude třeba provést analýzy více vzorků čistírenských kalů, resp. provést 
porovnání statistických parametrů zejména turbulentních modelů pokud možno 
s experimentálně naměřenými hodnotami.  
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SKRUTKOVICOVÉ ČERPADLÁ AKO CESTA KU EKOLOGICKEJ PREVÁDZKE 

SCREW SHAPED BLADE PUMPS AS THE WAY TO ECOLOGICAL OPERATION 

Hyriak M.*, Kurilla M., Csuka Z., Fuszko Z.  
PRAKTIKPUMP, Jesenského 63, 960 01 Zvolen 
*autor pro korespondenci, email: maros.hyriak@praktikpump.sk 

ABSTRAKT 
Skrutkovicové čerpadlá s jednolopatkovým obežným kolesom sa vďaka ich výnimočným hydraulickým, 
mechanickým a prevádzkovým vlastnostiam veľmi často používajú na čerpanie vody s podielom tuhých 
častíc, vláknitých materiálov  či vysoko viskóznych médií. Hlavné výhody týchto čerpadiel sú nízke 
prevádzkové náklady, dlhá životnosť a spoľahlivá prevádzka. Z týchto dôvodov majú jednolopatkové 
čerpadlá obrovský potenciál uplatnenia v mnohých priemyselných odvetviach. Požiadavky efektívnej 
a spoľahlivej prevádzky boli hlavnými kritériami pri vývoji jednolopatkového čerpadla SPIRAM 50-A, 
ktoré sa svojimi hydraulickými a technickými parametrami radí medzi svetovú špičku v oblasti 
odstredivých čerpadiel. 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 
Čerpadlo; ekologická prevádzka; priechodivosť tuhých častíc; účinnosť 

ABSTRACT 
Screw shaped blade pumps with a single-blade impeller with remarkable hydraulic, mechanical and 
operational properties are often used to pump water with a certain content of solids, fibrous matters 
and highly viscous media. The main advantages of this type of pumps are low life-cycle costs, long 
lifetime and high reliability, which create a great potential for their application in various industries. This 
research aimed to develop pump possessing hydraulic and technical parameters comparable with the 
world leaders in the area of centrifugal pumps, with securing of  efficient and reliable operation in the 
first place.  

KEYWORDS 
Ball passage diameter; ecological operation; efficiency; pump 

1. ÚVOD 
Jednolopatkové skrutkovicové čerpadlá patria do skupiny odstredivých čerpadiel a nasadzujú 
sa do prostredí s náročnými prevádzkovými podmienkami. Kvôli čerpaniu kvapalín často 
kontaminovaných a s obsahom tuhých častí, sú na ne kladené špeciálne konštrukčné 
požiadavky. Umožňujú čerpať odpadovú vodu znečistenú tuhými látkami, chemickými 
prímesami a abrazívnymi časticami, ktorá vznikla v komunálnej alebo priemyselnej sfére 
(Surek, 2014). Predstavujú tak dôležitý segment v oblasti čerpania kalov. 

Zohľadnenie všetkých faktorov, akými sú vlastnosti kvapaliny a prevádzkové podmienky, je 
dôležité pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky čerpadla, a tým aj celého zariadenia. Pri 
návrhu geometrie obežného kolesa sa preto vychádza zo základných prevádzkových 
parametrov akými sú: prietok, výtlačná výška a otáčky čerpadla. Ďalším parametrom, ktorý je 
dôležitý pre správnu funkciu a musí byť zohľadnený už pri návrhu lopatky je priechodivosť 
tuhých častíc cez obežné koleso. 

Jednolopatkové skrutkovicové čerpadlá sa vyznačujú vlastnosťami ako dlhá životnosť, 
odolnosť voči upchatiu obežného kolesa čerpaným médiom, odolnosť voči opotrebeniu od 
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tuhých abrazívnych častí, strmá charakteristika Q-Y, plochá príkonová krivka, spoľahlivý chod 
a nízke celkové náklady na prevádzku počas doby životnosti. 

Návrh hydrauliky obežného kolesa vychádza vo všeobecnosti zo zákona zachovania energie, 
rovnice kontinuity a predpokladu reálneho prúdenia kvapaliny (vplyv medznej vrstvy, straty 
trením, vírením) (Surek, 2014). Jednolopatkové obežné koleso je oproti klasickým 
viaclopatkovým obežným kolesám asymetrické a preto je po stanovení lopatkových uhlov a 
celkového tvaru lopatky potrebná dodatočná úprava, ktorá má za cieľ statické a dynamické 
vyváženie rotora (Kurilla, 2018). U jednolopatkových čerpadiel sú kladené vyššie nároky na 
abrazívnu rezistenciu obežného kolesa, ktoré sa prejavia voľbou tvrdších materiálov. Je 
potrebné dodržať stanovenú priechodivosť tuhých častíc cez obežné koleso a z hľadiska 
uľahčenia údržby a znižovania prevádzkových nákladov musia byť jednotlivé časti čerpadla, 
u ktorých hrozí riziko abrazívneho opotrebenia, vymeniteľné za novú súčiastku. Všetky tieto 
požiadavky boli zohľadnené pri vývoji skrutkovicového čerpadla SPIRAM 50-A a vďaka ním je 
hydraulický dizajn jedinečný a zaručuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.  

2. PRIECHODIVOSŤ TUHÝCH ČASTÍC 
Priechodivosť tuhých častíc cez obežné koleso je daná maximálnym priemerom gule, ktorá je 
schopná prejsť bez zaseknutia sa, od sania až po výtlak čerpadla. Jednou z hlavných výhod 
jednolopatkových čerpadiel je práve ich vysoká priechodivosť. Na Obr. 1. je naznačená 
priechodivosť čerpadla SPIRAM 50-A, ktorá je 50 mm. Vďaka tomu môžu väčšie tuhé častice, 
prípadne dlhé vláknité materiály prejsť cez obežné koleso bez zaseknutia sa. 

 
Obr. 1. Obežné koleso čerpadla SPIRAM 50-A. Priechodivosť častice priemeru 50 mm 

3. ENERGETICKÉ PARAMETRE ČERPADLA 
Vďaka unikátnemu tvaru lopatky obežného kolesa je krivka špecifickej energie (Obr. 2) 
stabilná, takže čerpadlo v potrubnom systéme neosciluje medzi dvomi prevádzkovými 
režimami. Krivka špecifickej energie je okrem toho takmer lineárneho charakteru a má veľmi 
priaznivý sklon, vďaka čomu je možné čerpadlo prevádzkovať pri rôznych prietokoch 
s variabilným rozdielom špecifickej energie.  
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Čerpadlo typu SPIRAM je možné ekonomicky prevádzkovať vďaka pomerne plochej krivke 
príkonu (Obr. 2). Nevyžaduje sa použitie výrazne „predimenzovaného“ elektromotora, keďže 
najvyššia hodnota požadovaného výkonu na hriadeli „Non overloading power“ nie je výrazne 
vyššia ako v optimálnom pracovnom bode čerpadla. Tým sa líši od konvenčných odstredivých 
čerpadiel. 

Jednou z najväčších výhod geometrie lopatky čerpadla SPIRAM je veľmi vysoká hydraulická 
účinnosť (Obr. 2) v oblasti kalových čerpadiel. Porovnateľne vysoké hodnoty účinnosti 
dosahujú v súčasnosti predovšetkým odstredivé čerpadlá s uzatvoreným radiálnym obežným 
kolesom, ktoré sa však vyznačujú nízkou priechodivosťou. 

 
Obr. 2. Výkonové charakteristiky čerpadla SPIRAM 50-A 

4. PRÁCA ČERPADLA V SYSTÉME 
Typickou aplikáciou kalového čerpadla je systém zobrazený na Obr. 3. Je to čerpanie zo zbernej 
nádrže (jímky) do kanála alebo nádrže s otvorenou hladinou. Často sa stáva, že sa výška 
hladiny v zbernej nádrži v dôsledku rozdielu medzi prítokom a odtokom významne mení. Podľa 
Obr. 3 môže rozdiel hladín pri čerpaní nadobúdať hodnoty v intervale h1 až h2. 

 
Obr. 3. Čerpadlo SPIRAM 50-A v hydraulickom systéme 
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U väčšiny hydrodynamických čerpadiel toto spôsobuje výraznú zmenu prietoku. Vieme totiž, 
že prietok čerpadla v systéme je daný rovnicou (1): 

𝑌𝑌 = 𝑔𝑔ℎ + 𝐾𝐾𝑄𝑄2          (1) 

kde Y je špecifická energia čerpadla a člen  𝑔𝑔ℎ + 𝐾𝐾𝑄𝑄2 je charakteristikou potrubného systému, 
pričom h je dopravná výška a K je konštanta daná stratami v potrubiach. 

 
Obr. 4.  a) Zmena pracovného bodu čerpadla SPIRAM 50-A; b) zmena pracovného bodu klasického 
viaclopatkového čerpadla 

Zmenou dopravnej výšky medzi hodnotami h1 a h2 sa charakteristika systému presúva medzi 
polohami P1 a P2 podľa Obr. 4. Vzhľadom k tomu, že čerpadlo SPIRAM 50-A má takmer 
priamkovú a veľmi strmú charakteristiku Q-Y (Obr. 4a), je zmena prietoku označená ∆Q 
omnoho menšia, než u klasického viaclopatkového čerpadla - 0br. 4b. Klasické čerpadlo má 
plochú charakteristiku Q-Y a preto jeho prietok omnoho výraznejšie reaguje na zmenu výšky 
hladín. Malá citlivosť prietoku čerpadla SPIRAM 50-A na zmenu výšky hladín počas čerpania 
znamená, že toto čerpadlo vždy pracuje v okolí svojho optimálneho bodu pri najvyššej možnej 
účinnosti. 

5. ZÁVERY 
Jednolopatkové čerpadlo skrutkovicového tvaru typu SPIRAM zaručuje čerpanie médií s 
minimálnou pravdepodobnosťou upchávania sa, a zároveň maximálne znižuje možnosť 
namotania vláknitých látok pri vysokej účinnosti. Tento fakt značne znižuje prevádzkové 
náklady zariadenia. Vďaka svojim vlastnostiam je čerpadlo ideálnym produktom pre segment 
dopravy a úpravy odpadových vôd, kde je spoľahlivým riešením najpálčivejších problémov, 
ako sú upchávanie, energetická náročnosť a podobne.  
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VLIV GEOMETRIE PLYNOVÉHO PROSTORU NA ODSTRANĚNÍ H2S Z BIOPLYNU 
V MIKROAEROVANÉM FERMENTORU 

EFFECT OF HEADSPACE GEOMETRY ON H2S REMOVAL FROM BIOGAS IN 
MICROAEROBIC DIGESTER 

Chlumecká M.*, Pokorná-Krayzelová L., Bartáček J. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6 –
Dejvice  
*autor pro korespondenci, email: Chlumecka.mar@gmail.com 

ABSTRAKT 
Mikroaerace je atraktivní metodou pro odstraňování nežádoucího sulfanu z bioplynu. Neexistuje zatím 
specifický přístup pro kontrolu mikroaerace, neboť některé potenciální vlivy na účinnost mikroaerace 
(např. geometrie systému) zatím nebyly prozkoumány. Pro posouzení vlivu plochy bioplynového 
prostoru na rychlost odstranění sulfanu z bioplynu byly provozovány dva reaktory (kontrolní anaerobní 
a testovaný mikroaerobní). Ze získaných experimentálních dat byl vyvinut matematický model popisující 
průběh odstranění sulfanu z bioplynu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobní fermentace; bioplyn; matematický model; mikroaerace; sulfan 

ABSTRACT 
Microaeration is an attractive method for the removal of unpleasant hydrogen sulfide from biogas. 
There is no specific way how to control microaeration in the fermenter, since the potential impact on 
microaeration efficiency has not yet been investigated. To assess the impact of the headspace area, two 
reactors were built (control anaerobic and tested microaerobic). From the obtained data, a 
mathematical model describing the course of hydrogen sulfide in biogas was developed.  

KEYWORDS 
Anaerobic fermentation; biogas; hydrogen sulfide; mathematical model; microaeration 

1. ÚVOD 
Sulfan je zapáchající plyn produkovaný během anaerobního zpracování odpadních vod 
bohatých na sírany. Již při nízkých koncentracích může působit toxicky na methanogeny 
(50 mg L-1) (Hulshoff Pol a kol., 1998). Jeho přítomnost může značně ekonomicky znevýhodnit 
využití bioplynu v kogenerační jednotce a je proto žádoucí jej z bioplynu odstranit.  

Mikroaerace, tedy řízené dávkování malého množství vzduchu do anaerobního fermentoru, je 
dobře známou metodou pro odstranění sulfanu z bioplynu. Principem této metody je 
podpoření růstu sulfidy-oxidujících bakterií (SOB), které v přítomnosti kyslíku oxidují sulfan na 
elementární síru, případně až na sírany. Při dávkování vzduchu přímo do bioplynového 
prostoru se SOB vyskytují především v biofilmu, který pokrývá stěny bioplynového prostoru, 
což s sebou ovšem nese potenciální riziko zanášení systému fermentoru elementární sírou. I 
přesto, že je mikroaerace běžně využívána v provozu, stále není jasné, jak geometrie systému 
ovlivňuje rychlost odstranění sulfanu (Pokorna-Krayzelova a kol., 2017). Cílem této práce byl 
provoz laboratorního mikroaerovaného (semikontinuálního) reaktoru a sledování změn 
obsahu sulfanu jak během jednotlivých operačních cyklů, tak v celém průběhu provozování 
reaktoru s následnou kvantifikací závislosti rychlosti odstranění sulfanu na velikosti plochy 
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biofilmu. Ze získaných dat byl vyvinut matematický model popisující průběh koncentrace 
sulfanu v jednotlivých operačních cyklech.  

2. MATERIÁLY A METODY 

Experimentální část 
Pro zjištění vlivu plochy biofilmu na rychlost odstranění sulfanu z bioplynu byly provozovány 
dva semikontinuální reaktory s celkovým objemem 20 l (7l plynový prostor) – testovaný 
mikroaerobní (MO) a kontrolní anaerobní (CO). Do obou reaktorů byl dávkován uměle 
připravený substrát (0,15 g g-1 d) – směs syrovátky a K2SO4 s celkovou koncentrací síranu 
~  120 mg L-1.  

Reaktory byly provozovány souběžně v anaerobním režimu 270 dní, než byla zahájena 
mikroaerace v MO reaktoru, což ve výsledcích odpovídá dnu 1. Do MO byl kontinuálně 
přiváděn vzduch (20 mL h-1) což odpovídá poměru O2/S2- cca 1, tedy dvojnásobku vzhledem ke 
stechiometrii. 

Plynový prostor MO byl vybaven třemi odnímatelnými skružemi (bez přímého kontaktu 
s kapalnou fází) o přesně definované ploše 2,7 dm2, které sloužily jako podpůrná plocha pro 
růst biofilmu (Obr. 1). Po stabilizaci rychlosti odstranění sulfanu byla z reaktoru vyndána 
největší skruž, čímž se plocha zmenšila na 2,1 dm2.   

 
Obr. 1. Schéma podpůrných ploch umístěných na víku reaktoru (obrázek byl vytvořen v softwaru Comsol 
Multiphysics) 

Koncentrace sulfanu v bioplynu byla nejdříve měřena testovacími tyčinkami Honeywell (USA). 
Po 140 dnech byla tato metoda optimalizována a bylo spuštěno online měření (LabVIEW 
software, National Instruments Compact_RIO system), což se ukázalo jako zásadní pro správné 
navržení matematického modelu.  

Po optimalizaci měření sulfanu byla rychlost odstranění sulfanu počítána z dat měřených ve 
fázi sedimentace (Obr. 2), neboť zde byla minimalizována chyba vzniklá přestupem sulfanu 
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z kapaliny do plynového prostoru. Rychlost odstranění byla počítána na základě rozdílu dvou 
sousedních měřených hodnot s uvážením časového rozestupu mezi těmito hodnotami.  

 
Obr. 2. Typický průběh koncentrace sulfanu v jednom operačním cyklu v MO po nadávkování substrátu 

Matematický model 
Byl vyvinut zjednodušený matematický model popisující kinetiku sulfanu v reaktoru 
v mikroaerobních podmínkách. Pro tento model byly uvažovány tři základní fáze – kapalná 
fáze, plynná fáze a biofilm. Rovnováha mezi jednotlivými fázemi byla popsána Henryho 
zákonem a koeficientem přestupu hmoty (kLa), který byl upraven, aby odpovídal 
experimentálním datům (Obr. 3).  

 
Obr. 3. Schéma přestupu hmoty mezi jednotlivými fázemi 

V modelu bylo uvažováno šest procesů ovlivňujících koncentraci sulfanu v bioplynu: 
biochemická oxidace síranů na sulfidy sulfát redukujícími bakteriemi (SRB) (R1), biochemická 
oxidace sulfanu na elementární síru sulfid oxidujícími bakteriemi (SOB) (R2), biochemická 
oxidace elementární síry na sírany (R3), chemická oxidace sulfanu v plynovém prostoru (R4), 
rozklad SRB a rozklad SOB. Rychlosti biologické oxidace byly popsány rovnicemi 
monodovského typu. K modelování byl použit software Aquasim (Swiss Federal Institute for 
Environmental Science and Technology, Dübendorf, Switzerlan) a model vycházel z ADM1-S/O 
(Pokorna-Krayzelova a kol., 2017). 
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SO42- + organic matter  HS- + H2O + HCO3-            (1) 

 2 HS- + O2  2 S0 + 2 OH-                (2) 

2 HS- + 4 O2  2 SO42- + 2 H+               (3) 

2 HS- + O2  S2O32- + H2O              (4) 

3. VÝSLEDKY 

Rychlost odstranění sulfanu 
Na Obr. 4 jsou znázorněny hodnoty rychlostí odstranění sulfanu (modré tečky) společně 
s počáteční koncentrací sulfanu (oranžové tečky). Mezi dny 153 a 166 neprobíhalo měření 
z důvodu technické závady.  

 
Obr. 4. Rychlost odstranění sulfanu (modré tečky) s ohledem na jeho počáteční koncentraci (oranžové tečky) 

Matematický model mikroaerobního reaktoru 
Matematický model popisující jednotlivé cykly odstranění sulfanu byl podložen 
experimentálními daty ze dnů 147 až 190 (Obr. 5) Základem pro všechny modely byly shodné 
kinetické parametry, pouze počáteční koncentrace síranů v kapalině byla měněna k dosažení 
shodné rovnovážné koncentrace sulfanu v plynovém prostoru pro každý cyklus. V prvních 
čtyřech cyklech byly modelované hodnoty lehce vyšší než experimentální data. Po odejmutí 
první skruže (po jednom měsíci) byla modelovaná rychlost odstranění shodná či nižší než 
experimentální data, avšak shoda mezi všemi modely a experimentálními daty byla velmi 
dobrá (R2> 90 %). 
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Obr. 5. Průběh koncentrace sulfanu v MO reaktoru: modelovaná data (čára) a experimentální data (body). 
Prosím, všimněte si rozdílů v osách y.  

Zmenšení plochy biofilmu 
Po otevření MO byl pozorován nárůst biofilmu na stěnách reaktoru, sondách i na podpůrných 
plochách. Kvalita biofilmu, který byl v přímém kontaktu s kapalnou fází byla odlišná od 
biofilmu na podpůrných plochách. Obsah organické hmoty (gravimetrie) na stěnách reaktoru 
a podpůrných plochách byla 87 % resp. 95 %. Anorganickou složku tvořila pravděpodobně 
především elementární síra soudě dle žlutého zabarvení. Potvrzení pomocí ICP však nebylo 
úspěšné, neboť došlo k destrukci vzorku během analýzy. Přítomnost podpůrných ploch 
pravděpodobně ovlivnila i růst biofilmu na stěnách reaktoru, neboť vývoj biofilmu na stěnách 
reaktoru končil na úrovni spodních částí zavěšených podpůrných ploch. Přítomnost bakterií na 
podpůrných plochách potvrdily mikrobiologické kultivační analýzy. 
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4. DISKUZE 

Rychlost odstranění sulfanu 
Rychlost odstranění sulfanu byla nejprve počítána z kinetických testů měřených v prodloužené 
reakční fázi. Předpoklad, že je koncentrace sulfanu ovlivněna produkovaným bioplynem byl 
vyvrácen po optimalizaci měření, kdy byl pozorovaný pokles sulfanu ve fázi sedimentace 
významně rychlejší než ve fázi reakce. To bylo pravděpodobně zapříčiněno zastavením míchání 
kapalné fáze, čímž byl snížen koeficient přestupu hmoty mezi kapalinou a plynem na hodnotu 
blízkou nule. Výpočet rychlosti odstranění sulfanu ve fázi sedimentace byl zjednodušen, neboť 
na počátku sedimentace byla koncentrace sulfanu variabilní a následně bylo možné naměřit 
maximálně dvě relevantní hodnoty. Z tohoto důvodu nebylo možné proložit hodnoty 
kinetickou rovnicí monodovského typu. Vzhledem k nekonzistentnosti kinetických dat nebylo 
možné přímé měření rychlosti odstranění sulfanu vlivem přítomnosti mnoha procesů, které 
od sebe nelze oddělit (koncentrace sulfidů v kapalině, vymývání sulfanu bioplynem, růst a 
rozklad bakterií, atd.). Jako spolehlivá metoda se jevili vývoj a kalibrace matematického 
modelu celého systému.  

Matematický model mikroaerobního systému 
Vyvinutý matematický model reflektuje změny v počáteční koncentraci substrátu a simulace 
probíhaly dobře i při velmi vysoké počáteční koncentraci síranů v kapalině. Modelovaná data 
byla v některých případech nižší v porovnání s experimentálními daty. Poslední dva modely 
(Obr. 5E a 5F) byly velice shodné s experimentálními daty. Tyto rozdíly mohly být způsobeny 
nekontrolovatelnými změnami v míchání a změnami v koncentraci kyslíku. Právě koncentrace 
kyslíku může hrát klíčovou roli v procesu mikroaerace. Alcántara a kol. (2004) uvedl, že při 
poměru O2/S2- 0,5 a méně probíhá mikroaerace velmi pomalu v porovnání s vyššími užitými 
poměry. Později byl tento výstup potvrzen ve studii Janssen a kol. (2009). V našem případě 
byla koncentrace kyslíku nestabilní (0,3 – 3 %) z důvodu netěsností reaktoru.  

Výstupy matematického modelu 
Matematický model ukázal, že množství biomasy (hustota či tloušťka) a jeho maximální 
růstová rychlost není limitující pro rychlost odstranění sulfanu z bioplynu. Klíčovým faktorem 
ovlivňujícím rychlost mikroaerace je koeficient přestupu hmoty mezi plynnou fází a biofilmem 
a mezi kapalnou a plynnou fází. Abychom dosáhli maximální účinnosti mikroaerace, je nutné 
zvážit možnosti zvýšení přestupu hmoty.  

Zmenšení plochy biofilmu 
Rozdíl v biofilmech v závislosti na jejich přímém kontaktu s kapalinou může poukazovat na 
fakt, že mikroaerace probíhala především na mezifázovém rozhraní mezi kapalinou a plynem 
v úzkém pruhu biofilmu. Abychom mohli spolehlivě kvantifikovat závislost rychlosti odstranění 
sulfanu na ploše biofilmu, je nutná plná saturace biofilmu na podpůrných plochách, aby byl 
rozdíl v biofilmech minimalizován. Možností je například přiblížení podpůrných ploch blíže 
k hladině či navýšení úrovně kapaliny. 
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5. ZÁVĚRY 
• Matematický model byl vyvinut a validován pomocí experimentálních dat s ohledem 

na koncentraci sulfanu. 
• Hlavními faktory ovlivňující rychlost mikroaerace jsou dle matematického modelu 

přestup hmoty a poměr O2/S2-. 
• Vliv plochy biofilmu nebyl kvantifikován. Podpůrná plocha pro růst biofilmu nebyla 

v těsném kontaktu s kapalinou, a tudíž nebyly navozeny vhodné podmínky pro růst 
bakterií na této ploše. 

• V budoucnu bude sledován vliv plochy hladiny a intenzity míchání na rychlost 
odstranění sulfanu z bioplynu. Matematický model bude vylepšen a převeden do 2D a 
3D. 
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ZNEČIŠTĚNÍ ZDROJŮ PITNÝCH VOD PESTICIDY A LÉČIVY 

POLLUTION OF DRINKING WATER RESOURCES WITH PESTICIDEC AND 
PHARMACEUTICALS 

Halešová T.*, Václavíková M., Tomešová D. 
ALS Czech Republic, s.r.o., Vídeňská 134/102, 619 00, Brno 
*autor pro korespondenci, email: tatana.halesova@alsglobal.com 

ABSTRAKT  
Prostředky na ochranu rostlin jsou syntetické organické látky nezbytné pro zajištění intenzivní 
zemědělské výroby. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a způsobu hospodaření zemědělců 
je průnik těchto látek do okolního prostředí velmi pravděpodobný. Pesticidy byly před více než 10 lety, 
spolu s farmaky a dalšími látkami identifikovány jako hlavní antropogenní stresory útvarů povrchových 
vod, tyto látky však zhoršují kvalitu podzemních vod. Zatímco léčiva se do vodního prostředí dostávají z 
bodových zdrojů znečištění, kontaminace pesticidy se děje prostřednictvím plošných zdrojů z intenzivní 
zemědělské činnosti nebo údržby lesů, vodních či městských ploch. Tyto moderní mikropolutanty mohou 
být transportovány až do surové vody (podzemní, povrchová), která je upravena na pitnou vodu.   

KLÍČOVÁ SLOVA 
Léčiva; pesticidy; pitná voda; znečištění 

KEYWORDS 
Driking water; pesticides; pharmaceuticals; pollution 

ABCTRACT 
Plant protection products are synthetic organic substances necessary for intensive agricultural 
production. Due to the current climatic conditions and the way farmers manage, penetration of these 
substances into the surrounding environment is possible. Pesticides, pharmaceuticals and other 
substances were identified as the main anthropogenic stressors in surface water bodies over 10 years 
ago. These substances worsen groundwater quality. While pharmaceuticals come into the aquatic 
environment from point sources of pollution, pesticide contamination is caused by diffuse sources from 
intensive agriculture activity or by the maintenance of forests, water or urban areas. These modern 
micropollutants can be transported to the raw water (ground- and surface water), which is treated for 
drinking purposes. 

1. ÚVOD 
Jak pesticidy, tak i léčiva, jsou v současné době hojně využívány (až nadužívány), život bez nich 
si nedovedeme představit, což vede k tomu, že se stále častěji setkáváme s nálezy jejich reziduí 
v různých složkách životního prostředí (ŽP).  

V minulosti byla úprava vody zaměřena především na řešení běžných problémů, jako je 
odstraňování vyšších koncentrací dusičnanů, bakterií nebo tvrdosti vody. S rozvojem nových 
analytických metod bylo zjištěno, že zdroje pitných vod obsahují další mikropolutanty, jako 
jsou pesticidy a léčiva. Případné důsledky mikropolutantů na životní prostředí a zdraví člověka 
jsou hlavním důvodem, proč se tyto látky snažíme detekovat na co nejnižších koncentračních 
hladinách. Následně pak je důležité hledat možnosti jejich odstranění nejen ze zdrojů pitné 
vody, ale také z čistíren odpadních vod (ČOV), které jsou vzhledem k jejich vysoké produkci 
významným zdrojem kontaminace ŽP těmito látkami. Transport látek v ŽP a možnosti 
kontaminace zdrojů pitné vody jsou popsány na Obr. 1.  
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Obr. 1. Schéma transportu pesticidů a léčiv v ŽP, s možností dopadu na zdroj pitné vody 

Pesticidy 
V České republice (ČR) se každoročně jen k zemědělským účelům spotřebuje přibližně 5.000 
tun pesticidů (dle dat ÚKZÚZ, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Celosvětově je 
registrováno více než 800 účinných látek pesticidů různých fyzikálně-chemických vlastností, v 
ČR se v současné době používá přibližně 450 druhů účinných látek. Rozsah sledovaných 
pesticidních látek v pitné vodě nebyl v ČR do roku 2014 systematicky řešen. Na některých 
místech ČR se dokonce od sledování pesticidních látek v pitné vodě úplně upustilo, pro jejich 
dlouholeté „negativní“ nálezy. S novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. (vyhláškou č. 83/2014 Sb.), 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, došlo k zásadnímu zvratu v přístupu k problematice pesticidů. Kromě sledování 
účinných látek pesticidů s pravděpodobným reálným výskytem v dané lokalitě, se sledují také 
jejich rozkladné produkty, které se úpravou vyhlášky začaly rozlišovat na relevantní a 
nerelevantní. K posouzení relevantnosti metabolitů pesticidů se používá metodika Evropské 
komise Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in 
groundwater of substances regulated under Council directive 91/414/EEC. 

Léčiva 
Léčiva se používají jak v humánní, tak i veterinární medicíně, a mohou se hromadit v prostředí 
v závislosti na jejich biodegradabilitě, zejména se jedná o antibiotika, analgetika, hormony, 
cytostatika, kancerostatika, antipyretika antidepresiva apod. K humánním účelům se v ČR 
každoročně spotřebuje kolem 50.000 léčivých přípravků a přibližně 1.000 druhů účinných látek 
léčiv. Jedním z hlavních zdrojů kontaminace jsou osídlené městské oblasti, nemocnice, 
zdravotní střediska, ale také domovy důchodců. Intenzivní využívání a zvyšující se spotřeba 
léčiv na celém světě, je spojena s neustálým stárnutím populace a lepším přístupem zdravotní 
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péče. Nejčastějšími používanými účinnými látkami jsou ibuprofen, paracetamol, diklofenak, 
diazepam, naproxen, sulfamethoxazol, karbamazepin, warfarin, aj. Jde o látky, které mají 
biologickou účinnost při velmi nízkých koncentracích. Biologická rozložitelnost léčiv za 
aerobních i anaerobních podmínek je klíčová, což platí i pro ostatní organické látky, aby 
nedošlo k její kumulaci v prostředí. Některá léčiva jsou rezistentní vůči biologické degradaci, 
příkladem jsou hojně využívané diklofenak, karbamazepin či chloramfenikol, jenž jsou 
dosavadním způsobem čištěním odpadních vod nedostatečně odstraňovány.  

V posledních letech bylo usilováno o zařazení léčiv do seznamu prioritních látek Směrnice 
evropského parlamentu a rady 2000/60/ES pro limity vypouštění odpadních vod. V roce 2012 
byly do seznamu navrženy látky, jako jsou diklofenak a estradiol. Následně byl seznam 46 
prioritních látek vydán jako příloha 6 do NV č. 401/2015, avšak bez léčiv a hormonů. V české 
legislativě tedy limitní koncentrace léčiv nejsou dosud uvedeny. 

2. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Díky participaci ALS v národních výzkumných projektech kontinuálně sledujeme výskyt, 
koncentrace a incidenci jak pesticidních látek, tak léčiv, a to v různých složkách ŽP. Ilustrativní 
data jsou uvedeny na Obr. 2-9. Tyto výsledky jsou dále využívány k rozšíření znalostí 
o  možnosti kontaminace zdrojů pitné vody pesticidy a léčivy na území ČR, a k hledání způsobů 
jejich eliminace z ŽP. Jsou sledovány nejen původní látky ale také jejich rozkladné produkty.  

Pesticidní látky ve zdrojích surové vody jsou monitorovány v rámci projektu TAČR TH03030118 
„Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich 
metabolitů, které jsou legislativně sledované“. Cílem projektu je najít způsob pro urychlení 
degradace chloracetanilidových metabolitů z prostředí, za tímto účelem je třeba získat účinný 
bakteriální kmen, který bude tyto látky degradovat. Aby bylo možné takové bakterie najít, bylo 
zapotřebí provést monitoring pesticidních látek v několika vytipovaných lokalitách s intenzivní 
zemědělskou činností. Nejvyšší pozitivní koncentrace byly v roce 2018 stanoveny pro 
metabolit acetochlor ESA, a to na hladině přibližně 0,6 µg/L. Koncentrace tohoto metabolitu 
nesplňují na několika místech ČR hygienický limit stanovený pro relevantní metabolity, tedy 
0,1 µg/L. V rámci monitoringu lokalit bylo analyzováno cca 100 pesticidních látek, pozitivně 
bylo detekováno 32 pesticidů, z toho dokonce 24 metabolitů včetně acetochloru ESA (viz. 
zvýrazněné lokality 15-21 na Obr. 2). 
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Obr. 2.  Monitoring pesticidních látek v surové vodě v ČR (µg/L) 

 

Na jaře v roce 2019 jsme se zaměřili na sledování metabolitu acetochlor ESA 
v  nejexponovanějších lokalitách. Vzorky byly odebírány ve 14-ti denních intervalech, kdy jsme 
se snažili zaznamenat období nejčastějších srážek a dopad na koncentraci tohoto metabolitu 
ve zdroji (Obr. 3).  
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Obr. 3.  Výskyt metabolitu acetochlor ESA, odběry po 14 dnech, jaro 2019 

Projekt TAČR TH03030178 „Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči 
necílovým organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu“, 
je taktéž zaměřen na dlouhodobý monitoring pesticidních látek ve vybraných lokalitách 
Moravského krasu (Amatérská, Harbešská a Holštejnská jeskyně). Cílem projektu je získání 
podkladů pro změnu vymezení ochranných zón chráněné oblasti, omezení aplikace přípravků 
na ochranu rostlin tak, aby se snížil negativní dopad na necílové organismy, především 
bezobratlé organismy v jeskyních. 

CHKO Moravský kras je vápencová oblast kde je možné sledovat rychlý transport pesticidních 
látek z povrchu do podzemní vody (skapové vody). Výsledky monitoringu pesticidních látek 
v lokalitě Harbešská jeskyně v zemině a skapové vodě jsou uvedeny na Obr. 4 a 5. Odběry 
vzorků jsou prováděny již druhým rokem měsíčně. Nejčastěji vyskytujícími se rezidui pesticidů 
jsou triazinové metabolity, chloracetanilidové metabolity, ale také triazolové pesticidy, které 
taktéž podléhají rychlé degradaci na perzistentní metabolit 1,2,4 triazol, který je v ŽP mobilní 
a doposud nebyl na území ČR sledován (Obr. 6).   
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Obr. 4.  Monitoring pesticidních látek v zemině, lokalita Harbešská jeskyně 2018/2019 

 

 

 
Obr. 5.  Monitoring pesticidních látek ve skapových vodách, lokalita Harbešská jeskyně 2018/2019 
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Obr. 6.  Monitoring 1,2,4-triazolu ve skapových vodách v CHKO Moravský kras (µg/L) 

Relevantní metabolit 1,2,4-triazol je metabolitem hned několika účinných látek ze skupiny 
triazolových pesticidů. Skupina triazolových pesticidů představuje jednu z největších a 
nejdůležitějších skupin pesticidů. Fungicidní přípravky na jejich bázi se aplikují na široké 
spektrum plodin, především ovoce, zeleninu, semena, oříšky a obiloviny. K hlavním účinným 
látkám této skupiny pesticidů patří tebukonazol, epoxikonazol, cyprokonazol, metkonazol, 
difenokonazol, paklobutrazol, a propikonazol. Roční spotřeba výše uvedených triazolových 
účinných látek v České republice je přibližně 250 tun. Vzhledem k tomu, že 1,2,4-triazol byl 
posouzen jako toxikologicky relevantní metabolit, měl by být zařazen na seznam sledovaných 
pesticidních látek monitorovaných v rámci posuzování kvality pitných vod (Obr. 7). 

 

Obr. 7.  Monitoring 1,2,4-triazolu ve vybraných vzorcích pitných vod, jaro-léto 2019 (µg/L) 
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Negativní dopady pesticidních látek na vodu, půdu a vodní organismy jsou sledovány v rámci 
projektu NAZV QK1910282 „Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů 
v  malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a 
produkce ryb“. V tomto projektu jsme se kromě jiných zaměřili na sledování účinné látky 
glyfosát a jeho metabolitu AMPA. Glyfosát je širokospektrální systémový herbicid a desikant plodin, 
jeho roční spotřeba v ČR je přibližně 500 tun. Doposud se jeho výskytu v ŽP v ČR příliš nevěnovala pozornost. 
Výsledky monitoringu obou látek v zemině a povrchové vodě jsou uvedeny na Obr. 8 a 9. 

 
Obr. 8. Monitoring glyfosátu a metabolitu AMPA v zemině (mg/kg) – průměrné výsledky 

 
Obr. 9.  Monitoring glyfosátu a metabolitu AMPA v povrchové vodě (µg/L) – průměrné výsledky 

Léčiva jsou obdobné chemické povahy jako pesticidní látky, také v ŽP se chovají podobně, 
proto se s pesticidními látkami často sledují paralelně. V grafu na Obr. 10 jsou uvedeny nálezy 
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reziduí léčiv v kohoutkové vodě odebírané ve velkých městech v rámci České a Slovenské 
republiky. 

 
Obr. 10.  Monitoring léčiv v pitné vodě (µg/L) 

3. ZÁVĚRY 
Závěrem lze konstatovat, že vzhledem k faktu, že pesticidy i léčiva patří mezi velmi často 
používané látky, není překvapením, že se objevují v různých složkách ŽP. Tento fakt je 
ilustrován pozitivními nálezy ve vodách i zeminách. Klade se čím dál větší důraz na analýzu 
správného rozsahu pesticidních látek v pitných vodách, jejichž výskyt je možné v daném 
prostředí skutečně očekávat, což se projevuje především pozitivními nálezy metabolitů, než 
samotných účinných látek.
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ABSTRAKT 
Města a obce v České republice nejsou prakticky vůbec připravena na změnu klimatu. Účinným 
adaptačním nástrojem je modrozelená infrastruktura (MZI). Města musí co nejrychleji vytvořit Plán 
adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI. Příspěvek představuje podrobněji části, které by měl 
tento plán obsahovat: Koncepce hospodaření se srážkovými vodami (HDV), Stanovení a vyhodnocení 
požadované míry bezpečnosti, Stavební standardy integrované s MZI, Metodická příručka pro aplikaci 
MZI a Adaptační indikátory MZI. Zadavatelský i zpracovatelský tým musí být multidisciplinární.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adaptace na změnu klimatu; koncepce modrozelené infrastruktury; regulativy do územního plánování; 
systémová opatření  

ABSTRACT 
Municipalities in the Czech Republic are not prepared for the on-going climate change. Blue-green 
infrastructure (BGI) can be an efficient adaptation tool. Municipalities should create a Climate change 
adaptation plan by means of BGI as soon as possible. The paper presents parts the plan should contain 
in a greater detail: Stormwater management concept, Identification and determination of the required 
degree of safety, Construction standards integrated with BGI, Methodical guidance on the application 
of BGI and Adaptation indicators of BGI. Both teams of the contracting authority and of the plan author 
should be multidisciplinary. 

KEYWORDS 
Blue-green infrastructure concept; climate change adaptation; systemic measures urban planning 
regulation 

1. ÚVOD 
Adaptace na změnu klimatu měst a obcí představuje zejména preventivní příprava na období 
sucha a lokální záplavy z přívalových srážek, jež se jeví jako zdánlivý protiklad dlouhých období 
sucha. I zde se ale jedná o důsledek přeměny přirozených povrchů na zpevněné, který je 
umocňován změnou rozložení srážkové aktivity během klimatické změny. Lokální záplavy 
města sužují v netradičních obdobích (často po dlouhých měsících sucha) a s nebývalou 
vydatností a intenzitou. Za krátkou dobu, v řádech minut až hodin spadne na poměrně malá 
území tolik srážkové vody, jako dříve spadlo v úhrnu za období 2-3 měsíců.  

Příkladem může být dánské hlavní město Kodaň. Srážkové měsíční úhrny se v tomto městě 
pohybují od 33 mm (v dubnu) po 60 mm (v červenci). Během let 2010-2011 bylo město 
zasaženo třemi extrémními srážkami. Jednalo se o padesáti- až stoleté srážkové epizody, 
Během největšího přívalového deště ze dne 2. 7. 2011 na město spadlo za 2 hodiny více než 
150 mm vody. Ztráty, které tyto tři srážky ve městě způsobily, byly ohromné. Město Kodaň 
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vyčíslilo hodnotu přímých škod na 800 mil. EUR (22 mld. Kč), nepřímých a sociálních škod na 
600 mil. EUR (16 mld. Kč), celkové škody dosáhly 1,4 mld. EUR (38 mld. Kč)! (Metelka, 2017). 

Společným jmenovatelem výše uvedených problémů je voda, které je nutné vrátit i 
v urbanizované krajině přirozený vodní režim a zmírnit důsledky klimatické změny. Nápravná 
a adaptační opatření se proto musí soustředit na všechny složky vodního režimu (tj. vsak, 
výpar, povrchový odtok) v kontextu specifických místních podmínek. Nejúčinnějším 
prostředkem k adaptaci měst je modrozelená infrastruktura (MZI), přírodě blízká opatření, 
která vrací vodnímu režimu jeho původní podobu. Úkolem modrozelené infrastruktury je 
srážkovou vodu bezpečně zadržovat, vsakovat do podzemí a zvyšovat evapotranspiraci volbou 
vhodné zeleně. Paralelně s tím je nutné co nejvíce využívat srážkovou vodu k provozu 
odvodňovaných nemovitostí, zejména k závlahám. K aplikaci MZI jsou nezbytné systematické 
koncepční plánování na komunální úrovni a jasná národní (nejenom) vodohospodářská 
politika pro trvalou udržitelnost a adaptaci na klimatickou změnu. 

2. SOUČASNÉ PODMÍNKY PRO APLIKACI MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY V ČR 
Zatímco v ČR řešíme problematiku prevence proti záplavám a suchu ve městech a obcích zatím 
pouze na úrovni státních či městských strategií, v zahraničí jsou daleko zřetelněji vidět 
konkrétní postupy, jak co nejúčinněji adaptaci na změnu klimatu řešit. Futuristické vize 
světových metropolí mají sice na první pohled podobu, jako by z nich lidé odešli před sto lety, 
protože většina staveb vykukuje z převládající zeleně, ale je možné si na nich uvědomit 
obrovský posun v přístupu k městům a jejich základním funkcím. Nelze si dělat iluze o tom, že 
se tato podoba měst bude všem líbit, ale z toho, co se už v těchto městech postavilo, lze 
usuzovat, že cílem není, aby zeleň zabrala prostor místo lidí, ale aby lidé dali prostor zeleni 
vedle sebe, aby je chránila před nebezpečným počasím a udržela jim kvalitu života.  

Právní a technické předpisy českého stavebnictví jsou ve vztahu k vodnímu režimu 
urbanizovaných území nekoncepční, nesystémové a nekoordinované. Veškerá odpovědnost 
tak v tomto ohledu leží na městech a obcích, kterým nezbývá, než si pomoci vytvořením 
vlastních koncepčních dokumentů s pravidly pro systematickou aplikaci modrozelené 
infrastruktury. Obce tak do jisté míry suplují roli státu. Pravdou ale to, že i kdyby panovalo 
v českém prostředí pro aplikaci MZI příznivější právní a technické podmínky, stejně mají 
koncepční dokumenty pro města a obce nezastupitelnou roli vystihující lokální potřeby a 
specifika, která se mohou promítnout do územně plánovacích dokumentací předurčujících 
rozvoj města či obce.   

3. ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY 
NA ÚROVNI OBCÍ 

V současnosti si řada měst zpracovala Strategie adaptace na změnu klimatu, což je v pořádku, 
ale význam, který je těmto dokumentům přikládán, je přehnaný. Každá strategie má obsáhlou 
analýzu počasí a jeho vlivu na město. Není v nich ale popis toho, co je potřeba udělat dál, aby 
vznikl nástroj k účinné aplikaci systémových adaptačních opatření. Problém je dle mého 
názoru v tom, že podmínky pro aplikaci těchto opatření nejsou v ČR doposud 
institucionalizovány. To vede k velmi špatné vymahatelnosti těch mála předpisů, které se pro 
aplikaci HDV dají využít. Základním nedostatkem v aplikaci HDV je to, že se za odvádění 
srážkové vody ze staveb k bydlení a z komunikací do kanalizace neplatí. Kromě této zásadní 
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finanční motivace pro majitele většiny nemovitostí ve městech a obcích chybí v technických 
předpisech jednotlivých stavebních oborů koordinace s principy aplikace MZI.  

Stát se doposud nevyjádřil k tomu, v jakých všech aspektech lidské činnosti je nutné změnit 
náš přístup a chování tak, aby se naše společnost byla schopná připravit na nové klimatické 
podmínky. Města a obce na změnu klimatu nejsou prakticky vůbec připravena. Jedinou cestou 
pro ně v současnosti je si co nejrychleji vytvořit územně plánovací dokumentace s 
integrovanými pravidly pro aplikaci modrozelené infrastruktury, které budou na jejich katastru 
závazné a vymahatelné. 

4. PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM MZI 
Plán adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI takovou dokumentací je. Jde o 
koncepční dokumentaci, která městům a obcím umožní rozhodovat se tak, aby se rozvoj 
města, jeho přestavba, dostavba děla v kontrolovaně a systémově správně podle principů 
udržitelného rozvoje, tedy i v duchu pravidel adaptace na změnu klimatu.  

Struktura tohoto dokumentu vychází ze zkušeností, které jsme získali ve městech Hradec 
Králové a Olomouc, pro která jsme vytvářeli Studie odtokových poměrů – SOPHK (DHI a JV 
PROJEKT VH, 2011) a KVHO-SOP (DHI a kol, 2014) a Městské stavební standardy, které se v 
případě města Olomouce nazývaly Hospodaření s dešťovými vodami – cesta k modrozelené 
infrastruktuře (Vítek a kol., 2018).  

Plán adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI je komplexnější podoba výše uvedených 
dokumentů (SOP a Městských stavebních standardů), s velmi úzkou provázaností mezi 
opatřeními řešícími prevenci proti záplavám a opatřeními, kterými chceme města a obce 
připravit na dlouhá období sucha. 

Plán adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI by měl mít tyto části: 

A. Koncepce HDV 
B. Stanovení a vyhodnocení požadované míry bezpečnosti 
C. Stavební standardy integrované s MZI 
D. Metodická příručka pro aplikaci MZI 
E. Adaptační indikátory MZI 

A. Koncepce HDV 
Koncepce odvodnění ze zásad HDV vytvoří systémová pravidla a opatření, podle kterých se ve 
městě začne stavět a přestavovat veškerá zástavba při dodržení principů udržitelného rozvoje. 
Základní smysl a význam koncepce je v tom, že město získá znalost, která mu umožní utvořit 
si představu o tom, jaká opatření se na celém území města mají či mohou aplikovat v rámci 
prevence proti záplavám ale i suchu.  

Koncepce odvodnění města dle principů HDV (MZI) přináší: 

• snížení dopadů lokálních záplav, kdy na relativně malou urbanizovanou plochu spadne 
nárazově velké množství vody, 

• zmenšení podílu čisté srážkové vody v jednotné kanalizaci, čímž se sníží počty přepadů 
na odlehčovacích komorách, 
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• zvýšení dotace podzemních vod, 
• zvýšení vlhkosti ovzduší v zástavbě, která město ochlazuje při vlnách veder. 

V rámci tvorby koncepce se dokonale zmapují možnosti aplikace HDV ve stávající zástavbě a 
to, jaký to bude mít vliv na kapacitu stokové sítě, čistotu povrchových toků, které jím protékají 
a režim podzemních vod.  

Zaměření Koncepce HDV odpovídá účelu, jakému má sloužit, a jejím obsahem je: 

• zmapování potenciálu města či obce, ve které stávající zástavbě lze aplikovat principy 
HDV a za jakých podmínek lze stávající konvenční odvodnění přestavět na decentrální 
(z hlediska srážkových vod) – stanovení podmínek aplikace modrozelené 
infrastruktury, 

• definování podmínek aplikace modrozelené infrastruktury pro novostavby, 
• zapracování principů HDV do kanalizačního generelu města, 
• vyhodnocení povodňových stavů, překračujících návrhové parametry odvodňovacího 

systému - stanovení povodňových koridorů a minimalizace ohrožení lidí a majetku. 

Koncepce HDV musí zohledňovat aspekty (Vítek a kol, 2014): 

• právních předpisů ČR – zejména jejich výklad upřednostňující principy udržitelného 
rozvoje, přičemž je nanejvýš vhodné sladit výklady právních předpisů na obou úrovních 
státní správy (Stránský a kol., 2018), 

• projektové přípravy staveb ve všech stupních a fázích – formulace závazných pravidel, 
která jsou specifikována pro jednotlivé typy dokumentací, stupně a fáze projektové 
přípravy až po předání/převzetí stavby do užívání, 

• umístění staveb – pro návrh a posouzení odvodnění stávající zástavby lze využít 
kategorizace území a pro návrh a posouzení odvodnění novostaveb na rozvojových 
plochách platí pravidla a postupy předepsané v návrhu odvodnění rozvojových ploch, 

• organizační a provozně správní – jde o definice postupů pro aplikace objektů HDV/MZI 
podle provozních smluv, organizačních struktur měst a obcí a schopnosti využít 
motivačních nástrojů. 

B. Stanovení a vyhodnocení požadované míry bezpečnosti 
Většina českých měst má koncepci stokového systému s požadavky na jeho bezpečnost 
definovanými v kanalizačním generelu. Tyto generely vychází z pasportů kanalizace a 
prostřednictvím matematického modelu město získává informace o provozních stavech ve 
stokové síti podle toho, jak se bude rozvíjet a jak bude fungovat při zatížení různými 
srážkovými událostmi. Tyto generely byly vytvořeny pro konvenční odvodnění a zpravidla 
neobsahují principy HDV. Přitom srážkoodtokový děj konvenčního odvodnění, kdy voda 
odtéká nejkratší cestou z pozemku do kanalizace je zcela jiný, než je tomu u decentrálních 
systémů odvodnění, které principy HDV naplňují.  

Vzhledem k tomu, že stavební zákon vyhláškou č. 501/2006 Sb. předepisuje povinnost 
regulovat odtok srážkových vod ze všech nových staveb od roku 2007 a zákon o vodách č. 
254/2001 Sb. tuto povinnost od 1. 8. 2010 vztahuje i na stávající zástavbu, na které provádíme 
změny nebo měníme její užívání (tj. zásadně se mění odtokové podmínky ze stále významnější 
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části městského povodí), je nasnadě, že je nezbytné kanalizační generely doplnit o decentrální 
prvky HDV a síť místních povrchových vodotečí tak, aby bylo možné posoudit všechny prvky 
systému jako vzájemně propojený a inter-reagující celek. 

U takto doplněného modelu je znovu posouzena kapacity všech prvků systému odvodnění za 
všech povodňových stavů, vyhodnocení vlivu rozvoje obce na systém a posouzení vlivu 
odvodnění na životní prostředí. Na základě těchto analýz pak mohou být upraveny požadavky 
na spolehlivost systému, případně můžou být navržena opatření, které požadované 
bezpečnosti systému pomohou dosáhnout. 

C. Stavební standardy integrované s MZI  (SS-MZI) 
Městské stavební standardy nabízí škálu opatření, typy řešení, jednotlivé prvky MZI, kterými 
lze dosáhnout jejich integrace do různých typů stávající zástavby nebo nové zástavby.  

V českých technických předpisech (normách) chybí zásady HDV ovlivňující pozemní, dopravní 
a vodohospodářské stavby. Účelem SS je tedy vznik zkoordinovaných pravidel a konstrukčních 
zásad o vzájemném uspořádání jednotlivých staveb na veřejném prostranství a na soukromých 
pozemcích.  

Další důležitou podmínkou úspěšného použití stavebních standardů je, aby si města vytvořila 
procesní opatření, jimiž si zajistí na katastru svého území jejich závaznost a vymahatelnost. 
Způsob, jak si statut závaznosti zajistit, se nabízí schválením SS jako součásti územně 
analytických podkladů územního plánu, nebo vypracováním územních studií. Domníváme se, 
že s ohledem na malou zkušenost s kritérii pro aplikace MZI do měst by bylo vhodné tato 
pravidla po nějakém čase seriózně vyhodnotit a zkvalitnit.  

To, jak si lze v různých typech zástavby představit různá opatření MZI, je ukázáno na několika 
reprezentativních příkladech. Je nutné předestřít, že se nejedná o ukázku toho, jak má stávající 
ulice po aplikaci MZI vypadat, ale o ukázku toho, jaká opatření lze v tomto typu ulice použít. 
Příklad ukázkové aplikace MZI ve stávající zástavbě je uveden na Obr. 1 až 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Stávající ul. Masarykova – řez  Obr. 2: Možný návrhový MZI do ul. Masarykova – řez 
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Obr. 3: Stávající ul. Masarykova - situace, pohled Obr. 4: Návrh MZI ul. Masarykova – situace, pohled 

Jednotlivá opatření MZI jsou rozdělena podle funkce, typu stavby a parametrů své funkce tak, 
aby byla přiřaditelná k aplikaci na různé stavby, pro různou úroveň využití a pro různé potřeby 
prevence proti záplavám a suchu.  

Funkce jednotlivých aplikací, zařízení MZI jsou popsány v závislosti na tom, jaká kritéria musí 
splňovat jednotlivé odvodňované stavby, pro které je objekt MZI určen a má fungovat. 
Podmínky jsou zkoordinovány v rámci všech stavebních oborů, které odvodňovaný objekt 
spoluvytvářejí a principy použitých aplikací MZI jsou projednány se všemi dotčenými orgány 
státní správy.

D. Metodická příručka pro aplikaci MZI 
Pro implementaci MZI je potřebné stanovit kromě technických pravidel i pravidla, která se 
budou týkat organizace města/obce spolu s jeho provozními a správcovskými společnostmi. 
Metodická příručka je přehled opatření, procesních postupů a vazeb, jak s návrhy opatření 
vyplývajících z jednotlivých fází Plánu adaptace na změnu klimatu zacházet.  

Města/obce se musí rozhodnout: 

• s kým a jakým způsobem ve městě zajistit smluvními vztahy kvalitní podmínky pro 
předávání, přebírání, provoz a údržbu staveb MZI v majetku města/obce, 

• jak zajistit dodržování koncepce HDV/MZI tak, aby např. vstupem prvního developera 
do území celá koncepce odvodnění nějaké větší rozvojové oblast nevzala za své, 

• jak mít z pohledu města/obce k dispozici taková organizační opatření, která jsou 
převážně neinvestičního charakteru a pomohou účinně zavádět principů HDV. 

Státní správě často brání při vymáhání dodržování předpisů o HDV resp. MZI: 
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• efektivnější vnitřní organizace, procedurální nedostatky při schvalování, povolování a 
kolaudování staveb, 

• neurčený provozovatel městských systémů HDV a zeleně s jasně definovanými 
povinnostmi v provozní smlouvě, 

• kvalitní plánovací smlouvy o předávání a přebírání MZI do majetku města, 
• podpora a ochota samosprávy investovat do koncepcí MZI, 
• nedostatek kvalitních informací a výkladů právních i technických předpisů. 

Metodická příručka je dokument, který zabrání výše uvedeným problémům a tím i vzniku 
nekvalitních, nefunkčních a nebezpečných staveb. Je velmi důležitým nástrojem zejména pro 
státní správu v oblasti povolování a kolaudace staveb. 

E. Adaptační indikátory MZI 
Za účelem sledování míry adaptace pomocí MZI je nutné umět z dlouhodobého hlediska funkci 
MZI vyčíslit tak, abychom si mohli ve městech/obcích nastavit požadovanou míru ochrany, či 
odolnosti. 

Při hledání toho, čím by se účinnost MZI měřila a vyhodnocovala, jsme se nechali inspirovat 
příklady ze zahraničí a vytvořili jsme pro české potřeby tzv. index MZI (iMZI), jehož základní 
funkcí je vyjádření evapotranspirační efektivity zeleně a potenciálu pro přestavbu 
konvenčního odvádění srážkových vod na decentrální. Nejedná se tedy o koeficient zeleně, ale 
indexaci účinnosti opatření vzhledem k výše uvedeným funkcím. U zeleně se do hodnoty 
indexu promítají zejména její typ, stáří a kondice a nejde tedy jen o podíl její plochy, ale také 
o její funkci. U odvodnění se vyhodnocuje účinnost a spolehlivost objektů a systémů HDV. 

Pro nastavení optimální a předem definované úrovně ochrany města/obce proti dopadům 
urbanizace a klimatické změny je možné využít právě indexu MZI. Podle znalosti stávající a 
budoucí zástavby, její vybavenosti, kvality nemovitostí a s ohledem na další místní podmínky 
bude pro každou část obce s podobnými parametry stanovena minimální požadovaná míra 
ochrany před záplavami a suchem, tzn. každá takováto část bude mít definováno svoji 
minimální hodnotu iMZI. To umožní vznik mapy indexů MZI, podle které budou vyžadována 
příslušná MZI opatření při novostavbách, přestavbách a rekonstrukcích stávajících staveb. 

5. ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM MZI 
Před zadáním a vypracováním Plánu adaptace, který se sestává z výše uvedených částí, je 
důležité, aby si město/obec uvědomily, jak zakázku připravit. Jde zejména o vhodné složení 
týmu zadavatele, se kterým bude zpracovatel dokumentaci připravovat a projednávat. 
Zadavatel by měl do tohoto týmu nominovat min. zástupce samosprávy, státní správy – odbor 
rozvoje, zeleně, životního prostředí, majetkoprávní, stavební resp. vodoprávní úřad a správců 
a provozovatelů kanalizace, vodních toků, komunikací, zeleně, inženýrských sítí atd. 

Dále je velmi důležité si udělat jasno nejenom v obsahu, podkladech a termínech, ale zejména 
v ceně a závaznosti resp. vymahatelnosti dokumentu. 

Zpracovatelský tým by měl být složen z klíčových členů s průkaznými referencemi a 
s odborníky z hlavních oborů ve stavebnictví vztahujících se k MZI – příklad sestavy: 
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• specialista vodohospodář – vedoucí, klíčový člen, 
• specialista arborista, zahradní a krajinný tvůrce – klíčový člen, 
• specialista na matematické modelování srážko-odtokových dějů – klíčový člen, 
• specialista na územní plánování, architekt – klíčový člen, 
• specialista na dopravní stavby, komunikace atd. 

6. ZÁVĚRY 
Základem pro aplikaci principů MZI je správně vyhodnotit to, jaké nejdůležitější ekosystémové 
služby očekáváme od městské zeleně a jak lze tyto služby podpořit provázáním městské zeleně 
s objekty decentrálního odvodnění. 

Smyslem zavádění MZI není „pouze“ zajistit pohodlí obyvatel či zlepšit vzhled města. Jde 
hlavně o bezpečnost a zdraví jeho obyvatel. Základní podmínkou integrace MZI je zásadní 
přehodnocení priorit ve stavebnictví a provozování staveb. Je nutné se zbavit předsudků a 
stereotypů v architektuře a urbanismu, v dopravních stavbách a dopravě, v řešení 
inženýrských sítí i v samotném vodním hospodářství, přehodnotit pojem „komfort bydlení“ a 
změnit vztah k veřejnému prostoru. 

Tvůrčí kreativita urbanistů, architektů, dopravních inženýrů a krajinářů, kteří se pravidly budou 
řídit, nesmí být omezena. Aplikace modrozelené infrastruktury nesmí být na úkor ostatních 
profesí, ale v souladu s nimi. V současné době na takových městských standardech pro jedno 
město pracujeme a poznatky jsou nesmírně zajímavé, tím spíš, že s podobným přístupem je u 
nás zatím malá zkušenost. Vidíme, jak je to složitý proces, co všechno je nutné skloubit a 
vyladit, aby vznikly vhodné podmínky pro na oko jednoduchá a přitažlivá řešení, která vidíme 
v zahraničí.  

Žádný sebeušlechtilejší záměr, pokud nemá politickou podporu, nemá naději na úspěšné 
dotažení do konce. Protože adaptace na změnu klimatu je dlouhodobý proces, se kterým jsme 
začali pozdě a doposud na něj nejsme připraveni, je nutné začít okamžitě. A je nutné začít 
koncepcí HDV a MZI, aby se včas podchytilo povolování všech staveb. K ukázkovým projektům 
je vhodné využít dotací z OPŽP, jsou pro tyto typy staveb dobře nastavené a jsou pro veřejný 
sektor svým obsahem a výší dotace velmi atraktivní. 
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KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČOV NA PRAHU OBDOBÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 

SLUDGE MANAGEMENT OF WWTP AT THE THRESHOLD OF THE CIRCULAR 
ECONOMY PERIOD  
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá rozvojem procesů kalového hospodářství čistíren odpadních vod a definuje kroky 
pro přizpůsobení se trendu využití potenciálu kalů z hlediska energie a získání nutrientů při současné 
likvidaci polutantů. Současný způsob přímé aplikace kalů na zemědělskou půdu je neudržitelný, 
důvodem je zhoršující kvalita kalů z hlediska zbytků léčiv, biocidů a genů antibiotické rezistence. Nové 
EU nařízení o certifikovaných hnojivech otevírá trh EU pro transformované materiály z kalů. 
Nevyhnutelný je přechod od principu rizika na princip nebezpečí (předběžná opatrnost). Pohled na kal 
jako na zdroj energie a fosforu vyvolá uplatnění nových technologických procesů v kombinaci s 
anaerobní stabilizací kalu, jako jsou termická hydrolýza, sušení kalu, pyrolýza, zplyňování a mono-
spalování kalu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kal, kalové hospodářství; oběhové hospodářství; technologie využití kalů 

ABSTRACT 
The paper deals with the development of sludge management processes in wastewater treatment 
plants and defines steps for adapting the trend of utilization of sludge potential in terms of energy and 
obtaining nutrients while eliminating pollutants. The current method of direct application of sludge to 
agricultural land is unsustainable because of the deteriorating quality of sludge in terms of drug 
residues, biocides and antibiotic resistance genes. The new EU Regulation on Certified Fertilizers opens 
the EU market for transformed sludge materials. The transition from the principle of risk to the principle 
of hazard (precautionary) is inevitable. The view of sludge as a source of energy and phosphorus will 
trigger the application of new technological processes in combination with anaerobic sludge 
stabilization, such as thermal hydrolysis, sludge drying, pyrolysis, gasification and mono-combustion of 
sludge. 

KEYWORDS 
Circular economy; sludge; sludge management; sludge utilization technology  

1. ÚVOD 
Na prahu období cirkulární ekonomiky logicky dochází ke střetu názorů na budoucí úlohu 
jednotlivých odpadů v oběhovém hospodářství, tedy i čistírenských kalů, a na míru ochranu 
životního prostředí a zdraví před polutanty, které koncentrujeme v čistírenských kalech. 
Závažným problémem se stává vstup antibiotik a antibiotické resistence do životního prostředí 
prostřednictvím kalů aplikovaných na půdu přímo či přes komposty. Ve výhledu toto bude 
zásadní omezující faktor, jde o přímé ohrožení lidského zdraví (Sanseverino a kol., 2019). Na 
druhé straně zemědělské využití kvalitních čistírenských kalů nabízí výhody jako recyklace 
fosforu, dusíku a dalších živin. Je evidentní, že se hledají nové životaschopné alternativy k 
aplikaci čistírenských kalů na zemědělskou půdu. Postupně převládá názorový proud, který 
poukazuje na existenci technologických procesů pro získání energie a využití fosforu z kalů, 
které současně zabrání uvolňování kontaminantů do životního prostředí. Tyto procesy 
označované jako Sludge-to-Energy nebo Sludge-to-Phosphorus zajistí odstranění závadných 
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látek z kalů nebo materiálovou transformací kalů na recyklované materiály a zlikvidují 
kontaminaci kalu organickými látkami, a tak zajistí vysokou bezpečnost pro životní prostředí a 
pro lidské zdraví. I z tohoto důvodu byl v roce 2016 součástí prvního legislativního balíčku 
Akčního plánu Circular Economy návrh novely nařízení o hnojivech (EU fertilising products), 
které podporuje produkci recyklovaných materiálů z odpadů na hnojiva, tedy i z čistírenských 
kalů, které jmenovitě na několika místech uvádí. Nařízení vstoupilo v platnost 16.7.2019 a jeho 
úlohou je umožnit rozvinutí cirkulární ekonomiky v oblasti hnojiv a zároveň snížit závislost na 
dovážených živinách ze zemí mimo EU. 

2. CO LIMITUJE RECYKLACI KALU A ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽITÍ 
Navzdory výraznému zlepšení kvality čistírenských kalů v posledních letech (hlavně u těžkých 
kovů) nejsou v současnosti produkované čistírenské kaly (odvodněný kal) ve stavu, kdy by byly 
schopny dosáhnout udržitelné recyklace na půdu.  Omezující jsou tyto vlastnosti: 

• nízká dostupnost obsažených živin,  
• vysoký obsah vody snižuje obsah živin a kvůli obsahu vody je nezbytné dopravovat velká 

množství kalů na pole,  
• významné znečištění polutanty různého druhu.    

Čistírenský kal má nízkou hnojivou hodnotu a jeho přínos pro půdu z hlediska organických 
látek je malý  
Trvale se budeme střetávat v diskuzích s tvrzením, že čistírenské kaly představují organickou 
hmotu, která má významný přínos pro kvalitu zemědělské půdy. Jak to tedy je? Dusík a fosfor 
jsou nejcennějšími živinami v čistírenských kalech. Další ve vodě rozpustné živiny jako draslík 
(K), vápník (Ca) a hořčík (Mg) jsou s malou účinností odstraněny během čištění odpadních vod 
a jejich koncentrace v čistírenských kalech jsou nižší než v jiných organických hnojivech. 
Přibližně 10 % celkového dusíku v čistírenských kalech se vyskytuje jako amonný dusík, který 
je dostupný pro rostliny, zatímco většina dusíku (90 %) je přítomna jako organicky vázaný, 
proto musí být mineralizován, aby se stal agrochemicky dostupným. Podobně asi 10 % 
celkového fosforu v čistírenských kalech je přítomno ve vodě rozpustných a snadno 
extrahovatelných formách a zbytek je silně vázán na železo (Fe) nebo hliník (Al) (Xu a kol.2012). 
Dostupnost těchto nutrientů pro plodiny je tedy významně nižší než u minerálních hnojiv.  

Na řadě lokalit, kde byla v minulosti prováděna po dlouhou dobu nesystematická aplikace 
velkých množství čistírenských kalů na ornou půdu (není v souladu s českou ani zahraniční 
legislativou), se při tomto způsobu aplikace zjistilo zlepšení struktury půdy (Kirchmann a kol., 
2017). V půdě ošetřené kalem poklesly hodnoty sypné hmotnosti, což ukazuje na vyšší 
hodnoty pórovitosti půdy a lepší proliferaci kořenů. Snížení hodnoty hustoty půdy v půdách 
ošetřených velkým množstvím kalu zároveň dobře korelovalo s účinností využití dusíku 
z čistírenských kalů. 

Navzdory pozitivním vlivům na půdní strukturu, je množství čistírenských kalů, které mohou 
být legálně přidány do orné půdy velmi omezeno dávkovými limity obsaženými v platných 
regulativech. V České republice bylo v roce 2017 vyprodukováno celkem 178 077 tun sušiny 
čistírenských kalů (ČSÚ, 2018). Povolený dávkový limit (Vyhláška č. 437/2016 Sb.) je 
5 t suš. /ha/3 roky, což představuje potřebnou plochu pozemků pro aplikaci kalů cca 
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107 000 ha. Pokud by kaly byly aplikovány na veškeré (2 951 393 ha) orné půdě v ČR (ČÚZK, 
2019), pak by aplikačního množství představovalo 19,7 kg suš. /ha/rok, což odpovídá 8 kg 
organického uhlíku na hektar a rok. Pro srovnání, organický uhlík přidávaný do půdy přes 
zbytky plodin (nad a pod zemí) činí 1000–3000 kg/ha/rok. Je zřejmé, že aplikace kalů z čistíren 
odpadních vod (ČOV) má bilančně malý příspěvek množství organické hmoty na orné půdě; i 
při využití maximálně povoleného množství jsou tato množství prakticky bez vlivu na strukturu 
půdy. Pro srovnání, v ČR je ročně produkováno cca 15 mil.t sušiny hnoje, čistírenské kaly tedy 
prezentují cca 1,1 % této produkce. Z pohledu „rizikových prvků“ (= těžké kovy) lze aplikovat 
na zemědělskou půdu jen cca 65 % sledovaných kalů (Mercl a kol., 2018). Průměrný obsah P 
dosahoval ve sledovaných kalech přibližně 26 g/kg suš. Při srovnání tohoto obsahu např. s 
obsahem P v hnoji skotu (6,1 g/kg suš.), hnoji prasat (10,9 g/kg suš.) nebo koňském hnoji (4,8 
g/kg suš.) je patrné, že kaly obsahují 2-5krát více fosforu než hospodářský hnůj. Proto je na 
kaly soustředěn zájem jako na výhledový zdroj fosforu, neboť přínos z hlediska organické 
hmoty je marginální. 

Akumulace produkce čistírenských kalů ve městech je hlavním problémovým místem pro 
recyklaci na orné půdě 
Potraviny se produkují v zemědělských oblastech značně vzdálených od velkých měst, kde jsou 
následně spotřebovávány. Aby se uzavřel cyklus živin ve městech a na venkově, bylo by třeba 
živiny přepravované do městských oblastí ve formě potravin vrátit na odlehlou ornou půdu 
v nějaké koncentrované formě. To představuje dvě specifické výzvy: 

(1) Mělo by se zabránit nadměrnému obohacování orné půdy obklopující města o nutrienty a 
vyčerpání živin na městům odlehlých orných půdách, proto je nezbytné dopravovat kaly na 
větší vzdálenosti a rovnoměrně je pak aplikovat na ornou půdu. 

(2) Recyklace by neměla vést ke kontaminaci orné půdy. 

Jedním z hlavních faktorů omezujících recyklaci čistírenských kalů na ornou půdu je vysoký 
obsah vody a relativně nízký obsah živin. Například odvodněný kal obsahuje 70–90% vody, 
kompost 55–65% vody a kalová voda z produkce bioplynu 90–95% vody. Je proto nezbytné 
před recyklací skladovat, zpracovávat a přepravovat velké objemy organického odpadu 
v souladu s Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě. Naproti tomu 
recyklované materiály z kalů jako je popel, biochar obsahují minimum vody a mnohem více 
živin, jsou stabilní a skladovatelné. Přeprava kalů z velkých ČOV na dlouhé vzdálenosti je 
nákladná a od určité přepravní vzdálenosti přesáhnou dopravní náklady náklady na živiny ve 
formě minerálních hnojiv. To je hlavním důvodem, proč jsou zatím ve světě recyklovány pouze 
malé podíly kalů z velkých měst a pouze do příměstských oblastí (Donatello a kol.2010). 

Podmínky pro udržitelnost recyklaci živin 
Recirkulace živin zpět na zemědělskou půdu je důležitým cílem udržitelného zemědělství. 
Klíčovým předpokladem pro recyklaci živin z čistírenských kalů je jejich produkce bez látek 
znečišťujících životní prostředí, ale existují i další podmínky, které musí být splněny, aby se 
dosáhlo plně funkční recyklace (Tab. 1). 
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Tab. 1. Podmínky a vlastnosti produktů pro udržitelnou recyklaci nutrientů z čistírenských kalů 

Hledisko Požadavek 
  

Náklady (Cena) • Cenově výhodná recyklace 
• Způsob nakládání s odpadem výhodným z hlediska energie a účinnosti 

získání nutrientů 
• Snadná aplikace produktu na půdu (nízký obsah vody a vysoký obsah 

nutrientů)   
Kvalita hnojivého produktu • Odpovídající hodnota produktů, aby mohly nahradit minerální hnojivo 

• Vysoká dostupnost živin v krátkodobém horizontu 
• Nízké emise a ztráty při vyluhování 

Vliv na prostředí • Bezpečné a čisté produkty, které nemají nepříznivé účinky na plodiny, 
půdu ani životní prostředí, prosté genů antibiotické rezistence 
 Nízké hladiny organických kontaminantů 
 Nízké hladiny nežádoucích kovů 
 Nízké hladiny léčiv a jejich zbytků 
 Nízké hladiny patogenních mikroorganismů 

3. HLEDÁNÍ CEST PRO BEZPEČNÉ VYUŽITÍ ČISTÍRENSKLÉHO KALU  
Zásadně odlišné složení kalu oproti minulosti z hlediska znečištění specifickými organickými 
mikropolutanty (endokrinní disruptory, zbytky léků, těžké kovy, mikroplasty, drogy, biocidy, 
hormony, antibiotická rezistence atd.) a zpřísnění hygienických parametrů vedou k situaci, kdy 
vzhledem ke škále látek a praktické nemožnosti relevantního sledování se opouští princip 
rizika a přechází se na princip nebezpečí (předběžná opatrnost). Je proto evidentní, že ve velmi 
blízkém výhledu bude složení kalů zásadní omezující faktor využití čistírenských kalů v 
zemědělství, neboť jde o přímé ohrožení lidského zdraví. Tento stav nelze srovnávat se 
zkušenostmi z minulosti, je třeba nových průzkumů. Na druhé straně zemědělské využití 
kvalitních čistírenských kalů nabízí výhody, jako je jednoduchá recyklace fosforu, dusíku a 
dalších živin. Při hledání nových životaschopných alternativ k aplikaci čistírenských kalů na 
zemědělskou půdu se v řadě států dospělo v názoru, že řešením je využití existujících nebo i 
nových technologických procesů pro získání energie a využití fosforu z kalů, které současně 
zabrání uvolňování kontaminantů do životního prostředí. Příkladem je aktuálně Švédsko, kde 
i přesto, že bylo v posledních letech dosaženo významného snížení obsahu těžkých kovů 
v kalech a dobře zde funguje systém certifikace REVAQ, probíhá diskuze o vyšším využití kalů 
de facto zákazem jejich přímého používání na půdu. Povinným získáváním fosforu z kalů má 
být dosaženo vyšší míry využití kalů pro půdu, než je tomu v současnosti. Diskutované řešení 
je to tedy orientováno stejným směrem, o jakém již bylo rozhodnuto v Německu a dalších 
státech. Důvodem je skutečnost, že stále větší množství kalu neprojde systémem certifikace 
z důvodu kvality kalu. Pokud bychom obdobně uplatňovali kontrolní systém kvality kalů u nás, 
pravděpodobně bychom dospěli ke zjištění, že množství kalů vyhovujících přímé aplikaci na 
půdu by významně kleslo. Pokud budeme u nás udržovat systém, který umožňuje splnit princip 
rizika de facto formou ředění (Vyhl. č. 341/2008), bude stále narůstat podíl různých 
rekultivačních substrátů a průmyslových kompostů se vstupem čistírenských kalů už jen proto, 
že zde škodlivé látky nesledujeme. Často je zjišťováno záměrné zaměňování kalu za kompost, 
neboť pro komposty není definováno omezení dávky. V této souvislosti je nutné připomenout, 
že nové nařízení o EU hnojivech (Regulation 2019/1009) zakazuje použití čistírenských kalů 
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jako vstupní složky certifikovaných kompostů. Budoucí omezení skládek a těžby uhlí bude mít 
také vliv na rozsah tohoto způsobu likvidace kalů, neboť se sníží plochy s potřebou rekultivace.      

4. ZMĚNY SKLADBY KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV 
Je logické, že změněné podmínky pro využívání kalů budou mít technologické dopady na 
skladbu procesů kalového hospodářství. Klíčem k řešení je dosažení co nejvyšší sušiny kalu a 
maximálního využití sušiny kalu. Základem řešení je likvidace organických mikropolutantů 
termickým zpracováním. Nejnovější studie (Stenzel a kol., 2019) potvrzují, že 
termochemickými procesy (pyrolýza, zplyňování, spalování) s provozní teplotou nad 300 °C je 
dosaženo úplné destrukce zbytků léčiv v čistírenských kalech. Sušina odvodněných kalů je 
poměrně energeticky bohatá a pokud je snížen obsah vody v kalu, otevírá se cesta pro využití 
jeho energetického obsahu.  

Sušení kalů je na počátku materiálové transformace čistírenského kalu na zdroj energie a 
hnojiva. Produkce a využití tepla vyrobeného z kalu je základem moderních technologií pro 
zpracování kalů. Za chybějící technologii v současných sestavách kalového hospodářství lze 
považovat termickou hydrolýzu (THP-Thermal Hydrolysis Process), která se již na celé řadě 
velkých ČOV uplatňuje v různých modifikacích a kombinacích s vyhnívacími nádržemi jako 
nástroj ke zvýšení účinnosti získání energie z kalu (zvýšením biologické rozložitelnosti sušiny 
kalu se zvyšuje produkce bioplynu o cca 20 %), přičemž dochází ke snížení množství kalu 
zpracovávaného v následných procesech, protože kaly jsou odvodněny na sušinu vyšší až o 
14 % (Kopp a kol., 2016). U hydrolyzovaného kalu se dramaticky snižuje viskozita, jsou 
usmrceny všechny živé buňky, a především se výrazně zvyšuje biologická rozložitelnost během 
následné fermentace. Dostupnost většího množství organické hmoty pro metanogenní 
organismy zvyšuje produkci bioplynu z jednotky vstupní organické sušiny kalu. Termická 
hydrolýza také usnadňuje oddělení pevných a kapalných fází po anaerobní stabilizaci, přičemž 
při odvodnění se dosahuje až 40 % sušiny kalu. Důvodem je tzv. termická kondicionace, která 
vede ke koagulaci organických látek, a především ke snížení afinity kalu k vodě.  

Termická hydrolýza je tak jeden z mála procesů, který transformuje provozní náklady ČOV do 
provozních výnosů (Kos, 2018). Odvodněný kal se zbavuje vody pomocí nízkoteplotního 
sušení, které je používáno jako hygienizační stupeň v případě požadavku na zajištění pouhé 
hygienizace, nebo funguje jako předstupeň před dalším energetickým nebo materiálovým 
využitím. Velmi vhodnou variantou je solární sušení jako ekologická a nízkonákladová 
technologie pro menší a střední kapacity, která v poslední době zažívá boom i ve střední 
Evropě. Termochemická nebo termická transformace sušeného kalu prostřednictvím pyrolýzy, 
zplyňování nebo monospalování je doprovázena získáváním energie (pyrolýzní plyn, syngas, 
produkce páry nebo teplé vody, výroba elektrické energie). Produkty procesů jsou buď biochar 
s agrochemicky využitelným fosforem, nebo popel z monospalování, které oba jsou zdrojem 
pro získávání fosforu různými technologiemi nebo je lze využít přímo jako hnojivo či hnojivou 
komponentu (Obr.1). Kal je tak plně energeticky a materiálově využit v duchu filosofie 
cirkulární ekonomiky. Významně je sníženo finální vyprodukované množství proti dnešnímu 
stavu s aplikací odvodněného kalu.  

 



Kos   13. bienální konference VODA 2019 

 

 
Obr. 1. Schéma současné představy sestavy technologií kalového hospodářství naplňující koncepce Sludge-to-
Energy nebo Sludge-to-Phosphorus 

Kalové hospodářství bude hrát hlavní roli v budoucím rozvoji ČOV, přičemž je evidentní, že do 
kalového hospodářství ČOV rázně vstupují termické procesy a naplňují koncepce Sludge-to-
Energy a Sludge–to-Phosphorus a principy oběhového hospodářství spolu s ochranou zdraví. 
K dispozici je celá řada ověřených technologií. Základem zůstává mezofilní nebo termofilní 
anaerobní stabilizace úzce provázaná s energetickým využitím kalového plynu v moderních 
kogeneračních jednotkách s vysokou elektrickou účinností. Tento základ je výhodné doplnit 
procesem termické hydrolýzy, která může být umístěna před, mezi nebo za vyhnívacími 
nádržemi. 

5. KONCEPCE LIKVIDACE KALŮ ODPOVÍDAJÍCÍ OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ  
Zajisté ještě nějakou dobu bude probíhat diskuze o rizicích, pokud jde o organické chemikálie, 
léčiva a patogeny v čistírenských kalech. Dokonce i v případech, kdy by se nám podařilo v 
budoucnu v zásadě eliminovat možná rizika související s kontaminanty v čistírenských kalech, 
budou přetrvávat specifické překážky pro zaokruhování toku živin v městských a venkovských 
oblastech při recyklaci čistírenských kalů. Vzhledem k tomu, že v blízkosti měst často není k 
dispozici dostatečná orná půda, je pro recyklaci nutná dálková přeprava čistírenských kalů, což 
je stále více nákladné k vysokému obsahu vody a nízkému obsahu živin v kalu. Systém zatím 
plně přežívá hlavně díky promítnutí nákladů do ceny vody a platbě vlastníkům půdy za 
umístění na jejich půdu. Nicméně je evidentní, že systém přímé recyklace čistírenských kalů 
na půdu musí být diverzifikován. Přímá aplikace kvalitativně vyhovujících kalů se platí pouze 
do určité hustoty obyvatelstva, protože čím větší je město, tím více kalů bude potřeba 
dopravovat na větší vzdálenosti až se dosáhne stavu, kdy se již vzhledem k nákladům vyplatí 
energetické využití kalů. Urbanizace si vynutí tuto změnu, protože přímá cesta recyklace 
čistírenských kalů bude stále více ekonomicky obtížná.  

V současné době je vyvinuto dostatek nových technologií pro zpracování produktů termického 
zpracování kalů pro výrobu koncentrovaných a čistých recyklovaných hnojiv, které mohou 
nahradit minerální hnojivo a naplnit cestu předběžné opatrnosti (Obr. 2).  
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Výhody jsou zřejmé:  

• použití surovin pro výrobu fosforových hnojiv lze snížit a nahradit popelem,  
• extrahované hnojivé produkty mohou mít stejně vysokou rozpustnost ve vodě jako 

dnes používaná minerální hnojiva, což znamená zvýšení dostupnosti pro rostliny oproti 
kalu, 

• koncentrace nežádoucích kontaminantů jsou velmi nízké, 
• přeprava recyklovaných živin zpět na odlehlou zemědělskou půdu je méně náročná. 

 
Obr. 2. Diagram ilustrující současnou a další koncepci využívání živin z čistírenského kalu 

Souběžně s vývojem nových technologií recyklace živin z čistírenských kalů je dalším úkolem 
zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod. Kvalita odpadních vod vypouštěných do přírodních 
vod vyžaduje přísnou kontrolu, protože se ukázalo, že vyčištěné odpadní vody z čistíren 
odpadních vod ve vodních útvarech např. prostřednictvím zbytků léčiv, mikroplastů a bakterií 
rezistentních na antibiotika (UBA 2018) ovlivňují zde žijící ryby a jiné organismy (Brodin a kol. 
2013). V přírodních vodách je degradace organických polutantů mnohem pomalejší než 
v  půdě, kde je mnoho druhů mikroorganismů degradujících ve vodě rozpustné organické 
sloučeniny relativně rychle. 

6. ZÁVĚRY 
Nacházíme se na počátku období, kdy jsme se rozhodli změnit svoje dosavadní přístupy 
k  nakládání s odpady. Vyhlášením Akčního plánu EU v roce 2016 jsme zahájili uplatňování 
filosofie tzv. oběhového hospodářství v praxi. Snahy odstranit zdravotní a ekologická rizika 
v  rámci filosofie oběhové ekonomiky vedou ke hledání nových životaschopných alternativ 
využití čistírenských kalů, od přímých aplikací na zemědělskou půdu k získávání nutrientů a 
využití energetického potenciálu čistírenských kalů v kombinaci s likvidací polutantů v kalech. 
Jen tak bude možné minimalizovat riziko šíření patogenů a rezistence vůči antibiotikům, které 
nelze vyloučit u některých metod zpracování čistírenských kalů. Termické metody zpracování 
toto riziko odstraňují. Bude nezbytné provést úpravy technologií čištění odpadních vod na 
procesy, které podporují regeneraci fosforu (např. biologická eliminace fosforu) a snížení 
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srážení fosforu železitými solemi (srážení zhoršuje dostupnost recyklovaných živin). Nová 
legislativa EU usnadní přístup recyklovaných hnojiv na trh. Pouze kombinací těchto opatření 
lze zaručit dosažení environmentálně šetrné likvidace čistírenských kalů a využití kalu jako 
zdroje v duchu cirkulární ekonomiky. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek sumarizuje zkušenosti s čištěním vysoce koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny na 
limity v úrovni kvality pitné vody. Technologická linka byla upravena na hybridní MBBR systém 
s předřazenou denitrifikací, dvoustupňovou nitrifikací a separací kalu. Post-treatment je realizován jako 
čistý MBBR bez kalu (post-denitrifikace a post-nitrifikace se simultánním srážením fosforu). 
Nerozpuštěné látky jsou separovány sedimentací a pískovou filtrací s možností dočištění ultrafiltrací. 
Odpadní vody s koncentrací CHSK resp. BSK5 přesahující 1 g/l resp. 0,5 g/l jsou čištěny na úroveň 20-30 
mg/l resp. 0,9-2 mg/l. N-NH4 je odstraňován z hodnot přesahující 160 mg/l na hodnoty pod 0,1 mg/l.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Evropsky významné lokality; MBBR; post-treatment; vysoce efektivní čištění odpadních vod 

ABSTRACT 
The paper summarizes the experience with the treatment of highly concentrated wastewater from the 
commercial area to the quality of drinking water. The technology line was modified to a hybrid MBBR 
system with pre-denitrification, two-stage nitrification and sludge separation. Post-treatment is realized 
as pure MBBR (post-denitrification/-nitrification) with simultaneous phosphorus precipitation. 
Suspended solids are separated by sedimentation and sand filtration. Waste water with COD resp. BOD5 
exceeding 1 g/l resp. 0.5 g/l are treated to a level of 20-30 mg/l resp. 0.9-2 mg/l. N-NH4 is removed from 
160 mg/l to less than 0.1 mg/l. 

KEYWORDS 
Highly efficient wastewater treatment; MBBR; post-treatment; special area of conservation  

1. ÚVOD 
Zpřísňování limitů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v kombinaci s lokalitou 
se zvláštním stupněm ochrany a snahou významných investorů o realizaci komerční zón 
v takových lokalitách vede v některých případech k extrémním požadavkům na kvalitu 
vyčištěné odpadní vody. Orgány ochrany krajiny jsou potom schopné navrhovat limity 
neodpovídající udržitelnému rozvoji a až za hranici principů čistírenských technologií. Takovým 
případem je ČOV pro Komerční zónu Dobrovíz, kde majoritním producentem odpadních vod 
je distribuční centrum Amazon. Jedná se o vysoce koncentrované splaškové odpadní vody, kde 
CHSK špičkově přesahuje 1 g/l a N-NH4+ 200 mg/l. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do 
Zákolanského potoka, který je Evropsky významnou lokalitou s ohledem na vzácný výskyt raka 
kamenáče. KÚ Středočeského kraje dosud nevydal plán péče o Zákolanský potok a pro ČOV 
Amazon byly určeny limity chemických parametrů na úrovni ČSN pro pitnou vodu (0,13 mg/l 
N-NH4+, 0,07 mg/l N-NO2-, 5 mg/l N-NO3-, 2 mg/l BSK5°a 17 mg/l CHSK (limity p). 
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Projekt ČOV byl založen na modelovém řešení technologické linky bez praktické znalosti 
technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), bez správné bilance produkce biomasy a 
zaváděl dosud neověřené technologie (post denitrifikace LentiKats) a investičně levné nosiče 
biomasy. 

Provozovatel byl následně nucen realizovat podstatné technologické změny a provozní 
úpravy. Optimalizací technologické linky a striktním vyrovnáváním množství a kvality 
odpadních vod bylo dosaženo trvalého plnění výše uvedených limitů pro vypouštění 
s výjimkou zbytkové CHSK, která představuje již nerozložitelný podíl. 

Po zpracování bilance látkového zatížení povodí Zákolanského potoka z bodových zdrojů 
(obecních ČOV) a aktualizaci naturového hodnocení nakonec místně příslušný orgán ochrany 
krajiny souhlasil s navýšením limitů pro vypouštění ČOV Amazon. Vodohospodářské orgány 
státní správy (ČIŽP, povodí Vltavy a vodoprávní úřad) již při kolaudaci ČOV situaci realisticky 
zhodnotili a vyslovili předběžný souhlas s navýšením limitů pro trvalý provoz, který bude 
v nejbližší době vydán. 

ČOV Amazon je s ohledem na složitost technologie a nutnost vyrovnání látkového zatížení 
průběžně monitorována, běžně 16 hodin denně a v období obchodního peaku Amazonu 24 
hodin denně. Vzhledem k výše uvedenému je realizován pravidelný monitoring a ČOV je 
provozovatelem a Technickou univerzitou v Liberci využívána pro pilotní provoz řady 
vyvíjených technologií. Provozně významnou je zejména vývoj a ověření optimálních substrátů 
pro denitrifikaci, zejména post-denitrifikaci a dále studium vztahu mezi imobilizovanou a 
suspenzní populací ve vztahu k zastoupení nitrifikačních mikroorganismů. 

2. POUŽITÉ TECHNOLOGIE A METODY 
Projekt ČOV Amazon je založen na technologii MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) 
s dočištěním v post-denitrifikaci LentiKats, dvoustupňovým srážením fosforu, pískovou filtrací 
a ultrafiltrací. 

ČOV je naprojektována na kapacitu 3200 EO a uvažuje čištění odpadních vod až od 6460 
zaměstnanců ve 2 směnném provozu a ze stravovacího provozu s kapacitou 5000 jídel denně. 
Předpokládaná maximální produkce odpadních vod je 360 m3/den 

Původní technologická linka byla složena z níže uvedených technologických celků. Způsob 
provozu a využití některých technologických stupňů muselo být s ohledem na nefunkčnost 
projektového řešení změněno. Realizované změny jsou uvedeny přímo u jednotlivých 
technologických celků. 

Technologické celky ČOV 
• mechanické předčištění – separátor hrubých nerozpuštěných látek, akumulace s 

částečnou egalizací, rozdělení odpadní vody do dvou biologických linek, 
• biologické čištění – hybridní systém s biomasou v biofilmu a suspenzi v uspořádání  

D-N (paralelně pracující linky), se zvýšeným odstraňováním dusíku, separace kalu v 
dosazovací nádrži, 

• terciární čištění - reaktor post denitrifikace s uměle imobilizovanou denitrifikační 
bakteriální kulturou (technologie Lentikats), 1. reaktor chemického srážení fosforu se 
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separací kalu ve 2. dosazovací nádrži, reaktor 2. stupně srážení fosforu a následná 
koagulační písková filtrace a výstupní membránová filtrace, 

• kalové hospodářství – uskladňovací kalová nádrž s aerobní stabilizací, odvodnění kalu. 
 

Mechanické předčištění. Voda přitékající z čerpací stanice do ČOV je podrobena jemnému 
mechanickému předčištění. Čerpací stanice disponuje akumulační nádrží o objemu 100 m3 
využívanou limitně v případě vyšší produkce odpadních vod v období obchodního peaku 
Amazonu (listopad až leden). Pro předčištění je použit sítopásový filtr, který je schopen účinně 
odloučit zejména vláknité materiály z odpadní vody – vysoký obsah vlákniny z toaletních 
papírů. Separované shrabky jsou odvodněny šnekovým dopravníkem s lisovací hlavou a 
shromažďovány v kontejneru pro odvoz k likvidaci. Mechanicky předčištěná voda odpadá do 
akumulační (egalizační) nádrže o objemu 170 m3, kontinuálně míchané dvěma axiálními 
míchadly. Akumulovaná voda je střídajícími se čerpadly čerpána do denitrifikačních nádrží 
biologického stupně. Objem vlastní akumulace, frekvenčními měniči regulované výkony 
čerpadel, měření (kontinuální) objemu akumulované vody a odtoku indukčními průtokoměry 
zaručují celodenní rovnoměrnou hydraulickou zátěž ČOV a slouží i pro vyrovnání množství OV 
v průběhu týdne (poklesy produkce o víkendech). 

Biologické čištění je provedeno v klasickém dvoulinkovém uspořádání s předřazenou 
denitrifikací, v řazení DA-N1A-N2A + DB-N1B-N2B. Objem denitrifikace je 268 m3, nitrifikace 
337 m3. Celkový objem aktivace je 596 m3. V denitrifikační i nitrifikačních nádržích je použita 
nárůstová kultura na pohyblivých nosičích ve vznosu. Z procesního pohledu se jedná o systém 
MBBR, původně bez recirkulace aktivovaného kalu z dosazovací nádrže. Vzhledem k 
nedostatečné účinnosti čištění bez recirkulace kalu i po zapracování nosičů byla zvýšena 
koncentrace aktivovaného kalu zavedením recirkulace kalu z první dosazovací nádrže do 
denitrifikací.  

Tento hybridní systém MBBR poskytuje vedle zmenšení reakčních a separačních objemů 
některé další výhody. Nárůstová kultura jednak omezuje pokles či úplnou ztrátu nitrifikační 
schopnosti při poklesu teploty, nitrifikační mikroorganizmy nejsou vyplavovány, jednak je 
proti suspenznímu aktivovanému kalu odolnější k nárazovému látkovému zatížení, vniku 
toxických látek a vykazuje autoregulační schopnost. Použity jsou nosiče BioFill – v denitrifikaci 
typ A s povrchem 160 m2/m3, v nitrifikaci typ C s povrchem 525 m2/m3. S ohledem na nízkou 
mechanickou odolnost nosičů BioFill typ A a velmi problematickou prostupnost sít mezi 
denitrifikací a nitrifikací byly tyto nosiče odstraněny a předřazená denitrifikace s dostatečnou 
účinností zajišťována pouze aktivovaným kalem. Původně bylo navrhováno dávkování 
externího substrátu - etanolu o provozní koncentraci 15%. Pokud denitrifikační proces spolu s 
neutralizační kapacitou vody není schopen vyrovnat ztrátu alkality v nitrifikaci, je dávkována 
ještě alkálie. 

Denitrifikační nádrže jsou rozměru 5,4 × 5,4 m při hloubce vody 4,6 m. Celkový objem 
denitrifikace tedy je 268 m3. Pro míchání objemu denitrifikace jsou použita hyperboloidní 
míchadla Invent o průměru 2,5m. Dávkování externího substrátu je řízeno podle kontinuálně 
měřené hodnoty N-NO3 
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V každé lince jsou za sebou řazeny dvě nitrifikační nádrže o rozměrech 5,5 × 3,5m a 5,4x3,5m 
s hloubkou vody 4,5 m. Celkový efektivní objem nitrifikace je 337 m3. 

Aerační systém je navržen z nerezových roštů se střední bublinou, objem dodávaného vzduchu 
zajišťuje nutnou turbulenci, zabraňující zarůstání nosičů biofilmu. Aerační elementy jsou 
upevněny na příčných, páteřních rozvodech kotvených ke dnu a napájených hlavním, 
podélným přívodním potrubím. Každá nitrifikační nádrž je zásobována vzduchem samostatnou 
soustavou dmychadlem a potrubím. Pro každou dvojici nitrifikačních nádrží je osazeno jedno 
záložní dmychadlo. 

První nitrifikační nádrže v obou linkách jsou přiváděným vzduchem dostatečně míchány. V 
druhých nitrifikačních nádržích je potřeba kyslíku menší, ale dodávka aeračního vzduchu je 
nutná pro míchání nádrží. Instalovaná hyperboloidní míchadla Invent nezajišťují v podélných 
nádržích optimální homogenizaci směsi nosiče voda, a proto nejsou využívána. 

Následující post-denitrifikace Lentikats vyžadovala maximální vnos rozpuštěného kyslíku do 1 
mg/l. Z tohoto důvodu byly před odtokem z nitrifikací zařazeny neaerované míchané zóny, kde 
docházelo ke snížení koncentrace kyslíku. Tyto zóny byly po provozních zkušenostech 
opatřeny hrubobublinnou aerací pro zvýšení kapacity nitrifikace a odplynění aktivační směsi 
bez negativního vlivu na post denitrifikaci. 

Odtoková koncentrace amoniakálního dusíku na odtoku z nitrifikace by se dle projektu měla 
pohybovat v rozmezí 0,5-2,5 mg N-NH4 a měla být na požadovanou hodnotu snižována v post-
denitrifikaci inkorporací.  

Nitráty vzniklé v nitrifikačních nádržích jsou vnitřním recirkulačním okruhem přiváděny zpět 
do denitrifikace. Recirkulační průtok je 200-300 % průtoku průměrného. Průtoky spolu s 
dávkováním externího substrátu jsou řízeny tak, aby odtoková koncentrace nitrátů ze 
sekundárního čištění nepřekročila 30-33 mg/l, ale současně nepoklesla pod 15 mg/l. 

Úprava sedimentačních vlastností kalu. Provozní zkušenost ukázala, že v systému bez 
recirkulace biomasy, s projektovaným odtahem kalu vznikalo mnohem více kalu, než 
předpokládal projekt (ustálená koncentrace až 2 g/l). Realizovaný hybridní MBBR proces 
pracuje s běžnou koncentrací kalu v suspenzi (3-4 g/l) a kal je separován běžnou sedimentací. 
Pro separaci kalu ze systému MBBR byla navržena obdélníková lamelová dosazovací nádrž s 
převládajícím vertikálním průtokem. Po nárůstu koncentrace kalu v biologické části byla 
lamelová vestavba vyjmuta a dosazovací nádrž je provozována klasicky. Separovaný kal je z 
kónické části recirkulován kalovým čerpadlem s možností řízení jeho výkonu. Přebytečný kal 
je čerpán na síto pásový filtr a po částečném odvodnění je akumulován v kalojemu. Z kalojemu 
je pak veden na odvodňovací šnekový lis. 

Terciální dočištění - post-denitrifikace LentiKats. Koncentrace dusičnanového dusíku, 
odcházející z nitrifikačních nádrží, byla na potřebnou míru snižována v post-denitrifikačním 
reaktoru pomocí vybraných, imobilizovaných denitrifikačních bakterií (technologie Lentikats). 
Post-denitrifikační nádrž je míchána hyperboloidním míchadlem Invent. Pro denitrifikaci je 
dávkován externí substrát – etanol. Aby v prostoru ČOV nebylo výbušné prostředí, je etanol 
dodáván v maximální koncentraci 15 %. Na odtoku z nádrže bylo instalováno jemné síto (3 
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mm) pro separaci imobilizované kultury a vody. Suspenzní biomasa průběžně odchází do 
dalšího reaktoru a tento způsob je dostatečný pro průběžné odkalování reaktoru post 
denitrifikace. Průběh procesu je sledován nitrátovou sondou a podle jejích hodnot řízeno 
dávkování externího substrátu. S ohledem na významnou produkci dusitanů v post-
denitrifikaci LentiKats, absenci významné inkorporace amoniakálního dusíku do biomasy a 
problémy s mechanickou stabilitou nosičů Lentikats v kombinaci s jemným odtokovým sítem 
byly tyto nosiče odstraněny a instalovány klasické nosiče AnoxKaldnes v minimálním plnění 
25  %. S ohledem na zjištěnou realitu (produkce dusitanů a nepotvrzení předpokladu 
inkorporace amoniakálního dusíku), byl za reaktorem post-denitrifikace upraven reaktor 
prvního srážení fosforu na kombinovaný reaktor post-nitrifikace s nosiči biomasy a 
simultánním srážením fosforu dávkování železitého koagulantu. 

Srážení fosforu a post-nitrifikace. Požadovaná odtoková koncentrace fosforu byla projektově 
zajištěna řízeným srážením ve dvou stupních - 2 míchaných reaktorech trojmocným železem 
(FeCl3). Dávkování Fe je zavedeno do integrované nádrže rychlého rozmíchání na vtoku do 
každého reaktoru srážení. Vlastní proces srážení fosforu, respektive tvorba mikrovloček, 
probíhá poměrně zvolna a vyžaduje dostatečnou reakční dobu. 

Reaktor prvního stupně srážení fosforu upravený na post-nitrifikační byl vybaven 
středněbublinou aerací, převedeny zapracované nosiče biomasy z nitrifikací (procento plnění 
10%) a reaktor je provozován jako simultánní post-nitrifikace a srážení fosforu. Reaktor takto 
snižuje koncentrace amoniakálního dusíku na požadovanou úroveň, který v post-denitrifikaci 
Lentikats snižován nebyl, eliminuje koncentrace dusitanů, které vznikaly v post denitrifikaci 
Lentikats a současně slouží jako bezpečnostní prvek pro havarijní případ předávkování post 
denitrifikace substrátem. Vzniklá sraženina biologického kalu a železa z reaktoru prvního 
srážení je separována v dosazovací nádrži DN2, konstrukčně shodné s DN1. Voda z DN2 
přepadá do druhého stupně srážení fosforu odkud je voda čerpána na flokulační filtraci v trojici 
tlakových pískových filtrů. Dávkování FeCl3 je řízeno na základě průtoku odpadní vody a 
provozních hodnot měřených spektrofotometrem přímo na ČOV. Průtokovým analyzátor se 
pro měření požadovaných nízkých hodnot ukázal jako nespolehlivý a nepoužitelný. 

Filtrace. Tlaková písková filtrace je nutnou podmínkou pro dosažení nízké odtokové 
koncentrace celkového fosforu. Filtrační sestava může pracovat ve zcela automatickém 
režimu. Praní náplně filtru je realizováno vzduchem, následně vzduchem a vodou a v závěru 
pouze vodou, po jeho ukončení je zařazena perioda zafiltrování. Celková doba regeneračního 
cyklu jednoho filtru je cca 15 minut. Výstupní kvalita přečištěné vody může být zajištěna 
koncovou ultra-filtrací na membránách. Porozita 0,03 µm měla být schopna eliminovat 
zbytkové látky neodstraněné v průběhu procesu čištění – převážně koloidní podíl. Provozní 
zkušenosti ukázaly, že ultrafiltrace nemá žádný vliv na zbytkovou hodnotu CHSK. 

Nádrž vyčištěné vody. Slouží pro vytvoření zásoby prací vody pro obě filtrace, pro ostřik 
sítopásu předčištění a pro sprchování dosazovací nádrže. Její užitný objem je cca 28 m3. 
Přebytek přečištěné vody odtéká horním přepadem z ČOV a stokou do recipientu. V nádrži je 
pomocnou aerací udržováno oxické prostředí, s koncentrací rozpuštěného kyslíku blízko 
saturační hodnoty při dané teplotě. Tak je zajištěna hodnota rozpuštěného kyslíku v recipientu 
při minimálních průtocích. Aerace je realizována pomocí jemno-bublinových aerátorů. 
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Kalové hospodářství. Při maximálním zatížení vzniká denně přibližně 240 kg přebytečného 
biologického kalu ze sekundárního (biologického) čištění a cca 5 kg z post-denitrifikace. Ze 
srážení fosforu je v prvním stupni produkováno cca 60 kg. Vzhledem k tomu, že v průběhu 
roku je kolísavé zatížení ČOV od cca 50 % do maxima (listopad a prosinec), lze průměrnou 
produkci uvažovat jako ¾ maximální – cca 190 kg z biologie, 60 kg ze srážení. 

Oba druhy kalu jsou společným potrubím přiváděny na zahuštění na pásovém sítu o velikosti 
ok 500-1000 μm. Sušina zahuštěného kalu se pohybuje v rozmezí 3-5 %. 

Z odhadu produkce přebytečného kalu a míře zahuštění je denní uskladňovaný objem cca 4-5 
m3 s dobou zdržení 35-40 dnů. Ve špičkovém provozu uskladňovaný objem narůstá na cca na 
8 m3/den a doba zdržení poklesne na 28 dnů. V takovém případě lze kal ze srážení čerpat přímo 
na odvodnění.  

Stabilizovaný aktivovaný kal společně s kalem z chemického srážení fosforu je odvodňován na 
šnekovém zahušťovači. Výstupní sušina se pohybuje v rozmezí 18-20 %. Odvodněný kal je 
akumulován v kontejneru a vyvážen k další likvidaci. 
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Obr. 1. Technologické schéma ČOV 
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3. VÝSLEDKY PROVOZU ČOV PRO DISTRIBUČNÍ CENTRUM AMAZON 
Kvalita a zejména množství přiváděných odpadních vod je značně nevyrovnané a pro stabilní 
provoz ČOV je zásadní důsledné vyrovnání množství odpadních vod v průběhu dne a týdne. 
Následující tabulka sumarizuje složení přiváděných odpadních vod. 

Tab. 1. Koncentrace sledovaných parametrů v nátoku na ČOV  

 Koncentrace sledovaných parametrů v mg/l 
Parametr  2017   2018   2019  
 průměr min. max. průměr min. max. průměr min. max. 
N-NH4+ 166 112 210 147 103 195 141 111 163 
N-NO2- <1 <1 <1 1 1 1 <0,5 <0,5 <0,5 
N-NO3- <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,27 <0,15 <0,15 0,77 
CHSK 1075 728 2100 967 690 1370 878 630 1300 
BSK5 480 266 902 455 274 696 445 320 637 
NL 319 172 552 248 156 428 230 138 406 
Pcelk. 14 9,6 20,5 13 9 17 12,8 10,2 15,0 

 

Projektem navržený systém nebyl schopen plnit přísně stanovené limity, zejména v 
parametrech CHSK, BSK5, N-NH4+ a N-NO2-, ucpávaly se lamely dosazovací nádrže, post-
denitrifikace Lentikats produkovala vysoké koncentrace N-NO2- a nestabilní flokulace kalu po 
srážení fosforu snižovala výkon pískových filtrů. Navíc byla na odtoku jednotlivých stupňů 
MBBR navržena zcela nedostatečná síta bez oplachu, což způsobovalo vážné provozní 
komplikace vlivem nedostatečné hydraulické propustnosti. 

Byly provedeny zásadní změny technologie a optimalizace spočívající v převedení na hybridní 
MBBR s recirkulací kalu, byly odstraněny lamelové vestavby dosazovacích nádrží, za post-
denitrifikaci Lentikats byla v první fázi zařazena post-nitrifikace MBBR se simultánním 
srážením fosforu. Místo flokulantu je periodicky dávkován aktivovaný kal z nitrifikace zajišťující 
kromě flokulace železité sráže také navýšení nitrifikační kapacity post-nitrifikace, zejména 
nitrifikaci prvního stupně. Post-denitrifikace Lentikats byla později nahrazena klasickým 
systémem MBBR s přirozenou, směsnou populací denitrifikační bakterií imobilizovaných na 
nosiči AnoxKaldnes. Paralelně byly instalovány pneumatické oplachy sít a optimalizován 
hydraulickým režim technologických linek. 

Objemové zatížení ČOV dle BSK5 se pohybovalo v rozmezí 0,08-0,15 kg/(m3.d), zatížení kalu 
0,02-0,04°kg/(kg.d), dle množství přiváděných odpadních vod. Za těchto podmínek byla ČOV 
schopna dosahovat stanovené limity s výjimkou CHSK. CHSK po pískové filtraci osciluje při 
maximálním zatížení mezi 30-40 mg/l, při středním zatížení byla průměrná hodnota 20,5 při 
minimálním pak 18,6°mg/l. Po ultrafiltraci je možno dosáhnout dalšího mírného snížení na 16 
mg/l. 

Tab. 2 sumarizuje odtokové parametry ČOV pro komerční zónu Dobrovíz s distribučním 
centrem Amazon. 

Na sledované ČOV jsou provozně ověřován také nové typy alternativních substrátů pro post-
denitrifikaci s cílem snížení provozních nákladů za dávkovaný etanol. Provozně bylo ověřeno, 
že významná část etanolu (v současnosti 60%) může být nahrazena směsí odpadních vyšších 
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alkoholů bez negativního vlivu na úplnost denitrifikace. Nutnou podmínkou je právě následná 
post-nitrifikace, která eliminuje jak dusitany v průběhu adaptace na alternativní substrát, tak 
pomaleji rozložitelnou CHSK neodstraněnou v denitrifikaci. 

Tab. 2. Koncentrace sledovaných parametrů na odtoku ČOV  

 Koncentrace sledovaných parametrů v mg/l 
Parametr  2017   2018   2019  
 průměr min. max. průměr min. max. průměr min. max. 
N-NH4+ 0,11 0,04 0,47 0,08 0,04 0,34 0,11 0,04 0,20 
N-NO2- 2,9 0,58 4,9 3,8 0,66 10,8 6,2 3,6 13,2 
N-NO3- 0,03 0,029 0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 
CHSK 30 15 39 28 11 40 24 19 31 
BSK5 1,5 0,5 1,9 1,7 0,7 3,8 1,3 0,5 2,0 
NL 2,2 1,2 5 1,9 1,3 3,1 3,0 2 5 
Pcelk. 0,30 0,05 0,84 0,23 0,12 0,39 0,23 0,12 0,35 

 

Z pohledu MBBR systému a distribuce nitrifikantů byl realizován pokročilý monitoring 
nitrifikující populace v suspenzní populaci aktivovaném kalu a v imobilizované biomase v 
jednotlivých technologických stupních.  

  
Obr. 2. Výsledky analýzy zastoupení nitrifikantů v biomase a jejich rozdělení - metoda Next Gene Sequencing. 

Z výsledků plyne, že rozdíly v zastoupení nitrifikantů mezi kalem a imobilizovanou populací 
jsou zcela zásadní (v aktivovaném kalu je zastoupení nitrifikantů zcela minimální) a maximální 
je v případě nosičů prvního stupně nitrifikace. Majoritní je zastoupení rodu Nitrospira, 
následované rodem Nitrosomonas a několika rody čeledi Nitrosomonadaceae. Toto zjištění 
potvrdily i respirační kinetické testy nitrifikace s kalem a nosiči biomasy. 

4. ZÁVĚRY 
Z výsledků provozu ČOV pro komerční zónu Dobrovíz s distribučním centrem Amazon vyplývá, 
že při nasazení veškerých dostupných technologií včetně kompletního dočištění je možno 
dosáhnou extrémně nízkých odtokových hodnot. Nezbytnou podmínkou je však velmi nízké 
zatížení i komplexnost technologie a z toho plynoucí objemy reaktorů a zvýšené provozní 
náklady na dočištění a technický i technologický dozor ČOV. Výhoda nosičů biomasy pro 
stabilizace nitrifikace byla vedle realizovaných respirometrických testů potvrzena také 
prostředky molekulární biologie 
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VLIV SOLENÍ SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ NA CHOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ 
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EFFECT OF ROAD DEICING SALTS ON BEHAVIOR OF HEAVY METALS 
IN BIOFILTERS 
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového 
odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou 
válců vsakovacího zařízení syntetickou dešťovou vodou s rozpuštěnými formami těžkých kovů (Cd, Cr, 
Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) reprezentující dešťový odtok ze středně zatížené silniční komunikace. Simulován byl 
první rok provozu zařízení. Byl zjišťován průběh parametrů kvality odtoku ze zařízení a po ukončení 
simulace i koncentrace těžkých kovů v pevné matrici vsakovacího zařízení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dešťové vody; posypová sůl; těžké kovy; vsakovací zařízení 

ABSTRACT 
This contribution deals with effect of road de-icing salts on behavior of heavy metals from stormwater 
roads runoff in bioretention filters. Laboratory experiment contained two columns which simulated 
bioretention filter subjected to dynamic inflow of synthetic stormwater containing dissolved heavy 
metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) representing stormwater runoff from road with middle traffic density. 
It was simulated first year of an operation of the bioretention filter. Quality parameters of outflow from 
columns were observed and after simulation were detected concentrations of heavy metals in filter 
material of bioretention filter. 

KEYWORDS 
Bioretention filter; de-icing salt; heavy metals; stormwater 

1. ÚVOD 
Vsakovací zařízení jsou součástí hospodaření s dešťovými vodami – přístupu, který se poslední 
dobou značně rozšiřuje. Jejich zavedení přináší řadu pozitiv. Jsou vhodným opatřením 
ke snížení dopadů urbanizace území na životní prostředí a k ochraně podzemní vody. Dešťový 
odtok ze silničních komunikací znečištěný řadou látek, k nimž patří nejen těžké kovy, ale 
i posypová sůl používaná během zimního období k údržbě komunikace, je skrze zařízení 
vsakován do podzemní vody a zároveň je fyzikálními, chemickými a biologickými procesy 
čištěn. Odstraňovány jsou vázané i rozpuštěné formy těžkých kovů. 

Během provozu však dochází k postupnému snižování hydraulické kapacity zařízení kvůli 
zanášení filtračního média a ke snižování kapacity čištění díky postupné kontaminaci půdy 
zachyceným znečištěním, na což má negativní vliv přítomnost posypové soli. Cílem práce bylo 
zhodnotit průběh kvality odtoku ze zařízení a stav zařízení po prvním roce provozu 
v souvislosti s přítomností soli. 
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2. MATERIÁLY A METODY 
Experimentální zařízení se sestávalo ze 2 shodných aparatur zatěžovaných syntetickou 
dešťovou vodou (Obr. 1). První aparatura (A) byla v simulovaném zimním období vystavena 
působení posypové soli, zatímco druhá (B) sloužila jako referenční. Aparatura se skládala 
ze zásobní nádrže syntetické dešťové vody, peristaltického čerpadla, válce reprezentujícího 
vsakovací zařízení protékaného gravitačně, srážkoměru na odtoku ze zařízení a sběrné nádrže.  

Válec z plexiskla o průměru 200 mm, výšce 1 m a opískovanou vnitřní stěnou byl v dolní části 
naplněn vrstvami materiálů vsakovacího zařízení (Obr. 1) navrženého v souladu s TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami (MZe, březen 2013). Na dně válce byla umístěna drenážní 
vrstva o mocnosti 40 mm tvořená skleněnými kuličkami oddělená geotextílií. Na ní byla 
nasypána vrstva písku o velikosti 0,6-1,2 mm o mocnosti 160 mm, která byla překryta 
geotextílií. Další vrstvu o mocnosti 330 mm tvořila půda, na níž byl osazen travní drn o výšce 
přibližně 40 mm. Horní část válce zajišťovala retenční prostor pro vodu a prostor pro vegetaci. 

   
Obr. 1. Schéma aparatury (vlevo), fotografie zařízení (střed) a schéma uspořádání vrstev (vpravo) 

Simulován byl první rok provozu zařízení. Zařízení bylo podrobeno dynamickému přítoku 
reprezentujícímu dešťový odtok ze silniční komunikace do vsakovacího zařízení s poměrem 
redukované plochy ku vsakovací rovným 10. Výchozími daty pro návrh dynamického 
zatěžování zařízení byla reálná dešťová řada od 1. 6 .2005 do 31. 5. 2006 z Hradce Králové. 
Vybraných 55 dešťových událostí o úhrnu větším než 3 mm vstupovaly do modelu SWMM, 
jehož výstupem byl průběh přítoku do zařízení. Experimentace byla rozdělena do 3 částí: letní 
období simulující červen až listopad, zimní prosinec až únor a jarní březen až květen. Zároveň 
bylo zkráceno trvání bezdeštných období, aby experimentace probíhala 2 měsíce. 

Dávkována byla syntetická dešťová voda, která svým složením (Tab. 1) reprezentovala dešťový 
odtok ze středně frekventované silnice s asfaltovým povrchem a intenzitou dopravy 5–15 tis. 
vozidel/den. Pro její přípravu byla použita kohoutková a destilovaná voda v poměru 1:1. 
Přidány byly chemikálie pro dosažení požadovaných koncentrací rozpuštěné formy těžkých 
kovů (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) a Al, dále fosforečnan, amoniak (pro zvýšení pH) a do části 
objemu sůl NaCl. Požadovány byly pH 7,4 a alkalita 1 mmol/l. 
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Ve filtračním médiu, vegetaci a vodě byly stanovovány koncentrace těžkých kovů a další 
parametry, např. pH, alkalita, koncentrace Ca, Mg a Na. 

Tab. 1. Složení syntetické dešťové vody 

parametr Cd Cr Cu Ni Pb Zn Al Fe Cl- P-PO43- 
jednotky μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l 
požadovaná 
hodnota 3,5 12 65 16 30 300 140 70 0; 1500 200 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Časové průběhy parametrů ve vodě 
Koncentrace Ca a Mg v odtoku z B se pohybovala okolo průměru 3,5 mmol/l, zatímco v odtoku 
z A došlo v zimním období k nárůstu koncentrace až na 13,4 mmol/l a po ukončení dávkování 
soli k poklesu až na koncentrace v přítoku (1,2 mmol/l). Zvýšení mohlo být způsobeno 
vyplavováním dvojmocných iontů Ca a Mg vytěsněných jednomocnými ionty Na pocházejícími 
ze soli. Na zvýšení koncentrace Ca a Mg reagovala alkalita jen mírně. Alkalita odtoku (3–8,7 
mmol/l) byla vyšší než přítoku (1,2 mmol/l). Při průtoku vody zařízením docházelo k pufrování 
způsobujícímu relativně stabilní pH. Průměrné pH přítoku činilo 7,5 a odtoku 8,2 pro oba válce. 

Koncentrace chloridů, Na i konduktivita v odtoku z A byly v zimním období výrazně zvýšené, 
v jarním období postupně klesaly. Dávkováním soli byla ovlivněna i barva. V zimním období byl 
světlejší odtok z A než B, na začátku jarního období byl odtok z A výrazně tmavší, čemuž 
odpovídalo i vyšší CHSKCr (max. 172 mg/l), což bylo nejspíš způsobeno vyplavováním 
humínových kyselin a narušením půdní struktury iontovou výměnou. 

Koncentrace Cd, Cr, Cu a Ni (tj. kromě Pb) v odtoku z A i B splňovaly hygienické limity ukazatelů 
pitné vody dané ve vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. V odtoku z A byly zjištěny vyšší maximální 
koncentrace Cr, Cu, Ni a Zn, k nárůstu koncentrací došlo během zimního období nejspíše kvůli 
přítomnosti soli, a naopak nižší maximální koncentrace Cd a Pb než v B (Tab. 2). Průměrné 
účinnosti odstraňování těžkých kovů za jednotlivá období se až na výjimky pohybovaly 
nad 70 %. Vyšší účinnosti odstraňování Cd a Pb byla pozorována v A, Zn v B. Průměrné roční 
účinnosti odstraňování činily pro Cd 96 %, Pb 95 %, Zn 83 %, Cu 79 %, Ni 65 % a Cr 57 %, 
přičemž během simulovaného roku byl pro Cr, Cu, Pb a Zn zaznamenán pokles účinnosti. 

Tab. 2. Maximální odtokové koncentrace těžkých kovů (μg/l) a průměrné účinnosti odstraňování těžkých kovů 
za simulovaný rok pro válce A a B (%) 

těžký kov Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
válec A B A B A B A B A B A B 
konc. (μg/l) 1,25 1,90 33,58 9,81 45,14 32,63 17,78 15,71 2,78 10,59 118 70 
účinnost (%) 96,8 95,3 46,7 67,0 78,8 78,6 63,9 65,4 96,8 92,7 79,5 86,7 

Analýzy pevné matrice 
V horní vrstvě zařízení A i B, resp. v travním drnu s vyššími výchozími koncentracemi kovů než 
u níže umístěné půdy, klesla koncentrace těžkých kovů (Obr. 2 a 3), patrně kvůli vyplavování 
kovů do hlubších vrstev, a vzrostla koncentrace iontů Ca, Mg a Na. V hloubce 2,5 až 9 cm se 
zvýšila koncentrace všech analyzovaných těžkých kovů, snížila se koncentrace dvojmocných 
iontů a vzrostla koncentrace jednomocného sodíku. V hloubce 9 až 31 cm klesly v obou válcích 
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koncentrace Cr, Cu a Ni a koncentrace Pb a Fe naopak v obou vzrostly. Koncentrace Zn v této 
hloubce v A klesly a v B vzrostly. Koncentrace Ca a Mg zde byly nižší než výchozí, kromě Ca 
v hloubce 21–31 cm v A. Koncentrace Na v A vzrostla po celé hloubce výrazně díky dávkování 
NaCl, v B byl nárůst koncentrace menší, a to do hloubky 14 cm. 

 
Obr. 2. Nárůst a pokles koncentrací těžkých kovů ve vrstvách filtračního média válce A 

 
Obr. 3. Nárůst a pokles koncentrací těžkých kovů ve vrstvách filtračního média válce B 

4. ZÁVĚRY 
Zimní solení způsobilo zvýšené vyplavování Ca a Mg z filtračního média, vysokou odtokovou 
koncentraci chloridů, tmavší barvu a vyšší hodnotu CHSK odtoku. V solí zatíženém válci A byly 
určeny vyšší maximální odtokové koncentrace Cr, Cu, Ni a Zn a naopak nižší maximální 
koncentrace Cd a Pb. Průměrné roční účinnosti odstraňování těžkých kovů v obou válcích 
dosahovaly 57 až 96 %. Největší nárůst koncentrací všech analyzovaných těžkých kovů 
ve filtračním médiu obou válců byl zaznamenán v hloubce 2,5 až 9 cm, tj. v půdě s nízkou 
výchozí koncentrací těžkých kovů. Odtokové koncentrace těžkých kovů, vyjma Pb, a hodnoty 
pH splňovaly hygienické limity ukazatelů pitné vody dané ve vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb., 
zatímco hodnoty CHSK limit překračovaly. 

Z výsledků vyplývá, že po prvním roce provozu není ještě vyčerpána adsorpční kapacita 
filtračních materiálů, a tudíž lze očekávat významné odstraňování přitékajících těžkých kovů. 
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ABSTRAKT 
Hydrogeopark Pátek (HGP) je úspěšně sanovaná lokalita vyhovující sanačním limitům pro chlorované 
ethyleny. Během realizace sanace bylo vytvořeno přes 20 hydrogeologických objektů, vznikl rozsáhlý 
časosběrný soubor dat charakterizující proměnu lokality a infrastruktura pro výzkum a vývoj v oblasti 
environmentálního inženýrství s důrazem na péči o vodní zdroje, doplněná pro potřeby simulace a 
monitoringu konkrétních procesů. Na lokalitě je meteorologická stanice a hydrogeologický radar, 
poskytující v režimu on-line data o parametrech podzemní vody, zpřístupněná v mobilní aplikaci. 
Nedílnou součástí je zázemí pro přípravu vzorků, disponující zdrojem elektrické energie, datového 
signálu a vody.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Environmentální inženýrství; podzemní voda; průzkum; terénní hydrogeologie; výzkum a vývoj 

ABSTRACT 
Hydrogeopark Pátek (HGP) is a successfully remediated site meeting the remediation limits for 
chlorinated ethylenes. More than 20 hydrogeological objects were created during the remediation, and 
an extensive time-lapse data set was created to characterize the transformation of the site and 
infrastructure for research and development in the field of environmental engineering with an emphasis 
on water resource management. The site has its own meteorological measurement and hydrogeological 
radar, providing on-line data on groundwater parameters, accessible in the mobile application. An 
integral part is the background for sample preparation, which has a source of electricity, data signal and 
water. 

KEYWORDS 
Environmental engineering; field hydrogeology, groundwater; research and development survey 

1. MOTIVACE 
Terénní hydrogeologické metody jsou základními nástroji, jak studovat hydrogeologické 
vztahy v životním prostředí, jak zlepšit technická řešení a jak zlepšit znalosti a dovednosti 
studentů hydrogeologie a hydrogeologů. Pouze terénní zkušenosti mohou posílit teoretické 
zázemí vyučované ve třídě, plánované a vypočítané v projektu výzkumu a vývoje nebo 
navržené v projektové kanceláři. Studium podzemních vod, jejich modelování a teoretické 
studie nezbytně vyžaduje data. Přístupy, jak sbírat data, znalosti o podrobnostech nejistot při 
sběru dat a jejich interpretace, představují zásadní způsob, jak se pokusit o „vizualizaci“ 
podzemní vody a horninového prostředí. Ve skutečnosti je podzemní voda jednoduše 
podpovrchová voda, která plně saturuje póry nebo praskliny v půdě a horninách. Většina 
podzemní vody je obsažena v pórovitých prostorech mezi částečkami horniny nebo ve 
zlomeninách a prasklinách v horninovém prostředí a pohybuje se přes ně. Když se pórovité 
podzemní prostory nasytí vodou, vznikne podzemní voda (Moore, 2002). Hlavní motivací 
provozu střediska bylo vytvoření jednoduché infrastruktury s podrobným geologickým a 
hydrogeologickým průzkumem, který umožní představit si, co je podzemní voda, jaké způsoby 
lze použít pro zlepšení její kvality, a vyzkoušet nové metody, jak popsat profil podzemní vody 
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ještě lépe a objektivně. Základní myšlenka se opírá o ochotu spolupracovat s využitím této 
infrastruktury v rámci hydrogeologie a dalších oborů, které jsou úzce propojeny v 
environmentálních a materiálových vědách. 

 

 
Obr. 1. Pohled na část Hydrogeoparku Pátek 

2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
Zájmové území se nachází na rozhraní Nymburské plošiny a Terezínsko-kolínského úvalu. 
Průměrná nadmořská výška území činí 189 až 191 m n.m. Klimaticky patří lokalita mezi 
nejteplejší v ČR, což je způsobeno hlavně velmi nízkou nadmořskou výškou. Průměrná roční 
teplota vzduchu činí 8,9°C, průměrná lednová teplota vzduchu je -1,3°C, průměrná červencová 
teplota vzduchu je 18,8°C. Průměrný roční srážkový úhrn ze stanice Nymburk (1981 – 2015) 
činí 591 mm/rok, průměrný roční úhrn srážek v roce 2015 byl 432 mm/rok. Lokalita spadá do 
povodí Horního a středního Labe (Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku) a hydrogeologického 
rajonu 4360 Labská křída. Podél zájmového území protéká uměle vytvořený Sánský kanál (číslo 
hydrologického pořadí 1-04-05-065/0). Zájmové území se nachází v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů II. Stupně – Lázně Poděbrady. 
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3. PŘÍKLADY AKTIVIT 
Během existence HGP již bylo uskutečněno několik projektů výzkumu a vývoje na platformě 
spolupráce s komerčními i akademickými partnery nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. První 
rozsáhlý projekt se týkal testování bioremediačního preparátu na bázi biokompozitu 
složeného z hydratovaných oxidů železa a biofilu železo redukujících bakterií pro eliminaci 
reziduální kontaminace chlorovanými ethyleny s izraelským partnerem. S podobným záměrem 
zde vrcholilo řešení projektu vývoje komplexní vodíkové technologie, která spadá do kategorie 
sanačních metod opřených o tzv. green chemistry, ve spolupráci se dvěma vysokými školami 
a Akademií věd.  

 
Obr. 2. Situační řez lokalitou HGP Pátek 

S norským partnerem posloužilo HGP pro realizaci projektu adaptace technologie PITT do 
podmínek chemicky znečištěné lokality. Jednalo se o aplikaci souboru stopovacích činidel s 
pasivní a aktivní interakcí. Díky závěrům projektu se zpřesnilo povědomí o geologické struktuře 
lokality. Aktuálně se v rámci HGP řeší projekt kitu pro predikci vlivu prostředí na poškozování 
reprodukce organismů, provádí se geomikrobiologické analýzy, testuje se prototyp nového 
uzávěru pro hydrogeologické objekty a připravují nové projekty pro aplikace v oblasti 
nízkopotenciálové energetiky a hospodaření se srážkovými vodami. 
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Tab. 1. Přehled demontovatelných činností 

Aktivita Realizační schéma 
instalace měřícího zařízení do zvoleného 
hydrogeologického objektu 

vrtné práce, speciální zárubnice, utěsnění mezikruží, 
hydrodynamické zkoušky, vzorkování, on line monitoring 

zakázková simulace dynamiky podzemní vody hydrodynamické zkoušky, vzorkování, on line monitoring 
instalace prototypu uzávěru a aplikace 
tlakových zkoušek 

vrtné práce, speciální zárubnice, utěsnění mezikruží 

instalace technologického nebo technického 
zařízení do soustavy hydrogeologických vrtů 

vrtné práce, speciální zárubnice, utěsnění mezikruží, wireless 
přenos dat 

in situ odběrová soustava pro geochemii, 
geomikrobiologii a hydrogeologii 

vzorkování, on line monitoring, kultivační testy 

měření klíčových parametrů podzemní vody on-
line (pH, ORP, DO, vodivost, teplota, hladina PV 
atd.) 

vzorkování, on line monitoring 

test stopovacích činidel na stopovacím 
polygonu 

vzorkování, on line monitoring 

simulace anaerobních podmínek - měření 
koncentrace rozpuštěného vodíku in situ 

vzorkování, on line monitoring 

dlouhodobé sledování a ovlivňování intrinsic 
bioremediation na zbytkovém znečištění 

vzorkování, on line monitoring, kultivační testy 

 

V rámci konference existuje možnost fakultativní exkurze, během níž je možné se osobně 
seznámit s výše popsaným prostředím, s tím, jak HGP vypadá a dozvědět se o možnostech 
cílených nejenom do oblasti výzkumu, ale i vzdělávání a komunikace s občany. 

SEZNAM LITERATURY 
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ODSTRAŇOVANIE PESTICÍDOV Z VÔD S VYUŽITÍM GRANULOVANÉHO 
AKTÍVNEHO UHLIA 

REMOVAL OF PESTICIDES FROM WATERS USING GRANULAR ACTIVATED 
CARBON 
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ABSTRAKT 
Pesticídy sú jedným z hlavných znečisťovateľov pitných vôd, pričom sa do povrchových a podzemných 
vôd dostávajú hlavne z poľnohospodárstva. Nakoľko patria medzi mikropolutanty, ktoré majú negatívne 
až mutagénne účinky na ľudský organizmus, je dôležité tieto látky zo zdrojov pitnej vody odstraňovať. 
Na odstraňovanie pesticídov z vody sa využívajú rôzne technológie (napr. koagulácia 
s následnou klasickou filtráciou, resp. membránovou filtráciou, adsorpcia).  Medzi najčastejšie spôsoby 
patrí adsorpcia na rôznych sorpčných materiáloch. Cieľom práce je overiť účinnosť granulovaného 
aktívneho uhlia rôznych výrobcov pri statickom spôsobe (vsádzkový reaktor) odstraňovania vybraných 
pesticídov z vody.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Adsorpcia; granulované aktívne uhlie; chromatografia; pesticídy 

ABSTRACT 
Pesticides are one of the dominant pollutants of drinking (potable?) water, which occur in both surface 
and groundwater mainly due to agriculture. Since pesticides belong to micropollutants with harmful and 
even mutagenic effect on human organism, their removal from potable water is crucial. In order 
to remove pesticides from water, various technologies to treat potable water are used (e.g. coagulation 
with subsequent classic or membrane filtration, respectively, adsorption). Adsorption onto various 
materials belongs to the most common methods. The goal of the project is to evaluate the efficiency 
of granulated active carbon (provided by various producers) in the process of removal of target 
pesticides from water by means of a batch reactor. 

KEYWORDS 
Adsorption; chromatography; pesticides; granular activated carbon 

1. ÚVOD 
Pesticídy sú jedny z často používaných látok v poľnohospodárstve, kde sa používajú proti 
škodcom. Škodcov rozdeľujeme do rôznych skupín ako sú buriny, hmyz, hlodavce, huby 
a ďalšie. Pesticíd je zmes látok, ktorá slúži na ničenie, odpudzovanie alebo zníženie počtu 
škodcov. Pesticídy tiež zahŕňajú rôzne regulátory rastu, defolianty a odstraňovače vlhkosti. 
Pesticíd sám o sebe obsahuje rôzne zložky, ktoré delíme na aktívne a inertné. Aktívna látka 
je hlavná prísada ktorá slúži na reguláciu až hubenie konkrétneho škodcu. Inertné zložky 
pesticídov tiež predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a fungovanie organizmov aj ľudí. Tieto 
prísady sa dosť často nezverejňujú kvôli výrobnému tajomstvu a sú pomerne často rovnako 
toxické ako samotné aktívne látky. Tieto látky môžu spôsobovať rôzne kožné, dýchacie, 
nervové a imunitné problémy ako aj čiastočné až úplné zlyhanie orgánov v závislosti 
od vystavenia koncentrácie toxickej látky. (Rosenfeld a Feng, 2011) 

Aktívne uhlie je forma uhlia, neopracovaná forma grafitu, ktorá je ako materiál používaná aj na 
výrobu túh do ceruzky. Ale od grafitu sa líši náhodnou, nedokonalou štruktúrou, ktorá 
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je pórovitá. Veľkosti pórov sa líšia od malých škár po trhliny. Grafitová forma dáva uhliu jeho 
obrovskú adsorpčnú plochu, kde dochádza k naviazaniu rôznych látok. Vďaka tomu je aktívne 
uhlie najlepší adsorpčný materiál, ktorý poznáme. Veľkosť plochy môže dosahovať až 1000 
m2/g, čo si možno predstaviť, že 3 g aktívneho uhlia majú veľkosť aktívnej plochy rovnú ploche 
futbalového ihriska. Aktívne uhlie môže byť vyrobené z rôzneho materiálu, kde sa podľa 
spôsobu výroby líšia jeho vlastnosti a schopnosť adsorpcie. Medzi najpoužívanejšie materiály 
na výrobu aktívneho uhlia sa používajú kokosové škrupiny, uhlie a drevo. Ďalším veľmi 
dôležitým parametrom pri výbere a aplikácií aktívneho uhlia je jeho forma. Aktívne uhlie má tri 
základné formy a to práškové, granulované a extrudované uhlie (Marsh a Rodríguez-Reinoso, 
2006). 

Granulované aktívne uhlie (GAC) má veľkosti častíc v rozmedzí od 0,2 do 5 mm. Sú to 
nepravidelne tvarované častice vytvorené mletím a preosievaním. Táto forma uhlia sa používa 
na adsorpciu kvapalín aj plynov. Výhodou tejto formy je jeho možnosť regenerácie, ktorá 
prebieha najčastejšie pri vysokej teplote. Pri tomto procese sa z pórov aktívneho uhlia 
uvoľňujú naviazané látky. Granulované aktívne uhlie sa najčastejšie používa keď sa odstraňuje 
z vody jeden produkt, ktorý je kontinuálne produkovaný vo veľkých množstvách 
(Edzwald a kol.,  2011). 

2. MATERIÁL A METÓDY 
Pesticídy ako jedny z hlavných mikropolutantov spolu s farmaceutikami a drogami sa väčšinou 
z vôd odstraňujú pomocou aktívneho uhlia. Používajú sa rôzne formy aktívneho uhlia 
pre rôzne typy vôd. Najčastejšie sa používa granulované aktívne uhlie, ktoré je schopné 
dostatočne naviazať a odstrániť mikropolutanty z vody. Práškové aktívne uhlie sa používa skôr 
pre analytické stanovenie alebo pri laboratórnych pokusoch. Na stanovenie týchto látok, 
medzi ktoré patria aj spomínané pesticídy, sa používa najčastejšie chromatografická metóda. 
Využíva sa  kvapalinová aj plynová chromatografia, kde sa využívajú rôzne detektory. Medzi 
najpoužívanejší detektor patrí hmotnostný spektrometer (Rodriguez-Narvaez a kol., 2017). 

Autori Sjerps  a kol. (2019) zisťovali množstvo a výskyt pesticídov vo vode metódou LC-MC/MS. 
Experimenty prebiehali v objeme 45 mL vzorky vody, kde sa pridala koncentrácia štandardov 
pesticídov 0,5 mg/L o objeme 50 μL. Táto vzorka sa potom stanovovala kvapalinovou 
chromatografiou UHPLC, s použitím kolóny Hypersil GOLD C18. Používali dve mobilné fázy a to 
kyselinu octovú vo vode a kyselinu octovú v acetonitrile. Teplota kolóny bola 25°C a prietok 
300 μL/min. Následne sa pesticídy stanovovali na hmotnostnom spektrometri pri teplotách 
275 a 350°C, s prietokom pomocného plynu 10 L/min. Reálne vzorky vody sa stanovovali 
rovnakým spôsobom. Ich experimenty a prieskum ukázali prítomnosť pesticídov vo vodách 
a to až 15 z 24 sledovaných pesticídov. V niektorých prípadoch šlo dokonca aj o koncentrácie 
väčšie ako sú povolené limity.  

Experimenty zamerané na adsorpciu aktívnym uhlím patria medzi základné pri úprave vody. 
Pri použití rôznych výšok filtračného materiálu GAC, 5 až 15 cm, v kolóne s prietokom 4 m/h 
sa adsorbovali herbicídy. Pri tomto experimente sa posudzovala ako účinnosť výšky filtračného 
materiálu, v tomto prípade granulovaného aktívneho uhlia, tak aj účinnosť odstránenia 
znečistenia v jednotkách TOC. S narastajúcou výškou filtračného valca sa zvyšovala aj účinnosť 
odstránenia TOC, ktorá v istom bode procesu dosiahla takmer kontinuálne hodnoty. Tieto 
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experimenty sa sledovali v časovom odstupe niekoľko dní. Pri použití 15 cm výšky GAC 
v kolóne sa dosiahlo takmer 60% odstránenie TOC, čo v porovnaní s 5 cm lôžkom bolo len 
okolo 20%. Skúmaná bola aj rýchlosť filtrácie pri rôznych prietokoch výškou filtračného 
materiálu 5 cm. So zvyšujúcou sa rýchlosťou filtrácie sa znižovala účinnosť (Areerachakul a 
kol., 2007). 

Nam a kol.(2014) používali práškové aktívne uhlie na odstraňovanie mikropolutantov a vzorky 
po adsorpcii stanovovali kvapalinovou chromatografiou. Experimenty boli uskutočňované na 
vzorkách povrchovej vody, kde boli koncentrácie mikropolutantov upravované na 
koncentráciu 100 ng/L. Jednotlivé experimenty boli zamerané na adsorpciu pri rôznej dávke 
práškového aktívneho uhlia. Sledovali sa účinnosti pri dávkach 1, 5 a 20 mg aktívneho uhlia pri 
miešaní 70 ot/min a času miešania 4 h v banke zabalenej do alobalu, čo zabránilo priebehu 
fotolýzy. Filtrovaná voda použitá vo všetkých testoch bola koncentrovaná extrakciou v tuhej 
fáze a potom analyzovaná pomocou LC-MS/MS. V tomto experimente bol taktiež študovaný 
vplyv pH (5, 7, 9 a 12) na účinnosť reakcie. Zistilo sa, že pri vyšších dávkach aktívneho uhlia 
a dlhšom čase reakcie sa zvyšovala účinnosť reakcie. Pri použití dávky vyššej ako 5 mg/L sa 
dosahovali účinnosti od 69 do 84% v závislosti od stanovovaného mikropolutantu. V prípade 
sledovania pH na účinnosť sa zistilo, že pri hodnote pH 7 sa dosahovali najlepšie výsledky, od 
45 do 80%.  

Matsushita a kol. (2018) skúmali odstraňovanie pesticídov z pitnej vody použitím práškového 
aktívneho uhlia (PAC). Objem vzorky 500 ml bol odoberaný z úpravne pitnej, prefiltrovaný cez 
membránový filter 0,45-μm a kvantitatívne prenesený do banky s objemom 1 L. Následne sa  
upravilo pH vzorky  s HCl tak aby po adsorpcii bolo 7. do roztoku bolo pridaných 10 mg PAC 
a vzorka bola miešaná lopatkovým miešadlom 1 hodinu. Z banky boli odoberané vzorky 
v časových intervaloch 10 až 20 min, ktoré sa následne filtrovali na membránovom filtri 
s veľkosťami pórov 0,45-μm kvôli odstráneniu zvyškového PAC. Následne sa vzorky 
stanovovali na LC/MS a GC/MS prístrojoch na zistenie výslednej koncentrácie pesticídov. 
Účinnosť daného aktívneho uhlia sa pohybovala v závislosti od pesticídu a to v priemere od 50 
do vyše 80%.  

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Ako vyplýva z uvedených výskumov, najčastejšie sa na adsorpciu používa aktívne uhlie. 
Väčšina výskumov je zameraná na použitie práškového aktívneho uhlia, ale z ekonomického 
hľadiska je oveľa praktickejšie použitie granulovaného uhlia. Nevýhody práškového aktívneho 
uhlia spočívajú v jeho nemožnosti regenerácie, ťažšom odstraňovaní kvôli veľkosti častíc 
a obťažnejšiemu čistení technologickej linky. Preto sme aj z tohto dôvodu rozhodnutí použiť 
granulované aktívne uhlie. To sa v praxi bežnejšie používa, najmä na úpravniach vody. Podľa 
jednotlivých výskumov budeme aj my podobne sledovať rôzne dávky aktívneho uhlia 
a sledovať zmeny účinnosti. Uskutočňované budú ako statické tak prietokové laboratórne 
experimenty, kde sa bude dávkovať zmes pesticídov. Tieto pesticídy sa vyberú podľa ich 
najčastejšieho výskytu a použitia Predpokladom je ich výskyt v prírode a v povrchovej 
či podzemnej vode. Jednotlivé vzorky vody budú najprv laboratórne namiešané a po vykonaní 
tejto série experimentov chceme merať aj reálne vzorky vody. Stanovenie koncentrácii 
jednotlivých pesticídov by sme chceli merať pomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej 
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spektrometrie, ale taktiež na kontrolu a porovnanie overiť vzorky v akreditovanom laboratóriu 
buď plynovou alebo aj kvapalinovou chromatografiou. Tento postup zabezpečí lepšie výsledky 
a porovnanie jednotlivých metód.  

4. ZÁVERY 
Aktívne uhlie patrí medzi najpoužívanejšie a najlepšie sorpčné materiály, a ako ukazuje 
výskum tak sa bežne používa nie len v laboratórnych modeloch ale aj v praxi, napríklad 
pri úprave pitnej vody. Najčastejšie používané je granulované aktívne uhlie, vďaka 
vyhovujúcim parametrom a dobrej regeneračnej kapacite. My budeme tento fakt využívať 
pri odstraňovaní pesticídov z vôd práve využitím granulovaného aktívneho uhlia a budeme 
zisťovať najvhodnejšie dávkovanie a čas reakcie. Stanovenie bude prevádzané ako vlastným 
stanovením na GC-MS prístroji tak aj stanovením koncentrácií prostredníctvom externého 
laboratória.  
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ABSTRAKT 
Cílem práce bylo zhodnotit vliv struktury vybraných specifických polutantů (farmak a jejich produktů 
degradace) v odpadní vodě na míru adsorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) v poloprovozním 
filtračním zařízení. Toto zařízení bylo umístěno na mechanicko-biologické ČOV s membránovou separací 
aktivovaného kalu. Byla stanovena účinnost adsorpce specifických polutantů na GAU. Dále byl prokázán 
statisticky významný rozdíl účinností adsorpce mezi typem GAU B a ostatními dvěma typy GAU (A, C). I 
přes to, že typ GAU B měl nejnižší průměrnou hodnotu adsorpce, pouze u něho byla korelační analýzou 
prokázána záporná středně silná lineární závislost mezi účinností adsorpce a molekulovou hmotností, 
komplexností, počtem uhlíků a hydrofilitou látky. Tyto závěry poukazují na to, že struktura látky na 
adsorpci na GAU vliv má, ale že je důležitý i typ granulovaného aktivního uhlí a jeho vlastnosti.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adsorpce; granulované aktivní uhlí; farmaka; léčiva; odpadní voda; PPCPs 

ABSTRACT 
The aim of the work was to evaluate the effect of the structure of specific pollutants (pharmaceuticals 
and their degradation products) in wastewater on the rate of adsorption on granular activated carbon 
(GAC) in a pilot plant filtrationunit. This equipment was placed in the real technological line of WWTP 
with membrane separation of activated sludge. The adsorption efficiency of specific pollutants on GAC 
was determined. Furthermore, there was a statistically significant difference between adsorption 
efficiency on GAC B and on other two types of GAC (A, C). Despite the fact that the type of GAC B had 
the lowest average adsorption value, only for this type GAC  a correlation analysis  showed negative 
moderate linear dependence between adsorption efficiency and molecular weight, complexity, carbon 
number and hydrophilicity of the substance. These conclusions show that the structure of the GAC 
adsorption material has an impact, but that the type of GAC and its properties are also important. 

KEYWORDS 
Adsorption; drugs; granular activated carbon; pharmaceuticals; PPCPs; waste water 

1. ÚVOD 
Běžné čistírenské technologie v čistírnách odpadních vod (ČOV) nejsou dostatečně účinné pro 
odstranění široké a různorodé skupiny organických polutantů (Luo a kol., 2014). K odstranění 
specifických polutantů z odpadní vody je třeba dalšího technologického zařízení. Z řešení 
předchozích projektů ve VÚV TGM, v. v. i. (Váňa a kol., 2017; Wanner a kol., 2016), i z literatury 
je známo, že adsorpce na aktivním uhlí je vhodná metoda pro odstranění mikropolutantů 
z vody (Dolejš a kol., 2008). Tato technologie byla testována na poloprovozní filtrační jednotce, 
která vznikla v rámci výzkumného grantu TAČR TH02030227. Tento příspěvek se zabývá 
hodnocením vlivu struktury konkrétních specifických polutantů na míru adsorpce na GAU v 
poloprovozním zařízení. 
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2. MATERIÁL A METODY 
Testovací poloprovozní zařízení je připojeno na aktivační ČOV s membránovou separací 
aktivovaného kalu, čímž jsou zabezpečeny reálné provozní podmínky (Křivánková a kol., 2018). 
Zařízení je navrženo tak, aby bylo umožněno paralelní testování třech různých typů GAU (GAU 
A, GAU B, GAU C). Biologicky vyčištěná odpadní voda je do poloprovozní jednotky čerpána 
z nádrže permeátu.  

Vzorky z poloprovozního zařízení byly odebírány v období od října 2018 do května 2019 
(celkem 35 odběrových termínů). Vzorky vyčištěné odpadní vody se odebíraly vždy z přítoku 
do poloprovozního zařízení, a poté z odtoku z každého ze tří filtrů. Analytické stanovení všech 
farmak a jejich metabolitů v takto odebraných vzorcích bylo provedeno kapalinovou 
chromatografií s tandemovou hmotnostní detekcí (LC/MS-MS). 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Tab. 1. Vybraná farmaka a jejich metabolity a jejich účinnost adsorpce na 3 typy GAU 

 
Látka  

Účinnost adsorpce (%)  
Látka  

Účinnost adsorpce (%) 

GAU A GAU B GAU C GAU A GAU B GAU C 

Acebutolol 82 82 82 Lamotrigine 98 96 99 
Atenolol 78 78 78 Memantine 65 65 65 
Azithromycin 85 67 89 Metoprolol 99 98 99 
Bisoprolol 96 94 96 Mirtazapine 82 82 82 
Celiprolol 96 88 96 Naproxene 81 76 81 

Citalopram 92 90 92 Naprox.-O-
desmeth. 85 84 85 

Clarithromycin 74 49 74 Oxypurinol 99 99 100 
Clindamycin 84 71 83 Paracetamol 68 61 68 
Cotinine 50 48 55 Paraxanthine 79 78 79 
Diclofenac 95 76 90 Phenazone 89 80 88 
Diclofenac-4-hydroxy 91 66 81 Primidone 74 78 88 
Erythromycin 63 42 57 Ranitidine 85 85 85 
Fexofenadine 88 62 80 Saccharin 85 86 90 
Fluconazole 83 73 83 Sertraline 63 63 63 
Furosemide 90 80 90 Sulfamethoxazol 85 68 75 
Gabapentin 55 59 64 Sulfapyridin 97 91 96 
Hydrochlorothiazide 98 97 99 Telmisartan 91 66 90 
Ibuprofen 74 68 78 Tramadol 99 93 99 
Irbesartan 85 58 76 Triclosan 60 60 60 
Karbamazepin 98 93 98 Trimetoprim 90 90 90 
Karbamazepin-2-
hydr. 88 87 88 Valsartan 69 53 59 

Karbamazepin-E 83 82 83 Venlafaxine 98 87 97 
Ketoprofen 83 73 81 Warfarin 48 48 48 

 

Ke statistickému zpracování dat byly použity programy Microsoft Excel a Statistica 12. Pro 
statistickou analýzu bylo vybráno 46 polutantů, které se v přítoku do poloprovozního zařízení 
vyskytovaly nad mezí detekce alespoň 20x. Přehled vybraných látek je uveden v Tab. 1 i 
s průměrnou účinností jejich adsorpce na tři typy GAU. Účinnost adsorpce byla vypočtena pro 
každý odběrový termín i filtr zvlášť a v tabulce jsou uvedeny průměrné účinnosti. Při výpočtu 
účinnosti byly hodnoty látek, které nedosahovaly v daném odběru meze detekce nahrazeny 
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dvěma třetinami hodnoty meze detekce. Nejmenší adsorpce byla zjištěna u warfarinu, 
kotininu (Cotinine) a erythromycinu, u kterých se průměrná účinnost adsorpce pohybovala 
okolo 50 %.  

Účinnost adsorpce sledovaných léčiv a produktů jejich degradace na tři použité typy GAU byla 
testována analýzou rozptylu (ANOVA) na hladině významnosti 0,05. Jelikož p hodnota  
(p = 0,00) v testu vyšla menší než zvolená hladina významnosti, byl prokázán statisticky 
významný rozdíl mezi jednotlivými typy GAU. Po analýze rozptylu následovalo vyhodnocení 
Scheffeho post-hoc testem, který konkrétně specifikoval, mezi kterými typy GAU je statisticky 
významný rozdíl. V tomto testu bylo zjištěno, že průměrná účinnost adsorpce je u GAU typu A 
83,5 %, u GAU B 76,2 % a u GAU C 83 %. Statisticky významný rozdíl se prokázal mezi typy GAU 
A a B a dále mezi typy B a C. Mezi typy GAU A a C nebyl zjištěn signifikantní rozdíl.  

Tab. 2. Míra závislosti účinnosti odstranění vybraných farmak na sledované parametry 

Korelace p < 0,05000 

Parametry  
Účinnost adsorpce  
GAU A GAU B GAU C 

Molekulová hmotnost -0,020 -0,423 -0,122 
Počet uhlíků ve sloučenině -0,065 -0,460 -0,166 
Počet dvojných vazeb 0,184 -0,018 0,050 
Počet aromatických jader 0,168 -0,017 0,049 
Komplexnost sloučeniny -0,056 -0,447 -0,148 
Hydrofilita -0,035 -0,331 -0,158 

 

V Tab. 2 jsou uvedeny výstupy z korelační analýzy, pro každý typ GAU, kterou bylo testováno, 
zda existuje statisticky průkazná závislost mezi účinností adsorpce vybraných polutantů a šesti 
sledovanými parametry. Komplexnost sloučeniny hodnotí složitost sloučeniny z hlediska 
obsažených prvků, struktury a symetrie sloučeniny. Parametr hydrofilita byl stanoven 
rozdělovacím koeficientem Kow (vysoká hodnota Kow znamená nižší polaritu látky a zároveň její 
lipofilitu) (PubChem, 2019). Zdrojem dat vybraných parametrů byla databáze PubChem. 

Z Tab. 2 je patrné, že u jednotlivých typů GAU se liší korelace mezi jednotlivými parametry a 
účinností adsorpce. Zvýrazněné hodnoty u typu GAU B s 95% pravděpodobností statisticky 
významně ovlivňují míru adsorpce látek na GAU. Molekulová hmotnost, komplexnost, počet 
uhlíků daného farmaka a hydrofilita negativně ovlivňují adsorpci látky na tento druh GAU. 
Hodnoty těchto čtyř parametrů odpovídají záporné středně silné lineární závislosti. Čím je tedy 
u daného farmaka vyšší molekulová hmotnost, má více uhlíků, jeho struktura je složitější a je 
více lipofilní, tím má tendenci k horší adsorpci na GAU. V již dříve publikovaných studiích 
se uvádí, že adsorpci ovlivňuje molekulová hmotnost (Karanfil a Dastgheib 2004) i geometrie 
molekul (Salih a kol., 2013) a že látky s vysokou molekulovou hmotností a složitou strukturou 
(jako například antibiotika – erythromycin) se hůře adsorbují (Michael et al., 2019).  

U ostatních dvou typů GAU nebyla prokázána statisticky významná pravděpodobnost 
ovlivnění míry adsorpce (na hladině významnosti 0,05) pro posuzované parametry. 
To naznačuje, že velmi záleží na konkrétním druhu GAU, na který se má látka sorbovat a nejen 
na struktuře dané látky, což se shoduje i s literaturou (Freihardt a kol., 2017). 
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4. ZÁVĚRY 
V práci byly stanoveny průměrné účinnosti adsorpce vybraných specifických polutantů na 
GAU. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl adsorpce mezi typem GAU B a ostatními dvěma 
typy GAU. I přes to, že typ GAU B měl nejnižší průměrnou hodnotu adsorpce, pouze u tohoto 
typu byla korelační analýzou prokázána záporná středně silná lineární závislost mezi účinností 
adsorpce a molekulovou hmotností, komplexností, počtem uhlíků a hydrofilitou látky. 

Závěry práce naznačují, že při adsorpci polutantů na GAU je kromě struktury látky důležitý i 
typ GAU a jeho vlastnosti. O adsorpci na GAU však stále ještě nejsou k dispozici dostatečně 
podrobné informace. Především je málo poznatků z provozních a poloprovozních studií, jelikož 
jsou náročné na čas a náklady (Kennedy a kol., 2015). Projekt v rámci výzkumného grantu TAČR 
TH02030227 umožňuje zpřesnění informací o odstraňování specifických polutantů z odpadní 
vody adsorpcí na GAU v poloprovozním měřítku v reálných podmínkách České republiky. 
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ABSTRAKT 
V laboratórnych podmienkach boli realizované sorpčné testy s vyčistenou odpadovou vodou s obsahom 
vybraných antibiotík (azitromycín, claritromycín, erytromycín, clindamycín a sulfametoxazol). Ako 
sorpčné médium boli využité slovenské prírodné zeolity od spoločnosti Zeocem. Experiment prebiehal 
po dobu 30 min. Z výsledkov vyplýva, že všetky sledované antibiotiká boli pomerne účinne 
odstraňované. Azitromycín, claritromycín, erytromycín a clindamycín boli odstraňované na úrovni viac 
ako 90%. Výnimkou bol sulfametoxazol, ktorý sa odstraňoval na 39%. 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 
Antibiotiká; čistiareň odpadových vôd; odpadová voda; sorpcia; zeolity 

ABSTRACT 
Sorption tests with effluent of wastewater, in which selected antibiotics were monitored (azithromycin, 
clarithromycin, erythromycin, clindamycin and sulfamethoxazole) were carried out under laboratory 
conditions. Slovak natural zeolites from Zeocem were used as a sorption medium. The experiment was 
carry out for 30 min. Azithromycin, clarithromycin, erythromycin and clindamycin were removed at 
levels above 90%. The exception was sulphamethoxazole, which would be removed to 39%. 

KEYWORDS 
Antibiotic; sorption; wastewater; wastewater treatment plant zeolites 

1. ÚVOD 
Záujem o prítomnosť aktívnych farmaceutických zložiek a ich osud v životnom prostredí boli a 
sú stále veľmi zaujímavé (Kümmerer, 2009). Uvoľňovanie antibiotík sa stáva značným 
problémom, pretože môže spôsobiť negatívne účinky nielen na životné prostredie, ale aj na 
ľudské zdravie (Lu a kol., 2014). Antibiotiká ako liečivá patria medzi najpredávanejšie lieky nie 
len na Slovensku, ale aj vo svete. V roku 2016 slovenskí lekári predpísali 718 balení antibiotík 
na 1000 obyvateľov (Šušková, 2017).  
Cieľom predkladanej práce je eliminácia vybraných antibiotík z odtoku čistiarne odpadových 
vôd sorpčným procesom. Pre sorpčné testy boli použité slovenské prírodné zeolity firmy 
Zeocem. 

2. MATERIÁLY A METÓDY 
V laboratórnych podmienkach boli realizované sorpčné testy so slovenskými prírodnými 
zeolitmi firmy Zeocem a odpadovou vodou z ČOV Stupava. Vo vzorkách bolo sledovaných päť 
liečiv z antibiotickej terapeutickej skupiny. Antibiotiká sú najpredávanejšími liečivami v 
Slovenskej republike, preto boli tieto zlúčeniny vybrané pre náš výskum: azitromycín (AZI), 
erytromycín (ERY), claritromycín (CLA), clindamycín (CLI) a sulfametoxazol (SUL). 
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Analýza farmaceutík 
Vzorky boli prefiltrované cez 0,45 μm celulózový membránový filter. Pred analýzou 
HPLC / MS / MS bola k 10 ml vzorky pridaná zmes izotopov označených vnútorných 
štandardov. Na detekciu farmaceutických produktov sa použila SPE kvapalinová 
chromatografia kombinovaná s hybridným kvadrupólom - Orbitrap s detektorom s vysokým 
rozlíšením (Grabic a kol., 2012). Tab. 1 sumarizuje základné informácie o sledovaných 
antibiotikách. 

Tab. 1. Základné vlastnosti vybraných liečiv (Verlicchi, Al Aukidy and Zambello, 2012) 

 

Charakteristika zeolitov 
Zeolity sú prírodné alebo syntetické aluminosilikáty, ktoré pozostávajú z  kremičitanových 
tetraédrov SiO4 navzájom pospájaných cez atómy kyslíka, pričom časť atómov kremíka je 
nahradená atómami hliníka AlO4 (Zeocem a.s., 2016). Izomorfná substitúcia kremíka (Si) 
hliníkom (Al) vytvára celkový záporný náboj, ktorý je kompenzovaný katiónmi, napríklad Na+, 
K+, Ca2+ a Mg2+, čím sa získajú zeolity s vlastnosťou katiónových výmenníkov. Sorpčné testy sa 
uskutočnili s 10 g troch frakcií zeolitu (200 μm; 0,5 - 1 mm; 1 - 2,5 mm) a 200 ml odtoku z ČOV. 
Čas sorpcie bol 30 minút. Tab. 2 sumarizuje základné vlastnosti jednotlivých frakcií zeolitov. 

Tab. 2. Základné vlastnosti zeolitov (Zeocem a.s., 2016) 

Frakcia zeolitov  Špecifický povrch 
200 μm Prášok 53 - 55 m2/g 
0.5 – 1 mm Male kamienky 44 - 46 m2/g 
1 – 2.5 mm kamene 40 - 42 m2/g 

 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Priemerné koncentrácie antibiotík na slovenských ČOV ukazujú, že odstraňovanie antibiotík je 
veľmi nízke, odstránenie ERY je asi iba 32 %, ale veľmi zaujímavým faktom je, že napriek tomu, 
že odstránenie CLA je až 93 %, odtoková koncentrácia je ešte veľmi vysoká (258 ng/l). 
Priemerná odtoková koncentrácia CLI na Slovensku sa pohybuje okolo 92 ng /l a pre SUL je 
táto koncentrácia 73 ng/l.  Najvyššia priemerná koncentrácia bola detegovaná pre liečivo AZI 
a to až 116 ng/l. Nakoľko je sumárna koncentrácia na odtoku z ČOV je u sledovaných antibiotík 
viac ako 200 ng/l,  preto by bolo veľmi dôležité pridať stupeň terciárneho čistenia. Eliminácia 
liečiv z vody je veľmi dôležitá, pretože lieky môžu negatívne ovplyvniť ryby a iné živé 
organizmy. Niektoré štúdie naznačujú mutácie rýb v dôsledku akumulácie liečiv vo vode 
(Mimeault a kol., 2005). 

Liečivo pKa Náboj pri pH 7 Log Kow 
azitromycín 8,7; 9,5 Kladný 0,44  

claritromycín 8,99 Kladný 3,18  

erytromycín 8,88 Kladný 2,5    
clindamycin 5,91; 6,74 Kladný / Neutrálny 2,01 

sulfametoxazol 1,8; 5,6 Neutrálny / Negatívny 0,89 
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Naša práca sa zaoberá možnosťami eliminácie antibiotík v terciárnom stupni ČOV Stupava s 
využitím slovenských prírodných zeolitov.  

Čistiareň odpadových vôd Stupava 
Čistiareň odpadových vôd Stupava čistí odpadovú vodu od 13 000 EO ale jej kapacita je až 
18 000 EO. ČOV Stupava sa skladá z mechanického a biologického (preddenitrifikačného a 
nitrifikačného) stupňa, pričom kal je aeróbne stabilizovaný. Monitorovanie sledovaných 
antibiotík poukazuje na skutočnosť, že liečivá sú zistené v prítoku v stovkách ng/l a ich 
odstránenie nie je dostatočné. Eliminácia vybraných antibiotík je síce veľmi vysoká, avšak 
odtoková koncentrácia je aj tak stále vysoká. Tab. 3 sumarizuje údaje namerané po sorpčnom 
teste s jednotlivými frakciami zeolitu, ktoré prebiehali 30 minút. AZI bol účinne (viac ako 99%) 
odstránený všetkými tromi frakciami. CLA bola odstránená (79,1%) v najväčšej frakcii zeolitu 
(1 - 2,5 mm) a účinnosť odstraňovania bola zvýšená s postupnou redukciou veľkosti frakcie. 
Pri frakcii 200 μm bolo odstránenie CLA väčšie ako 99%. Najmenšia eliminácia z pozorovaných 
antibiotík bola dosiahnutá pri ERY a SUL s najväčšou frakciou (1 - 2,5 mm), eliminačný účinok 
bol iba 31%, u ERY a 35% u SUL čo je významne nižšie ako u AZI a CLA. ERY sa najúčinnejšie 
odstraňoval použitím frakcie 200 μm (94,7%). CLI bol najúčinnejšie odstraňovaná frakciou 200 
μm, keďže účinnosť odstraňovania bola na úrovni 99,5 %.Výsledky ukazujú, že najvyššia 
sorpcia bola dosiahnutá s najmenšou frakciou zeolitu, čo potvrdzuje, že čím menšia frakcia 
zeolitu a teda tým väčší špecifický povrch = lepšia sorpcia liečiv. 

Tab. 3. Namerané údaje z ČOV Stupava po 30 minútach sorpčných testov 

Liečivá Odtok 1 – 2,5 
mm  

Odstránenie 0,5 - 1 
mm  

Odstránenie 200 μm  Odstránenie 

ng/l ng/l % ng/l % ng/l % 

AZI 520 3,2 99,4 ˂2,2 99,6 ˂2,4 99,5 

CLA 2 200 460 79,1 280 87,3 ˂4 99,8 

ERY 16 11 31,3 5,3 66,9 ˂0,9 94,4 
CLI 240 110 54,2 66 72,5 1,1 99,5 
SUL 140 91 35 82 41,4 86 38,6 

 

Oh a kol. (2013) zistili, že ak je pH < pKa, sorpcia je najúčinnejšia, ak pH = pKa prebieha 
čiastočná sorpcia a ak je pH > pKa sorpcia je minimálna. Namerané výsledky potvrdzujú, že 
hodnota pH odpadovej vody bola 6,85 a všetky študované liečivá mali hodnotu pKa nad 8 a 
pozitívny náboj molekuly pri pH = 7. Testované antibiotiká okrem SUL (neutrálny / negatívny 
náboj) majú pozitívny náboj molekuly pri pH =7 a na druhej strane majú zeolity záporný náboj 
kryštálovej mriežky (Frankovská a kol., 2010), potom antibiotiká a zeolity vzájomne pôsobia, 
čo podporuje ich sorpcia. Na liečive sulfametoxazol môžeme pozorovať veľmi nízke % 
odstraňovania, čo môže byť spôsobené negatívnym nábojom molekuly pri pH = 7. 
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4. ZÁVERY 
Práca bola zameraná na zistenie sorpčných vlastností vybraných antibiotík. Liečivá 
azitromycín, claritromycín a erytromycín, clindamycín a sulfametoxayol boli analyzované 
z odtoku z ČOV Stupava. Analýza ukázala, že vo vzorkách sa antibiotiká vyskytovali  vo vysokých 
koncentráciách. Sorpčné testy so zeolitmi preukázali svoj potenciál na elimináciu vybraných 
liekov z čistiarne odpadových vôd. Testovali sa tri frakcie zeolitu s rôznym špecifickým 
povrchom. Najvyššia miera odstránenia antibiotík bola u zeolitov s najvyšším špecifickým 
povrchom, t. j. najmenšia frakcia 200 μm (ČOV Stupava: AZI 99,5%, CLA 99,8% ERY 94,7%, CLI 
99,5% SUL 38,6).  Výsledky poukazujú na tvrdenia, že zeolity môžu byť použité ako sorpčný 
materiál na odstraňovanie liekov. Z daných výsledkov môžeme konštatovať, že všetky liečivá 
vykazujúce pozitívny náboj pri pH = 7 sú veľmi dobre odstraňované pomocou zeolitov a taktiež  
výsledky naznačujú fakt, že negatívny náboj molekuly zabraňuje sorpcii liečiva na negatívne 
nabitú molekulu zeolitu. 
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VPLYV TEPLOTY NA DEGRADÁCIU FARBÍV V ODPADOVÝCH VODÁCH 
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PULP-PAPER WASTEWATER DYE REMOVAL BY OZONATION – EFFECT OF 
TEMPERATURE 
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ABSTRAKT 
Syntetické farbivá sú nevyhnutné pre mnohé priemyselné odvetvia. Najväčšími producentmi farebných 
odpadových vôd sú textilný priemysel, celulózo-papierenský priemysel, producenti priemyselných 
farbív, kozmetický a potravinársky priemysel. Odhaduje sa, že ročne sa využije asi 700 000 ton rôzneho 
zafarbenia z približne 100 000 druhov komerčne dostupných farbív. Táto práce sa zameriava na 
degradáciu farbív z odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu využitím procesu ozonizácie. 
V práci je vyhodnotený vplyv rôznych teplôt na účinnosť odstránenia CHSK a vyhodnotené sú aj kinetické 
parametre procesu ozonizácie. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Celulózo-papierenský priemysel; farbivá v odpadových vodách; ozonizácia 

ABSTRACT 
Synthetic dyes are necessary for multiple industrial branches. The biggest producers of wastewaters 
polluted by dyes are textile industry, pulp and paper industry, producers of industrial dyes, cosmetic and 
food industry. It is estimated that about 700 000 tons of colorings is produced from more than 100 000 
types of commercially available dyes every year. This work focuses on degradation of dyes in 
wastewaters from pulp and paper industry by means of ozonation. The effect of different temperatures 
on COD removal efficiency during ozonation and kinetic parameters for ozonation processes are 
evaluated. 

KEYWORDS 
Dyes in wastewater; ozonation; pulp and paper industry 

1. ÚVOD 
Na farbenie papiera sa používajú rôzne typy farbív. Požiadavky pri výbere typu farbiva 
na farbenie papiera závisia od konečného použitia papiera a sú vyberané podľa viacerých 
kritérií ako napríklad správny odtieň, dobrá afinita k celulóze, stabilita farbiva, bezpečnosť 
pri manipulácií (www.geocities.ws).Veľké percento aplikovaného farbiva sa nenaviaže 
na substrát počas procesu farbenia. Takéto voľné farbivo sa odvádza v odpadovej vode 
do vodných tokov, čo je esteticky a environmentálne neprijateľné (Wang a kol., 2007). 

Ozonizácia je perspektívnou oxidačnou metódou, ktorá sa používa pri úprave vody aj pri čistení 
odpadových vôd. Ozón reaguje s organickým znečistením dvoma rôznymi mechanizmami, a to 
priamou oxidáciou (pH ≤ 7) a nepriamou oxidáciou (pH ≥ 7), radikálovým mechanizmom, za 
tvorby najmä hydroxylových radikálov (HO•) (Staehelin a Hoigné, 1985). 

Významným parametrom je teplota, ktorá ovplyvňuje účinnosť dvoma spôsobmi. Od teploty 
závisí jednak rýchlostná konštanta ale aj rozpustnosť ozónu v roztoku. S poklesom teploty sa 
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zvyšuje rozpustnosť ozónu vo vode. To spôsobuje zvýšenie množstva ozónu, ktoré je možné 
využiť na degradáciu, a tým sa zvyšuje aj účinnosť celého procesu (Gotottschalk a kol., 2000). 

Proces ozonizácie spojený s UV žiarením je pokročilým oxidačným postupom, ktorý v systéme 
generuje vysoko reaktívne a neselektívne hydroxylové radikály (1, 2), čím zvyšuje účinnosť 
degradácie rôznych typov polutantov (Kasprzyk-Hordern a kol., 2003). 

𝑂𝑂3 + 𝑑𝑑2𝑂𝑂 + ℎ𝜈𝜈 → 𝑑𝑑2𝑂𝑂2 + 𝑂𝑂2       (1) 

𝑑𝑑2𝑂𝑂2 + ℎ𝜈𝜈 → 2𝑑𝑑𝑂𝑂•         (2) 

2. MATERIÁL A METÓDY 
S priemyselnou odpadovou vodou z celulózo-papierenského priemyslu boli uskutočnené 
experimenty zamerané na porovnanie účinnosti procesu ozonizácie pri rôznych reakčných 
teplotách. Pri vyhodnotení týchto procesov sa sledovali zmeny parametera CHSK  
a absorbancia farebnej odpadovej vody v závislosti od reakčného času. Všetky experimenty 
boli vykonané v ozonizačnom reaktore s vonkajšou recirkuláciou reakčnej zmesi, 
a so zabudovanou UV lampou (Obr.1). Objem reaktora bol 3 l, reakčné teploty boli 25; 28; 30; 
32; 35 °C. Počas ozonizácie bol výkon generátora ozónu nastavený na 50 % a prietok kyslíka 
bol 1 l·min–1, čas ozonizácie bol 180 minút. Vzorky sme odoberali v čase 0; 10; 20; 30; 40; 60; 
80; 100; 120; 140; 160 a 180 min. V reakčnom čase 120 min bola zapnutá UV lampa (Obr. 1. 
(7)). 

 
Obr. 1. Schéma ozonizačního reaktora. 1 – prívod kyslíka, 2 – generátor ozónu, 3 – zmes kyslíka a ozónu, 4 – 
detektor koncentrácie ozónu v plynnej fáze, možnosť merania vstupu, alebo výstupu z reaktora, 5 – ozonizačný 
reaktor, 6 – Venturiho ejektor, na pravej strane detailný pohľad, 7 - UV lampa, 8 – temperovací plášť, 9 – čerpadlo, 
10 – vonkajši arecirkulácia reakčnej zmesi, 11 – recirkulácia plynu z hlavy reaktora, 12 – vzorkovanie, 13 – kolóna 
na deštrukciu nezreagovaného ozónu naplnená roztokom KI, 14 – výstup plynnej zmesi. 

Všetky vzorky boli stanovené semimikrometrickou metódou stanovenia 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝑟𝑟 (Horáková, 
2012). Za účelom vyhodnotenia reakčnej kinetiky vykonaných experimentov sme 
experimentálne údaje spracovali pomocou rovníc nultého (3), prvého (4) a druhého (5) 
poriadku: 
 
𝐶𝐶𝑐𝑐 = 𝐶𝐶0 − 𝑘𝑘0𝑑𝑑 (3)
𝐶𝐶𝑐𝑐 = 𝐶𝐶0 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑘𝑘1𝑑𝑑)   (4) 
𝐶𝐶𝑐𝑐 = 𝑆𝑆0

(1+𝑆𝑆0𝑘𝑘2𝑐𝑐)
   (5) 
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kde : 
𝐶𝐶𝑐𝑐(g·m−3) – hodnota koncentrácie sledovanej zlúčeniny v čase t, 
𝐶𝐶0 (g·m−3) – hodnota koncentrácie sledovanej zlúčeniny v čase 0, 
𝑘𝑘0(g·m−3.h−1); 𝑘𝑘1(h−1); 𝑘𝑘2(g−1·m3·h−1) sú rýchlostné konštanty pre kinetiku nultého, prvého 
a druhého rádu. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Procesy s využitím ozónu boli aplikované pri odfarbení OV z celulózo-papierenského priemyslu 
pri nasledovných reakčných teplotách (25; 28; 30; 32; 35 °C) (Obr. 2). Z vyhodnotenia reakčnej 
kinetiky týchto 5 ozonizačných pokusov vyplýva, že odstránenie farbív z OV z celulózo-
papierenského priemyslu prebieha prednostne podľa 2. rádu reakčného poriadku (Tab. 1), pri 
ktorom boli hodnoty koeficienta korelácie najvyššie. Najvyššie hodnoty účinnosti 
odstraňovania sme pozorovali pri ozonizácií s reakčnou teplotou 30 °C, pre takmer všetky 
reakčné poriadku, čo koreluje aj s faktom, že pri tejto reakčnej teplote bola účinnosť 
odstránenia CHSK najvyššia (Obr. 3). 

Tab. 1. Hodnoty rýchlostných konštánt a koeficientov korelácie pre kinetiku 0., 1. a 2. poriadku, pre procesy 
ozonizácie s rôznymi reakčnými teplotami 

T 
(°C) 0. rád 1. rád 2. rád 

 k0(mg.dm−3.min−1) Ryx k1 (min-1) Ryx k2 (mg−1.dm3.min-1) Ryx 
25 0,6717 0,9888 0,00141 0,9880 1,77.10−4 0,9955 
28 0,7233 0,9411 0,00148 0,9530 1,82.10−4 0,9814 
30 1,6949 0,8812 0,00472 0,9550 1,29.10−5 0,9805 
32 1,0517 0,9689 0,00219 0,9800 2,71.10−4 0,9913 
35 1,4258 0,8659 0,00413 0,9290 1,18.10−5 0,9588 

 

 
Obr. 2. Odfarbenie odpadovej vody z celulózo-papierenského priemyslu ozonizáciu pri teplote 30 °C v závislosti od 
reakčného času.  

Najlepšia účinnosť odstránenia CHSK bola dosiahnutá pri ozonizácií s reakčnou teplotou 30 °C, 
kde po 120 min bola účinnosť 40 %, a po zapnutí UV lampy a ďalších 60 min ozonizácie bola 
účinnosť odstránenia CHSK až 54 % (Obr. 3).  



Čižmárová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

 

 
Obr. 3. Účinnosť odstránenia CHSK v odpadových vodách z celulózo-papierenského priemyslu procesmi ozonizácie 
(reakčné teploty = 25; 28; 30; 32; 35 °C) po 120 min (zapnutie UV lampy) a 180 min. 

4. ZÁVERY 
Aplikované oxidačné procesy boli účinné pri degradácii farbiva, a tým odstránení sfarbenia OV 
z celulózo-papierenského priemyslu. Najúčinnejší proces, z hľadiska odstránenia CHSK, bola 
ozonizácia pri teplote 30 °C. Vyhodnotením hodnôt kinetických parametrov procesu 
ozonizácie sme určili, že reakcia ozónu (resp. hydroxylových radikálov) s farbivami, 
obsiahnutými v OV, prebiehali podľa 2. rádu reakčného poriadku. 
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ABSTRAKT 
Predkladaný článok sumarizuje doposiaľ známe informácie o správaní sa mikroplastov v objektoch 
čistiarní odpadových vôd, zdôrazňujúc ich koncentrovanie vo vznikajúcich kaloch a ich možnú 
transformáciu v priebehu spracovania kalov. Ďalej poukazuje na zvýšenú účinnosť odstránenia 
mikroplastov z odpadových vôd najmä zaradením  membránových technológií. Záverom pojednáva o 
výsledkoch našej štúdie aplikujúcej železany ako pokročilé oxidačné postupy na vybraný druh 
mikroplastov. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kaly; membránové technológie; mikroplasty; odpadová voda; pokročilé oxidačné procesy 

ABSTRACT 
Present article summarizes the hitherto known information on the behavior of microplastics in waste 
treatment plants, emphasizing their concentration in the resulting sludge and their possible 
transformation during sludge processing. It also points out the increased efficiency of the removal of 
microplastics from waste water, in particular by incorporating membrane technologies. Finally, it 
discusses the results of our study applying ferrates as advanced oxidation processes for selected type of 
microplastics. 

KEYWORDS 
Advanced oxidation processes; membrane technologies; micoplastics; sludge; wastewater 

1. ÚVOD 
Podobne, ako je to v prípade mikropolutantov znečisťujúcich životné prostredie, aj v prípade 
mikroplastov sa začínajú objavovať správy označujúce čistiarne odpadových vôd ako zdroj 
tohoto znečistenia (Kay a kol., 2018). S týmto označením však treba narábať opatrne. 
Znečistenie mikroplastmi odkanalizované do objektu ČOV, ako súčasť odpadových vôd, 
vstupuje do antropogénneho vodného cyklu primárne už v domácnostiach alebo 
priemyselných objektoch, používajúcich alebo spracúvajúcich plastové materiály. Mikroplasty 
detekované už na prítoku do čistriarní odpadových vôd sú dominantne tvorené mikrovláknami 
syntetických textílií (sekundárnymi mikroplastami) (Baldwin a kol., 2016) a do istej miery i 
mikročasticami z kozmetických prípravkov (primárnymi mikroplastami) (van Wezel a kol., 
2016). Koncentrácie týchto častíc na prítoku čistiarní odpadových vôd výrazne varírujú, 
v závislosti od pôvodu čistenej vody i zvolenej metodiky odberu vzoriek a samotného 
stanovenia mikročastíc. Vo všeobecnosti sa rádovo pohybujú v hodnotách 1x103 až 1x105 
častíc na m3 odpadovej vody (Prata a kol., 2008).  

Účinnosť odstránenia mikroplastov z odpadovej vody závisí od aplikovaných technológií 
čistenia odpadových vôd (Dris a kol., 2015; Talvitie a kol., 2017). Viac ako polovica 
mikroplastov obsiahnutých v odpadových vodách môže byť z nich odstránená už v procese 
predčistenia a primárneho čistenia. Sekundárne čistenie dokáže navýšiť účinnost odstránenia 
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tohoto znečistenia až do hodnôt okolo 90 %. Terciárny stupeň dokáže účinnost odstránenia 
mikroplastov zvýšiť ešte o približne 7 % (Talvitie a kol., 2017). Účinnosť odstránenia 
mikroplastov je vyššia na čistiarňach implementujúcich primárnu sedimentáciu (Conley a kol., 
2019). Mikroplasty, a to najmä v podobe mikrovláken, sú naďalej však nachádzané v odtokoch 
čistiarní aj po aplikácii membránových procesov, ktoré nie sú štandardným vybavením každej 
čistiarne (Michielssen a kol., 2016).  

Materiálové bilancie mikroplastov v objektech čistiarní odpadových vôd naznačujú, že 
z celkového množstva mikroplastov je na odtoku prítomných len 0,1%, 20% je recyklovaných 
v kalovej vode a prevažná väčšina je zakoncentrovávaná v kaloch (Talvitie a kol., 2017). Na 
uvedený fakt upozorňujú viaceré vedecké práce (Carr a kol., 2016; Li a kol., 2018). 
Demonštrujúcim príkladom je štúdia skúmajúca 79 vzoriek kalov z 28 čistiarní odpadových 
vôd, ktorá stanovila priemernú hodnotu mikroplastov na 22,7 ±12,1·103  častíc/kg sušiny kalu. 
Nové informácie, prispievajúce k pochopeniu správania mikroplastov v objektoch ČOV, 
prináša nedávna štúdia, zaoberajúca sa ich rozdielnou transformáciou v priebehu 
spracovávania kalov. Stabilizácia kalu vápnom vedie k drobeniu a zmenám štruktúry 
mikroplastov, podobne je to i v procese termálnej stabilizácie. V tomto kroku, môže teda 
dochádzať k formálnemu nárastu počtu mikroplastov (Mahon a kol., 2017). Technológie 
kalového hospodárstva, aplikované na ČOV, môžu byť z tohto pohľadu ponímané, ako miesta 
vzniku sekundárnych mikroplastov. Na čistiarenský kal je tak možné prihliadať ako na 
prostriedok šírenia tohoto znečistenia, čo predstavuje riziko, obzvlášť ak je aplikovaný na 
poľnohospodárske pôdy. 

Z hľadiska odstránenia/separácie mikroplastov z vôd môžu byť do budúcna zaujímavé postupy 
využívajúce membrány. Pomocou membránovej technológie môžu byť mikroplasty 
zachytávané pri ich hlavnom zdroji pred vypustením do kanalizácie (napr. odpadové vody z 
práčovní), v samotnej čistiarni odpadových vôd technológiou membránového bioreaktora 
MBR, alebo v terciárnom stupni dočistenia. Inými skúmanými technológiami sú pokročilé 
oxidačné procesy (ozonizácia, železany, Fentonova reakcia atď.) schopné produkovať 
reaktívne častice. Tieto postupy sa vyznačujú vysokou účinnosťou odstraňovania najmä 
organických zlúčenín a všeobecne sú využiteľné pri čistení odpadových i priesakových vôd. Pre 
dosiahnutie čo najlepších výsledkov, je možné tieto metódy rôzne modifikovať či kombinovať. 
Tieto postupy je možné používať aj ako predúpravu pred biologickým stupňom, alebo ako 
dočistenie za odtokom z čistiarne odpadových vôd (Kubiňáková a kol., 2018).  

V našej práci sme sa rozhodli prešetriť interakciu polystyrénových častíc a železanov, ako 
zelených oxidačních činidiel potenciálne aplikovateľných v procese predúpravy zložitejších 
substrátov v procesoch participujúich na čistení odpadových vôd. Časť výskumnej aktivity bola 
orientovaná na testovanie výkonu rôznych typov membrán pri odstraňovaní mikroplastov a 
mikrovlákien z pracej odpadovej vody.  

2. MATERIÁL A METÓDY 

Pokročilé oxidačné postupy – železnany  
Vodná disperzia polystyrénových (PS) mikročastíc (veľkosť v rozsahu 0,5 až 0,001 mm) s 
koncentráciou 10 mg/l bola vystavená účinkom železanov v koncentráciách 0,1; 0,7 a 1,6 
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mg/ml po dobu 20 min. Postupný rozklad železanov bol v priebehu reakcie sledovaný 
pomocou UV/VIS spektrometra HACH DR 6000 pri vlnovej dĺžke 520 nm. Na sledovanie 
možného rozkladu PS mikročastíc bol použitý citometer (ACEA NovoCyte 1000 3FL Channels 
3PMTs 488/405/642 nm). Skúmané častice boli značené fluoresceínom a ich rozklad bol 
sledovaný pomocou lasera pri vlnovej dĺžke 405 nm. 

Membránové technológie  
Membránové testy boli uskutočnené na laboratórnom membránovom zariadení LabSep 
využívajúce  cross-flow filtráciu. Testované boli ploché membrány s aktívnou plochou 140 cm2 
a špirálovo vinuté membrány s plochou 0,33 m2. Veľkosť pórov jednotlivých membrán sa 
pohybovala od 0,3 μm (MF - mikrofiltrácia) 0,01 μm (UF - ultrafiltrácia) až po 150 Da (NF - 
nanofiltrácia). Systém bol testovaný ako jedno i dvojstupňový. V oboch prevedeniach bol 
predradený predfilter s veľkosťou pórov 100 μm. Testovaná bola pracia voda po vypraní 
polyesterovej deky s prídavkom i bez prídavku tenzidov. V priebehu testov bolo sledované 
upchávanie membrán a s tým súvisiace zníženie ich výkonu. Zároveň bola mikroskopicky 
(Nikon Eclipse Ci-L s LED zdrojom žiarenia) pozorovaná prítomnosť mikrovláken na použitých 
membránach. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pokročilé oxidačné postupy – železnany  
Železany sú schopné  štiepiť častice polystyrénu, čo sa prejavilo nárastom počtu častíc. 
Koncentračný vlyv pridávaných železanov na výsledný počet častíc zobrazuje Obr. 1. Prvý 
stĺpec predstavuje počet častíc vo vode ako reačnom prostredí, druhý pôvodný počet 
mikročástic PS, a ostatné tri ich postupný nárast v roztoku. Iné ako tuhé rozkladné produkty 
neboli sledované.  
 

 
Obr. 1. Graf zobrazujúci nárast počtu mikročastíc PS po aplikácii zvolenej koncentrácie železanov. 

Membránové procesy 
Pri membránových testoch bolo dokázané, že mikroplasty neinteragujú s povrchom mikro- a 
ultrafiltračných membrán a neznižujú tým výkon samotného membránového zariadenia. 
Výkon filtračných membrán bol pri  filtrácii vody bez pridania tenzidov zastabilizovaný na 
hodnote 55 L/h/m2 pre UF a 50 L/h/m2 pre MF. V prípade dvojstupňovej separácie s UF a NF 
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membránami, kde bol sledovaný výkon membrán na odpadovú vodu obsahujúcu aniónové 
tenzidy, dosahoval výkon UF-membrány v priemere 10 L/h/m2 pri 4 bar. NF-membrána v 
druhom stupni vykazovala výkon 40 l/h/m2 pri 20 bar.  

4. ZÁVERY 
Aplikované železany, obyčajne schopné rozkladu až mineralizácie i zložitejších organických 
zlúčenín, v prípade inertných mikroplastov pôsobia skôr ako fragmentačný činiteľ. Mikroplasty 
sa stávajú menšími a pri zachovanej hmotnosti formálne narastá ich počet. Aplikácia železanov 
tak môže prispievať k vzniku sekundárnych mikroplastov. Na diskusiu zostáva schopnosť 
železanov následne koagulovať toto znečistenie. V prípade odstraňovania mikroplastov 
pomocou membrán z pracích vôd nie sú problémom samotné mikroplasty či mikrovlákna ale 
médium, v ktorom sa vyskytujú. V šedých vodách sa nachádza množstvo povrchovo aktívnych 
látok, ktoré znižujú výkon ultrafiltračnej membrány. Perspektívnejšie využitie membránovej 
technológie na odstraňovanie mikroplastov z odpadovej vody sa javí terciárne dočistenie 
alebo membránový bioreaktor MBR. V tomto prípade by boli mikroplasty odoberané 
v  prebytočnom kale, ktorý je možno termicky oxidovať.  
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ABSTRAKT 
Predkladaná práca hodnotí vplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu s možnosťou 
jeho zachytávania v aktivačnom procese. Dlhodobé sledovanie aktivačných systémov a ich vzájomné 
porovnávanie sa uskutočnilo pomocou respirometrických meraní a analytických stanovení arzénu. 
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že arzén mal z pohľadu celkového priebehu stimulačný účinok na 
mikroorganizmy aktivovaného kalu v oboch oxidačných stavoch (III a V), pričom účinok trojmocného 
arzénu vykazoval vyššiu stimuláciu. Na začiatku dávkovania arzénu sa dosahovala relatívne vysoká 
účinnosť jeho zachytávania v aktivačných systémoch (takmer 100 %), ktorá však neskôr rapídne klesla. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Arzén; aktivovaný kal; odpadové vody; respirometrické merania 

ABSTRACT 
The presented paper evaluates the impact of arsenic on the activity of microorganisms in activated 
sludge with the possibility of its uptake in the activation process. Long-term monitoring of the activation 
systems and their comparison was performed using respirometric measurements and arsenic analytical 
determination. According to achieved results, the arsenic had stimulative effect on the microorganisms 
in activated sludge in both oxidation forms (III and V). In addition, trivalent arsenic caused higher 
stimulation. At the beginning of arsenic dosing relatively high efficiency of its uptake was achieved in 
the activation systems (almost 100%), but later it rapidly decreased.  

KEYWORDS 
Arsenic; activated sludge; wastewater; respirometric measurements 

1. ÚVOD 
Hygienicky závažnými sa stávajú kovy s toxickým charakterom, ktoré sa do odpadových vôd 
(OV) môžu dostať prostredníctvom ťažby a spracovania rúd, povrchovej úpravy kovov, 
spaľovania fosílnych palív, používania pesticídov, herbicídov, vysúšadiel plodín a pod. Vyššie 
koncentrácie niektorých ťažkých kovov môžu pôsobiť toxicky na aktivitu mikroorganizmov 
aktivovaného kalu a deflokulačne vo vzťahu k jeho separačným vlastnostiam, čím môžu 
výrazne ovplyvniť účinnosť biologického čistenia OV (Soon-An a kol., 2010). Na druhej strane, 
čistiarne OV zohrávajú funkciu regulátora distribúcie ťažkých kovov do jednotlivých zložiek 
vodného prostredia. Jedným z ťažkých kovov, ktorý predstavuje riziko je arzén (As), ktorý sa 
vo vode vyskytuje zvyčajne v dvoch rozpustných formách, a to ako As(III) (arzenitan) a As(V) 
(arzeničnan) (Pal, 2015). Z tohoto dôvodu je kvantitatívne vyhodnotenie toxicity As na 
aktivovaný kal dôležitým parametrom, potrebným pre posúdenie vplyvu OV kontaminovaných 
arzénom na procesy biologického čistenia OV. 
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2. MATERIÁL A METÓDY 

Príprava roztokov 
Zásobný roztok As(V) s koncentráciou 1000 mg·l-1 sa pripravil rozpustením presne známeho, 
vopred vypočítaného a odváženého množstva heptahydrátu hydrogenarzeničnanu disodného 
(Na2HAsO4.7H2O) v destilovanej vode. Rovnakým spôsobom sa pripravil aj zásobný roztok 
As(III) za použitia oxidu arzenitého (As2O3).  

Stanovenie koncentrácie As(III), As(V) a celkového As 
Koncentrácia As(III), As(V) a celkového arzénu vo vzorkách kalovej vody sa stanovovala 
pomocou metódy prietokovej chronopotenciometrie na elektrochemickom analyzátore 
EcaFlow (Beinrohr a kol., 2010).  

Stanovenie koncentrácie celkovej sušiny kalu  
Koncentrácia celkovej sušiny kalu sa stanovila gravimetricky podľa (Horáková M., 2003). 

Laboratórne reaktory a zloženie substrátu 
Biologický aktivovaný kal sa kultivoval v troch semikontinuálnych reaktoroch (R1, R2 a R3) 
s celkovým objemom 3 litre, ktoré boli umiestnené na magnetických miešadlách. Reaktory sa 
prevádzkovali pri laboratórnej teplote. Prevzdušňovanie aktivovaného kalu sa zabezpečilo 
prevzdušňovacími fritami. Objemové zaťaženie vyjadrené ako BSK5 sa udržiavalo na úrovni 0,4 
kg·m-3·d-1 a hydraulická doba zdržania bola 2 dni. Kal sa adaptoval pri veku kalu 15 dní. Zvyšný 
kal sa nechal odsedimentovať, následne sa odobral supernatant do zvyškového objemu 
reaktora 1,5 litra a pridal sa modelový substrát a voda do celkového objemu reaktora. Substrát 
bol jednorázovo dávkovaný každých 24 hodín, pričom pozostával z glukózy, z peptónu, zo 
škrobu, z chloridu amónneho a dihydrogenfosforečnanu draselného v súlade s pomerom 
BSK5:N:P=100:5:1. Na udržiavanie neutrálneho prostredia sa do systému pridával hydrogen- 
uhličitan sodný. Po 46 dňoch adaptácie sa do reaktora R2 začal dávkovať As(III) a do reaktora 
R3 As(V), pričom reaktor R1 slúžil ako referenčný model bez prídavku As. As sa do aktivačných 
systémov dávkoval v troch rozdielnych objemových zaťaženiach: 0,5; 1,5 a 3 mg·l-1·d-1. 

Respirometrické merania 
Meranie aktivity biologického kalu v jednotlivých reaktoroch sa uskutočnilo respirometricky, 
meraním endogénnej (rV,ox,en) a celkovej objemovej respiračnej rýchlosti (rV,ox,t) pomocou 
kyslíkovej sondy (MultiLine® Multi 3510 IDS, fy WTW Slovensko) v respiračnej cele s objemom 
300 ml. Pred uskutočnením každého merania sa odobratý aktivovaný kal z laboratórneho 
reaktora prevzdušňoval bez prítomnosti exogénneho substrátu (glukózy) max. 24 h. Rovnako, 
pred samotným vložením kyslíkovej sondy do respirometrickej cely sa kal prevzdušňoval, kým 
sa nedosiahla koncentrácia kyslíka v aktivačnej zmesi 7–8 mg·l-1. Aktivačná zmes sa nepretržite 
premiešavala za použitia magnetického miešadla. Glukóza sa pridávala v takom množstve, aby 
jeho koncentrácia vyjadrená v kyslíkových jednotkách dosahovala 12 mg·l-1. Kvantitatívne 
vyhodnotenie účinku As v % sa uskutočnilo na základe porovnávania exogénnej respiračnej 
rýchlosti (rX,ox) dosahovanej v aktivačných systémoch s prídavkom As (R2 a R3) s respiračnou 
rýchlosťou v referenčnom aktivačnom systéme R1 (bez prídavku As). Účinnosť zachytávania 
As v % v aktivácii bola vypočítaná na základe zistenej koncentrácie As v systémoch a 
vypočítaných hodnôt odstránenia objemového zaťaženia ΔBvAs a objemového zaťaženia BvAs 
na As(III) a As(V) pre filtrovaný výstup. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Grafický priebeh exogénnych respiračných rýchlosti rX,ox v aktivačných systémoch 
v jednotlivých dňoch experimentu znázorňuje Obr 1. Z tohto priebehu je evidentné, že 
v systémoch s prídavkom As (R2 a R3) sa počas celého priebehu dávkovania As v prevažnej 
miere dosahovali vyššie hodnoty exogénnej respiračnej rýchlosti v porovnaní s hodnotami 
v referenčnom systéme R1. Ani zvyšujúce sa objemové zaťaženie arzénom na hodnotu  
1,5 mg·l-1·d-1 nemalo výrazne negatívny vplyv na respiračnú rýchlosť kalu v systémoch 
s prídavkom As. Až pri objemovom zaťažení arzénom 3,0 mg·l-1·d-1 je badateľný postupný 
pokles exogénnej respiračnej rýchlosti v aktivačných systémoch R2 a R3, až nakoniec v 50. deň 
dávkovania As sa tieto hodnoty vyrovnali respiračnej rýchlosti v referenčnom systéme R1. 
Dokonca v systéme R2, v ktorom boli výrazne zhoršené sedimentačné vlastnosti kalu, bola 
dosahovaná vyššia exogénna respiračná rýchlosť než v systéme R3.  

Obr. 1. Grafický priebeh respiračných rýchlosti rX,ox v aktivačných systémoch 

Z pohľadu celého priebehu respirometrických meraní je možné konštatovať, že arzén v oboch 
oxidačných formách mal stimulačný účinok na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. 
V prostredí reaktora R2 s prítomnosťou As(III) bola pozorovaná vyššia stimulácia, ktorej 
hodnoty pri objemovom zaťažení As 3 mg·l-1·d-1 dosahovali až 93 %. V prípade reaktora R3 s 
prítomnosťou As(V) sa hodnoty pohybovali v rozmedzí do 50 %, okrem výkyvu v 24. dni, kedy 
stimulácia dosiahla hodnotu až 65%. V posledných dňoch experimentu došlo k postupnému 
poklesu stimulácie v oboch aktivačných systémoch R2 a R3.  

Grafická závislosť na Obr. 2 zobrazuje akou účinnosťou sa zachytával celkový As  v jednotlivých 
aktivačných systémoch. Z dosiahnutých výsledkov je evidentné, že na začiatku dávkovania sa 
dosahovala relatívne vysoká účinnosť jeho zachytávania, ktorá však neskôr rapídne klesla. Po 
postupnej adaptácii mikroorganizmov aktivovaného kalu účinnosť zachytávania As pozvoľna 
narastala a to do obdobia, kým nedošlo k prvému zvýšeniu objemového zaťaženia arzénom. 
Po tomto zvýšení účinnosť zachytávania As nielen poklesla, ale sa aj udržiavala približne na 
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rovnakej úrovni. Pri druhom zvýšení objemového zaťaženia arzénom je sledovaný opätovný 
pokles účinnosti jeho zachytávania, ktorý v prípade reaktora R3 pretrvával až do konca 
experimentu (menej ako 10 %). V prípade reaktora R2 z dôvodu pridávania flokulantu (zmesné 
činidlo Fe2(SO4)3 a  Al2(SO4)3) od 34. dňa dávkovania As účinnosť zachytávania postupne 
narastala až nakoniec dosahovala takmer 100 %, čo bolo spôsobené pravdepodobne jeho 
chemickým zrážaním resp. jeho adsorpciou na vznikajúci železitý a hlinitý chemický kal.  

Obr. 2. Účinnosť zachytávania As v aktivačných systémoch 

4. ZÁVERY 
Cieľom respirometrických meraní bolo dlhodobé sledovanie vplyvu As(III) a As(V) na aktivitu 
mikroorganizmov aktivovaného kalu. Testy sa uskutočnili s kalom z troch laboratórnych 
modelov, pričom jeden z nich slúžil ako referenčný model a do dvoch bol dávkovaný arzén. Z 
výsledkov respirometrických meraní je možné konštatovať, že arzén mal z pohľadu celkového 
priebehu stimulačný účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu v oboch oxidačných 
stavoch. Účinnosť zachytávania arzénu v aktivačných systémoch bez pridania flokulantu 
nebola výrazná. 
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OVLIVNĚNÍ DENITRIFIKAČNÍCH VLASTNOSTÍ AKTIVOVANÉHO KALU 
ATRAZINEM 

EFFECT OF ATRAZINE ON DENITRIFICATION PROPERTIES OF SLUDGE 

Hrich K.*, Schrimpelová K., Pániková K., Mosná S. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie, Žižkova 17, 602 00 Brno 
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ABSTRAKT 
V laboratorních batch testech byly nastaveny denitrifikační podmínky, které umožňují odstraňování 
emergentního mikropolutantu, atrazinu, pomocí aktivovaného kalu. Testy byly prováděny na kalu 
z městské čistírny odpadních vod. Na začátku testu byl do kalu dávkován metanol (zdroj uhlíku) 
s atrazinem a roztok obohacený o dusičnany, v kontrolním vzorku bez atrazinu. V průběhu testu byly 
sledovány podmínky ovlivňující průběh denitrifikace, např. koncentrace O2, pH, teplota a ORP. Následně 
byl vyhodnocen vliv atrazinu na denitrifikaci a úbytek atrazinu. Z našich výsledků vyplývá, že 
denitrifikační rychlost nebyla testovanou koncentrací atrazinu ovlivněna a koncentrace atrazinu klesla o 
21,4 %. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Aktivovaný kal; atrazin; denitrifikace; inhibice; mikropolutant; účinnost odstranění 

ABSTRACT 
In the laboratory batch tests, denitrification conditions were set up  to allowed the removal of a selected 
emergent micropollutant, atrazine, by activated sludge. The tests were performed on activated sludge 
from a municipal treatment plant. Dissolved oxygen was eliminated from the sludge by argon to provide 
anoxic conditions. Metanol with atrazine and nitrate solution were added to the sludge at the beginning 
of the test. The conditions influencing the denitrification were monitored, e.g. concentration of O2, pH, 
temperature and ORP. The influence of atrazine on denitrification was evaluated. No impact on the 
denitrification rate was found and the concentration of atrazine dropped by 21.4 %. 

KEYWORDS 
Activated sludge; atrazine; denitrification; inhibition; micropollutant; removal efficiency 

1. ÚVOD 
Atrazin (2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin) je jedním z celosvětově 
nejpoužívanějších herbicidů (Zhou a kol., 2017), patřících do skupiny triazinových pesticidů. 
Velkým problémem triazinů je nízká biodegrabilita a dlouhodobé přetrvávání ve vodním 
prostředí nejen mateřských látek, ale i jejich metabolitů. Doba perzistence je v závislosti na 
okolních podmínkách delší než dva roky. Dlouhodobě přetrvávají v podzemních vodách za 
vzniku metabolitů. Podle Integrovaného registru znečištění v České republice již není 
registrován žádný přípravek s obsahem atrazinu ani žádná výroba tohoto pesticidu. I tak je na 
odtoku z čistíren odpadních vod atrazin detekován, v nízkých koncentracích. Např. podle 
monitoringu látek na ČOV Brno z roku 2013 a 2015, byly zjištěny koncentrace atrazinu 20 a 40 
ng/l (Halešová, 2015). V zemích, kde se atrazin stále používá, jsou tyto hodnoty vyšší, např. ve 
Španělsku byly zjištěny hodnoty až 124 ng/l (Köck-Schulmeyer a kol., 2013).  

Přestože jsou pesticidy jednou z nejvíce prostudovaných organických polutantů ve vodním 
prostředí, jejich výskytem a chováním na čistírnách odpadních vod se zabývalo jen málo studií 
(Stamatis a kol., 2010). Důvodem může být všeobecné spojování pesticidů spíše se 
zemědělstvím (Köck-Schulmeyer a kol., 2013).  
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Řada studií byla zaměřena zejména na odstraňování pesticidů z vody pomocí sorpce na různé 
materiály, jako jsou například aktivní uhlí, odpad ze zemědělství, dřevění odpad, popílek, kal 
z čistíren odpadních vod (Kahle a kol., 2008) a další. Tato práce je zaměřena nejen na zjištění 
možného ovlivnění (inhibici) aktivovaného kalu, ale zejména na vyhodnocení možné 
degradace pesticidu (atrazinu) za denitrifikačních podmínek. 

2. MATERIÁL A METODY 

Batch test 
Na začátku testu byla do 2,5 litrových lahví připravena směs aktivovaného kalu z městské 
čistírny odpadních vod, roztoku dusičnanu draselného, metanolu a atrazinu. Aktivovaný kal 
byl naředěn destilovanou vodou s přidaným NaHCO3 (3 g.l-1) na 0,5 g.l-1 nerozpuštěných látek. 
K aktivovanému kalu byl přidán roztok dusičnanu draselného, tak aby výsledná koncentrace 
N-NO3 byla 75 mg.l-1. Toto množství zajistilo zdroj dusičnanů po celou dobu testu (28 dní). 
Lahve byly rozděleny na dvě varianty a to na kontrolní lahve (bez ATR) a lahve s obsahem 
sledované látky (ATR1, ATR2). Do kontrolního vzorku tedy atrazin přidán nebyl. Celkový objem 
směsi byl 2,2 litru a toto množství bylo promícháváno při 200 otáčkách za minutu po celou 
dobu testu. Aby bylo dosaženo anoxických podmínek, byl kyslík z kalu vytěsněn argonem. 

V průběhu testu, v dvou až třídenních intervalech, se přidával do všech vzorků metanol 
v nadstechiometrické dávce 42 µl čistého metanolu za den, který sloužil jako zdroj uhlíku pro 
denitrifikační bakterie. Ve stejných intervalech byly v kontrolních vzorcích sledovány 
parametry zajišťující denitrifikační podmínky (viz Tab. 1.). Do vzorků obsahujících atrazin 
nebylo v průběhu testu zasahováno, aby nebyla ovlivněna koncentrace atrazinu. Měření a 
odběr vzorků v ATR1 a ATR2 byly provedeny až na konci testu.  

Teplota, pH, koncentrace kyslíku, ORP a konduktivita byly měřeny pomocí sond HACH-Lange 
HQ40d. N-NOx byly měřeny UV absorpční metodou sondou Hach optical Nitratax plus sc. N-
NO2 byly stanoveny spektofotometricky vybarvením1-naftolem při vlnové délce 515 nm. N-
NO3 byly vypočteny z rozdílů koncentrací N-NOx a N-NO2. Pro stanovení CHSKCr byla použita 
semi-mikrometoda s dichromanem draselným v kyselém prostředí a výpočet byl proveden na 
základě rozdílů intenzity zbarvení při 445 nm. Koncentrace atrazinu byly stanoveny pomocí 
HPLC-UV podle normy ISO 11264:2005 (Soil quality – Determination of herbicides – Method 
using HPLC with UV-detection).  

Test inhibice respirace 
Zkouška inhibice aktivovaného kalu byla provedena podle normy ČSN EN ISO 8192 (Zkouška 
inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního 
dusíku). 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Batch test 
Po srovnání výsledků na konci testu mezi kontrolou a ATR1(2) bylo zjištěno, že po 28 dnech 
došlo k podobnému stejnému snížení koncentrace N-NO3 na koncentraci zhruba 0,5 g.l-1 (viz 
Tab. 1.). Proto je obdobná i vypočítaná průměrná denitrifikační rychlost, která byla u všech 
vzorků 2,66 mg.l-1.d-1.  
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 Tab. 1. Hodnoty sledovaných parametrů v batch testech na začátku a na konci testu. 

    kontrola (bez ATR) ATR1 ATR2 
den testu 0 28 0 28 0 28 

T °C 22,7 26,1 22,9 26,0 22,8 25,9 
pH - 8,47 7,39 8,47 7,53 8,47 7,49 

O2 mg.l-1 0,68 1,73 0,11 0,64 0,09 0,42 

κ µS.cm-1 3213 2187 3209 2163 3210 2160 
ORP mV 45 159 48 -68 48 -71 

N-NO2 mg.l-1 0,045 0,013 0,045 0,013 0,045 0,015 

N-NO3 mg.l-1 75,1 0,55 75,1 0,50 75,1 0,52 

CHSKCr mg.l-1 450 520 450 750 450 1030 

c(atr.) µg.l-1 - - 99,6  86,8  96,6  67,5  
rD mg.l-1.d-1 - 2,66 - 2,66 - 2,66 

 

Z toho plyne, že počáteční koncentrace atrazinu zhruba 100 µg.l-1 ve zkoušených vzorcích 
neovlivnila aktivitu denitrifikačních bakterií. Jediný rozdíl ve výsledných hodnotách na konci 
testu byla zcela odlišná hodnota ORP, kdy v kontrole byla 159 mV a ve vzorcích s atrazinem -
68 a -71 mV. Hodnoty ORP byly patrně ovlivněny zvyšující se koncentrací kyslíku v kontrole 
(1,73 mg/l) na rozdíl od ATR1(2), kde se koncentrace udržovala kolem 0,5 mg/l. Ve vzorcích 
ATR1 a ATR2 došlo po 28 dnech ke snížení koncentrace antrazinu o 12,9 % (ATR1) respektive 
o 30,1 % (ATR2). V malé míře byl ve vzorcích s přídavkem atrazinu zjištěn také jeho metabolit 
desethylatrazin (0,85 µg.l-1 ATR1, 3,0 µg.l-1 ATR2). Ostatní metabolity jako deisopropylatrazin, 
diaminochlor-triazin a hydroxytriazin nebyly zjištěny.  Oproti pokusům za přítomnosti kyslíku 
(Zhou, 2017) je odbourávání atrazinu za denitrifikačních podmínek pomalejší a méně účinné, 
ale možné. Pokud by došlo vlivem dalších látek přítomných v kalu k inhibici citlivějších 
nitrifikačních bakterií, stále by tu byla možnost degradace denitrifikanty. 

Test inhibice respirace 

 
Obr. 1. Inhibiční křivky spotřeby kyslíku aktivovaným kalem pro koncentrace atrazinu od 25 do 1000 g.l-1 
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Testy inhibice respirace aktivovaného kalu potvrdily, že přídavek atrazinu neovlivňuje 
heterotrofní respiraci aktivovaného kalu, neboli nedochází k inhibici denitrifikačních bakterií 
ani při velmi vysokých dávkách až 1000 µg.l-1 (viz Obr. 1). Nejcitlivěji, jak se dalo očekávat, 
reagovaly nitrifikační bakterie, pro které byla vypočítána i hodnota EC50 = 67 µg.l-1. 
K podobným výsledkům došli Laursen a Carlotn (1999), kteří zjistili, že atrazin inhibuje proces 
nitrifikace ve vodních sedimentech při koncentracích 50 a 100 µg.l-1 (Laursen a Carlton, 1999). 
Tito autoři také tvrdí, že i denitrifikace byla inhibována při 100 µg.l-1 atrazinu, což neodpovídá 
naším výsledkům (viz Obr. 1), kdy právě od 100 µg.l-1 atrazinu výše k inhibici heterotrofních 
bakterií, kam spadají i denitrifikační mikroorganismy, již nedocházelo. 

4. ZÁVĚRY 
Na základě našich experimentů bylo zjištěno, že koncentrace atrazinu 100 µg.l-1 neovlivňuje 
denitrifikační rychlost aktivovaného kalu, což potvrzuje i test inhibice respirace kyslíku 
aktivovaným kalem. Rozdíl ORP mezi kontrolou a vzorky s atrazinem mohl být způsoben 
rozdílnými koncentracemi kyslíku na konci pokusu. 

Za 28 dní průběhu batch testu byl zjištěn úbytek atrazinu denitrifikací o 12 %, respektive o 
30 %. Biodegradace atrazinu za denitrifikačních podmínek je pomalejší a méně účinná, 
nicméně denitrifikační bakterie jsou k inhibici atrazinem méně náchylné než nitrifikanti. 

PODĚKOVÁNÍ 
Tato práce vznikla za přispění Specifického výzkumu č. FAST-S-19-5835 Vysokého učení 
technického v Brně. 
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CHOVÁNÍ TERBUTHYLAZINU ZA DENITRIFIKAČNÍCH PODMÍNEK 

THE BEHAVIOUR OF TERBUTHYLAZINE UNDER DENITRIFYING CONDITIONS 
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie, Žižkova 17, 602 00 Brno   
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ABSTRAKT 
Společný výskyt emergentních polutantů (např. pesticidy) s dusičnany v odtoku ze zemědělských ploch 
vyvolává otázku, jak ovlivňují funkci denitrifikačních bioreaktorů a zda se v nich odstraňují. 
Byla navržena metodika testování vlivu látek na denitrifikaci a jejich osudu v průběhu denitrifikačního 
procesu. Jednorázový test umožňuje vyhodnotit inhibici denitrifikační rychlosti, adsorpci testované látky 
na organický materiál a její biodegradaci. 
Byl proveden sedmidenní test s terbuthylazinem o výchozí koncentraci 0,1 mg.l-1. Terbuthylazin 
nepůsobil inhibičně na denitrifikaci. Jeho úbytek biodegradací byl 5 %, adsorpcí na dřevěné hobliny  
20 %. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Adsorpce; biodegradace; denitrifikační bioreaktory; terbuthylazin; test inhibice denitrifikace 

ABSTRACT 
The co-occurrence of emergent pollutants (e.g. pesticides) with nitrates in agricultural runoff raises 
questions about their effect on the function of denitrification bioreactors, and their removal. 
The paper proposes a method to test the effect on denitrification of certain substances, and their fate 
during the denitrification process. A batch test was performed to evaluate denitrification rate inhibition, 
adsorption on organic material, and biodegradation. 
A seven-day test was performed with terbuthylazine (initial concentration 0.1 mg.l-1), which was found 
not to inhibit denitrification. Losses due to biodegradation and adsorption on wood shavings were 5% and 
20%, respectively. 

KEYWORDS 
Adsorption; biodegradation; Denitrification inhibition assay; denitrifying bioreactors; terbuthylazine 

1. ÚVOD 
Denitrifikační bioreaktory představují účinný nástroj pro odstraňování dusičnanů z vod 
odtékajících ze zemědělsky obhospodařovaných ploch (Christianson a kol., 2016). Jedná se o 
in situ technologii, která využívá kontejnerový systém naplněný vhodným organickým 
materiálem. Náplň bioreaktoru je dlouhodobým zdrojem biodostupného organického uhlíku 
a podporuje tak heterotrofní denitrifikaci, přeměňující dusičnany na plynný dusík. Tato její 
funkce je založena na třech klíčových aspektech: biodostupný organický uhlík uvolňovaný z 
náplňového materiálu zajišťuje anoxické prostředí, je donorem elektronů při denitrifikačním 
procesu a slouží jako substrát pro růst denitrifikačních mikroorganismů (Schipper a kol., 2010).  

Odtok ze zemědělsky obhospodařovaných ploch je často kontaminován dusičnany a 
agrochemikáliemi jako jsou pesticidy nebo veterinární antibiotika, proto se objevila řada 
otázek, zda jsou denitrifikační bioreaktory schopny odstranit tyto látky z vody a jak ovlivňuje 
jejich společný výskyt účinnost denitrifikace (Schipper a kol., 2010). Problematika má i širší 
environmentální kontext, protože denitrifikace běžně probíhá i v podzemních vodách, které 
bývají také kontaminovány těmito emergentními polutanty. 
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Testy chování látek v denitrifikačních bioreaktorech nejsou standardizovány. Cílem pilotní 
studie proto bylo navrhnout a odzkoušet metodiku testování vlivu emergentních polutantů na 
denitrifikaci a jejich osud v průběhu denitrifikačního procesu.  

Terbuthylazin (TER) byl pro tuto studii vybrán jako modelová látka na základě údajů o jeho 
využití v České republice a zjištěních při monitoringu vody. TER je herbicid, který spadá do 
skupiny chloro-triazinových pesticidů. V rostlinách působí jako inhibitor fotosyntézy. 
Terbuthylazin je se skupiny s-triazinů nejstálejší v povrchových vodách (Carafa a kol., 2007). V 
podzemních vodách se jeho poločas rozpadu pohybuje v rozmezí od 263 do 366 dní (Navarro 
a kol., 2004).   

2. MATERIÁL A METODY 

Princip testu 
Test je navržen jako jednorázový. Pracuje se 3 paralelními vzorky, které se liší složením 
kapalného média (Tab. 1). Jako zdroj uhlíku slouží topolové hobliny. 

Tab. 1. Princip testu 

Vzorek Složení kapalného média Popis 
1 KNO3 (30 mg.l-1 N-NO3), NaHCO3 (3 g.l-1), 

metanol 
Probíhá denitrifikace. 

2 KNO3 (30 mg.l-1 N-NO3), NaHCO3 (3 g.l-1), 
testovaná látka – roztok v metanolu 

Probíhá denitrifikace, biodegradace testované 
látky a její adsorpce na dřevní štěpku. 

3 KNO3 (30 mg.l-1 N-NO3), NaHCO3 (3 g.l-1), 
testovaná látka – roztok v metanolu, inhibitor 
(INH; HgCl2 konc. 6,5 mg.l-1) 

Biologické procesy neprobíhají, probíhá 
adsorpce testované látky na dřevní štěpku. 

 

Vliv emergentních polutantů na denitrifikaci je hodnocen na základě inhibice denitrifikační 
rychlosti, která je vypočtena jako množství odstraněného dusičnanového dusíku za časovou 
jednotku. Vliv testované látky se zjistí porovnáním denitrifikačních rychlostí vzorku 2 a 1. Z 
obsahu testované látky v supernatantu vzorku 3 se stanoví úbytek testované látky vlivem 
adsorpce. Porovnáním obsahu testované látky v supernatantu vzorku 2 a 3 se stanoví úbytek 
testované látky vlivem biodegradace. 

Provedení testu 
Pro 2 opakování se použije 6 skleněných 2-litrových lahví. Do každé lahve se odváží 25 g 
topolových hoblin frakce 1,5 – 1,0 mm. Přidá se 2000 ml deionizované vody obohacené o KNO3 
a NaHCO3. Obsah každé lahve se probublá argonem, až koncentrace O2 klesne pod 0,5 mg.l-1. 
Lahve se následně uzavřou a inkubují v termostatu při T = 20 °C a bez přístupu světla.  

Po uplynutí 48 hodin se z každé lahve pipetou odebere 25 ml vzorku, ve kterém se stanoví 
koncentrace N-NOx, O2 a ORP. Poté se lahve rozdělí do tří typů vzorků – viz Tab. 1 a přidají se 
do nich činidla tak, aby celkový přidaný objem činil ve všech lahvích 4 ml a aby ve všech lahvích 
byla stejná výsledná koncentrace metanolu. Po promíchání se odebere z každé lahve vzorků 2 
a 3 10 ml kapalné fáze pro stanovení okamžité adsorpce.  
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Po uplynutí zvolené inkubační doby se pokus ukončí. Ihned po otevření se odebere 10 ml 
kapalné fáze ze vzorků 2 a 3. Ve všech lahvích se změří koncentrace O2, ORP a pH. Potom se 
vzorky zfiltrují přes papírový filtr a v supernatantu se stanoví N-NOx, a CHSKCr.  

Ověření metodiky s terbuthylazinem 
TER (analytical standard) byl zakoupen u výrobce SIGMA-ALDRICH, v práškové formě. Zásobní 
roztok byl připraven rozpuštěním v metanolu na koncentraci 1000 mg.l-1. Koncentrace TER ve 
vzorcích byla 0,1 mg.l-1. 

Pro stanovení vybraných ukazatelů byly použity následující analytické metody. Hodnoty pH, 
O2, ORP a konduktivita byly měřeny pomocí multimetru Hach HQ40D (Loveland, Colorado, 
USA). N-NOx byl stanoven pomocí absorpční UV metody na optické sondě Nitratax plus sc 
Sensor (Loveland, Colorado, USA). Analýzu koncentrace TER zabezpečovalo Centrum pro 
výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX, metodou kapalinové chromatografie s 
tandemovou hmotnostní detekcí. Chromatografický systém Agilent 1200 (Agilent, Santa Clara, 
CA, USA) byl připojen online k hmotnostnímu spektrometru ESI / QqQ Agilent Triple Quad 
6410 (Agilent, Santa Clara, CA, USA). 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Metodika testu 
Výchozí koncentrace 30 mg.l-1 N-NO3 je dostatečná pro zajištění denitrifikačních podmínek po 
dobu 7 dní, a to i při dávkování metanolu, které bylo u použitého TER nevyhnutelné s ohledem 
na jeho rozpustnost. Při delší testovací době by bylo nutné výchozí koncentraci N-NO3 zvýšit 
nebo N-NO3 dodávat v průběhu testu. 

Během testu se z dřevěných pilin uvolňují organické látky kyselého charakteru. Dávka 3 g.l-1 
NaHCO3 má dostatečnou pufrační schopnost pro udržení pH příznivého pro denitrifikaci. 

Z 25 g topolových hoblin frakce 1,5 – 1,0 mm se uvolní dostatečná CHSKCr pro podporu 
denitrifikace, a to i bez přídavku metanolu. Tato frakce se osvědčila i s ohledem na 
reprodukovatelnost výsledků, která se s rostoucí velikostí částic zhoršuje. 

Probublání argonem je vhodné vzhledem k urychlení náběhu denitrifikace. 

Výsledky testu s terbuthylazinem 
V Tab. 2 jsou uvedeny průměrné počáteční a konečné parametry testu. Počáteční hodnoty 
byly změřeny před dávkováním zkoumané látky.   

Tab. 2.  Počáteční a konečné parametry testu s TER 

 Počáteční parametry  Konečné parametry 

Označení 
vzorku 

pH ORP N-NOX TER ve vzorku  pH ORP O2 N-NOX CHSKCr TER ve vzorku 

 mV mg.l-1 mg.l-1   mV mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 
1 8,3 83 25,8 0,000  7,8 -123 0,2 5,5 340 0,000 
2 8,3 83 26,0 0,070  7,9 -6 0,2 5,1 280 0,060 
3 8,5 83 28,4 0,070  8,2 168 5,6 25,5 450 0,063 
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Denitrifikace v lahvích s TER (2) probíhala podobnou průměrnou rychlostí jako v lahvích bez 
přídavku TER (1), a to 2,72 mg.l-1.d-1 resp. 2,71 mg.l-1.d-1. TER v koncentraci 0,1 mg.l-1 tedy 
neměl po dobu 7 dní vliv na rychlost denitrifikace.  

Okamžitá adsorpce na piliny byla ve všech vzorcích průměrně 11 %. V dalším průběhu pokusu 
byla průměrně 10 %. Úbytek TER biodegradací ve vzorku 2 byl 5 %. Podíl jednotlivých procesů 
je v procentech znázorněn v grafu na Obr. 1.   

4.  
Obr. 1. Úbytek TER během pokusu 

4. ZÁVĚRY 
Navržená metodika testování se osvědčila pro testování chování emergentních polutantů za 
denitrifikačních podmínek a bude použita pro testování dalších látek. Bude dále rozvinuta, aby 
umožňovala i dlouhodobější testy. 

TER v koncentraci 0,1 mg.l-1 nepůsobil v 7-denním testu inhibičně na denitrifikaci. Jeho úbytek 
biochemickými procesy a adsorpcí byl nízký. 
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VÝSKYT TĚŽKÝCH KOVŮ V KALU DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ 

OCCURENCE OF HEAVY METALS IN THE SLUDGE OF THE SECONDARY SETTLING 
TANKS 

Ďurišová K.*, Nábělková J., Pollert J. 
České vysoké učení technické v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7,   166 29 
 Praha 6 
*autor pro korespondenci, email: kristyna.durisova@cvut.cz 

ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá výskytem těžkých kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb a Zn) v kalu a ve vodě dosazovacích nádrží 
na staré vodní lince ÚČOV v Praze. Monitoring probíhal během dvou kampaní v letech 2018 a 2019. Z 
prvotních výsledků lze říci, že nebyl potvrzen očekávaný trend vazebného chování kovů, tedy že s 
rostoucí dobou zdržení se koncentrace kovu v kalu bude zvyšovat a ve vodě snižovat. Zároveň nelze 
rozdíly v koncentracích kovů v jednotlivých odběrových místech vztahovat k rozdílnému podílu 
organické hmoty. Dle distribučního koeficientu je největším nebezpečím pro organismy v recipientu 
olovo, které může zůstávat v rozpuštěné formě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírna odpadních vod; dosazovací nádrž; kvalita vod; těžké kovy 

ABSTRACT 
The paper deals with heavy metals concentrations (Cd, Cu, CR, Ni, Pb and Zn) in sludge and in water 
from the settling tanks of the old water line of WWTP Prague. Heavy metals were monitored during two 
campaigns in 2018 and 2019. According to primary results it can be said that the expected trend in the 
binding behavior of metals have not been confirmed, ie with increasing retention time in tanks the metal 
concentration will increase in the sludge and decrease in the water. Differences in metal concentrations 
at individual sampling sites are not related to a different amount of organic matter. According to the 
distribution coefficient, a pottential risk to organisms in the recipient is lead, which may remain in 
dissolved form 

KEYWORDS 
Heavy metals;  secondary settling tank; wastewater treatment plant; water quality 

1. ÚVOD 
Těžké kovy jsou látky, které ve vodním prostředí preferují vazbu do pevné fáze a v rozpuštěné 
formě se vyskytují pouze v nízkých koncentracích. Díky vysokému podílu organické hmoty 
(OM) a velmi malé zrnitosti je čistírenský kal ideálním prostředím pro jejich absorpci 
(Nábělková, 2011).  

Některé z těžkých kovů (Cu, Cr a Ni) způsobovaly v nedávné minulosti závažné problémy v 
provozu Ústředí čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV) (Rýznarová, 2017), proto byl výzkum 
zaměřen na sledování chování vybraných těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) ve vztahu k 
funkci dosazovací nádrže, jakožto klíčovému objektu čistírny odpadních vod (ČOV) z hlediska 
vlivu na recipient. Dosazovací nádrž je jeden z posledních objektů na ČOV, a tak se její účinnost 
přímo projevuje na vnosu znečištění do životního prostředí. 

Ze znalosti chování těžkých kovů ve vodním prostředí lze předpokládat, že čím delší bude doba 
zdržení pevné matrice (kalu) v nádrži, tím vyšší koncentrace kovu v ní bude a naopak, v kapalné 
fázi by se měla koncentrace kovů snižovat.   
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2. MATERIÁL A METODY 
Odběr vzorků probíhal na dosazovací nádrži staré vodní linky ÚČOV v Praze. K separaci kalu od 
vyčištěné odpadní vody zde slouží osm starých a čtyři novější dosazovací nádrže. Jedná se o 
kruhové, radiálně protékané nádrže. Aktivační směs natéká středovým vtokovým objektem. 
Usazený kal je stírán ke středu nádrže shrabováky, odkud gravitačně odtéká do čerpací stanice 
vratného a přebytečného kalu.  

Pomocí odběrů z různých míst v nádrži jsou zjišťovány vlastnosti kalu a díky získaným 
výsledkům lze kal hodnotit v závislosti na různých faktorech. Vzorky pro analýzu těžkých kovů 
byly odebírány v letech 2018 a 2019 (duben, květen 2018 ladění metodického postupu, září 
2018, červen 2019 vzorkování pro hodnocení chování kovů v dosazovací nádrži ve vztahu k 
době zdržení). 

Vzorky byly odebírány ponorným čerpadlem, postupně ve směru od středu nádrže. V září bylo 
odebráno 10 vzorků ze dna nádrže, první vzorek ze 4 m od středu nádrže, poslední ve 22 m. 
V červnu byly vzorky odebírány po 4 m (od 4 do 20 m od středu nádrže), a to ve čtyřech 
úrovních (dno, 0,5 m ode dna, 1 m ode dna, hladina). Dohromady bylo v červnu odebráno 20 
vzorků, pouze u 8 z nich se však podařilo získat dostatečné množství kalu pro analýzu těžkých 
kovů.  

Z každého odběrného místa byl odebrán cca 1 l vzorku do plastové vzorkovnice. V laboratoři 
byly vzorky centrifugovány, supernatant byl pipetován do PE vzorkovnic a fixován kyselinou 
dusičnou. Odstředěný kal byl zmražen, sušen lyofilizací a rozkládán směsí HNO3 a H2O2 (poměr 
9:1) tlakovým mikrovlnným rozkladem dle metodiky EPA 3051 (1993). Analýza byla prováděna 
na atomovém absorpčním spektrometru s plamennou atomizací (kal) a elektrotermickou 
atomizací (voda).  

Jako doprovodná analýza, pro potvrzení vazebné afinity kovů do organické hmoty (OM), byl 
ve vzorcích kalu stanoven podíl organické hmoty metodou ztráta žíháním (ČSN EN 15169). 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Ze sledovaných kovů má největší potenciál vázat se do materiálu s vysokým organickým 
podílem měď, jak ukazuje literatura (Qu a Kelderman, 2001) i výsledky vlastního dřívějšího 
výzkumu (Nábělková, 2011). V odebraných vzorcích byl obsah OM velmi vyrovnaný. Při 
odběrech v roce 2018 se hodnoty pohybovaly v rozmezí 75-78%, v roce 2019 pak mezi 62,3% 
a 67,9%. Vzhledem k jednotnému množství OM v kalu nelze rozdíly ve vazebném chování kovů 
v jednotlivých odběrových místech vztahovat k rozdílnému podílu OM. 

Nejvyšší tendence k uvolnění do kapalné fáze mají kadmium a nikl (Kuang- Chung a kol., 2001; 
Nábělková, 2011). Preference polutantu setrvávat v rozpuštěné formě nebo se sorbovat do 
pevného materiálu můžeme vyjádřit pomocí distribučního koeficientu (Kd) (Page a kol., 1999). 
Je-li log Kd>5, hodnocený polutant preferuje vazbu do pevné fáze a do fáze kapalné se dostává 
velmi málo. Hodnota log Kd<4 charakterizuje látky, které se z pevné fáze uvolňují snadno a 
jsou více biologicky dostupné a potenciálně více nebezpečné a log Kd<3 mají látky preferující 
přítomnost v kapalné fázi (Komínková, 2001). Z Kd vyjádřeného pro monitorované kovy v DN 
je evidentní, že měď má největší tendenci ze sledovaných kovů vázat se do kalu. Naopak olovo 
dle Kd může zůstávat v rozpuštěné podobě a může být potenciálním akutním nebezpečím pro 
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organismy v recipientu. Průměrné hodnoty Kd jsou uvedeny v Tab. 1. Dle průběhu hodnot Kd 
v nádrži pro jednotlivé kovy lze říci, že vazebné chování kovů je stejné v celé nádrži.  

Tab. 7 Průměrné hodnoty distribučního koeficientu Kd pro sledované kovy 

kov Cd Cu Ni Pb Cr Zn 
log Kd 3,5 4,2 3,1 2,9 3,8 3,9 

 
V Tab. 2 jsou uvedeny minimální, maximální a průměrné hodnoty těžkých kovů v kalu 
naměřené v DN během odběrů v září 2018 a v červnu 2019. Při druhém odběru byla již 
v provozu Nová vodní linka ÚČOV, na kterou je odváděna část přitékajících odpadních vod.  
Charakteristiky kalu, včetně koncentrací kovů, v DN staré vodní linky se změnily.  

Tab. 8 Minimální, maximální a průměrné hodnoty koncentrací těžkých kovů v kalu DN pro dva odběrové dny 

Koncentrace těžkých kovů  
v kalu DN 

Cd Cu Ni Pb Cr Zn 
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

odběr Limit* 5 500 100 200 200 2500 

06. 09. 2018 MIN 2,11 98,21 6,46 5,63 5,37 187,49 

MAX 5,30 246,31 26,10 18,88 23,03 522,59 
Průměr 3,15 156,29 11,34 9,08 12,99 329,54 

12. 06. 2019 MIN 0,00 80,30 5,44 4,95 10,61 223,66 
MAX 1,23 126,38 12,33 9,25 17,59 499,41 
Průměr 0,67 105,69 9,03 7,70 14,83 336,86 

*limitní hodnoty uvedeny ve Vyhlášce č. 437/2016 Sb.  

U prvního odběru se koncentrace nerozpuštěných látek (NL) pohybovaly řádově v desítkách 
g/l (pouze ve 22 m od středu byla koncentrace nižší), zatímco v červnu 2019 byly hodnoty NL 
v jednotkách g/l. Při porovnání s limity uvedenými ve vyhlášce č. 437/2016 Sb. lze konstatovat, 
že všechny sledované kovy vyhovují podmínkám použití kalů na zemědělské půdě. Jedinou 
výjimkou je kadmium, které limit překročilo při odběru v září u jednoho z odebraných vzorků 
(18 m od středu, dno).  

U většiny sledovaných kovů došlo při druhém odběru k poklesu koncentrací v kalu, pouze 
koncentrace Cr a Zn mírně vzrostly. Rozložení koncentrací Zn v DN je zobrazeno na Obr. 1 
vlevo. Log Kd pro Cr i Zn se blíží čtyřem, což naznačuju větší tendence vázat se do pevné 
matrice. S úbytkem množství kalu v nádrži mohou být tedy tyto kovy v kalu více 
koncentrované. Tento předpoklad však nepotvrzuje měď, pro kterou je log Kd nejvyšší, ale 
k nárůstu koncentrací v kalu po zapojení nové linky u ní nedošlo.  

Z průběhu koncentrací kovů v kalu směrem od středu nádrže nelze u prvního odběru 
pozorovat žádný trend a nelze tedy potvrdit ani očekávání, že s rostoucí dobrou zdržení se 
koncentrace kovu v kalu zvyšuje a ve vodě snižuje. U odběru z června 2019 lze však pozorovat 
velmi podobný průběh pro Cd, Cu, Cr, Ni, a Pb u dna DN (Obr. 2 vpravo). Tam dochází k nárůstu 
koncentrací do 12 m od středu nádrže a v 16 m koncentrace všech kalů shodně klesají. Ani pro 
tento odběr však nelze vztahovat nárůst koncentrací k zvyšující se době zdržení, jelikož 
v těchto místech jsou rozdíly v době zdržení kalu v DN minimální (0,6 – 1,2 hod).  
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Obr. 10 Koncentrace Zn v kalu DN (vlevo), Průběh koncentrací kovů v kalu u dna DN z 12. 6. 2019 (vpravo) 

Tak jako u koncentrací v kalu, ani ve vodě nebyl zřejmý žádný trend snižování koncentrace v 
kapalné fázi s rostoucí dobou zdržení kalu v DN. Nejvyšší koncentrace ve vodě byly měřeny pro 
zinek: rozmezí 7,8 – 46,4 µg/l, nejnižší a nejméně rozkolísané pro Cd, hodnoty v rozmezí  
0,03-1,3 µg/L. Pro představu, nakolik jsou koncentrace kovů rizikové pro recipient (řeka 
Vltava), byly naměřené hodnoty porovnány s limity uvedenými ve Vyhlášce č. 401/2015 Sb. 
Většina odebraných vzorků limitům vyhověla.  

4. ZÁVĚRY 
Na základě dvou měrných kampaní na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze lze říci, že 
rozdíly ve vazebném chování kovů v jednotlivých odběrových místech nelze vztahovat k 
rozdílnému podílu organické hmoty. Očekávaný trend vazebného chování kovů, tedy že s 
rostoucí dobou zdržení se koncentrace kovu v kalu bude zvyšovat a ve vodě snižovat, není 
patrný. Dle distribučního koeficientu je největším nebezpečím pro organismy v recipientu 
olovo, které může zůstávat v rozpuštěné formě.  

PODĚKOVÁNÍ 
Příspěvek byl zpracován v rámci projektu OP PPR výzva 24 (Koncepty Fakulty Stavební ČVUT 
pro Prahu 2017, 01 – Zlepšení účinnosti čištění odpadních vod). 
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ABSTRAKT 
Očekávaná změna legislativy ohledně zpřísnění limitů odtokových koncentrací fosforu z komunálních 
odpadních vod nás vede k vývoji účinných vysokokapacitních sorbentů se specificky modifikovaným 
povrchem (zejména nanočásticemi oxidů kovů) pro terciární čištění komunálních odpadních vod. 
Optimalizované nanosorbenty se připravují na bázi různých substrátů (biouhel, písek, struska) za účelem 
dosažení nejlepšího poměru cena/kapacita sorbentu. Sorbenty jsou vyvíjeny a testovány v laboratorním 
měřítku a srovnávány s komerčními produkty. Pilotní ověření slouží nejen ke srovnání sorbentů mezi 
sebou, ale i k jejich porovnání s dalšími kompetitivními technologiemi – iontová výměna, koagulace, 
sedimentace, membránová filtrace, písková filtrace. Technologie jsou v pilotním měřítku porovnávány 
na dvou komunálních čistírnách odpadních vod – 1200 a 3500 EO. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Nanočástice; kompozitní materiály; odpadní voda; recyklace fosforu; sorpce 

ABSTRACT 
Expected legislation change should lead us to develop economically accessible, efficient and high-
capacity sorbents with specifically modified surface (mainly by metal oxide nanoparticles) for tertiary 
treatment at the municipal wastewater treatment plants. Optimized sorbents decorated by 
nanoparticles are prepared from different substrates (biochar, sand, slag) to achieve the most favorable 
price/capacity ratio. Sorbents are developed and tested in the lab-scale and compared to products that 
are recently at the market. Pilot-scale verification is going to be processed to compare sorbents not only 
each other but also to competitive technologies, i.e. ion exchange, coagulation, sedimentation, 
membrane filtration, sand filtration at two smaller municipal wastewater treatment plants (1200 and 
3500 PE). 

KEYWORDS 
Nanoparticles; composite materials; phosphorus recovery; sorption; wastewater 

1. ÚVOD 
Zvýšená koncentrace fosforu způsobuje problémy ve vodních nádržích, zejména růst sinic, 
které produkují životu nebezpečné toxiny pro nižší organismy. Zvýšené koncentrace fosforu 
jsou vyvolány příspěvky z bodových zdrojů (např. odtoky z čistíren odpadních vod) a 
nebodových zdrojů. Současná česká legislativa vychází z evropské legislativy (91/271/EEC) a 
odráží benevolentní nařízení ohledně koncentrace fosforu na odtocích z komunálních čistíren 
odpadních vod. Odtoky z komunálních čistíren odpadních vod patří v obdobích sucha 
k dominantním přítokům vodárenských toků a nádrží, a proto by měl být kladen důraz zejména 
na přijatelnou koncentraci fosforu. Koncentrace pro proliferaci sinic ve vodních nádržích se 
pohybuje mezi 20 – 50 µg P/l. Česká legislativa (401/2015 Sb.) nenařizuje odstraňovat fosfor 
na čistírnách do 2000 EO a pro čistírny do 10 000 EO je tato koncentrace limitována 3 mg/l. 
Nejen tato situace vede ke zhoršení kvality vodních toků a vyvolává nutnou komunikaci mezi 
limnology, vodohospodáři a čistírníky ohledně zpřísnění legislativy. 
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Nevhodný celosvětový management nakládání s fosforem vede k jeho úbytku v přirozeném 
prostředí a vyplynul k jeho zařazení mezi kriticky nedostatkové materiály v Evropské Unii a 
v tomto důsledku je kladen velký důraz na jeho recyklaci a úsporné nakládání. Tato politika 
vyústila k založení několika evropských fosforových platforem (mimo evropské, např. 
nizozemská, anglická, německá, švýcarská, ale i česká) a v některých zemích (Německo, 
Rakousko, Švýcarsko) byla do legislativy zahrnuta povinnost recyklace fosforu na komunálních 
čistírnách odpadních vod. 

Náš výzkum je založen na předpokládaném zpřísnění odtokových limitů fosforu, a za tímto 
účelem se snažíme vyvinout vlastní sorbenty, které pocházejí z odpadních materiálů a jejich 
modifikací budeme schopni dosáhnout odstranění fosforu řádově na desetiny až setiny mg/l 
a překročit tudíž limity, které omezují současně používané technologie (pro menší komunální 
ČOV se jedná zejména o koagulaci pomocí železitých a hlinitých solí), kde je ekonomická 
(náklady), chemická (stechiometrie) a ekologická (vnos solí do odtoku) limitní koncentrace 
někde okolo 0,5 mg/l. Navíc v poloprovozním měřítku srovnáme sorpční technologii z hlediska 
provozního i s potenciálními konkurenčními technologiemi, tj. srážení, iontová výměna, 
koagulace, sedimentace, membránová filtrace a písková filtrace. Výstupem projektu bude 
kritické porovnání sorbentů mezi sebou a srovnání těch nejlepších vůči konkurenčním 
technologiím z ekonomického a výkonového hlediska (dosažená hladina koncentrace fosforu). 
Pro otestování byly vybrány dvě komunální čistírny odpadních vod, kde na jedné v současné 
době probíhá srážení fosforu (3500 EO) a na druhé odstranění fosforu probíhá pouze 
inkorporací do biomasy přebytečného kalu (1200 EO). 

2. MATERIÁL A METODY 
Byl proveden průzkum literatury týkající se vhodnosti použití různých typů materiálů pro 
odstranění různých forem fosforu. Z široké škály materiálů, s ohledem na lokální dostupnost 
ve větším měřítku, byly vybrány pro první experimenty následující: biouhel, struska, zeolit a 
písek. Jedná se o levné, příp. odpadní materiály, které budou takto efektivně uplatněny pro 
přípravu sorbentů pro dočištění odpadních vod. Povrchová modifikace vybraných typů 
materiálů byla prováděna pomocí nanočástic oxidů železa připravených především 
mikrovlnnou syntézou, dále pomocí nanočástic oxohydroxidů železa přírodního původu (z 
lokality Zlaté Hory, Jeseníky, ČR) nebo vybranými solemi (zejména Ca, Fe, Mg) za tvorby 
nanočástic příslušných oxidů nebo hydroxidů během modifikačního procesu. 

U vybraných materiálů byla provedena analýza složení krystalické fáze vzorků, tedy 
rentgenová prášková difrakce (XRD). Pro studium morfologie povrchu a porézní struktury byly 
pořízeny snímky pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM); v rámci SEM byla 
provedena také energiově disperzní spektroskopie (EDS) vypovídající o chemickém 
(prvkovém) složení vzorků. 

Chemisorpce a fyzisorpce jednotlivých sorbentů v laboratorním měřítku je prováděna na 
základě metodiky (Zábranská a kol., 1996), kdy jsou pro vzájemné srovnání mezi sorbenty 
prováděny testy chemické rovnováhy, maximální sorpční kapacity, kinetiky sorpce a průnikové 
křivky na koloně. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Z hlediska sorpce byly vybrány materiály na bázi strusky, biouhlu, písku a zeolitu, které jsou 
modifikovány pomocí nanomateriálů (0br. 1). Pro srovnání slouží polokomerční materiály na 
bázi apatitu (Phosclean, Opure) a komerční sorbenty založené na bázi oxidů a oxohydroxidů 
železa (GEH 104, Everzit-As, Ferrosorp Plus, Ferrosorp RW, Lewatit FO36) nebo kvarterních 
amoniových solí (Purolite A400). 

 

(a)                                                                         (b) 

Obr. 1. XRD (a) a EDS (b) analýzy nanokompozitů na bázi biouhlu (CaO) 

 V současné době probíhá charakterizace základních sorpčních materiálů pro vzájemné 
srovnání mezi sebou. 

 
Obr. 2. Ukázka kinetiky sorpce a její závislosti na pH pro sorbent Phosclean pro navážku 5 g sorbentu 

Pro již zmíněné základní sorbenty a jejich modifikace zjišťujeme dosažení chemické rovnováhy, 
proměřujeme závislost jejich kinetiky v rozmezí pH komunální odpadní vody (pH = 6 – 9) a 
snažíme se popsat jejich chování pomocí Langmuirovy a Freundlichovy izotermy (Obr. 2). Pro 
vybrané sorbenty poté v laboratorním měřítku provádíme průnikové křivky. Testy jsou 
prováděny nejprve s modelovými vodami pro základní srovnání a následně s reálnými odtoky 
z čistíren odpadních vod. Tato testování probíhají v průběhu let 2019-2020, kdy budou 
následně upscalovány do provozního měřítka. 
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Poloprovozní jednotka (Obr. 3) je v současné době osazována první testovací lokalitě a 
obsahuje pouze sorpční moduly ve dvou nezávislých kolonových celcích. Další dílčí celky jsou 
předmětem testování pro správný návrh v poloprovozním měřítku, např. testování vhodných 
flokulantů pro flokulaci zkoagulovaného terciárního znečištění před následnou sedimentací 
(Magnafloc 90L, Magnafloc 120L, Zetag 4120, Zetag 4139), výběr vhodných membrán na 
odstranění zkoagulovaného terciárního znečištění na pilotním testovacím zařízení včetně 
časování CIP a CEB. Předpokládá se otestovat keramické, deskové, vláknové a nanovlákenné 
membránové struktury o vhodné pórovitosti. 

 
Obr. 3. Zjednodušený PID sorpčního poloprovozu 

4. ZÁVĚRY 
Projekt je ve stádiu počátku a v současné době se zaměřuje na vytvoření vhodných hypotéz 
pro otestování různých typů sorbentů a jim konkurenčních technologií v poloprovozním 
měřítku. Laboratorní testy jsou zaměřeny na popis vlastností sorbentů a jejich porovnání 
s komerčními a polokomerčními materiály. 

PODĚKOVÁNÍ 
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VPLYV PRÍTOKOVÝCH KONCENTRÁCIÍ AMONIAKÁLNEHO DUSÍKA NA NÁBEH 
VYSOKOÚČINNEJ NITRITÁCIE 

INFLUENCE OF INFLOW CONCENTRATION OF AMMONIUM NITROGEN ON 
START-UP OF HIGH EFFICIENCY NITRITATION  
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ABSTRAKT 
Príspevok porovnáva nábeh troch semikontinuálnych (SBR) reaktorov s cieľom dosiahnuť vysokoúčinnú 
nitritáciu (viac ako 90  %). Vstupné koncentrácie amoniakálneho dusíka boli 250 mg.l-1, 500 mg.l-1 a 1000 
mg.l-1, pričom objemové zaťaženie reaktora sa nemenilo a ostalo stabilne na hodnote 0,16 kg N–
(NH3+NH4+).m-3.d-1. Reakčná teplota bola v rozmedzí 18 – 25°C. Z výsledkov vyplynulo, že koncentrácia 
amoniakálneho dusíka na prítoku má vplyv na nábeh nitritačného reaktora. Súvisí to najmä 
s prítomnosťou nedisociovaného amoniaku NH3, pričom koncentrácie pod 40 mg.l-1 boli vyhodnotené 
ako nedostatočné na primárnu inhibíciu NOB baktérií. Dlhodobá inhibícia NOB bola v experimentoch 
dosiahnutá vďaka zvýšeným koncentráciám nedisociovanej kysliny dusitej HNO2. Príspevok doplňuje 
doterajšie poznatky o vysokoúčinnej nitritácii  kalových vôd. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Amoniakálny dusík; inhibícia NOB; nedisociované formy dusíka; nitritácia  

ABSTRACT 
The article compares the start-up of three semi-continuous reactors (SBR) operated with the aim to 
achieve high efficient nitritation (over 90 %). The inflow concentration of ammonium nitrogen was 250 
mg.l-1, 500 mg.l-1 and 1000 mg.l-1. The reactor volumetric loading (0.16 kg N–(NH3+NH4+).m-3.d-1) was 
unchanged during the experiments. The reaction temperature was in the range of 18-25° C. The results 
showed that inflow ammonium nitrogen concentration has effect on the start-up of nitration reactor.  
This is particularly related to presence of undissociated ammonia NH3, while concentrations below 40 
mg.l-1 of NH3 were observed as insufficient for the primary inhibition of NOB bacteria. Long-term NOB 
inhibition was achieved due to increased concentrations of undissociated nitrous HNO2 acid in 
experiments. The contribution supplements the existing knowledge about high the efficient nitritation 
of reject wastewater. 

KEYWORDS 
Ammonium nitrogen; nitritation; NOB inhibition; non-dissociated forms of nitrogen 

1. ÚVOD 
Vysokoúčinnú (aspoň 90%) nitritáciu v spojení s denitritáciou zaraďujeme medzi alternatívne 
procesy odstraňovania dusíka z odpadových vôd. V procese nitritácie je amoniakálny dusík  
N-(NH3+NH4+) oxidovaný na dusitanový dusík N-(HNO2+NO2-) pomocou AOB (ammonium 
oxidizing bacteria) za súčasnej inhibície NOB (nitrite oxidizing bacteria) (Sinha a kol., 2007; 
Svehla a kol., 2015). Inhibícia NOB zabráni ďalšej oxidácii dusitanov, čo môže v procese čistenia 
odpadových vôd viesť až k 25 % úspore energie potrebnej na prevzdušňovanie a až k 40 % 
úspore organického substrátu nevyhnutného pre proces denitrfikácie (redukcie dusičnanov N-
NO3 resp. dusitanov na plynný dusík N2) (Jenicek a kol., 2004). Úspešná prevádzka čistiarne 
odpadových vôd (ČOV) s nitritáciou závisí najmä od poznania parametrov ovplyvňujúcich 
účinnosť tohto procesu, t.j. od faktorov potrebných na dosiahnutie stálej inhibície NOB. 
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NOB sú na rozdiel od AOB viac inhibované nižšou koncentráciou O2 (pod 1 mg.l-1), zvýšenou 
reakčnou teplotou nad 30 – 35 °C v spojení s nízkym vekom kalu, vyššou soľnosťou prostredia 
a taktiež s vyššími koncentráciami substrátu (N-(NH3+NH4+)) a produktu (N-(HNO2+NO2-)). 
Veľmi dôležitým inhibičným faktorom je pH, nakoľko má významný vplyv na zastúpenie 
disociovaných (NH4+, NO2-) a nedisociovaných (NH3, HNO2) foriem dusíka (Anthonisen a kol., 
1976). Inhibíciu nedisociovanými formami je možné dosiahnuť najmä v semi-kontinuálnych 
SBR reaktoroch, v ktorých je možné vytvoriť koncentračný gradient substrátu aj produktu. Za 
týchto podmienok nie je vplyv vyššie spomenutých faktorov (nízka koncentrácia O2, nízky vek 
kalu a vyššia teplota) až tak významný (Sinha a kol., 2007; Svehla a kol., 2016 ). Predchádzajúce 
práce (Cao Thanh Hong a kol., 2017; Kecskésová a kol., 2018) boli zamerané najmä na 
sledovanie a potvrdenie vplyvu nedisociovaných foriem NH3 a HNO2 na nábeh vysokoúčinnej 
nitritácie. Preto sa táto práca venuje nie len potvrdeniu predchádzajúcich výsledkov, ale 
študuje aj vplyv meniacej sa prítokovej koncentrácie N-(NH3+NH4+) na nábeh procesu nitritácie 
s účinnosťou viac ako 90 %.  

2. MATERIÁL A METÓDY 
Experimenty boli realizované v SBR reaktoroch s objemom 3 l, ktoré boli prevádzkované ako 
samostatné nitritačné reaktory bez kontinuálnej regulácie O2 a bez odberu prebytočného kalu. 
2 dni v týždni bola realizovaná odstávka substrátu, čo malo simulovať podmienky na ČOV, kde 
sa bežne počas víkendov neodvodňuje. Ako substrát bola použitá syntetická kalová voda 
obsahujúca vysoké koncentrácie N-(NH3+NH4+) a nízke koncentrácie CHSK. Podrobné zloženie 
modelovej vody pre všetky tri modely je zobrazené v Tab. 1 Pomer HCO3- : N-(NH3+NH4+) sa 
počas experimentu upravoval v závislosti od aktuálnej hodnoty pH. 

Tab. 1. Priemerné koncentrácie zložiek modelovej kalovej vody 

model A B C 
N-(NH3+NH4+) mg/l 250 500 1000 
CHSK (octan sodný) 
mg/l 250 250 250 

P-PO4 mg/l 40 40 40 
Reálna kalová voda 
ml/l 30 30 30 

Obsluha reaktora, t.j. sedimentácia, odber vyčistenej vody a nadávkovanie surovej vody sa 
realizovala 3x denne. Prvú polhodinu po pridaní substrátu boli reaktory len miešané 
(denitritácia zvyškového organického substrátu, octanu, v kalovej vode), následne bola 
spustená aj aerácia. Keďže počas testov nebol prebytočný kal odoberaný, rovnovážna 
koncentrácia kalu XC bola vytvorená spontánne. Teplota v reaktoroch bola 18- 25°C. Analýzy 
foriem dusíka boli realizované podľa štandardných metód.  

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Ako inokulum bol vo všetkých troch experimentoch použitý aktivovaný kal z mestskej ČOV, 
ktorý sa dovtedy nedostal do kontaktu s tak vysokými prítokovými koncentráciami N-
(NH3+NH4+). Vo všetkých troch testoch sa ukázala adaptácia AOB pri štartovacom objemovom 
zaťažení 0,16 kg N–(NH3+NH4+).m-3.d-1 dostatočne rýchla. Pri dávkovaní substrátu 3 x denne sa 
inokulum naadaptovalo na viac ako 80%-nú nitritáciu už po 1 až 3 týždňoch. Zmeny foriem 
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dusíka ako aj zmeny pH počas testov sú zobrazené na Obr. 1. Priebeh nedisociovaných foriem 
dusíka je znázornený na Obr. 2. V teste A, v ktorom bola použitá najnižšia koncentrácia N–
(NH3+NH4+), bola v prvé dni zaznamenaná odtoková koncentrácia N–(NH3+NH4+) do 150 mg.l-
1 pri pH ca. 9 (nedisociovaný N-NH3 pod 40 mg.l-1). V tomto období sa sledoval aj nárast 
koncentrácie N-(HNO2+NO2-), hodnoty však nepresiahli 50 mg.l-1. Po prvej víkendovej odstávke 
nastala zmena, koncentrácie N–(NH3+NH4+) a N-(HNO2+NO2-) klesli na hodnoty nižšie ako 25 
mg.l-1, zatiaľ čo sa v reaktore začala akumulácia N-NO3- (viac ako 200 mg.l-1). V modeli A zostali 
aktívne AOB aj NOB baktérie a preto považujeme tento test za neúspešný.  
 

 
Obr. 1. Zmena koncentrácie N foriem a pH počas testu pre a) experiment A, b) experiment B, c) experiment  C 

 
Obr. 2. Zmena koncentrácie nedisociovaných foriem N a) N-NH3 b) N-HNO2 

V testoch B a C s prítokovými koncentráciami N–(NH3+NH4+) 500 a 1000 mg.l-1 stúpala 
hodnota pH v prvých dvoch týždňoch na viac ako 9, čo viedlo k akumulácii nielen  
N–(NH3+NH4+) ale aj N-NH3. V modeli B a C boli namerané koncentrácie nedisociovaného N-
NH3 v rozmedzí 150 až 250 mg.l-1. V treťom týždni sa zintenzívnila nitritácia (AOB sa 
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zadaptovali na podmienky v reaktore) a pH kleslo na hodnoty ca. 6,5. V tomto období poklesla 
nielen koncentrácia N–(NH3+NH4+), ale aj N-NO3-. Naopak, koncentrácia  
N-(HNO2+NO2-) začala postupne stúpať až dosiahla hodnoty viac ako 400 (model B) resp. 800 
(model C) mg.l-1. V oboch testoch bola dosiahnutá účinnosť nitritácie viac ako 90 %, pričom 
nitratácia prebiehala s účinnosťou menej ako 10 %. Z toho vyplýva, že AOB boli aktívne zatiaľ 
čo NOB boli inhibované a teda testy B a C považujeme za úspešné. Optimálny pomer HCO3- : 
N-(NH3+NH4+) po dosiahnutí inhibície NOB bol pre test B 1,7 a pre test C 1,8. Pri sledovaní 
hodnôt koncentrácie kalu XC v modeloch, v teste A prvé 2 týždne XC klesalo, no od tretieho 
týždňa bol sledovaný nárast na hodnotu ca. 2,5 g.l-1. Tento nárast môže súvisieť s tvorbou 
zrazenín pri pH vyšších ako 9, čo potvrdilo aj meranie straty žíhaním SŽ, kde hodnota počas 
testu klesla zo 75 % na ca. 65 %. V modeloch B a C sa hodnota XC ustálila na 0,7 – 0,8 g.l-1 pri 
SŽ ca. 69 %.  

4. ZÁVERY 
V príspevku sme porovnávali 3 nábehy vysokoúčinného nitritačného reaktora určeného na 
čistenie kalovej vody, pričom prítokové koncentrácie N–(NH3+NH4+) boli 250, 500, 1000 mg.l-1 
pri objemovom zaťažení 0,16 kg N–(NH3+NH4+).m-3.d-1. Hlavné závery sú: 
 

• adaptácia AOB baktérií  no vysoké prítokové koncentrácie N–(NH3+NH4+) je relatívne 
rýchla, 

• nedisociovaný N-NH3 bol potvrdený ako primárny (počiatočný) inhibítor NOB, ale musí 
byť v dostatočnej koncentrácii (150 – 250 mg/l; v reaktore s  koncentráciou N-NH3 pod 
40 mg.l-1 sa nedosiahla inhibícia NOB), 

• nedisociovaná N-HNO2 bola potvrdená ako inhibítor, ktorý je potrebný pre dlhodobé 
udržanie procesu vysokoúčinnej nitritácie , 

• odtokové pH v rozsahu 6,0 – 6,5 inhibovalo NOB, pričom AOB zostávali aktívne a 
inhibícia bola trvalá aj počas víkendov bez dávkovania substrátu. 
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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývala oxidací amoniakálního dusíku v odpadních vodách za použití ozonu v 
laboratorním prostředí. Ideálním produktem této reakce by měl být elementární dusík N2, jako je tomu 
u biologického čištění. Na základě předchozích provedených pokusů se slibnými výsledky bylo zkoumáno 
několik variant, které by mohly přinést ještě lepší účinnost odstranění dusíku. Jako testované médium 
byla laboratorně připravená odpadní voda obsahující NH4Cl a fenol. Nejvyšší účinnost odstranění dusíku 
dosáhla téměř 35 %. Na základě dosažených dat by se v budoucnu mohly vybrané metody testovat i na 
reálných (zejména) průmyslových odpadních vodách.   

KLÍČOVÁ SLOVA 
Amoniakální dusík; katalytická ozonizace; oxidace; syntetická voda 

ABSTRACT 
This work is focused on the oxidation of ammonia nitrogen in wastewater by ozonation in a laboratory 
environment. Ideal product of the reaction should be elemental nitrogen N2, the same as the biological 
treatment does. A few more variants, which could bring even better efficiency of nitrogen removal, was 
done based on the previous experiments. The tested medium was synthetic wastewater made in the 
laboratory. The wastewater contained NH4Cl plus phenol. The highest efficiency of nitrogen removal 
reached almost 35 %. According to obtained data, selected methods could be tested with the use of real 
wastewater (especially industrial) in the future.   

KEYWORDS 
Ammonia nitrogen; catalytic ozonation; oxidation; synthetic water 

1. ÚVOD 
V povrchových, podzemních i odpadních vodách se vyskytuje dusík v různých formách 
(organický, anorganický, v rámci disociovaných či nedisociovaných sloučenin, v oxidované či 
redukované formě apod.). Odstraňování dusíku z odpadních vod se na čistírnách provádí 
zejména biologickou cestou (procesy v aktivovaném kalu - nitrifikace, denitrifikace). Cílem této 
práce je vyzkoušet a ověřit, zda je možné biologický způsob oxidace amoniakálního dusíku 
nahradit vybraným pokročilým oxidačním procesem (v tomto případě ozonizací) tam, kde by 
biologické čištění nebylo možné použít (například vysoké koncentrace sloučenin dusíku a 
CHSK, dlouhodobý nedostatek některých makronutrientů či mikronutrientů a potřeba jejich 
externího dávkování, přítomnost špatně rozložitelných organických sloučenin, látek toxických 
či inhibitorů nitrifikace a denitrifikace, nebo nedostatek místa pro vybudování biologické linky 
atd.). Ideálním produktem oxidace ozonem by měl být plynný dusík N2.  

Ozonizace amoniaku byla v literatuře popsána jako obtížný proces, kdy v alkalickém prostředí 
(doporučená hodnota pH nad 9) za použití katalyzátoru a přebytku ozonu byly produktem 
dusičnany (Pitter, 2015). Novější poznatky však popisují i případy, kdy se amoniakální dusík při 
katalytické ozonizaci oxidoval na plynný dusík N2 a částečně na dusičnany. Poměr produktů 
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ozonizace amoniakálního dusíku závisel na použitém katalyzátoru, kterým byly vybrané oxidy 
kovů (Chen a kol., 2017; Ichikawa a kol., 2014).    

Na základě předešlých výsledků, kdy ozonizací vzorku syntetické odpadní vody ve složení 1120 
mg·l-1 CHSK, 1090 mg·l-1 Namon a dávkou 0,25 mmol·l-1 Mn, při počáteční hodnotě pH přibližně 
5,6 a při použití dávky ozonu 34,5 g⋅l-1, dosahovala účinnost odstranění dusíku 32 % 
(Kounovská, 2018), byly provedeny další experimenty s cílem zvýšení účinnosti procesu (delší 
dobou ozonizace, ozonizací s úpravou pH a následně pokračováním v ozonizaci, zvýšením 
koncentrace chloridů a katalyzátoru). 

2. MATERIÁL A METODY 
Experimenty byly prováděny na syntetické odpadní vodě o koncentraci Namon cca 1 g·l-1 a CHSK 
také přibližně 1 g·l-1, na základě předešlých zkušeností byl k tomuto připravenému roztoku 
přidán katalyzátor (roztok MnSO4·H2O o koncentraci 1 mol·l-1, dávka 0,25 mmol⋅l-1 Mn na 1 l 
vzorku). Zdrojem amoniakálního dusíku byl chlorid amonný, který sloužil zároveň jako zdroj 
chloridů pro reakci; jako organická látka byl zvolen fenol. Pro experimenty bylo připraveno 
celkem 5 litrů této syntetické vody. 

Ozonizace 
Ozonizace probíhala ve skleněné koloně o vnitřním průměru 5,5 cm a výšce 80 cm, která byla 
naplněna 1 l vzorku. Spodní část kolony byla opatřena fritou pro rovnoměrnou distribuci O3. 
Nad fritou byl kohout pro odběr vzorků. Za kolonou byla nainstalována promývačka 
s roztokem kyseliny borité pro zachycení vystripovaného amoniaku. Zdrojem ozonu byl 
ozonizátor LIFEPOOL 1.0/OXCW. Kyslík pro generování ozonu pocházel z kyslíkové tlakové 
lahve a jeho čistota byla 99,5 %. Průtok kyslíku byl ručně regulován pomocí rotametru tak, aby 
dosahoval hodnoty 1 l⋅min-1, koncentrace ozonu činila přibližně 115 mg·l-1 O3.  

V rámci této práce byly navrženy celkem čtyři varianty pokusů. Každý experiment začínal s 1 
litrem původní syntetické vody, ke kterému byly případně přidány další sloučeniny.  

První variantou byla vyšší dávka ozonu, která byla provedena prodloužením doby ozonizace 
vzorku. Z původního plánu 10 hodin se kvůli značné časové náročnosti přistoupilo k 9 hodinám 
ozonizace, celková dávka ozonu tedy byla 62,1 g·l-1. Protože analýzy úbytku dusíku vykazovaly 
větší pokles jen v určitém rozsahu pH (zhruba do hodnoty pH 3,7), byla druhou variantou 
ozonizace po dobu 5 hodin (dávka ozonu 34,5 g·l-1), následná alkalizace obsahu kolony pomocí 
10M roztoku NaOH a opětovná ozonizace po dobu 5 hodin. Celková dávka ozonu po 10 
hodinách ozonizace v této variantě byla 69 g·l-1. Třetí varianta zahrnovala zvýšení koncentrace 
chloridových iontů přídavkem NaCl (5 g·l-1) při dávce ozonu 34,5 g·l-1, ve čtvrté variantě byla 
za použití stejné dávky ozonu (34,5 g·l-1) zvýšena dávka katalyzátoru na 1 mmol·l-1 Mn. 

Analýzy 
Před ozonizací byly v připraveném roztoku syntetické vody stanoveny hodnoty pH, CHSK a 
Namon. Po ozonizaci následovala analýza přítomných forem anorganického dusíku, pH, CHSK a 
u vybraných experimentů také adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) a 
chloridů. V obsahu promývačky byly stanoveny formy dusíku a změřeno pH.  



Kounovská a Bindzar  13. bienální konference VODA 2019 

 

• Koncentrace amoniakálního, dusitanového a dusičnanového dusíku v ozonizovaných 
vzorcích a v absorbéru byly stanoveny spektrofotometricky: Namon Nesslerovou 
metodou (Horáková a kol., 2003); dusitany reakcí s amidem kyseliny sulfanilové a N-
(1-naftyl)-1,2-ethylendiamin-dihydrochloridem, modifikovanou metodou dle ČSN EN 
26777; dusičnanový dusík byl stanoven reakcí s 2,6-dimethylfenolem podle ČSN 75 
7455. Hodnota CHSK byla stanovena dichromanovou metodou ve zkumavkách podle 
normy ČSN ISO 15705. AOX byly stanoveny podle normy ČSN EN ISO 9562 vsádkovým 
třepacím postupem. Obsah chloridů byl analyzován nástřikem desítek až stovek 
mikrolitrů vzorku přímo do cely analyzátoru AOX, následovaným mikrocoulometrickou 
titrací. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Skutečné koncentrace Namon a CHSK připravené syntetické odpadní vody byly mírně vyšší, než 
plánovaná hodnota 1 g·l-1, jak je zřejmé z Tab. 1 (řádek v čase 0 minut). V rámci jednotlivých 
experimentů si ale zásobní roztok syntetické vody udržoval více méně konstantní vlastnosti, s 
výjimkou měření pH v pokusu č. 4, který byl pravděpodobně způsoben zvýšenou teplotou 
vzorku při analýze (30,0 °C).  

Tab. 4: Vybrané naměřené hodnoty v rámci jednotlivých experimentů (varianty: 1 - vyšší dávka ozonu, 2 - zpětná 
alkalizace s vyšší dávkou ozonu, 3 - zvýšená dávka chloridů, 4 - zvýšená dávka katalyzátoru)   

Čas [min] pH [-] CHSK [mg·l-1] Namon [mg·l-1] N-NO3- [mg·l-1] 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0 5,84 5,83 5,85 6,20 1440 1420 1440 1400 1300 1320 1220 1260 x x x x 

300 3,72 3,25/
5,6 

4,06 2,37 440 410 830 490 1030 910 800 1180 14 20 23 8 

360 3,62 4,04 x x 430 450 x x 1040 920 x x 16 24 x x 

420 3,57 3,56 x x 490 450 x x 1030 870 x x 17 23 x x 

480 3,51 3,21 x x 440 410 x x 1010 880 x x 18 24 x x 

540 3,6 3,26 x x 410 440 x x 1010 880 x x 19 25 x x 

600 x 3,09 x x x 470 x x x 880 x x x 26 x x 

 

Všechna měření N-NO2- u vzorků vycházela pod mezí stanovitelnosti (ρ(N-NO2-) < 0,05 mg l-1), 
proto nebyla do tabulek přidána. Součet koncentrací forem dusíku v absorpční nádobě byl ve 
všech variantách experimentů zanedbatelný (do 2,3 mg·l-1), proto tyto hodnoty rovněž nejsou 
v tabulce uvedeny. 

V Tab. 2 jsou uvedeny koncentrace chloridů a v průběhu ozonizace vznikajících AOX. Chloridy 
jsou při ozonizaci oxidovány na chlor, který se podílí na oxidaci amoniakálního dusíku. Zároveň 
však kvůli přítomnosti organických sloučenin vznikají AOX, což jsou problematické a nežádoucí 
látky. Zajímavý je nárůst AOX v čase 600 minut (oproti 300 minutám) u zpětné alkalizace.  
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Tab. 2: Přehled koncentrací AOX a Cl- ve vybraných časech v rámci jednotlivých pokusů (čísla variant viz Tab.1) 

Čas [min] AOX [µg·l-1] Cl- [g·l-1] 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0 x x x <20 3,1 x 6,4 2,9 

150 x x 260 x x x 5,2 x 

300 290 210 230 <20 2,1 1,8 5,1 2,9 

540 180 x x x 2,1 x x x 

600 x 240 x x x 1,8 x x 

• (Vysvětlivky k Tab. 1 a 2: (x) - hodnota nebyla měřena) 
Účinnost odstranění dusíku je vypočítána na základě dusíkové bilance. Pro výpočet byly 
použity hodnoty na začátku a konci ozonizace, pro úplnost byly ke konečným hodnotám 
připočítány i naměřené koncentrace anorganických forem dusíku z absorbéru. Výsledné 
hodnoty účinností jsou v Tab. 3.  

Tab. 3: Srovnání účinností odstranění dusíku pro jednotlivé varianty experimentů 

Proces Účinnost odstranění dusíku [%] 

Vyšší dávka ozonu (varianta 1) 21,0 

Zpětná alkalizace s vyšší dávkou ozonu (varianta 2) 31,5 

Zvýšená dávka chloridů (varianta 3) 34,6 

Zvýšená dávka katalyzátoru (varianta 4) 5,6 

•  
Vliv chloridů na účinnost odstranění dusíku lze sledovat porovnáním hodnot z Tab. 2 a 3. U 
větší dávky katalyzátoru (varianta 4) nedošlo oproti ostatním variantám k žádnému poklesu 
koncentrace chloridů. 

4. ZÁVĚRY 
Z dosažených výsledků je zřejmé, že nejvyšší účinnost odstranění dusíku byla zaznamenána při 
zvýšené dávce chloridů. O něco nižší účinnost byla dosažena při kombinaci celkové dávky 
ozonu 69 g·l-1 spolu s úpravou pH zpět do oblasti, ve které byl pozorován značný úbytek 
sloučenin dusíku. Pokud byla pouze zvýšena dávka ozonu, bylo dosaženo nižší účinnosti 
odstranění dusíku oproti vyšší dávce ozonu s úpravou pH vzorku. Nejnižší účinnost odstranění 
dusíku byla zaznamenána u větší dávky roztoku katalyzátoru MnSO4·H2O, zároveň však oproti 
ostatním variantám při reakci nevznikaly detekovatelné koncentrace AOX.  
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NĚKDO TO RÁD HORKÉ: ÚČINEK TEPLOTY NA VÝKONNOST ANAMMOX KULTUR 
S RŮZNOU TEPLOTNÍ HISTORIÍ 

SOME LIKE IT HOT: IMPACT OF TEMPERATURE ON ANAMMOX CULTURES WITH 
VARIOUS TEMPERATURE HISTORY 

Kouba V.1*, Hůrková K.2, Navrátilová K.2, Vejmelková D.1, Benáková A.1, Laureni M.3, 
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ABSTRAKT 
Částečná nitritace-anammox je zavedená úsporná metoda pro odstraňování dusíku z kalových vod při 
30-35 °C. Pro konstrukci, modelování a inokulaci nových aplikací na studené odpadní vody ale chybí 
detailní podklady výkonnosti. V této práci jsme proto analyzovali aktivitu 14 anammox kultur (převáženě 
z plného provozu) při 10-30 °C ve vztahu k jejich teplotní historii a dalším provozním podmínkám, a 
dominantnímu rodu anammox bakterií. Z provozních podmínek byla aktivita ovlivněna především 
teplotní historií. Popisujeme teplotní koeficienty anammox kultur z psychrofilních a mesofilních 
podmínek. „Ca. Scalindua“ se zdá extrémně vhodná pro odstraňování dusíku ze slaných a studených 
vod.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Anammox; kalová voda; ladderány; Scalindua; studené splaškové vody 

ABSTRACT 
Partial nitritation-anammox is an established method for the removal of nitrogen from reject water at 
30-35 °C. To construct, model and inoculate new applications treating cold and diluted pre-treated 
sewage, detailed performance descriptions are missing. We analyzed the activity of 14 anammox 
cultures, mostly from full scale, at 10-30 °C in relation to their temperature history and other process 
parameters, and dominant anammox genera. The activity appears to be crucially affected by 
temperature history. We describe temperature coefficients of anammox cultures from psychrophilic 
and mesophilic conditions. “Ca. Scalindua” appears well suited for N removal from cold marine streams.  

KEYWORDS 
Anammox; cold diluted sewage; ladderane phospholipids; reject water; Scalindua 

1. ÚVOD 
Přetížení dusíkem na středních a velkých ČOV s kapacitou alespoň 30 000 EO se řeší mnoha 
metodami, jednou z běžně užívaných v zahraničí je odstranění dusíku z kalové vody pomocí 
procesu částečná nitritace-anammox, zjednodušeně anammox nebo deamonifikace. 
Anammox je v plném provozu na čistírnách po celém světě již více než deset let, dle našich 
informací od provozovatelů a dodavatelů je v plném provozu přibližně 150 instalací anammox. 
Proces anammox je založen na (i) částečné oxidaci amoniaku na dusitany mikroorganismy AOB 
(Ammonium Oxidizing Bacteria) (rovnice 1) a následné (ii) anaerobní oxidaci zbylého amoniaku 
mikroorganismy anammox, jež využívají dusitany jako akceptor elektronů (rovnice 2, Strous a 
kol., (1998)).  

𝑁𝑁𝑑𝑑4+ + 1,5𝑂𝑂2 → 𝑁𝑁𝑂𝑂2− + 2𝑑𝑑+ + 𝑑𝑑2𝑂𝑂 (1) 
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𝑁𝑁𝑑𝑑4+ + 1,32𝑁𝑁𝑂𝑂2− + 0,066𝑑𝑑𝐶𝐶𝑂𝑂3− + 0,13𝑑𝑑+

→ 1,02𝑁𝑁2 + 0,26𝑁𝑁𝑂𝑂3− + 0,066𝐶𝐶𝑑𝑑2𝑂𝑂0,5𝑁𝑁0,15 + 2,03𝑑𝑑2𝑂𝑂 
(2) 

𝑁𝑁𝑂𝑂2− + 0,5𝑂𝑂2 → 𝑁𝑁𝑂𝑂3− (3) 

 

Hlavními přínosy procesu anammox, oproti nitrifikaci-denitrifikaci, jsou (i) poloviční provozní i 
investiční náklady na aeraci, (ii) úspora až 100% nákladů na dávkování organického substrátu 
a (iii) snížení produkce přebytečného kalu až o 80%. Tyto přínosy a zahraniční provozní 
zkušenosti s anammox jsme nedávno shrnuli v Kouba a kol. (2018). Nadto nás zajímala 
výkonnost anammox kultur, ideálně poblíž ČR, za optimálních 30 °C a vzhledem k možnému 
nasazování anammox do hlavního proudu odpadní vody i za nižších teplot 10-25 °C, a také jak 
tuto výkonnost ovlivní provozní podmínky a dominantní anammox rod. 

V této práci jsme vyhodnotili výkonnost 14 anammox kultur z různých procesních podmínek, 
z laboratoří i plného provozu při psychrofilních nebo mesofilních teplotách. Aktivitu jsme 
vyhodnotili v jednorázových testech při teplotách 10-30 °C, složení mikrobiomu analyzovali 
NextGen sekvenováním. 

2. MATERIÁLY A METODY 

Biomasy anammox a experimentální aparatura 
Anammox mikroorganismy byly odebrány převážně z plnoprovozních reaktorů, několika 
pilotních a jednoho laboratorního reaktoru odstraňujících dusík z kalových i předčištěných 
splaškových vod při mesofilním a psychrofilním teplotním režimu. Dále jsme otestovali tři 
obohacené kultury („Ca. Brocadia“ a „Ca. Kuenenia“ mesofilní, „Ca. Scalindua“ psychrofilní a 
mořská). Účinek teploty na aktivitu anammox mikroorganismů byl vyhodnocen 
v jednorázových testech při teplotách 10, 15, 20, 25 a 30 °C. Pro každou teplotu byly 
provedeny dva experimenty o délce 35 min až 22 h dle doby nutné pro snížení koncentrace 
dusitanového a amoniakálního dusíku pod minimální hranici 10 mg.l-1, abychom předešli 
substrátové limitaci aktivity anammox.  

Vyhodnocení aktivity anammox 
Pro vyhodnocení účinku teploty na aktivitu anammox byly aktivity anammox normalizované 
na 30 °C, tj. aktivitám při 30 °C byla přiřazena hodnota 100% a při nižších teplotách byly aktivity 
vyděleny aktivitou při 30 °C. Aktivační energie byly vypočteny dle Arrhenia (rovnice 4.1), kde 
lnk je přirozený logaritmus podílu aktivit, lnA je konstanta, Ea je aktivační energie, R je molární 
plynová konstanta a T je termodynamická teplota. 

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴𝑅𝑅−
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝑅𝑅𝑅𝑅     ;    ln 𝑘𝑘 = ln𝐴𝐴 −

𝑅𝑅𝑚𝑚
𝑅𝑅

1
𝑇𝑇

 (4) 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Dominantní anammox rody 
Anammox kulturám, až na dvě obohacené laboratorní („Ca. Scalindua“, „Ca. Kuenenia“), 
dominoval rod „Ca. Brocadia“.  

 



Kouba a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

 

Aktivita a aktivační energie anammox 
Absolutní aktivity anammox kultur při 10-30 °C jsou vyobrazeny na Obr. 1. V celém teplotním 
rozmezí byla nejaktivnější mořská „Ca. Scalindua“ (0,5-2,1 kg-N.kg-NLzž-1.d-1). Při 25-30 °C byla 
podobně vysoce aktivní planktonní „Ca. Kuenenia“. Dále byly při 30 °C nejaktivnější Rotterdam 
(1,0 kg-N.kg-NLzž.d-1), Strass (0,97 kg-N.kg-NLzž.d-1) a Malmö (0.61 kg-N.kg-NLzž.d-1), 
odebrané z technologií ANAMMOX®, DEMON® a AnitaMOX®. Psychrofilní a obohacené 
anammox kultury měly v teplotním rozmezí 10-30 °C jednu aktivační energii (Tab. 1), tj. 
teplotní koeficient (př. Lemay, Plettenberg, obohacené kultury, Xi’an), průměrně 
79±19 kJ.mol-1. Mesofilní (a jedna psychrofilní) měly zvýšenou aktivační energii při 10-15 °C. 
Tilburg jsme přiřadili separátní aktivační energii pro každý teplotní interval 10-15, 15-20 °C atd. 

 
Obr. 1. Aktivita různých anammox kultur při 10-30 °C, z jednorázových testů; Brocadia, Scalindua, Kuenenia – 
obohacené kultury; Dübendorf2 – laboratorní model; Dübendorf1, Lemay – pilot; zbylých 8 kultur – plný provoz 

 

Důsledky pro modelování 
Na základě našich dat spojených s literaturou tvrdíme, že psychrofilní anammox je možné 
modelovat s jednou aktivační kulturou v intervalu 10-30 °C, přičemž připouštíme, že výjimky 
mohou existovat (př. Dübendorf1). Dále ukazujeme, že vliv teploty na anammox při 15-30 °C 
je možné modelovat pomocí 79±18 kJ.mol-1, podobně jako u nitrifikace (70 kJ.mol-1) 
(Wiesmann, 1994), a že u mesofilních anammox je reakci na ≤15 °C třeba ověřit 
experimentálně.  
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Tab. 1. Aktivační energie Ea (=teplotní koeficient) anammox kultur, seřazených od nejvíce po nejméně odolné vůči 
nízkým teplotám. Konfigurace částečné nitritace-anammox do 1 nebo 2 stupňů (°) 

ID kultury Popis kultury Teplota  Teplotní koeficient 
  kultivace Ea interval 
  (°C)  (kJ.mol–1) (°C) 
Scalindua obohacená kultura, granule, “Ca. Scalindua” 20 51±16 10-30 
Brocadia obohacená kultura, vločky, “Ca. Brocadia” 30 71±36 10-30 
Eisenhüttenstadt granule, DEMON®, “Ca. Brocadia”, 1° 21 79±13 10-30 
Xi’an nosiče, aktivace, “Ca. Brocadia”, 1° 12 83±41 10-30 
Kuenenia obohacená kultura, planktonní, “Ca. Kuenenia” 30 83±42 10-30 
Lemay MBBR, nosiče K5 (AnoxKaldnes®), pilot,  

“Ca. Brocadia”, 1° 
20 86±3 10-30 

Plettenberg granule, DEMON®, “Ca. Brocadia”, 1° 30 93±14 10-30 
Dübendorf2 MBBR, K5 (Anox Kaldnes®), “Ca. Brocadia”, 2° 10 104±32 10-30 
Malmö MBBR, K5 (Anox Kaldnes®), “Ca. Brocadia”, 2° 30 150±10 10-15 
  30 63±12 15-30 
Strass granule, DEMON®, “Ca. Brocadia”, 1° 30 170±50 10-15 
   80±7 15-30 
Dübendorf1 MBBR, Fluopur® (Wabag), “Ca. Brocadia”, 1° 14 193 10-15 
   78±7 15-30 
Tilburg granule, ANAMMOX®, “Ca. Brocadia”, 1° 37 207 10-15 
   92 15-20 
   31 20-25 
   8 25-30 
Rotterdam granule, ANAMMOX®, “Ca. Brocadia”, 2° 37 248 10-15 
   76±26 15-30 
Landshut vločky, TERRAMOX®, “Ca. Brocadia”, 2° 32 360±140 10-15 
   89±20 15-30 

4. ZÁVĚRY 
Ukazujeme, že dlouhodobý provoz při 10-21 °C sníží teplotní koeficient anammox procesu při 
10-15 °C, takže aktivační energie (Ea,10-30°C = 51-104 kJ.mol-1) těchto anammox mikroorganismů 
byla stejná v celém intervalu 10-30 °C. Pro srovnání, anammox provozované při 30-37 °C byly 
nízkými teplotami zásadně více ovlivněny (Ea,10-15°C = 71-360 kJ.mol-1, Ea,15-30°C = 79±18        
kJ.mol-1). Provoz anammox v reaktoru odděleném od nitritace, nebo kultivace biomasy 
v granulích/vločkách/nosičích zřejmě nemělo na výkonnost anammox mikroorganismů vliv. 
Mořská anammox kultura „Ca. Scalindua“ se zdála jako výjimečně vhodná pro nízké teploty. 
Tyto informace umožní lépe konstruovat, modelovat a inokulovat proces anammox a tak snížit 
náklady na odstranění dusíku na ČOV. 
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MODIFIKACE KOMERČNÍCH ULTRAFILTRAČNÍCH HF-PES MEMBRÁN IN-SITU 
GENEROVANÝMI NANOČÁSTICEMI STŘÍBRA PRO OMEZENÍ BIOFOULINGU 

MODIFICATION OF ULTRAFILTRATION HF-PES MEMBRANE THROUGH IN-SITU 
FORMED SILVER NANOPARTICLES TO MITIGATE BIOFOULING 
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ABSTRAKT 
Zanášení membrán složkami biologického původu (tzv. biofouling) představuje vážný provozní problém 
omezující širší využití membránových technologií nejen v oblasti čištění odpadních vod. Pro modifikaci 
byl vybrán komerční membránový modul z dutých vláken z PES (MS® SUF-4040). Modifikační metoda 
byla založena na difuzně-termální inkorporaci nanočástic stříbra do povrchové struktury membrány. 
Pilotní testování modifikované a referenční (nemodifikované, bez nanočástic stříbra) membrány bylo 
realizováno na komunální ČOV. Během pilotního experimentu (15 dní) bylo dosaženo o 30 % vyšší 
objemové produkce permeátu a v průměru o 10 % vyšší hodnoty permeability v případě modifikované 
membrány ve srovnání s membránou referenční. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Biofouling; modifikace membrán, nanočástice, nanostříbro; permeabilita 

ABSTRACT 
Membrane biofouling is a serious problem limiting widespread application of membrane technology in 
wastewater treatment. A commercial PES hollow fiber membrane module (MS® SUF-4040) was selected 
for modification. The modification method was based on diffusion-thermal incorporation of silver 
nanoparticles into the membrane surface structure. Pilot testing of modified and reference (unmodified, 
without silver nanoparticles) membrane was carried out at municipal WWTP. During the pilot 
experiment (15 days), 30% higher permeate volume production and an average 10% higher permeability 
value was achieved in case of the modified membrane compared to the reference membrane. 

KEYWORDS 
Biofouling; membrane modification; nanoparticles; nanosilver; permeability 

1. ÚVOD 
Ačkoliv membránové technologie přinášejí v oblasti čištění OV četné výhody, stále existují 
faktory, které limitují jejich široké využití. Jedním z hlavních problémů je zanášení povrchu 
membrán, které vede ke snížení hydraulického výkonu systému a zvýšení provozních nákladů. 
Za účelem omezení zanášení byla doposud testována řada metod a přístupů, spočívajících jak 
v úpravě procesních parametrů, tak v modifikacích materiálů membrán či v přípravě zcela 
nových materiálů. Modifikace membrán pomocí nejrůznějších nanočástic, včetně nanočástic 
stříbra, se ukazuje jako slibná metoda pro zmírnění zanášení. Účinek nanočástic stříbra je 
v tomto smyslu dvojí, a sice poskytuje antimikrobiálními vlastnostmi omezující interakci 
mikroorganismů s povrchem a zároveň zvyšuje hydrofilitu povrchu, čímž jsou dále snižovány 
interakce hydrofobních složek přítomných ve filtrované suspenzi. Jako polymer pro modifikaci 
byl vybrán materiál na bázi polyethersulfonu (PES). PES je zároveň jeden z nejběžnějších 
materiálů používaný pro výrobu membrán aplikovaných při čištění odpadních vod. 
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2. MODIFIKACE MEMBRÁN 
Modifikační metoda byla založena na principu difuzně-termální inkorporace in-situ 
generovaných nanočástic stříbra do povrchové struktury polyethersulfonové (PES) membrány. 
PES membrána byla nejprve 4 h loužena v 3,5 hm. % roztoku AgNO3. Následně byla membrána 
3krát intenzivně opláchnuta demineralizovanou vodou. Redukce stříbra (in-situ geneze 
nanočástic stříbra) bylo dosaženo následným loužením membrány v 2 hm. % roztoku kyseliny 
askorbové po dobu 2 h. Poté byla membrána opět 3krát intenzivně opláchnuta 
demineralizovanou vodou. Následovalo umístění membrány do demineralizované vody 
a zahřátí na 60 °C. Tento krok trval 2 h, přičemž tok teplé vody byl v membránovém modulu 
zajištěn cirkulačním peristaltickým čerpadlem. Poté následovalo prudké zchlazení 
demineralizovanou vodou. 

Modifikovaná i referenční membrána byly podrobeny povrchové a strukturální analýze 
prostřednictvím elektronového mikroskopu Carl Zeiss ULTRA Plus. Z mikroskopické analýzy je 
zřejmé, že modifikace neměla žádný vliv na vnitřní morfologii (Obr. 1). Na Obr. 2 jsou uvedeny 
snímky povrchu modifikované a referenční membrány, přičemž bílá místa indikují přítomné 
nanočástice stříbra, které jsou velmi homogenně distribuovány po celém povrchu membrány 
(Obr. 2A). Přítomnost nanočástic stříbra na povrchu modifikované membrány byla prokázána 
také prostřednictvím EDS analýzy. 

   

Obr. 1. Snímek vnitřní struktury A) modifikované membrány, B) referenční membrány při zvětšení 500x 

   
Obr. 2. Snímek povrchu A) modifikované membrány, B) referenční membrány při zvětšení 10 000x; bílá místa 
indikují přítomnost nanočástic stříbra na povrchu modifikované membrány 

A B 

A B 
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Z Obr. 3 je zřejmé, že provedená modifikace nevedla ke zhoršení permeability membrány, jak 
je často pozorováno u jiných modifikačních metod. 

 
Obr. 3. Hodnoty fluxu v závislosti na transmembránovém tlaku (TMP) před a po modifikaci 

3. POLOPROVOZNÍ TESTY 
Modifikovaný a referenční membránové moduly byly testovány v poloprovozním měřítku na 
biologické komunální ČOV. Testování bylo provedeno na upraveném filtračním zařízení MS1 
od společnosti Mega a.s. Během filtračního testu byl retentát z membránového modulu 
recirkulován zpět do zásobní nádrže vstupní vody. Vstupní objemový průtok dosahoval 
2 500 l·h-1. Jako nátok do membránových modulů byl využit odtok z biologické ČOV. Filtrační 
test probíhal po dobu 15 dní. Během testu byly bodově odebírány vzorky nátoku a permeátu, 
kde byly měřeny koncentrace CHSKCr a extracelulárních polymerů, jakožto látek podílejících se 
značnou měrou na zanášení membránového povrchu. V případě modifikované membrány byla 
též ve vzorcích permeátu měřena koncentrace stříbra pomocí optické emisní spektrometrie 
s indukčně vázaným plazmatem. 

Výsledky poloprovozního testování 
Vývoj permeability testovaných membrán vykazoval v prvních fázích provozu výrazný pokles, 
který byl způsoben ustálením hydrodynamických a provozních podmínek, a především 
adsorpcí látek na povrchu membrány. V případě modifikované membrány nebyl však pokles 
permeability tak výrazný, jako v případě membrány referenční. Permeabilita modifikované 
membrány navíc dosahovala v porovnání s referenční membránou vyšších hodnot. Tuto 
skutečnost je možné vysvětlit právě přítomností nanočástic stříbra. Látky podílející se na 
zanášení povrchu méně interagovaly s povrchem, a to vlivem synergického efektu nanočástic 
v podobě antimikrobiálních vlastností a současného zvýšení hydrofility povrchu membrán. 
Největších rozdílů permeabilit dosahovala modifikovaná membrána v čase 0,5–3 dny, kdy 
procentní rozdíl permeability dosahoval až desítek procent (Obr. 4). Navíc i v dalších fázích 
experimentu zůstala ustálená hodnota permeability u modifikované membrány vyšší, a to 
v rozmezí 5–10 %. 

V průběhu filtrace docházelo u obou testovaných membrán k postupnému nárůstu 
transmembránového tlaku (TMP) jako důsledek zanášení membránového povrchu a pórové 
struktury membrány. Modifikovaná membrána však vykazovala v celém průběhu testu nižší 
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TMP než membrána referenční. V průběhu testu se rozdíl mezi oběma membránami postupně 
snižoval, nicméně ustálená hodnota TMP byla přibližně o 7 % menší v případě modifikované 
membrány (Obr. 4). To rovněž potvrzuje pozitivní vliv provedené modifikace membrány. 

                  
Obr. 4. Procentuální vyjádření změn permeability (K) modifikované membrány vůči referenční (vlevo) 
a procentuální změna TMP modifikované membrány vůči referenční (vpravo). 

Během 15denního provozu bylo v případě referenční membrány získáno 45,7 m3 permeátu, 
zatímco v případě modifikované membrány bylo při stejných provozních podmínkách (TMP, 
cross-flow rychlost v membránovém modulu, složení vstupující vody) dosaženo 59,3 m3 

permeátu, což představuje nárůst o 30 %. Koncentrace stříbra analyzovaná v permeátu 
i nátoku byla pod mezí detekce použité analytické metody (<5 µg·l-1), což indikuje stabilní 
fixaci nanočástic stříbra v membráně. 

Účinnost odstranění CHSKCr dosahovala 13 % pro modifikovanou membránu a 8 % pro 
referenční membránu. Tato skutečnost indikuje úspěšnost provedené modifikace membrány, 
jelikož došlo ke zlepšení antimikrobiálních vlastností (omezení procesu zanášení) a zároveň 
nebyly negativně ovlivněny separační vlastnosti membrány. Celkové organické zatížení 
(CHSKCr) přitékající na membrány bylo srovnatelné, tedy 22 mg·l-1 u modifikované a 18 mg·l-1 
v případě referenční membrány. 

4. ZÁVĚRY 
Modifikace komerčních PES membrán z dutých vláken nanočásticemi stříbra difuzně-termální 
metodou vedla ke snížení zanášení membrány. Během 15denního poloprovozního testování 
na komunální ČOV vykazovala modifikovaná membrána v ustáleném stavu o 5–10 % vyšších 
hodnot permeability a v průměru o 7 % nižší hodnoty transmembránového tlaku oproti 
membráně referenční. Produkce permeátu byla v případě modifikované membrány o 30 % 
vyšší. Během testování se neprokázalo uvolňování nanočástic stříbra do permeátu a zároveň 
nebyly modifikací negativně ovlivněny strukturální ani separační vlastnosti membrány. 

PODĚKOVÁNÍ 
Výsledky byly podpořeny projektem CK - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie 
pro čištění vod a půd reg. č. TE01020218. 
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S VYUŽITÍM VARIABILNÍ MEMBRÁNOVÉ JEDNOTKY 
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ABSTRAKT 
Variabilní membránová jednotka byla testována s OV z textilního a ze strojírenského průmyslu. 
Předčištění před membránou zajišťovala v obou případech koagulace, respektive deemulgace železitou 
solí. Vzniklý kal byl separován na lamelovém separátoru. Membránový segment byl tvořen ponorným 
podtlakovým modulem z 12 deskových keramických membrán (0,1 µm, celková plocha 1,81 m2). 
V porovnání se stávající ČOV pro textilní OV (egalizace, srážení vápnem a Fe2SO4, D-N linka + splašky) 
dosahoval permeát v průměru o 30 % nižší CHSKCr. V případě strojírenských OV dosahoval permeát 
průměrně o 70 % nižší CHSKCr a o 96 % nižší koncentrace NEL (stávající ČOV: deemulgace FeCl3 bez 
úpravy pH a bez sedimentace, biologie, dosazovací nádrž). 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Deemulgace; koagulace; membrána; permeát; textilní a strojírenské OV; účinnost odstranění 

ABSTRACT 
The variable membrane unit was tested with WW from the textile and heavy machinery industry. 
Pretreatment in front of the membrane was ensured in both cases by coagulation or deemulgation by 
using of ferric salt. The resulting sludge was separated on a lamella separator. The membrane segment 
consisted of a submerged vacuum module of 12 plates of ceramic membranes (0.1 µm, total area of 
1.81 m2). Compared to the actual textile WWTP (buffer tank, precipitation by lime and Fe2SO4, D-N line 
+ sewage), permeate achieved on average 30% lower COD. In the case of heavy machinery WW, the 
permeate reached on average 70 % lower COD, and 96 % lower concentration of non-polar extractable 
substances (actual WWTP: deemulgation by FeCl3 without any pH adjustment and sedimentation, 
biology treatment followed by sedimentation). 

KEYWORDS 
Deemulagtion; coagulation; membrane; permeate; removal efficiency; textile and heavy machinery WW 

1. ÚVOD 
Průmyslové OV jsou konvenčními postupy obvykle obtížně čistitelné, jelikož velmi často 
obsahují těžko biologicky rozložitelné složky. Cílem proto bylo vyvinout variabilní 
membránovou jednotku, která by čištění takovýchto vod umožňovala, a permeát by dosahoval 
dostatečné kvality splňující požadavky na kvalitu vypouštěných vod, eventuálně umožňoval 
jejich recyklaci. Součástí technologie je také předčištění snižující zatížení membránového 
stupně. Poloprovozní membránová jednotka se tedy sestává z několika samostatných 
segmentů, které mohou být vhodně kombinovány dle požadavků na stupeň čištění, 
eventuálně podle konkrétních potřeb. Jednotka byla testována po dobu několika měsíců na 
2 lokalitách, konkrétně s OV z textilního průmyslu a s OV ze strojírenského průmyslu. 
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2. USPOŘÁDÁNÍ POLOPROVOZNÍ MEMBRÁNOVÉ JEDNOTKY 
Surová OV je na jednotku čerpána přes mechanické předčištění zahrnující strojní česle 
(velikost ok 2 mm) do nádrže surové vody opatřené aeračními elementy zajišťující míchání. 
V této nádrži probíhá zároveň úprava hodnot pH pro následnou koagulaci či deemulgaci (12% 
H2SO4 a 30% NaOH). OV je dále čerpána do potrubí, kde je dávkován koagulant, v tomto 
případě byl volen Fe2(SO4)3 nebo FeCl3. Fáze rychlého míchání probíhá v trubkovém směšovači 
a fáze pomalého míchání poté v míchané koagulační nádrži (lopatková míchadla). Vzniklý kal 
je separován na lamelovém separátoru. Segment předčištění může být různě konfigurován 
podle konkrétních požadavků. Vždy je však nutné brát v potaz vliv charakteru vzniklých vloček 
na rychlost zanášení membrán. Maximální kapacita segmentu předčištění je 1 m3·h-1. 

Za předčištěním je instalována nádrž s ponorným podtlakovým membránovým modulem, 
který je tvořen 12 kusy keramických membrán (0,1 µm, celková plocha 1,81 m2). V závislosti 
na charakteru čištěných OV může být tato nádrž koncipována také jako membránový 
bioreaktor. Tak tomu bylo v případě OV ze strojírenského průmyslu, kde byla navíc rozšířena 
o další biologickou nádrž z důvodu navýšení kapacity a doby zdržení. Druhou variantou je, že 
tato nádrž slouží jako „akumulace“ supernatantu z předčištění, který je následně filtrován, 
tedy bez dodatečného biologického čištění. Variantou, kterou jednotka umožňuje, je také 
využití tlakového membránového modulu. To v těchto konkrétních případech využito nebylo. 
Samozřejmostí je také systém chemického čištění membrán, tj. dávkováním kys. citronové, 
popř. kys. sírové, NaOH a NaClO. Chemické proplachy (CEB) jsou spouštěny automaticky dle 
nastavené hodnoty transmembránového tlaku, a to v pořadí oxidační chemický proplach 
a chemický proplach v kyselém režimu. Permeát je čerpán do nádrže permeátu, který je 
zároveň využíván pro zpětný proplach membrán. Přebytečný permeát odtéká přepadem ze 
systému. 

3. VYHODNOCENÍ PILOTNÍCH TESTŮ 

Odpadní vody z textilního průmyslu 
Kvalita OV z textilního průmyslu se měnila podle aktuálního výrobního procesu (barvení, praní, 
apod.). OV vykazovala velkou variabilitu jak zbarvení (od černého, přes zelené po růžové), tak 
co se týče koncentrací CHSKCr (300-930 mg·l-1), BSK5 (60-170 mg·l-1), NL, hodnotou pH apod. 

Jako vhodný způsob předčištění těchto vod byla na základě jejich charakteru volena koagulace 
Fe2(SO4)3 za optimální hodnoty pH, která vedla k tvorbě dobře usaditelného kalu. Jako první 
byla testována konfigurace dvou flokulačních komor a lamelového separátoru. Kvůli nutnému 
přerušení provozu přes noc (regule provozovatele ČOV) ovšem docházelo následující den 
k nárůstu rozpuštěného Fe v důsledku změny pH a rozpouštění části vloček. Z tohoto důvodu 
se toto uspořádání ukázalo jako nevyhovující a další testy probíhaly na trubkovém flokulátoru 
s lamelovým separátorem. Optimální hodnota pH pro koagulaci se pohybovala v rozmezí 
5,0 – 5,5 (nutná úprava pH před koagulací na 9,5 – 10,5). Průměrná dávka Fe2(SO4)3 byla okolo 
40 mg·l-1 Fe3+. Doba zdržení v trubkovém flokulátoru byla při výkonu 1 m3·h-1 3 min. 
Z trubkového flokulátoru voda natékala přímo na lamelový separátor, kde došlo k separaci 
vzniklých vloček. Doba zdržení v lamelovém separátoru dosahovala 1,2 h. Supernatant 
zbavený usaditelných vloček dále natékal do nádrže, kde došlo k separaci zbylých vloček na 
keramické membráně. 
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V první části poloprovozních zkoušek byl průtok permeátu 0,1 m3·h-1. Hodnota permeability 
postupně klesla z 400 na 100 l·m-2·h-1·bar-1. Po provedeném CEB pomocí NaClO a kys. 
citronové došlo k obnovení permeability téměř na původní hodnotu. Po spuštění byl zvýšen 
průtok permeátu na 0,15 m3·h-1, což ovšem mělo negativní vliv na permeabilitu, a došlo 
k rychlejšímu zanesení membrány. V Tab. 1 jsou uvedeny koncentrace CHSKCr a zbytkového Fe 
v surové vodě, na odtoku z lamelového separátoru a v permeátu. 

Tab. 1. Průměrné koncentrace CHSKCr a zbytkového Fe v surové vodě, na odtoku z lamelového separátoru 
a v permeátu 

Surová voda Odtok lamelový separátor Permeát 

CHSKCr 
[mg·l-1] 

Fe 
[mg·l-1] 

CHSKCr 
[mg·l-1] 

Pokles CHSKCr 
[%] 

Fe 
[mg·l-1] 

CHSKCr 
[mg·l-1] 

Pokles CHSKCr 
[%] 

493±79 12,6±1,9 310±23 34,8±14,4 2,33±1,0 206±62 56±19 

 
Vyšší koncentrace Fe a CHSKCr na odtoku z lamelového separátoru byly způsobeny unikajícími 
mikrovločkami kalu. Vyšší koncentrace CHSKCr v permeátu byly způsobeny přítomností 
nízkomolekulárních barviv, která nebyla odstraněna koagulací ani membránovou separací 
(velikost pórů 0,1 µm). Přítomnost těchto barviv byla také prokázána prostřednictvím MS 
spektrometru. V porovnání se stávající ČOV (egalizace + dávkování FeSO4 a vápna, 
sedimentace, D-N linka + splaškové vody, dosazovací nádrž) bylo membránovou jednotkou 
dosaženo o 30 % nižších koncentrací CHSKCr a o 64 % nižších koncentrací Fe. 

Energetická náročnost procesu dosahovala 0,43 kWh·m-3 (kalkulováno i provzdušnění nádrží, 
které bylo spuštěné i v době zastavení filtrace). 

Odpadní vody ze strojírenského průmyslu 
Kvalita OV ze strojírenského průmyslu se měnila v parametru CHSKCr od 1,2 do 24,4 g·l-1. 
OV vykazovala velkou variabilitu jak koncentrací CHSKCr, tak i množství oleje (NEL). 

Jako vhodný způsob předčištění těchto OV byla na základě jejich charakteru volena 
deemulgace FeCl3 za optimální hodnoty pH. Ta vedla k tvorbě dobře usaditelného železitého 
kalu. Byla testována konfigurace dvou flokulačních (deemulgačních) komor (rychlé a pomalé 
míchání) a lamelového separátoru. Optimální hodnota pH pro deemulagci se pohybovala 
v rozmezí 6,0 – 6,5 (nutná úprava pH před koagulací na 9,5 – 10,5). Průměrná dávka FeCl3 byla 
okolo 200 mg·l-1 Fe3+. Doba zdržení ve flokulačních komorách a lamelovém separátoru při 
výkonu 0,75 m3·h-1 dosahovala 2,75 h. Z lamelového separátoru natékala voda do aktivační 
nádrže. Aktivační směs v pravidelných intervalech cirkulovala mezi aktivační nádrží a 
membránovou komorou. Z důvodů deficitu nutrientů (dusík a fosfor) v průmyslové OV byl do 
aktivační nádrže pravidelně dávkován dusík ve formě močoviny a fosfor v přípravku AMOFOS. 

Obr. 1 uvádí porovnání koncentrací CHSKCr na odtoku ze stávající ČOV a z membránové 
jednotky. Na jednotce bylo dosahováno v průměru o 75 % vyšší účinnosti odstranění CHSKCr 
než na stávající ČOV (6,2 vs 1,4 g·l-1). 
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Obr. 1. Porovnání stávající ČOV a variabilní membránové jednotky v parametru CHSKCr na 
odtoku 

Koncentrace NEL na přítoku do membránové jednotky značně kolísaly a pohybovaly v rozmezí 
od 87 do 603 mg·l-1. Nicméně v permeátu dosahovala koncentrace NEL dlouhodobě okolo 
2 mg·l-1 a méně (často byly detekovány hodnoty i pod mezí stanovitelnosti, tj. méně než 
1 mg·l-1). Nejvyšší zaznamená koncentrace NEL v permeátu za celou dobu provozu byla 
8 mg·l-1, což bylo způsobeno deemulgací mimo optimální interval hodnot pH. Měření pH se 
totiž ukázalo v případě těchto vod jako zcela zásadní pro správný průběh deemulgace 
a zároveň jako nejslabší místo celého procesu, jelikož docházelo k rychlému zanesení frity 
sondy, což vedlo k její velmi pomalé odezvě a značné nepřesnosti měření. V porovnání se 
stávající ČOV, kde se koncentrace NEL v odtoku dlouhodobě pohybovaly okolo 50 mg·l-1, tak 
představuje využití membránové technologie značné zefektivnění celého procesu čištění 
těchto vod a zároveň značnou finanční úsporu za poplatky/pokuty za vypouštění těchto vod 
do kanalizačního řádu. 

4. ZÁVĚRY 
Předčištění formou koagulace/deemulagace železitou solí vedlo k efektivnímu snížení hlavních 
polutantů před membránovou separací. V případě textilních OV se jako optimální ukázala 
konfigurace trubkový flokulátor + lamelový separátor a membránová separace. V porovnání 
se stávající ČOV dosahoval permeát průměrně o 30 % nižší CHSKCr a o 63 % nižší koncentraci 
Fe. V případě strojírenských OV bylo s využitím membránové jednotky dosahováno o 75 % 
vyšší účinnosti odstranění CHSKCr. V případě NEL bylo dosaženo dokonce o 96 % vyšší účinnosti 
odstranění v porovnání se stávající technologií. 

PODĚKOVÁNÍ 
Práce byla podpořena projektem č. TH02030527 „Vývoj pokročilé variabilní membránové 
technologie pro čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových OV“ 
financovaném Technologickou agenturou České republiky. 
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ABSTRAKT 
Cílem výzkumného projektu je posouzení spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod a navržení 
strategií pro úsporu energie na malých čistírnách odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel 
(EO). Prezentována je případová studie vybrané ČOV. Pro reálné posouzení a aplikaci byla vybrána ČOV 
o velikosti 1500 EO, kde byl proveden energetický a technologický audit, na jehož základě byly 
doporučeny úpravy vedoucí k energetickým úsporám v provozu. Článek popisuje současný stav před 
rekonstrukcí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírna odpadních vod; energetické úspory; energeticky úsporné stroje a zařízení; odpadní vody; 
optimalizace procesů ČOV; řídící systém 

ABSTRACT 
The objective of this research is to assess the energy consumption and to propose energy saving 
strategies that can be implemented to reduce energy consumption at wastewater treatment plants 
(WWTPs) up to 2000 PE. A case study is presented to demonstrate energy savings at chosen WWTP. For 
the assessment, WWTP of mass balance 1500 PE, where was held energetical audit was chosen. Based 
on this evaluation the potential strategies for energy savings were recommended.  The research 
presents current state before the planned reconstruction and theoretical part suggests strategies. 

KEYWORDS 
Control system; energy saving machines and equipment; intensification; optimisation of processes at 
WWTP; wastewater; wastewater treatment plant 

1. ÚVOD 
Spotřeba elektrické energie je na čistírnách kontinuální a dlouhodobá. Dmychadla, čerpadla a 
další motory jsou v provozu 24 hodin/7 dní v týdnu, tzn., že jejich spotřeba není 
nezanedbatelná a patří mezi jedny z největších spotřebitelů. Tématem příspěvku je dosažení 
energetických úspor v kategorii malých ČOV do 2000 EO. Snížení provozních nákladů 
komunálních čistíren je dosaženo optimalizací provozu, využitím úsporných spotřebičů apod. 
Snížení spotřeby elektřiny může dále přispět v konečném důsledku k energetické nezávislosti 
čistíren a ke snížení cen vodného a stočného (Hodaň a Kincl, 2011). 

Pro případovou studii byla vybrána ČOV s kapacitou 1500 EO, která se nachází v Olomouckém 
kraji. Odpadní vody jsou na ČOV dopravovány tlakovou kanalizací od 1300 EO, přibližně 90 % 
obyvatel města. Zbývající kapacita 200 EO je určena pro svozovou jímku, která se však 
nevyužívá. Na vstupu odpadní vody přitékají kanalizací na stírané válcové síto a dále gravitačně 
přes rozdělovací objekt do dvou linek ČOV. Na začátku biologické linky jsou dvě denitrifikační 



Hoferková a kol.  13. bienální konference VODA 2019 
 

 

nádrže promíchávané ponornými horizontálními míchadly. Z denitrifikačních nádrží jsou 
odpadní vody vedeny otvorem v dělící stěně do nitrifikačních nádrží. Nitrifikační nádrže jsou 
provzdušňovány jemnobublinnými aeračními elementy osazenými na provzdušňovacím roštu. 
Vzduch je do nádrží distribuován společným potrubím a koncentrace kyslíku je řízena vždy 
jednou zvolenou řídící linkou. Aktivační směs dále odtéká potrubím do středového válce 
dosazovací nádrže. V dosazovací nádrži je separován kal. Vratný i plovoucí kal je čerpán 
pomocí mamutek zpět do sběrné jímky kalu a odtud gravitačně opět vracen do rozdělovacího 
objektu. Přebytečný kal je stabilizován, zahuštěn, odstředěn a skladován v kalovém 
hospodářství. Na odtoku z ČOV je osazen v odtokovém žlabu mikrosítový bubnový filtr a průtok 
je měřen Parshallovým žlabem. Stabilizace a zahuštění kalu se provádí dvoustupňově. V první 
jímce je kal stabilizován a zahušťován a v druhé jímce zahušťován a uskladněn. V posledním 
kroku je kal odvodněn na dekantační odstředivce.  

2. MATERIÁL A METODY 

Měření elektrické energie 
Na ČOV bylo osazeno automatické měření spotřeby elektrické energie pomocí převodníku PA 
144 od firmy KMB systems se sběrem a záznamem dat. Záznam dat probíhal s časovou 
periodou 5 sekund po dobu 3 měsíců. 

Hydraulický model 
V simulačního programu GPS-X na základě laboratorního měření byl vytvořen matematický 
model ČOV s ustáleným stavem. Matematický model optimalizoval jednotlivé scénáře úspor a 
slouží k simulace dynamických stavů na ČOV. Do modelu byly dosazeny vstupní hodnoty (viz 
Tab 1.). 

Tab. 1. Vstupní parametry pro matematické modelování ČOV 

Veličina Hodnoty Jednotka Veličina Hodnoty Jednotka 
CHSK 884 mg/l XDENIT 3,1  
Ss 299 mg/l XNIT 3,06  
Si 28 mg/l Θx 16 den 
Xi 512 mg/l Srážení fosforu - dávka 3,58 kg/den 
Xs 40 mg/l QVZD 27 m3/den 
S 327 mg/l QVK 94 m3/den 
X 552 mg/l QPK 3,74 m3/den 
BSK5 441 mg/l Q24 238 m3/den 
N celk 125 mg/l VNITRI 157 m3 
P celk 12,09 mg/l VDENIT 67 m3 
NL 105 350 mg/l ADN 17,6 m2 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Energetický benchmarking 
Na vybrané ČOV byl proveden monitoring provozních nákladů – nejvyšší náklady byly 
procentuálně vyhodnoceny z celkové provozní spotřeby: elektrická energie 31 % a dále 
materiál 22 % (tzn. chemikálie, čerpadla, apod.). Z energetického benchmarkingu dále 
vyplynulo, že průměrná roční energetická náročnost vyčištění jednotkového množství odpadní 
vody je 1,9 kWh/m3. 
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Dále se na ČOV u jednotlivých spotřebičů dlouhodobě měřila dílčí spotřeba elektřiny. 
Z podrobného měření se zjistila jako nejvíce náročná dmychadla 30 % a míchadla 46 % 
z celkové spotřeby. Optimalizace provozu a evaluace provozu byla následně zaměřeny na tyto 
spotřebiče.  

Kinetické testy nitrifikace a denitrifikace  
Byly odebrány vzorky odpadní vody, vyčištěné vody a kalu viz Tab. 2. V laboratoři byly následně 
provedeny testy denitrifikační a nitrifikační rychlosti a vyhodnocen celkový stav ČOV před 
rekonstrukcí. 

Tab. 2 Výsledky rozborů odpadní vody květen 2019 

Datum 
odběru 

 pH T CHSK 
mg/l 

BSK5 

mg/l 
Pcelk. 

mg/l 
P-PO4 
mg/l 

N-NH4 
mg/l 

N-NO2 

mg/l 
N-NO3 

mg/l 
Ncelk. 

mg/l 
NL105 
mg/l 

Nanorg 
mg/l 

Norg 
mg/l 

28. 5. 
2019 

přítok 6,89 16,3 884 441 12,09 9,68 82 0,01 0,9 125 350 82,5 42,45 

               
28. 5. 
2019 

odtok 6,79 17,7 53 13 6,78 6,60 0,900  26,1 34,7 16 27,06 7,64 

 

Z rozboru odpadní vody vyplývá, že nitrifikace probíhá dostatečně. Denitrifikace probíhá 
méně. Svědčí o tom zvýšená koncentrace N-NO3 v odtoku. 

Rychlost denitrifikace byla změřena 1,91 mg N-NO3/(g·h) na org. sušiny.  Denitrifikační rychlost 
je poměrně nízká, spíše se pohybuje rychlost denitrifikace 5 až 15 mg N-NO3/(g·h) na org. 
sušiny (Malá, 2008). Rychlost nitrifikace byla změřena 0,8 mg N-NH4 /(g·h) na org. sušiny. Bylo 
ověřeno, že v aktivovaném kalu se vyskytují nitrifikační bakterie na základě úbytku N-NH4. 
Nitrifikační rychlost je poměrně malá bývá 5 až 10 mg N-NH4 /(g·h) na org. sušiny (Malá, 2008)  

Z výsledků hydraulického a energetického benchmarkingu s přihlédnutím ke spotřebě 
jednotlivých spotřebičů, vysokým zapínacím proudům a provozování ČOV tedy z počátečního 
auditu vyplynulo několik návrhů na úpravy: 

• rozdělení přívodu vzduchu do obou aktivací samostatně, 
• osazení frekvenčních měničů k dmychadlům, 
• výměna řídícího systému, 
• výměna úsporných míchadel. 

 
Z výše navržených opatření aktuálně probíhá realizace doporučení – výměna rozvaděče, 
rozdělení přívodu vzduchu a osazení frekvenčních měničů. Před úpravami byl zhodnocen stav 
„před“, který ukazuje současný stav. Bohužel zatím nejsou dokončeny všechny úpravy, a tedy 
nelze v článku zhodnotit stav před i po. Průběžný stav bude prezentován pro srovnání v rámci 
prezentace na konferenci. 

4. ZÁVĚRY 
Při počátečním auditu se ČOV ukázala jako mimořádně neúsporná a našli jsme poměrně 
vysoký potenciál energetických úspor. Spotřeba míchadel dmychadel se ukázala jako jedna 
z nejvyšších. A dále nás trápily vysoké zapínací proudy spotřebičů. Proto byly navrženy 
doporučení pro výměnu a projednány s provozovatelem.  
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Očekáváné výsledky doporučení k úpravám jsou snížení celkové elektrické spotřeby a 
kompenzace špičkových proudů, které povedou ke snížení nákladů na elektřinu. Především u 
dmychadel se dlouhodobým měřením zjistilo, že mají jednu z nejvyšších spotřeb el. energie 
v porovnání s celkovou spotřebou. Dále se rozdělením přívodu vzduchu ověří zrovnoměrnění 
koncentrace rozpuštěného O2 v obou nádržích a vyšší rychlosti odstranění organického a 
dusíkatého znečištění. 

Jedna ze stěžejních věcí je kompletní výměna řídícího systému, který bude optimalizován a 
bude počítat s kompenzací špičkových proudů. Kompenzace je realizována instalací 
frekvenčních měničů, které umožňují pomalý start spotřebičů a snížení zapínacích proudů a 
také regulaci výkonu např. regulaci otáček u dmychadel. 

Další navrženou úpravou je rozdělení stávajícího společného přívodu vzduchu do nitrifikačních 
nádrží a umožnění řízení obou linek nezávisle dle kyslíkových sond. Současný stav vykazuje 
nerovnoměrné rozdělení vzduchu do nitrifikačních nádrží. Cílem je správné řízení ČOV. 

V současnosti již probíhá poslední fáze realizační a evaluační, tedy srovnání spotřeb el. energie 
přes a po aplikaci energeticky úsporných opatření na vybrané komunální ČOV o velikosti 1500 
EO. Fáze realizace bude ukončena v září 2019 a bude následovat ověřovací provoz. 

PODĚKOVÁNÍ 
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potenciálu k minimalizaci provozních nákladů č. TH02020518 je řešen s finanční podporou TA 
ČR. 

SEZNAM LITERATURY 
HODAŇ, Václav a Ladislav KINCL. Energetická náročnost vodohospodářských staveb: Současný stav v energetické 

náročnosti ČOV. Praha: Sdružení vodovodu a kanalizace České Republiky, 2011. 
MALÁ, Jitka. Odstranění dusíku z vod s vysokou koncentrací amonných solí a nízkou koncentrací biologicky 

rozložitelné organické hmoty v SB-reaktoru: Removal of nitrogen from waters with high concentrations of 
ammonium salts and low concentrations of biodegradable organic matter in SBR : zkrácená verze habilitační 
práce. Brno: VUTIUM, 2008. ISBN 978-80-214-3639-8. 



Bindzar a kol.  13. bienální konference VODA 2019 
 

 

ČIŠTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VOD 
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ABSTRAKT 
Předkládaný příspěvek prezentuje výsledky laboratorních experimentů s čištěním vody ze skládky 
nebezpečného odpadu, která je kromě organických látek (CHSK cca 13 g/l) extrémně zatížena chloridy 
(60 g/l), amoniakálním dusíkem (2,6 g/l) a také železem (420 mg/l). Pokusy byly zaměřeny na využití 
biologického čištění, konkrétně aktivačního procesu, a oxidačních procesů, jmenovitě ozonizace. V 
případě biologického čištění byla použita biomasa dlouhodobě adaptovaná na vysokou salinitu. Přestože 
ozonizace byla částečně úspěšná při transformaci amoniakálního dusíku, následné biologické čištění 
nevedlo k odstranění organického znečištění. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Aktivační proces; amoniakální dusík; nebezpečný odpad; ozonizace; salinita; skládková voda 

ABSTRACT 
This article presents the results of experiments with landfill leachate that was heavily loaded with 
organic compounds (COD ca 13 g/l), chlorides (60 g/l), ammonia nitrogen (2.6 g/l) and iron (420 mg/l). 
The experiments were aimed at the use of biological treatment (with activated sludge) and oxidation 
(namely ozonation). In the case of the biological treatment, the biomass adapted for high salinity was 
used. Although the ozonation was partially successful in the transformation of ammonia nitrogen, the 
following biological treatment was not able to reduce the organic pollution. 

KEYWORDS 
Activated sludge process; ammonia nitrogen; hazardous waste; landfill leachate; ozonation; salinity 

1. ÚVOD 
Skládkování patří ve světě stále k nejrozšířenějším způsobům nakládání s odpady, a to i přes 
snahu tento způsob likvidace omezovat. Jen na území České republiky je v provozu 179 skládek 
a z tohoto počtu je 28 skládek nebezpečných odpadů (Bartáčková, 2010). 

Jedním z výrazných negativ ukládání odpadů na skládkách je i vznik skládkových vod (výluhů). 
Tyto vody průběžně vznikají jednak pronikáním srážkových vod do skládky, jednak procesy 
probíhajícími v tělese skládky. Jejich složení se liší podle typu odpadu a stáří skládky. Obecně 
jsou výluhy ze skládek komunálního odpadu považovány za problematické, zejména z hlediska 
biologického čištění, protože obsahují značný podíl biologicky obtížně rozložitelných látek (Lou 
a kol., 1017; Naveen a kol., 2017). Z tohoto důvodu jsou v laboratorním měřítku i v praxi 
testovány alternativní postupy vycházející z fyzikálně chemických procesů, buď samostatně, 
nebo v kombinaci s biologickým čištěním. Může jít např. o koagulaci, adsorpci, v poslední době 
se stále častěji uplatňují membránové procesy (Renou a kol., 2008; Peng, 2017). 

Zvláštní kapitolu pak tvoří výluhy ze skládek nebezpečného odpadu, které se svým složením 
mohou vymykat všemu, co vzniká vyluhováním komunálního odpadu. 

Prezentovaná práce se zabývá čištěním reálného výluhu ze skládky nebezpečného odpadu, 
který svým složením, zejména obsahem obtížně rozložitelných látek, vysokou koncentrací 
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amoniakálního dusíku a extrémní koncentrací chloridů, neumožňuje použít standardní 
postupy čištění (v případě dané skládky membránovou separaci). Charakter výluhu teoreticky 
ponechává dvě možné cesty: odparku (technicky a ekonomicky náročné řešení) nebo 
odstranění ostatních polutantů (zejména organiky a Namon) tak, aby zbylý roztok chloridů 
(solanku) bylo možné nějakým způsobem využít. Cílem provedených pokusů bylo studium 
vlivu ozonizace a biologického aerobního čištění na daný výluh. 

2. METODIKA 

Analytické metody 
Stanovení CHSKCr, BSK5, N-NO2-, N-NO3-, AOX, RL105, RAS byla prováděna podle příslušných 
platných ČSN. Pro stanovení Namon byla použita Nesslerova metoda (Horáková a kol., 1988). 

Odželezení vody 
Vzhledem k vysoké koncentraci železa bylo prvním krokem před jakýmkoliv dalším postupem 
odželezení, které bylo docíleno intenzivní aerací po dobu 72 h, každých 24 h byla vzniklá 
sraženina odfiltrována. 

Ozonizace 
Ozon byl produkován ozonizátorem LIFEPOOL 1.0/OXCW. Zdrojem kyslíku pro generování 
ozonu byla kyslíková tlaková lahev, čistota přiváděného kyslíku byla 99,5 %. Ozonizace 
testovaných vzorků (1 l) byla prováděna ve skleněné koloně o vnitřním průměru 5,5 cm a výšce 
80 cm. Spodní část kolony byla opatřena fritou pro rovnoměrnou distribuci O3. Nad fritou byl 
kohout pro odběr vzorků. Regulací výkonu ozonizátoru a průtoku kyslíku bylo možné 
dosáhnout produkci ozonu v rozsahu cca 0,2 – 7 g/h. Pro měření koncentrace O3 v plynné fázi 
byl připojen detektoru ozonu pracující na principu měření absorbance v ultrafialové oblasti 
spektra. 

Při experimentech byly použity dva průtoky kyslíku, které odpovídají různým koncentracím 
ozonu: 0,25 l/min O2 ≈ 224 mg/l O3 a 1,0 l/min O2 ≈ 112 mg/l O3. Počáteční hodnoty pH 
ozonizovaného vzorku bylo upravováno 10 M roztoky H2SO4 a NaOH. 

Biologické čištění 
Pro experimenty s biologickým čištěním byl použit aktivovaný kal dlouhodobě adaptovaný na 
koncentraci NaCl 35 g/l, schopný nitrifikace i denitrifikace. Protože samotná skládková voda 
obsahovala 60 g/l chloridů, pro biologické testy byla ředěna vodovodní vodou v poměru 1:2. 

Samotné testy byly prováděny v semikontinuálních modelech (SBR) za striktně aerobních 
podmínek; aerace byla vypínána pouze pro fáze sedimentace (60 min), odtoku a přítoku (cca 
5 min). V první dvoutýdenní fázi byl provozován SBR o objemu 7 litrů a s hydraulickou dobou 
zdržení 1 den. V této fázi byla do modelu dávkována naředěná voda bez předchozí ozonizace. 
Následně byla biomasa převedena do modelu s objemem 3 l a dobou zdržení 3 dny. Jako nátok 
sloužila ozonizovaná voda po naředění. 

Pro ověření adaptace biocenózy aktivovaného kalu na čištěnou odpadní vodu byly provedeny 
jednorázové kontrolní respirometrické testy: Aktivovaný kal ve stavu endogenní respirace byl 
převeden do respirometrické cely. Na začátku testu byla proměřena endogenní rychlost 
spotřeby O2, po jejím odečtení byl nadávkován substrát (odpadní voda, příp. syntetický 
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substrát). Z křivky objemových rychlostí v závislosti na čase byla zjištěna maximální rychlost 
spotřeby rozložitelného substrátu. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Složení testovaného výluhu 
Vybrané parametry testované surové skládkové vody jsou shrnuty v Tab. 1. Výše popsaným 
způsobem odželezení byla koncentrace Fe snížena na 85 mg/l 

Tab. 1. Vybrané parametry testovaného skládkového výluhu 

Parametr Jednotka Hodnota 
pH --- 6,0 
konduktivita mS/cm 132 
CHSK g/l 13 
NL105 mg/l 430 
RAS g/l 88 
Namon g/l 2,6 
Fe mg/l 420 
Cl- g/l 60 

Ozonizace 
Cílem ozonizace bylo zvýšení biologické čistitelnosti skládkové vody a snížení koncentrace 
Namon. V Tab. 2 jsou výsledky ozonizace při počáteční hodnotě pH 5,3. Kvůli intenzivnímu 
pěnění vzorku byl po dobu 60 minut použit průtok O2 0,25 l/min, dalších 150 min bylo 
pokračováno při 1,0 l/min. Celková dávka vyprodukovaného ozonu byla 20,2 g. Tab. 3 pak 
shrnuje změny při ozonizaci za počáteční hodnoty pH 11,3. Byl použit průtok O2 1,0 l/min, 
celková dávka ozonu vyprodukovaného za 210 min byla 23,5 g. 

Tab. 2. Výsledky ozonizace při počáteční hodnotě pH 5,3 

Čas  pH CHSK 
[mg/l] 

Namon 

[mg/l] 
N-NO2- 
[mg/l] 

N-NO3- 
[mg/l] 

Nanorg 

[mg/l] 
0  5,3 13 300 1 900 < 0,5 < 1,5 1 900 
60  3,5 12 200 1 700 < 0,5 < 1,5 1 700 
150  1,9 11 000 1 400 < 0,5 < 1,5 1 400 
210  1,8 11 000 1 300 < 0,5 < 1,5 1 300 

Tab. 3. Výsledky ozonizace při počáteční hodnotě pH 11,3 

Čas  pH CHSK 
[mg/l] 

Namon 

[mg/l] 
N-NO2- 
[mg/l] 

N-NO3- 
[mg/l] 

Nanorg 

[mg/l] 
0  11,3 13 500 1 700 < 0,5 < 1,5 1 700 
150  8,9 12 000 880 < 0,5 350 1 230 
210  6,7 11 100 610 < 0,5 420 1 030 

 

Z tabulek je zřejmé, že v obou případech došlo k poklesu hodnoty pH, což lze přičíst např. 
vznikajícím organickým kyselinám. Koncentrace CHSK byla snížena o 17,3, respektive 17,7 %. 
U vybraných vzorků byly stanoveny koncentrace BSK5 a byly porovnány změny poměru 
BSK5:CHSK v průběhu ozonizace. V prvním případě došlo ke zvýšení z 0,17 na 0,19, ve druhém 
naopak k poklesu z 0,15 na 0,12. Vezmeme-li v potaz nejistoty stanovení (v případě CHSK i 
BSK5 20 %), nelze tyto změny považovat za významné. 
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Jednoznačné rozdíly byly v oxidaci Namon. Při ozonizaci v mírně kyselé oblasti docházelo 
k úbytku dusíku, který pravděpodobně souvisí s vysokou koncentrací chloridů: ozon oxidoval 
chloridy na chlor či chlornan, který následně oxidoval Namon na N2 (Kounovská, 2018). 
V alkalickém prostředí byla kromě toho část Namon oxidována na dusičnany. Důkazem vzniku 
aktivního chloru během ozonizace byl i nárůst koncentrace AOX z počátečních 0,87 mg/l na 12 
mg/l v prvním případě a 6,3 mg/l ve druhém. 

Biologické čištění 
Experimenty s biologickým aerobním čištěním skládkového výluhu (ať pouze odželezeného 
nebo i ozonizovaného), trvající 12 týdnů, neposkytly pozitivní výsledky. Po celou dobu 
experimentů nebyl pozorován pokles počáteční hodnoty CHSK (pohybující se v rozmezí 4 600 
– 6 200 mg/l) o více jak 15 %.  

V průběhu testů byla několikrát přídavkem rozložitelného substrátu (acetátu) ověřena aktivita 
biomasy v reaktoru. Také respirometrické testy provedené v 11. týdnu (srovnání acetátu a 
ozonizované skládkové vody) prokázaly, že biomasa z reaktoru si stále uchovává schopnost 
rozkládat organický substrát, ale vykazuje příznaky dlouhodobého deficitu rozložitelného 
substrátu. Vzhledem k tomu, že po celou dobu testování docházelo k postupnému poklesu 
podílu organické hmoty v kalu (z 63 až na 34 %), nelze předpokládat, že by použitý způsob 
biologického čištění byl dlouhodobě udržitelný. 

4. ZÁVĚRY 
Výsledky experimentů lze shrnout do následujících bodů: 

• Ozonizace v mírně kyselé i alkalické oblasti vedla k poklesu CHSK o cca 17 – 18 %, 
významné navýšení poměru BSK5:CHSK nebylo prokázáno. 

• Surová ani ozonizovaná voda se neprojevovaly inhibičně vůči biomase adaptovaného 
aktivovaného kalu, účinnost odstranění organických látek však byla malá. 

• Při počáteční hodnotě pH 5,3 byl Namon při ozonizaci částečně transformován na N2. 
• Při počáteční hodnotě pH 11,3 byly dalším produktem oxidace Namon dusičnany. 
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ABSTRAKT 
Odvodnitelnost čistírenských kalů je pro většinu finálních metod zpracování kalů klíčovým parametrem. 
Na důležitosti ještě nabývá, uvažuje-li provozovatel ČOV o sušení, spalování nebo jiném termickém 
zpracování kalů. Proto je zásadní mít spolehlivý analytický nástroj ke stanovení tohoto parametru. 
Příspěvek je zaměřen na nové metody stanovení odvodnitelnosti s praktickými ukázkami výsledků 
metody odvodnění pomocí laboratorního kalolisu, jejíž pomocí lze dosáhnout koncentrace kalového 
koláče srovnatelné s praxí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistírenský kal; flokulant; kalolis; odvodnitelnost 

ABSTRACT 
The dewaterability of sewage sludge is a key parameter for most final sludge treatment methods. It is 
even more important if the WWTP operator considers drying, incineration or other thermal sludge 
treatment. It is therefore essential to have a reliable analytical tool to determine this parameter. 
This paper focuses on an overview of the methods used to determine the dewaterability and shows the 
practical results of laboratory filter press method, which can achieve a sludge cake concentration 
comparable to practice. 

KEYWORDS 
Dewaterability; filter-press; flocculant; sewage sludge 

1. ÚVOD 
Význam odvodnitelnosti kalu jakožto klíčového parametru pro charakterizaci stabilizovaného 
kalu roste současně s rostoucím zájmem o aplikaci termických procesů finálního zpracování 
kalu, jako je sušení, spalování, pyrolýza, atd. Odvodnění je obecně definováno jako 
„odstranění dostatečného množství kapalné frakce kalu, aby se choval jako pevná látka“ a 
odvodnitelnost je pak vlastnost kalu určující míru dosažitelného odvodnění (Yukseler a kol., 
2007). Tento komplexní parametr je určen mnoha faktory, které dosud nebyly dostatečně 
vyhodnoceny. 

Z praktického hlediska je důležité, aby odvodnitelnost přinášela informace o obsahu vody 
odstranitelné z kalu mechanickými procesy (lisování, odstřeďování atd.), protože energetické 
nároky související s odstraňováním vody těmito procesy jsou mnohem nižší než ve srovnání s 
tepelnými procesy (odpařování vody). Jakékoli zlepšení odvodnitelnosti kalu proto může mít 
velký vliv na energetickou bilanci kalového hospodářství.  

Mnoho autorů publikovalo výsledky naznačující vztah mezi odvodnitelností a složením kalu: 
extracelulární polymerní látky (EPS), poměr NLZŽ / NL, koncentrace dvojmocných iontů, 
fosforečnanů (Liu a Fan, 2003; Vaxelaire a Cézac, 2004; Guang-Hui a kol., 2009; Lü a kol., 2015; 
Yeneneh a kol., 2016; Zhang a kol., 2016). Také teplota je často uváděna jako parametr 
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ovlivňující vlastnosti kalu, avšak pokud jde o odvodnitelnost, závěry jsou někdy protichůdné 
(Houghton a kol., 2000; Ferrer a kol., 2010; Suhartiny a kol., 2014). Některé práce dokonce 
ukázaly, že nejen teplota, ale i termická historie kalu může nevratně ovlivnit reologické 
vlastnosti kalu (Farno a kol., 2014). K dispozici je však mnoho protichůdných informací o vlivu 
technologie anaerobní stabilizace na odvodnitelnost kalu. Pravděpodobně jedinou výjimkou 
jsou údaje o zlepšení odvodnitelnosti kalu po tepelné hydrolýze (Neyens a Baeyens, 2003).  

Velkou výzvou výzkumu zaměřeného na odvodnitelnost kalů je nalezení vhodné metody 
hodnocení odvodnitelnosti, protože většinou používané měření času kapilárního sání (CST) 
často není vhodné (Neyens a Baeyens, 2003).  

Další z metod použitelných pro stanovené odvodnitelnosti je centrifugační metoda. Tato 
metoda je blíže popsána v jednom z našich předchozích příspěvků, např. (Vojtíšková a kol., 
2019). Silnou stránkou centrifugační metody je to, že charakterizuje pouze vlastnosti kalu a 
není ovlivněna kvalitou flokulantu, nevýhodou je, že koncentrace odvodněného kalu je 
výrazně nižší ve srovnání s koncentracemi dosahovanými v provozním měřítku. 

Proto jsou hlavními cíli předkládaného příspěvku: ověření nové metody hodnocení 
odvodnitelnosti kalu založené na využití laboratorního kalolisu a aplikace této metody na 
hodnocení odvodnitelnosti kalu stabilizovaného různými postupy. 

2. MATERIÁL A METODY 

Vzorky kalu 
Vzorky kalu pocházely z poloprovozního reaktoru postaerace (popis je uveden v jiném 
příspěvku tohoto sborníku: Zlepšování kvality anaerobně stabilizovaného kalu metodou 
postaerace v poloprovozním měřítku). Další vzorky pocházely z městských čistíren odpadních 
vod s mezofilní a termofilní anaerobní stabilizací, které měly srovnatelnou koncentraci NL, 
NLZŽ a poměr NLZŽ/NL. Charakteristika testovaných kalů je uvedena v Tab. 1. 

Tab. 1. Charakteristika kalů z mezofilní a termofilní anaerobní stabilizace 

 mezofilní termofilní 
provozní teplota [oC] 40 55 
NLZŽ [g·l-1] 13,2-14,5 13,6-15,5 
NL [g·l-1] 23,4-25,6 24,8-27,1 
NLZŽ/NL [-] 0,57-0,58 0,56-0,58 

 

Vzorky flokulantů 
V této práci bylo použito několik typů flokulantů ve spolupráci s kolegy ze Sokoflok s. r. o. 
Nejprve byl testován práškový flokulant SOKOFLOK 55 GP, poté také tekuté flokulanty 
SOKOFLOK ZM CT a SOKOFLOK EM 440. Uvedené flokulanty se lišily obsahem aktivní složky – 
(práškový 100%, tekutý 50 %). Z těchto flokulantů byl připraven roztok o koncentraci 2,5 a 
5 g·l-1. Použita byla vodovodní voda a roztok byl míchán na magnetické míchačce, dokud 
nezmizely hrudky. Roztok byl uchováván v přikryté kádince při pokojové teplotě, později 
v lednici, po dobu maximálně dvou týdnů. 
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Analýzy 
Metoda odvodnění pomocí laboratorního kalolisu. Principem této metody je vyvločkování 
určitého množství kalu přídavkem určité dávky flokulantu a následná separace suspenze na 
kalolisu. Během lisování byl aplikován konstantní tlak a test byl ukončen, když nedocházelo 
k dalšímu uvolnění kalové vody. Poté byl kalový koláč vyjmut a sušen v předem zvážené misce 
z hliníkové fólie při 105 °C po dobu alespoň 12 hod. Sušina kalového koláče byla vypočtena 
jako podíl hmotnosti vysušeného kalového koláče a hmotnosti vlhkého koláče. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Výsledky pro postaerační poloprovozní jednotku 
Pro správné stanovení odvodnitelnosti na laboratorním kalolisu je zásadní optimální 
vyvločkování kalů. Jako nejvhodnější se ukázal práškový flokulant, resp. jeho vodný roztok o 
koncentraci 5 g·l-1. Dávky flokulantu se pohybovaly od 30 do 35 g/kg VL pro přítok a od 25 do 
35 g/kg VL pro odtok. Rozdíl byl i v době nutné pro odvodnění – pro přítok byla většinou nutná 
delší doba.  

Při statistickém vyhodnocení této metody byla z pěti měření pro přítok zjištěna průměrná 
koncentrace kalového koláče 379 ± 21 g·l-1 a pro odtok 383 ± 13 g·l-1. Z těchto výsledků je 
zřejmé, že se dá dosáhnout přibližně stejné koncentrace kalového koláče za použití menší 
dávky flokulantu, což je velmi důležité pro praktické využití.  

Výsledky pro mezofilní a termofilní kal 
Výsledky srovnání mezofilního a termofilního kalu poukazují na nepatrně vyšší koncentraci 
kalového koláče při odvodnění termofilního kalu (viz Tab. 2). Z praktického hlediska je velmi 
důležitá skutečnost, že dávka flokulantu pro dosažení těchto hodnot byla pro termofilní kal 
přibližně dvakrát vyšší než pro mezofilní. 

Tab. 2. Výsledky pro mezofilní a termofilní kal 

typ kalu  sušina kalového 
koláče  [g·l-1] 

dávka flokulantu 
[g/kg VL] 

mezofilní průměr  
sm. odchylka 

354 
31 

15-25 

termofilní průměr 
sm. odchylka 

370 
29 

35-45 

 

Výhody a nevýhody metody 
Při hodnocení vhodnosti metody lze jako hlavní výhody uvést: 

• možnost dosáhnout koncentrace kalového koláče, která je blízká koncentraci na ČOV, 
někdy dokonce vyšší, to znamená možnost stanovit maximální dosažitelnou 
koncentraci kalového koláče, 

• dobrou opakovatelnost. 

5.  
Jako nevýhody této metody je nutné zmínit: 

• závislost výsledku na optimálním výběru flokulantu a optimálním procesu flokulace, 
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• u některých typů kalů hrozí ucpání filtru a pomalé odvodnění. 

4. ZÁVĚRY 
Bylo prokázáno, že: 

• metoda založená na využití laboratorního kalolisu je vhodná pro stanovení 
odvodnitelnosti, 

• silnou stránkou této metody je možnost dosáhnout koncentrace kalového koláče, 
která je blízká koncentraci dosažitelné na ČOV, respektive blízká maximální dosažitelné 
koncentraci kalového koláče a získání informací o potřebné kvalitě a dávce flokulantu, 

• nevýhodou této metody je závislost výsledku na optimalizaci flokulace, 
• jak provozní teplota anaerobní stabilizace, tak provzdušňování stabilizovaného kalu 

ovlivňují odvodnitelnost kalu. 
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BIOMETHAN JAKO PRODUKT BIOLOGICKÉ KONVERZE OXIDU UHLIČITÉHO 
POMOCÍ VODÍKU 

BIOMETHANE AS A PRODUCT OF BIOLOGICAL CONVERSION OF CARBON 
DIOXIDE WITH HYDROGEN 
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ABSTRAKT 
Anaerobní fermentace je v dnešní době zvládnutou a rozšířenou technologií, která umožňuje přenášet 
energetický potenciál organických odpadů do formy bioplynu – obnovitelného zdroje energie. Bioplyn 
primárně obsahuje methan a v závislosti na charakteru použitého substrátu nevyhnutelné množství 
oxidu uhličitého. Pro energetickou aplikaci bioplynu mimo kogenerační jednotku je nutné navýšit jeho 
výhřevnost eliminací oxidu uhličitého. Vedle známých fyzikálně-chemických postupů pro odstranění 
oxidu uhličitého z bioplynu lze využít hydrogenotrofní methanogeny, které jsou schopny využívat 
externě přidávaný vodík k redukci oxidu uhličitého na biomethan. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobní fermentace; biologická konverze; biomethan; hydrogenotrofní methanogeny; oxid uhličitý; 
vodík  

ABSTRACT 
Anaerobic digestion is nowadays mastered and well-known technology, which transfers energy from 
organic waste to the biogas – renewable energy source. Biogas primarily contains methane and 
depending on the used substrate the inevitable amount of carbon dioxide. For the energy application of 
biogas in a different way, then in cogeneration unit, the carbon dioxide removal is required. Next to the 
already known physico-chemical methods, hydrogenotrophic methanogens can be used for carbon 
dioxide removal. They can utilize externally added hydrogen for the conversion of carbon dioxide to 
biomethane. 

KEYWORDS 
Anaerobic digestion; biological conversion; biomethane; carbon dioxide; hydrogen; hydrogenotrophic 
methanogens 

1. ÚVOD 
V dnešní době je celosvětově podporován udržitelný rozvoj lidské společnosti, jehož hlavním 
cílem je zachování životního prostředí pro současné a budoucí generace. Součástí tohoto 
směru je snižování závislosti na fosilních palivech a emisí oxidu uhličitého, což vede 
k významnému nárůstu využití alternativních zdrojů energie jako jsou solární či větrné 
elektrárny. Nevýhodou těchto technologií je, že produkují elektrickou energii nárazově a 
nezávisle na aktuální spotřebě v rozvodné síti. Jelikož se elektrická energie nedá skladovat, 
hledají se možnosti pro využití této přebytečné energie. Jedním z řešení je nejen její využívání 
v přečerpávacích elektrárnách, ale také její transformování do formy vodíku vyrobeného 
elektrolýzou vody (tzv. power-to-gas system). Takto vyrobený vodík je již skladovatelný a může 
být využit přímo v palivových článcích nebo jako čisté palivo (Zabranska, 2018).  

Nabízí se využití anaerobní fermentace, která patří mezi hojně využívané technologie po celém 
světě. Produktem tohoto biologicky zprostředkovaného procesu je bioplyn, který patří mezi 
alternativní zdroje energie. Nositelem energie v bioplynu je methan, jehož potenciál není 
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zatím všude využíván vzhledem k náročnosti jeho distribuce po okolí a nevyvinuté transportní 
síti (Pokorna a kol., 2019). Jako vhodnou možností pro distribuci bioplynu se jeví jeho vtláčení 
do již vybudované distribuční sítě zemního plynu. Pro tuto variantu je limitující úprava 
bioplynu na kvalitu zemního plynu odstraněním znečišťujících složek, kterým je majoritně oxid 
uhličitý. Pokud takto upravený bioplyn obsahuje více než 98 % methanu, označuje se jako 
biomethan (Sun a kol., 2015).  

Pro zušlechtění bioplynu existuje řada fyzikálních či fyzikálně-chemických metod jako 
je absorpce, adsorpce, kryogenní procesy nebo membránová separace, avšak tyto procesy 
vyžadují vysoké investiční a provozní náklady (Zabranska, 2018). Vhodnou alternativou jsou 
biologické metody využívající činností hydrogenotrofních methanogenů, které jsou běžnou 
součástí směsné anaerobní kultury. Pomocí svého metabolismu jsou schopny využívat vodík k 
redukci oxidu uhličitého obsaženého v bioplynu na methan a tím u bioplynu docílit až kvality 
zemního plynu (Luo a kol ., 2012). Cílem této práce je provoz laboratorního modelu 
biomethanizační jednotky dávkováním vodíku do anaerobního reaktoru zapracovaného 
na reálný substrát z bioplynové stanice a optimalizace technologických parametrů s ohledem 
na co nejvyšší účinnost biologické konverze oxidu uhličitého na biomethan.  

2. MATERIÁLY A METODY 
Pro biologickou konverzi oxidu uhličitého pomocí vodíku na biomethan byl sestaven 
laboratorní model, který byl provozován jako kontinuálně míchaný reaktor (CSTR) 
v mezofilním režimu (39 °C). Celkový objem bioreaktoru byl 14 L (s užitným objemem 11 L) 
a doba zdržení směsi byla 33 dnů. pH v reaktoru bylo kontrolováno pH sondou s korekcí na 
teplotu (Hamilton Polilyte Plus H Arc 225). Na dno reaktoru byl kontinuálně přiváděn vodík 
distribučním zařízením fungujícím na principu frity o celkové ploše 13 cm2. Dávkované 
množství vodíku bylo řízeno hmotnostním průtokoměrem Bronkhorst (EL-FLOW Prestige FG-
201CV) s počátečním zatížením vodíkem 0,3 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor]. Bioreaktor byl taktéž opatřen 
recirkulací bioplynu. V celém průběhu biologické konverze oxidu uhličitého byl do bioreaktoru 
dávkován reálný substrát, který pocházel z bioplynové stanice, kde prošel procesem termické 
hydrolýzy. Průměrná ChSK substrátu byla 110 ± 9 g·L-1 a zatížení reaktoru substrátem 
v průběhu experimentu bylo 3,5 g·L-1·d-1 [ChSK; Vreaktor]. Koncentrace nižších mastných kyselin 
(NMK) v bioreaktoru byla stanována plynovou chromatografií (Pokorna, 2008), složení 
bioplynu pomocí plynového chromatografu (CE Instruments GC 8000 Top) s tepelně 
vodivostním detektorem. Jako nosný plyn byl použit argon. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Bioreaktor byl nejdříve provozován v běžném anaerobním režimu bez dávkování vodíku pro 
zjištění referenční kvality produkovaného bioplynu. Průměrná koncentrace methanu a oxidu 
uhličitého v bioplynu byla 63,8 ± 0,9 %, resp. 33,0 ± 0,9 %. Obr. 1 a Obr. 2 jsou rozděleny do 
dvou částí. V první části označené jako R = 1 byla recirkulace bioplynu 3 L·d-1, což odpovídá 
dennímu průtoku vodíku do bioreaktoru a již od nultého dne této fáze byl dávkován vodík. 
Během prvního týdne experimentu byla stanovena koncentrace vodíku v bioplynu 24 %. 
To bylo způsobeno patrně nedostatečně rozvinutou kulturou hydrogenotrofních 
methanogenů v systému. Po adaptaci systému na přítomnost vodíku, byla v první fázi 
průměrná účinnost využití vodíku 56,2 ± 6,8 %, s jeho průměrnou koncentrací v bioplynu 11,3 
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± 4,6 % (Obr. 1). Akumulace NMK v této fázi nebyla pozorována. Pravděpodobně vlivem nízké 
koncentrace vodíku v kapalné fázi nedocházelo k inhibici syntrofních acetogenů v systému 
(Liu, 2008). Průměrná koncentrace NMK byla 0,2 ± 0,1 g·L-1 (Obr. 2). Ve druhé fázi experimentu 
byla zvýšena recirkulace bioplynu dvacetinásobně. Dle studie (Voelklein a kol., 2019) zvýšení 
recirkulačního poměru napomáhá zvýšení prostupu plynné fáze do kapalné. Tento pozitivní 
vliv je znázorněn na Obr. 1 s vyznačením R = 20. Na Obr. 1 je možné pozorovat vyšší účinnost 
využití vodíku vůči první fázi. Průměrná účinnost využití vodíku byla 62,8 ± 6,0 %. V této fázi 
koncentrace vodíku v bioplynu klesla na 8,1 ± 1,2 % ve prospěch methanu, jehož maximální 
koncentrace dosáhla 75 %. Nejnižší naměřená koncentrace oxidu uhličitého byla 15 %. Na Obr. 
2, ve fázi R = 20, je znázorněná akumulace NMK až do posledního dne experimentu. Maximální 
koncentrace sumy NMK byla naměřena 42. den experimentu, tj. 5,2 g·L-1 (kyselina octová a 
kyselina propionová byly zastoupeny z 59 %, resp. 13 %). 

 

 
Obr. 1. Složení bioplynu a účinnost využití vodíku v bioreaktoru během experimentu 

 

Obr. 2. Koncentrace nižších mastných kyselin v bioreaktoru během experimentu. 

Pravděpodobnou příčinou nárůstu koncentrace NMK je zvýšená koncentrace vodíku v kapalné 
fázi vedoucí k inhibici syntrofních acetogenů. Při nedostatečné aktivitě hydrogenotrofních 
methanogenů může dojít až k inhibici celého průběhu anaerobní fermentace (Bassani a kol., 
2016; Angelidaki a kol., 2018).  
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4. ZÁVĚRY 
Provozovaný laboratorní model s kontinuálním dávkováním vodíku docílil úspěšné biologické 
konverze oxidu uhličitého, jehož koncentrace v bioplynu byla snížena ze 33 % na 15 % ve 
prospěch methanu, s maximální naměřenou koncentrací 75 %. Jak bylo prokázáno v této 
studii, mezi klíčové faktory pro maximalizaci prostupu vodíku do kapaliny patří velikost 
recirkulace bioplynu, která napomáhá zvýšit dobu zdržení plynu a tedy zvýšit prostup plynné 
fáze do kapalné. Při dvacetinásobné recirkulaci bioplynu vůči první fázi byla dosažena účinnost 
využití vodíku 63 %. Se stávající konfigurací bioreaktoru se zatím nepodařilo dosáhnout lepších 
výsledků, neboť CSTR nejsou designovány pro maximalizaci prostupu plynu do kapalné fáze. 
Možným řešením je opatření bioreaktoru lepším distribučním zařízením o velké ploše, které 
je schopno dispergovat bubliny o malém průměru. 
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ABSTRAKT 
Kalové hospodárstvo predstavuje konečnú fázu súboru procesov čistenia odpadových vôd. Jeho funkciu 
je spracovanie a likvidácia čistiarenského kalu. V súčasnosti sa kladú vysoké požiadavky na ekonomickú 
a environmentálnu šetrnosť spôsobu jeho likvidácie. Spôsob likvidácie kalu vo vysokej miere prispieva k 
vplyvom čistiarne odpadových vôd na životné prostredie. Plnením rámcovej smernice o vodách (Water 
Framework Directive) a smernice o čistení komunálnych vôd (UWWDT, 91/271/EHS) narastá objem 
vyprodukovaného čistiarenského kalu v celoeurópskom meradle. Cieľom príspevku je prezentácia 
výsledkov LCA analýzy prevádzky kalového hospodárstva komunálnej čistiarne odpadových vôd. 
Vzhľadom na skutočnosť, že kalového hospodárstvo je posledným stupňom čistenia OV je nutné si 
ujasniť množstvo a zloženie potencionálneho znečistenia. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čistiarenský kal; environemntálne dopady; kalové hospodárstvo; Life Cycle Assessment  

ABSTRACT 
Sludge management is the final stage of the wastewater treatment processes. Its function is the 
treatment and disposal of sewage sludge. Currently, high demands are placed on the economic and 
environmental friendliness of the way it is disposed of. The sludge disposal method contributes to the 
environmental impact of the wastewater treatment plant. By implementing the Water Framework 
Directive and the Municipal Water Treatment Directive (UWWDT, 91/271 / EEC), the sewage sludge 
production in Europe is increasing. The aim of the paper is to present the results of LCA analysis of sludge 
management in municipal wastewater treatment plant. Because the sludge management is the last 
stage of wastewater treatment it is necessary to clarify the amount and composition of the potential 
pollution. 

KEYWORDS 
Environmental impacts; Life Cycle Assessment; sewage sludge; sludge management 

1. ÚVOD 
Pri rekonštrukciách ČOV sa začali klásť vyššie nároky na ochranu životného prostredia a 
postupom nových trendov v environmentálnom manažérstve sa začali používať aj nové 
dobrovoľné nástroje na hodnotenie environmentálnych dopadov.  

Takýmto dobrovoľným nástrojom je aj Life Cycle Assessment (LCA), ktorý sa na hodnotenie 
dopadov ČOV začal používať v 90. rokoch minulého storočia. Zvyšovaním požiadaviek na 
kvalitu životného prostredia sa postupne vyvíjali aj postupy LCA. Vytvorenie nových metód 
hodnotenia na modelovanie a výpočet mestského vodného cyklu opisuje množstvo vedeckých 
publikácií (Lorenzo-Toja a kol., 2016). Hodnotenie komunálnych ČOV spadá do kategórie end-
of-pipe a sústreďuje sa na určenie všetkých emisií z procesu čistenia OV. V rámci hodnotenia 
sa sledujú všetky procesy prebiehajúce na ČOV a zvlášť sa kladie dôraz na technológiu 
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spracovania a likvidácie kalov (Yoshida a kol., 2013).  Posledné štúdie preukázali, že čistiarne 
odpadových vôd vo vysokej miere podieľajú na tvorbe sklenníkových plynov, a to 
predovšetkým metánu a oxidu dusného. Je možné skonštatovať, že najväčšie množstvo týchto 
znečisťujúcich látok sa uvoľňujú do prostredia pri spracovaní a uskladnení kalu. (Ahn a kol. 
2010; Daelman a kol., 2015). 

Cieľom príspevku je prezentácia výsledkov LCA analýzy prevádzky kalového hospodárstva 
čistiarne odpadových vôd. Vzhľadom na skutočnosť, že kalového hospodárstvo je posledným 
stupňom čistenia OV je nutné si ujasniť množstvo a zloženie potencionálneho znečistenia. 

2. MATERIÁL A METÓDY 
LCA analýza hodnotí environmentálne dopady objektov vzhľadom na ich celý životný cyklus. 
Patrí medzi dobrovoľné nástroje environmentálneho manažérstva, ktoré je pre svoju 
univerzálnosť možné využiť vo viacerých odvetviach priemyslu (Kočí, 2009). Hlavnou 
myšlienkou použitia LCA štúdie je obmedziť, prípadne celkom eliminovať, nepriaznivé vplyvy 
na životné prostredie vznikajúce zvyšovaním kvality produktov (Groen a kol., 2016).  

Posúdenie je založené na štyroch fázach, ktoré na seba bezprostredne naväzujú a ovplyvňujú 
sa. Celý proces hodnotenia je stanovený v norme ISO 14040. Norma popisuje jednotlivé fázy 
analýzy a definuje ich časti. Prvým úkonom je presné vymedzenie cieľa a predmetu štúdie. 
V tomto kroku sa určia základné prvky, t.j. funkcia systému, hranice systému, funkčné jednotky 
a alokačné metódy. Cieľom tejto analýzy je posúdenie prínosov a nevýhod prevádzky kalového 
hospodárstva komunálnej čistiarne odpadových vôd na životné prostredie. Produktový systém 
je rozdelený do dvoch podsystémov na základe potenciálneho vplyvu kalu v rámci procesu 
čistenia a vplyvu uskladnenia kalu na skládku (Kočí, 2009). 

Druhou fázou je Life Cycle Inventory zahŕňajúca inventarizáciu vstupných a výstupných 
parametrov taktiež ich priradenie k procesom systému. Zakladá sa na reálne nameraných 
údajov v ČOV a údajov odvodených z literatúry.  

Tretia fáza je charakterizovaná prepájaním vstupov a výstupov s kategóriami dopadu na 
životné prostredie. Posudzovaný scenár sa vymodeloval v programe OpenLCA na základe 
zostavených inventarizačných tabuliek. Jednotlivé elementárny toky v inventarizačný 
tabuľkách sa pomocou metodík LCIA prevádzajú na indikátory kategórií dopadu. Pre účely 
štúdie bola použitá metóda hodnotenia ReCiPe midpoint (H), s midpointovými (stredovými) 
indikátormi, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé environmentálne problémy napr. acidifikáciu, 
humánnu toxicitu, eutorfizáciu a pod. (Goedkoop a kol., 2013).  

Posledným krokom je interpretácia výsledkov analýzy v súlade s určenými hranicami systému. 

Modelová čistiareň bola vybudovaná v roku 1944 a  v roku 2013 podstúpila intenzifikáciu 
a rozšírenie na kapacitu 22 300 EO. V súčasnosti sú na ČOV napojené tri obce. Do roku 2030 
sa predpokladá napojenie minimálne štyroch ďalších obcí.  Pri čistení odpadových vôd na 
posudzovanej ČOV je nízkoťažený aktivačný proces, ktorý funguje na princípe sekvenčnej 
nitrifikácie a denitrifikácie pre odstraňovanie dusíkatého znečistenia so súčasnou aeróbnou 
stabilizáciou kalu. Kalové hospodárstvo pozostáva zo zahusťovacej a uskladňovacej nádrže. 
Obe nádrže sú vybavené aeráciou s odťahom kalovej vody a sklopnou hadicou pre odťah vody 
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z hladiny. Aeróbne stabilizovaný kal je odvodňovaný na odstredivke (typ Alfa Laval Aldec 45) 
Odvodnený kal je následne dlhodobo medzideponovaný pod prístreškom.  

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Po implementácii vstupných údajov, získaných pri inventarizačnej analýze, do softvéru 
OpenLCA bolo potrebné vybrať metódu hodnotenia environmentálnych dopadov. 
Podmienkam pre strednú Európu najviac vyhovuje ReCiPe midpoint (H), ktorá pomocou 
charakterizujúcich faktorov prevádza emisie do určitého počtu environmentálnych dopadov. 
Pre účely štúdie boli použité midpointové (stredové) indikátory, ktoré sa zameriavajú na 
jednotlivé environmentálne problémy napr. acidifikáciu, humánnu toxicitu, eutorfizáciu a pod. 
Metóda hodnotenia ReCiPe midpoint (H),  umožňuje jednoduchší a flexibilnejší prístup k LCA 
(Goedkoop a kol., 2013) a vyhodnotenie širokého spektra dopadov pomocou 18 rôznych 
indikátorov (Gourdet a kol., 2017). 

Po spracovaní údajov pomocou softvéru a vyhodnotení výsledkov sme sa zamerali hlavne na 
určenie lokálnych kategórií, ktoré sa prejavujú priamo v blízkosti zdroja. Vyskakujúce hodnoty 
v rámci hodnotenia sa prejavili najmä v zložke vplyv na ľudské zdravie a na klimatickú zmenu, 
ktoré je možné charakterizovať nasledovnými podmnožinami dopadov: 

• Klimatická zmena predstavuje najvýraznejšiu zložku. Je ovplyvnená množstvom 
skleníkových plynov v ovzduší. K zhoršeniu podmienok prispieva tvorba skleníkových 
plynov (CH4, N2O, CO2) pri využívaní elektrickej energie, spaľovaní fosílnych palív pri 
transporte kalu a uvoľňovanie plynov pri skládkovaní. Je možné skonštatovať, že 
najväčšie množstvo CH4 vzniká pri spracovaní kalu a uskladnení kalu a N2O a CO2 pri 
aktivačnom procese. Výsledky posúdenia sú vyjadrené v jednotkách species-years. 
Táto jednotka je charakterizovaná ako miestna druhová strata integrovaná v priebehu 
času. 

• Humánna toxicita je midpointová kategória dopadu a vyjadruje mieru toxického stresu 
na človeka. 

• Ionizačné žiarenie je dopad, ktorý je spôsobený najmä výrobou elektrickej energie v 
jadrových elektrárňach. Tým, že neviem presne určiť zdroj elektrickej energie, je nutné 
predpokladať aj tento dopad. 

• Redukcia ozónu,  
• Tvorba tuhých častíc, 
• Fotochemická oxidácia. 

4. ZÁVERY 
Cieľom príspevku bolo vyhodnotenie potencionálnych environmentálnych vplyvov prevádzky 
komunálnej čistiarne odpadových vôd a kalového hospodárstva. Pri hodnotení bola použitá 
metóda LCA analýzy, ktorá posudzovala prevádzku čistiarne odpadových vôd pomocou 
metódy hodnotenia ReCiPe midpoint (H). Následné posúdenie vychádza z poznatkov získaných 
počas literárnej rešerše a vstupných údajov získaných počas pozorovania prevádzky ČOV a 
kalového hospodárstva. Analýza preukázala vysoké hodnoty pri využívaní zdrojov fosílnych 
palív pri využívaní elektrickej energie a spaľovacích motorov vozidiel prevážajúcich upravený 
kal na skládku. K najvýraznejším  ukazovateľom vzťahujúcim sa na ľudské zdravie a ekosystém 
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patrí kategória dopadu: klimatická zmena, tvorba tuhých častíc a humánna toxicita. Je možné 
skonštatovať, že najvýraznejšie sa prejavil dopad prevádzky ČOV na klimatickú zmenu. Priame 
emisie produkované na ČOV v priebehu čistenia odpadových vôd, ako aj pri nakladaní a 
spracovaní kalu predstavuje metán (CH4) a oxid dusný (N2O). Postupom času sa metodika LCA 
analýzy dostáva viac do povedomia aj na Slovensku. Využíva sa na posudzovanie hlavne 
v  oblasti odpadového hospodárstva. Posudzovanie ČOV pomocou tejto metodiky slúži hlavne 
na zefektívnenie ich súčasného stavu a tvorby environmentálne prijateľných riešení 
nakladania s kalmi. 
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SLUDGE TREATMENT USING THE EARTHWORMS 

Míchal P.1*, Švehla P.1, Hanč A.1, Innemanová P.2, Hnátková T.2, Cajthaml T.3 
1Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Kamýcká 129, 
165 00, Praha 6 - Suchdol  
2 DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42, Kladno 
3 Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 - Krč 
*autor pro korespondenci, email: michalp@af.czu.cz 

ABSTRAKT 
Příspěvek je zaměřen na problematiku zpracování čistírenského kalu s využitím žížal, tedy 
vermikompostováním, přičemž důraz je kladen na možnost využití aktivity žížal za účelem odstranění 
specifických mikropolutantů. Jsou presentovány prvotní výsledky výzkumu v této oblasti. Bylo 
potvrzeno, že obsah mikropolutantů v kalu může být významný. Zároveň bylo zjištěno, že koncentrace 
volného amoniaku dosahující řádově desítky mg/kg sušiny kalu neumožňuje přežití žížal v systému. Při 
vermikompostování kalu se tedy jeví jako nezbytné realizovat opatření vedoucí k minimalizaci 
inhibičního vlivu amoniaku na aktivitu žížal. K té může vést například dvoustupňové kompostování. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Amoniak; čistírenský kal; inhibice; mikropolutanty; vermikompostování; žížaly 

ABSTRACT 
The paper deals with the treatment of sewage sludge using the vermicomposting process. The possibility 
of the use of the earthworms activity for specific micro-pollutants removal was emphasised. Primarily 
results of the research in this field are presented. It was confirmed that the micro-pollutants content in 
the sludge could be significant. Simultaneously, it was shown that it is necessary to optimize the 
vermicomposting process with the aim to minimize ammonia inhibition of the earthworm’s activity. The 
concentration of free ammonia reaching several tens mg/kg does not enable the earthworms to survive. 
Two stage composting process may lead to the solving of this problem.  

KEYWORDS 
Ammonia; earthworms; inhibition; micro-pollutants; sewage sludge; vermicomposting 

1. ÚVOD 
Čistírenský kal obsahuje řadu cenných živin a z tohoto pohledu je předurčen k využití v 
rostlinné výrobě. Na druhou stranu je však v kalu obsažena pestrá škála různých rizikových 
látek, které se při aplikaci kalu na zemědělskou půdu dostávají do životního prostředí. 
Následně mohou vstupovat i do potravního řetězce a ohrozit lidskou populaci i další živé 
organismy. Při procesu čištění odpadních vod do kalu přechází řada látek typu endokrinních 
disruptorů, reziduí léčiv, PCB, PAU či těžkých kovů (Hanč, 2003; Racz a Goel, 2010; Butkovskyi 
a kol., 2016; Ezechias a Cajthaml, 2018). V současné době dochází v této souvislosti k 
významnému zpřísnění podmínek aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu, přičemž 
pozornost je věnována chemickým ukazatelům znečištění i počtům patogenních organismů 
(Vyhláška č. 437/2016 Sb.). Existuje tedy reálné riziko, že nebude možno využít potenciál 
vysokého obsahu hlavních živin v kalu, se kterým bude nutno nakládat v podstatě jako s 
odpadem. Technologie, které jsou schopny z kalu vybrané látky (zejména sloučeniny fosforu) 
získat, jsou většinou založeny na destruktivních postupech tepelného zpracování kalu (Kos, 
2016). Většina cenných látek je v těchto případech degradována a není je tedy možno využít v 
zemědělské praxi. Z výše uvedených důvodů se jeví jako nezbytné hledat metody, které 



Míchal a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

 

povedou k eliminaci pestré škály mikropolutantů obsažených v čistírenském kalu i k 
hygienizaci kalu a zároveň k zachování obsahu cenných látek v tomto kalu obsažených. 

Jednou z možností úpravy čistírenského kalu před jeho aplikací na zemědělskou půdu je 
vermikompostování, tedy kompostování s využitím žížal. Výsledky zahraničních studií 
naznačují, že žížaly mají schopnost akumulovat, resp. degradovat, mimo jiné i těžké kovy, 
endokrinní disruptory či zbytky léčiv (He a kol., 2016; Rorata a kol., 2017; Sidhu a kol., 2019). 
Využití vermikompostování pro zpracování kalu však může bránit citlivost žížal vůči různým 
látkám. Významný může v tomto ohledu být inhibiční, resp. toxický, vliv amoniakálního dusíku 
(N-amon) na aktivitu žížal.  

Cílem tohoto příspěvku je presentovat prvotní výsledky projektu zaměřeného na 
vermikompostování kalu za účelem odstranění vybraných znečišťujících látek způsobujících v 
životním prostředí problémy již ve velice nízkých koncentracích. Pozornost je věnována 
zejména výsledkům rozborů zaměřených na obsah vybraných látek v čistírenském kalu z 
různých objektů čistíren odpadních vod provozovaných v ČR. Zároveň se práce zaměřuje na 
vyhodnocení inhibičního vlivu amoniakálního dusíku vůči žížalám při vermikompostování kalu.   

2. MATERIÁL A METODY 
V rámci monitoringu obsahu vybraných látek v čistírenském kalu byly dosud jednorázově 
odebrány vzorky kalu z objektů 14 ČOV. V rámci tohoto příspěvku byla věnována pozornost 
těmto látkám: AOX, PCB, PAU. Rozbory zaměřené na tyto polutanty byly realizovány ve 
vzorcích ze všech sledovaných ČOV. Dále byla sledována koncentrace řady látek spadajících do 
kategorie endokrinních disruptorů, resp. farmak (bisfenol A, equol, β-estradiol, triclosan, 
estron, daidzein, diklofenak, gabapentin, kofein, metoprolol, sulfapyridin, cetirizin). K dispozici 
jsou zatím výsledky rozborů těchto látek ve vzorcích odebraných v rámci šesti objektů ČOV.  

Pro experiment zaměřený na posouzení schopnosti žížal přežívat v prostředí se zvýšeným 
obsahem amoniakálního dusíku byl jako substrát použit anaerobně stabilizovaný kal a 
zahradní bioodpad, přičemž byly v pěti variantách vytvořeny různé směsi těchto materiálů 
(varianta 1 – kal a bioodpad v objemovém poměru 1:1 - bez žížal; varianta 2 – zahradní 
bioodpad bez přídavku kalu - s žížalami; varianta 3 - kal a bioodpad v objemovém poměru 1:1 
- s žížalami; varianta 4 – kal a bioodpad v objemovém poměru 3:1 - s žížalami; varianta 5 – kal 
bez přídavku zahradního bioodpadu – s žížalami). Zahradní bioodpad a jeho směsi s 
čistírenskými kaly byly nejprve 14 dní předkompostovány ve speciálních fermentorech (Hanc 
a kol., 2017). Varianta s čistírenským kalem bez zahradního bioodpadu (varianta 5) nebyla 
podrobena fázi předkompostování. K surovinám byl dále dodán substrát se žížalami rodu 
Eisenia. Vermikompostování probíhalo v plastových vermikompostovacích miskách o 
rozměrech 40 x 40 x 18 cm, které byly umístěny na kovové konstrukci. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Obsah sledovaných látek v kalu z čistíren odpadních vod provozovaných na území ČR  
Bylo potvrzeno, že obsah různých mikropolutantů v čistírenském kalu může být skutečně 
překážkou pro jeho racionální využití v zemědělství a že v případě záměru využít cenné látky 
obsažené v kalu bude zapotřebí hledat vhodné cesty k eliminaci těchto látek. V Tab. 1 jsou 
uvedeny minimální, maximální a průměrné koncentrace zjištěné v testovaném souboru 
vzorků. 

Tab. 1. Obsah vybraných látek v testovaných vzorcích kalu 

Znečišťující látka 
(koncentrační jednotka) 

minimum maximum průměr 

AOX (mg/kg sušiny) 93,0 586 209 ± 133 
Σ7 PCB (mg/kg sušiny) nedetekováno 0,1 - 
Σ12 PAU (mg/kg sušiny) 0,69 11,1 3,37 ± 2,43 
bisfenol A (ng/kg sušiny) 9,9 189 69,9 ± 71,9 
equol (ng/kg sušiny) nedetekováno 1627 441 ± 687 
β-estradiol (ng/kg sušiny) nedetekováno 14,4 3,6 ± 5,5 
triclosan (ng/kg sušiny) 0,9 2,6 1,3 ± 0,7 
estron (ng/kg sušiny) 1,9 18,0 9,0 ± 6,3 
daidzein (ng/kg sušiny) 1,9 86,3 30,1 ± 34,7 
diklofenak (ng/kg sušiny) 27,9 191,9 77,9 ± 59,0 
gabapentin (ng/kg sušiny) 7,5 107,4 42,3 ± 38,4 
kofein (ng/kg sušiny) 8,9 403 142,0 ± 146,7 
metoprolol (ng/kg sušiny) 30,5 82,3 65,9 ± 19,6 
sulfapyridin (ng/kg sušiny) 23,5 210,7 95,3 ± 64,5 
cetirizin (ng/kg sušiny) 12,6 52,0 38,3 ± 14,8 

Vliv amoniakálního dusíku na počet živých žížal ve vzorku  
Při testech zaměřených na vermikompostování kalu, resp. jeho směs se zahradním 
bioodpadem, byl počet živých dospělých žížal ve všech variantách obsahujících čistírenský kal 
a žížaly (varianty 3 – 5) v rámci druhého a třetího odběru nulový (viz Obr. 1 A).  

 
Obr. 1. Počet žížal v průběhu vermikompostování (A); koncentrace N-NH3 v průběhu vermikompostování (B)  
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Je však zajímavé, že po přídavku dalších žížal, ke kterému došlo po 67 dnech 
vermikompostování, již byly žížaly schopné v substrátu bez větších problémů přežít. Z Obr.    1B 
je možno učinit předpoklad, že důvodem ke změnám v toleranci žížal vůči zpracovávanému 
substrátu jsou silné změny v koncentraci volného amoniaku v substrátu. Zatímco na začátku 
vermikompostování (den 0) dosahovala koncentrace N-NH3 ve variantách obsahujících 
čistírenský kal (varianty 1, 3, 4, 5) 19 – 33 mg/kg, po 67 dnech, kdy byly přidány další žížaly, již 
nepřevyšovala 2 mg/kg. 

4. ZÁVĚRY 
Experimentálně bylo potvrzeno, že čistírenský kal obsahuje významné množství 
mikropolutantů. To ve svém důsledku vede k omezení možností využít cenné látky obsažené 
v tomto kalu v zemědělské praxi. Vermikompostování kalu by mohlo představovat 
perspektivní variantu pro úpravu kalu vedoucí k eliminaci mikropolutantů. Vzhledem k 
toxickému vlivu amoniaku na žížaly však bude zapotřebí realizovat dvoustupňové 
kompostování, kdy žížaly budou k substrátu přidány až po odeznění toxického účinku 
amoniaku. 
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ABSTRAKT 
Cílem příspěvku je představit projekt „Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou 
vodou na území Prahy – RainPRAGUE“ podpořený Operačním programem Praha – pól růstu ČR. Cílem 
projektu je zabezpečit vyšší kvalitu pobytového prostoru pro obyvatele v urbanizovaném prostředí hl. 
m. Prahy, vzhledem k trendům změny klimatu. Řešení projetu probíhá v rámci tří konceptů zaměřených 
na zvýšení efektivity a bezpečnosti při nakládání s vodami na území hl. m. Prahy. Výsledkem projektu 
budou nástroje a postupy pro optimalizaci hospodaření s vodou na území hl. m. Prahy a hydrologicky 
souvisejícího území. Využití výsledků bude přispívat ke snížení zranitelnosti a zvýšení dlouhodobé 
odolnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny klimatu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dešťové vody; kvalita vody; povodně; WEB GIS 

ABSTRACT 
This paper introduces project „Tools for effective and safe management of rainwater in Prague city – 
RainPRAGUE”. Goal of the project is to bring higher living standards for inhabitants in urbanised area of 
Prague city regarding to trends in climatic change. Project consists of three concepts. The concept 1 is 
focused on effective management of rainwaters in the urban area of Prague. Concept 2 is focused on 
WEB-GIS-based software for management emergency hydrological situations on watercourses within 
the Prague area. Concept 3 aims for the development of WEB-GIS-based software that will assist in the 
identification of locations with heightened risk of surface runoff, erosion and sediment/pollutant intake 
in watercourses and reservoirs. 
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1. ÚVOD 
Cílem příspěvku je představit projekt „Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se 
srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE“ podpořený Operačním programem Praha – 
pól růstu ČR.  

Praha, stejně jako ostatní velká města, má své specifické problémy v oblasti kvality životního 
prostředí. Základním krokem k jejich řešení je soustředění objektivních informací, které slouží 
nejen pro rozhodování a plánování rozvoje města, ale jsou i zpřístupněny širší veřejnosti. 
Návrh projektu reaguje na trend změny klimatu v urbanizovaném prostředí hlavního města 
Prahy s cílem zabezpečit vyšší kvalitu pobytového prostoru pro obyvatele města v 
budoucnosti. Návrh projektu předkládá možnosti hospodaření se srážkovou vodu tak, aby jeho 
výsledky byly v první řadě přínosem pro obyvatele hl. města Prahy ať už z pohledu dostatku 
užitkové vody, zlepšení klimatických podmínek ve městě, kvality povrchových vod v tocích či 
nádržích nebo bezpečí při náhlých srážko-odtokových událostech. Současný stav hospodaření 
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se srážkovými vodami v podmínkách ČR je dlouhodobě neudržitelný, a to jak z ekonomického, 
tak i ekologického hlediska. Zahraniční zkušenosti ukazují, že východisko existuje a může vést 
k ekonomické i ekologické udržitelnosti, včetně zvýšení kvality života v urbanizovaném území. 
Urbanizace výrazným způsobem mění přirozený koloběh vody, a to jak z hlediska jejího 
množství, tak i kvality. Neefektivní přístupy hospodaření se srážkovou vodou úzce souvisí 
s  tvorbou povrchového odtoku a zvýšeným rizikem vzniku povodňové události či vznikem 
erozní činnosti. 

Cílem navrhovaného projektu je prostřednictvím tří konceptů zvýšení dlouhodobé odolnosti a 
snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu z pohledu 
hospodaření s vodou, postupnou realizací vhodných adaptačních opatření (s přednostním 
využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci se šedými technickými) a měkkými 
opatřeními s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel města. 

2. MATERIÁL A METODY 
Projekt je řešen v území Hlavního města Prahy, a to jak v urbanizovaném území, tak i v rámci 
hydrologicky spojených okrajových částí s řidší sídelní strukturou a vysokým podílem 
zemědělských ploch s ornou půdou, která je hlavním zdrojem sedimentů, plavenin a 
polutantů. 

Řešení konceptu 1 je zaměřeno na podporu rozhodování státní správy a samosprávy z hlediska 
hospodaření se srážkovou vodou. V rámci řešení je vyvíjen softwarový prostředek 
koncipovaný do podoby rozhodovacího mechanismu pro návrh konkrétních opatření 
efektivního HSV v urbanizovaném území. Software bude posuzovat uživatelem navržená 
opatření (Obr. 1) efektivního HSV s ohledem na přírodní (pedologické, geologické podmínky), 
morfologii řešeného území (sklonitost, délka svahů) a klimatické podmínky (úhrny srážek). 

 
Obr. 1. Možná opatření pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou (zdroj: http://uacdc.uark.edu/models/low-
impact-development) 

Řešení konceptu 2 je zaměřeno na zvýšení bezpečnosti občanů a zajištění ochrany jejich 
majetku před následky krizových situací (především povodní, Obr. 2). V rámci řešení probíhá 
vývoj databázově zaměřeného software a je vytvářena struktura geodatabáze - evidenčního 
systému pro správu majetku a osob ohrožených živelními pohromami (provozními haváriemi). 
Vytvořený datový sklad, který evidenční systém nabízí, je konstruován tak, aby bylo možné 
napojení na systém včasného varování občanů, včetně grafického zobrazení ohrožených 
nemovitostí prostřednictvím propojení na geografické informační systémy (Obr. 3). 
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Obr. 4. Monitoring drenážních systémů 
(zdroj: vlastní) 
Obr. 4. Dráha soustředěného odtoku na 
zemědělské půdě (zdroj: vlastní) 

Obr. 5. Monitoring drenážních systémů 
(zdroj: vlastní) 
 

 

Obr. 2. Povodňová událost Praha (zdroj: https://www.info.cz)      

 

Řešení konceptu 3 je zaměřeno na tvorbu nástroje pro podporu rozhodování státní správy a 
samosprávy na území Prahy a v jejím hydrologicky souvisejícím okolí v oblasti ochrany půdy 
před erozí a jejích následků (Obr. 4) a před vnosem dalších polutantů ze zemědělských ploch 
v okrajových částech území Prahy. Cílem je tvorba softwarového produktu ve formě 
interaktivní webové mapové aplikace, kde bude možné prohlížet mapové podklady půdních 
vlastností, identifikovaných kritických bodů intravilánu, lokalit vtoku sedimentu do vodních 
toků a nádrží, dlouhodobé trendy erozní ohroženosti, kritická místa eroze v ploše povodí atd. 

 
 

 

3. VÝSLEDKY  
Softwarový prostředek vyvíjený v rámci konceptu 1 řeší interdisciplinárně problematiku 
hospodaření se srážkovou vodou jak v oblastech již zastavěných, kde bude analyzovat 
vhodnost současných systémů pro hospodaření se srážkovou vodou, tak i v oblastech 
plánované zástavby, kde bude rozhodovat o nejvhodnějším řešení dané problematiky. 
Výsledný produkt bude poskytovat služby ve formě rozhodování o nejefektivnějším způsobu 
hospodaření se srážkovou vodou nejen z pohledu samotného občana, ale i z pohledu 
společenství (obyvatel ve městě) jako celku. Výsledný software bude vyhodnocovat 
aplikovatelnost opatření s ohledem na přírodní podmínky (pedologické, geologické), 

Obr. 3. Výstup z hydrodynamického 
modelu (zdroj: http://www.iprpraha.cz) 
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morfologii řešeného území (sklonitost, délka svahů) klimatické podmínky (úhrny srážek, 
odtoky) nebo typ, princip a hustotu zástavby. 

Řešení konceptu 2 je zaměřeno na vývoj sofistikovaného softwaru, jehož součástí bude 
geodatabáze, který bude produkovat informace pro rychlé a včasné rozhodování v krizových 
situacích (především při přívalových povodních). Na základě těchto informací bude obsluha 
softwaru schopna kontaktovat občany v zasažené oblasti a upozornit je na blížící se nebezpečí. 
Vyrozumění občané pak budou moci zabezpečit sebe, své blízké (především děti, seniory, 
nemocné či nemohoucí osoby) a svůj majetek (přesunutí drahého zejména movitého majetku 
z místa zátopy). Tím dojde ke zvýšení ochrany osob a majetku. Sekundárním důsledkem bude 
také zmírnění povodňových škod.  

V rámci řešení konceptu 3 probíhá identifikace možných míst odtoku z lokalit, polohy a stavu 
propustků, terénních hran a dalších prvků usměrňujících odtok vody. Pro správnou lokalizaci 
a identifikaci informací získaných v terénu bude využíváno zařízení na příjem a vyhodnocení 
družicového signálu pro prostorové určování polohy GNSS. Na základě průzkumu budou 
určeny kritické body intravilánu a celá povodí budou rozdělena na menší erozně uzavřené 
celky (EUC), ke kterým se budou vztahovat další výpočty. V rámci EUC bude proveden terénní 
a pedologický průzkum zaměřený na získání vstupních parametrů do modelu Erosion 3D – 
především ověření způsobu využití území a dále zrnitost půdy, faktor erodovatelnosti a 
objemová hmotnost půdy. Ve vybraných ohrožených lokalitách bude proveden terénní 
průzkum (Obr. 5) a na základě kombinace všech získaných dat budou navržena vhodná 
opatření technická i organizační. Na návrzích opatření budou úzce spolupracovat zaměstnanci 
MHMP, kteří se budou podílet zejména na optimalizaci půdních bloků, obnovu polních cest, 
definice udržitelného managementu na pozemcích ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

4. ZÁVĚRY 
Představený projekt má vysoký potenciál ke zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení 
zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu z pohledu hospodaření se 
srážkovými vodami, vodami povrchovými při krizových (zejména povodňových) situacích a 
s plaveninami, erozními produkty a polutanty pocházejícími ze zemědělských ploch 
v okrajových částech Prahy. 

Hlavním uživatelem výsledků navrhovaných softwarových prostředků bude Magistrát hl. m. 
Prahy v samostatné působnosti hlavního města Prahy. Magistrát hl. m. Prahy se dále dělí na 
základní organizační jednotky, tedy odbory, které se dále člení na oddělení. Zejména pro odbor 
ochrany prostředí konkrétně pro oddělení ochrany přírody a krajiny, posuzování vlivů na 
životní prostředí, vodního hospodářství, péče o zeleň budou výsledky plánovaných softwarů 
využívané při rozhodovací a kontrolní činnosti. 
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ABSTRAKT 
Vo výskumnej úlohe za zameriavame na možnosť využitia dažďových vôd na vsakovanie do pôdneho 
horizontu, čím je zabezpečované priame dotovanie podzemných vôd. Analyzovaná je kvalita prvého 
splachu z cestných komunikácií z celého územia slovenskej republiky. Pri vyhodnocovaní prvého splachu 
dažďových vôd je kladený dôraz na kvalitatívne ukazovatele, a to: hliník, nikel, olovo, meď, zinok, chróm, 
kadmium, železo a ukazovatele pH a CHSK. Vyhodnotená je vhodnosť požitia týchto vôd alebo je 
odporučené prečistenie týchto vôd na prislúchajúcej čistiarni odpadových vôd. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dažďová voda; prvý splach; tažké kovy; vsakovanie vody 

ABSTRACT 
In the research work, we are focused on the possibility of using rainwater for infiltration into the soil 
horizon, which ensures direct subsidization of groundwater. Quality of the first run-off from roads all 
over the Slovak Republic is analyzed. When evaluating the first rainwater flush, the emphasis is placed 
on qualitative indicators, namely: Aluminum, Nickel, Lead, Copper, Zinc, Chromium, Cadmium, Iron and 
pH and COD indicators. 

KEYWORDS 
First flush; heavy metals; rainwater; water infiltration 

1. ÚVOD 
V súčasnosti krajiny ako napr. Nemecko, Česká republika, zavádzajú zmeny v legislatíve v 
zmysle, že vytvárajú podmienky pre zadržiavanie, vsakovanie a využitie dažďových vôd v 
mestských zástavbách. Hlavným cieľom týchto zmien je vytvorenie decentralizovaného 
systému odvodnenia, ktorý zaručí preventívnu ochranu územia a obyvateľstva pred 
potenciálnymi rizikami a prírodnými katastrofami v území ako sú záplavy, zosuvy pôd, urban 
heat islands, erózia atď. 

V súčasnej dobe je vsakovanie (samozrejme ak to umožňujú miestne podmienky) riešením, 
ktoré najviac zodpovedá požiadavkám na likvidáciu dažďových vôd. Do podzemného 
vsakovacieho objektu sa zaústia dažďové zvody, ktoré sú opatrené mechanickými filtrami a 
voda je vsakovaná cez filtračnú vrstvu priamo do podložia. Dažďové zvody nie sú nijak 
napojené na kanalizáciu a riešenie je z hľadiska zníženia povrchového odtoku kanalizáciou plne 
vyhovujúce. 

2. METODIKA 
Voľba záujmových oblasti za účelom odoberania vzoriek vyplývala z viacerých faktorov, pričom 
doležíte bolo vybrať a porovnať rôzne lokality v urbanizovaných území v lokalite katastrálneho 
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územia Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Žiliny, Popradu, Kežmarku a pod. Z dôvodu jednoduchej 
prístupnosti boli vybrane záujmove miesta, ako sú cestné komunikácie a parkoviska, na 
ktorých boli odobraté vzorky dažďovej vody. Každá lokalita obsahuje stručný popis danej 
oblasti, dátum, čas a prípadne fotografiu miesta odberu vzorky. 

Primárne a sekundárne znečistenia predstavujú zmeny kvalitatívnych parametrov zrážok z 
povrchového odtoku. Primárne znečistenie vzniká prechodom zrážkovej vody cez atmosféru 
(aerosóly, CO2, prachové častice) pričom druhotné znečistenie vzniká po dopade zrážok na 
zem a je ovplyvnené materiálmi nachádzajúcimi sa v danom prostredí. 

Samostatná zrážková voda obsahuje látky ako sú chloridy, sírany, dusičnany, draslík, vápnik a 
magnézium. Ióny týchto látok sú poväčšine prítomné v koncentráciách pod 10 mg/l. V 
zrážkovom odtoku sa nachádzajú už aj ťažké kovy ako Cd, Cu, Ni, Pb, Zn obvykle v 
koncentráciách 1 mg/l. Presné hodnoty koncentrácii ťažkých kovov a organických zlúčenín sú 
udané miestnymi podmienkami. Dôvodom sú rôzne znečistenia a emisie v daných lokalitách a 
takisto rôznorodé materiály vplývajúce na kvalitu dažďového odtoku (povrch ciest, povrch 
striech, frekventovanosť premávky, priemyselné znečistenie). 

Na rozpustnosť a prenos ťažkých kovov zo vsakovacej zóny do podzemných vôd vplývajú pH 
hodnoty. Zároveň ovplyvňujú  aj priebeh rozkladu solí, ktoré sú prítomné vo vode. Pôdy z 
nižšími hodnotami pH, majú napriek rovnakým vlastnostiam menšie koncentrácie ťažkých 
kovov. Veľký význam pre rozpustnosť spomenutých ťažkých kovov ma tak tiež oxidačno-
redukčný potenciál vody, hlavne teda na zlúčeniny železa a mangánu. Pri negatívnom 
oxidačno-redukčnom potenciále, tvoria poväčšine kovy a málo rozpustné sulfidy. Zvýšenie 
prenosu niektorých ťažkých kovov môžu dočasne zvýšiť koncentráciu chloridov, ktorá môže 
nastať predovšetkým v zimnom období prostredníctvom použitia NaCI a CaCI vo forme 
posypových rozmrazovacích solí. 

Nariadenie vlády č. 269/2010 legislatívne upravuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 
podzemných a povrchových vôd. Pričom ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
týchto vôd v §9 v bodoch 1-3, avšak v Nariadení vlády nie sú priamo určené jednotlivé limitné 
hodnoty ukazovateľov znečistenia pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku. Pre hodnotenie 
kvality zrážkovej vody sme porovnal hodnoty, ktoré boli namerané v záujmových lokalitách na 
Slovensku s kritériami pre kvalitu podzemných vôd, ktoré uvádzajú Dánske a Európske orgány 
pre životné prostredie. 

Hlavným cieľom práce bolo porovnať kvalitu zrážkových vôd v jednotlivých záujmových 
oblastiach na Slovensku. Pričom sme sa zameriavali na rozdiel medzi prvým splachom a 
splachom po určitej dobe. Chemická analýza vôd (získaných počas daždivých dní), bola 
uskutočnená v laboratóriu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v 
rozsahu: CHSK, Al3+, Ni, Pb, Cu, Zn, Cr, Cd, Fe, a to štandardnými metódami (kyvetovými 
testami firmy HachLange), spektrofotometrické stanovenia boli vykonané na UV-VIS 
spektrofotometri  firmy HachLange (DR 6000). 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Cieľom bolo vypracovanie analýzy prvého splachu kvalitatívnych parametrov infiltrovanej 
vody pre záujmové lokality a porovnať hodnoty koncentrácie ťažkých kovov obsiahnutých v 
daných oblastiach. 

Tab. 1 Analýza hodnôt ťažkých kovov prvého splachu 

Analýza koncentrácie tažkých kovov prvého splachu 
(mg/l) Vzorka č.1 Vzorka č.2 Vzorka č.3 Vzorka č.4 Vzorka č.5 Vzorka č.10 Vzorka č.12 
Hliník (Al3+) 0,043 0,011 0,048 0,014 0,009 0,063 0,011 
Nikel (Ni) 0,091 0,031 0,297 0,068 0,028 0,026 0,142 
Olovo (Pb) 0,101 0,084 0,13 0,101 0,099 0,118 0,142 
Meď (Cu) 0,163 0,049 0,29 0,089 0,088 0,061 0,129 
Zinok (Zn) 0,266 0,088 0,185 0,111 0,053 0,021 0,094 
Chrom (Cr) 0,032 0,018 0,022 0,026 0,024 0,017 0,037 
Cadmium (Cd) 0 0 0 0 0 0,014 0 
Železo (Fe) 0,16 0,15 0,57 0,09 0,08 0,08 0,26 

 
Predmetná norma udáva limitné hodnoty na vypúšťanie povrchového splachu do horninového 
prostredia pre meď 0,1 mg/l, nikel 0,01 mg/l, olovo 0,001 mg/l a zinok 0,1 mg/l, chróm 0,001 
mg/l. 

Možnosť vsakovania povrchovej vody z chodníkov a cesty v okolí budov, je podľa odporúčaní 
na vsakovanie táto voda nevhodná a presahuje povolené limity takmer vo všetkých 
zisťovaných ukazovateľoch. Na základe výsledkov je potrebný návrh vsakovacích objektov na 
redukciu pritekajúcich dažďových vôd do kanalizačných sieti záujmových oblastí. Táto redukcia 
povrchových vôd má následne aj pozitívny vplyv na dotovanie podzemných vôd v daných 
lokalitách. 

4. ZÁVERY 
Vo výskume práci sme sa  zameriavali na analýzu dažďových povrchových vôd s ohľadom na 
ich možný vsak do podzemných vôd. Dôvodom sú rôzne emisie a znečistenie v daných 
lokalitách a taktiež rôzne materiály vplývajúce na kvalitu dažďového odtoku (povrch ciest, 
povrch striech, frekventovanosť premávky, priemyselné znečistenie).  Zameriavali sme sa na 
jednotlivé záujmové oblasti Slovenska, kde boli odobraté vzorky  z povrchu cestných 
komunikácii a parkovísk počas daždivých dní. Chemická analýza vôd, bola uskutočnená v 
laboratóriu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v rozsahu: CHSK, 
Al3+, Ni, Pb, Cu, Zn, Cr, Cd, Fe, a to štandardnými metódami. 

Cieľom bolo posúdenie zrážkového odtoku a koncentrácia ťažkých kovov v jednotlivých 
záujmových lokalitách na Slovensku. Zároveň sme porovnávali prvý povrchový splach s 
odberom dažďovej vody po určitom čase, pričom boli viditeľne rozdielne výsledne hodnoty 
ťažkých kovov. 

Druhotným cieľom bolo posúdiť hodnoty prvého splachu zrážkovej vody a ich  koncentrácie 
ťažkých kovov, ktoré niekoľko násobne presahujú limitne hodnoty, uvádzane Európskou/ 
Dánskou legislatívou pre kvalitu podzemných vôd. Zvýšenú hodnotu mali napríklad častice Fe, 
Al, Cu, Cr, Pb a Zn, ktoré môžu pochádzať z oderu pneumatík, povrchu komunikácií a 
parkovacích plôch. 
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Tab. 2. Celkové posúdenie prekročených limitných hodnôt koncentrácií ťažkých kovov 

Záujmová oblasť Nikel Olovo Meď Zinok Chróm 
[mg/l] 
Prekročenie limitných hodnôt 
0,01 0,001 0,1 0,1 0,001 

Spišská Stará Ves 0,091 0,101 0,163 0,266 0,032 
Ružonberok 0,081 0,084 0,049 0,088 0,018 
Bratislava - Slnečnice 0,294 0,13 0,29 0,185 0,022 
STU -Imricha Karvaša 0,068 0,101 0,089 0,111 0,026 
STU – Radlinského 0,028 0,099 0,088 0,053 0,024 
Žilina 0,026 0,118 0,061 0,021 0,018 
Bernolákovo 0,142 0,142 0,129 0,094 0,037 

 

Nakoľko sú hodnoty koncentrácie ťažkých kovov obsiahnuté vo vzorkách odobratých zo 
záujmových lokalít príliš vysoké, je potrebné navrhnúť pred filtrovaním dažďovej vody do 
podložia odlučovač ťažkých kovov a ropných látok. Na základe výsledkov zrážkovej vody a 
posúdenie ťažkých kovov sme vytvoril aj návrh vsakovacej ryhy, kde je zrejmá možnosť využitia 
vsakovacích objektov na redukciu pritekajúcich dažďových vôd do kanalizačnej siete z vybranej  
lokality  v Bratislave. Táto redukcia povrchových vôd má následne aj pozitívny vplyv na 
dotovanie podzemných vôd v danej lokalite. 
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JAKOSTNÍ PARAMETRY SRÁŽKOVÝCH VOD V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ 

QUALITY PARAMETERS OF RAINWATER IN URBANIZED AREAS 
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Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno 
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ABSTRAKT 
Článek se zabývá současnou problematikou hospodaření se srážkovými vodami, které jsou odváděny 
z urbanizovaného území. Cílem projektu bylo vyhodnocení kvality těchto vod s vazbou na průběh 
srážkové události a charakteru ploch v rámci městského odvodnění, kdy sledované ukazatele znečištění 
mají přímý vliv na proces čištění v čistírně odpadních vod. V případě přímého vyústění dešťové 
kanalizace bez jakéhokoliv předčištění na kvalitu vod v recipientu. Z tohoto hlediska byly pro měrnou 
kampaň vybrány lokality na území města Brna s největším podílem zastoupení zpevněných ploch, k těm 
patří jednoznačně komunikace a rozsáhlá sídlištní bytová zástavba.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Komunikace; kvalita srážkových vod; látkové znečištění; srážkové vody 

ABSTRACT 
The article deals with current problems related to rainwater management and rainwater drained from 
urbanized areas. The aim of the project was to evaluate the quality of the rainwater in relation to the 
rainfalls and character of the urban drained area where the monitored pollution indicators have a direct 
impact on the treatment process in the wastewater treatment plants. In case of CSO discharges without 
any pre-treatment, the water quality in the receiving water body is affected. From this point of view, 
several localities in the city of Brno with the highest proportion of paved surfaces including roads and 
large housing estates have been selected for a monitoring campaign. 

KEYWORDS 
Mass load; Rainwater; rainwater quality; roads 

1. ÚVOD 
V současné době patří problematika množství a kvality odváděných srážkových vod k často 
diskutovaným tématům nejen v odborných kruzích, ale i u široké veřejnosti a to především 
s ohledem na možnost hospodaření s těmito vodami. Jasným příkladem je i změna myšlení 
v otázce přístupu společnosti k původní klasické koncepci městského odvodnění a hledání 
variant technicky vhodných řešení na základě dosažených poznatků. 

Obecně lze říci, že látkové znečištění srážkových vod je závislé zejména na místních 
podmínkách, a to především na charakteru ploch, ze kterých jsou tyto vody odváděny. 
Významnou roli hraje rovněž časový průběh a množství srážek dopadajících na povrch, které 
ovlivňují koncentrace znečištění. V povrchovém odtoku ze zpevněných ploch je obsažena celá 
řada polutantů, jejichž přítomnost se následně negativně projevuje nejen na kanalizační síti a 
čistírně odpadních vod, ale v případě odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací také na 
kvalitě vod v recipientu. Největší podíl zastoupení zpevněných ploch na území města Brna 
představují svojí rozlohou jednoznačně komunikace společně s rozsáhlou sídlištní a bytovou 
zástavbou. Z  tohoto důvodu byla měrná kampaň zaměřena na sledování kvalitativních 
parametrů u odváděných srážkových vod právě z těchto ploch. 
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2. METODIKA 
Typ a druh odběru vzorků byl zvolen tak, aby co nejvíce reprezentoval jakost sledovaných vod 
v závislosti na místě a časových podmínkách. Požadované rozbory odebraných vzorků zajistily 
laboratoře Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., které jsou akreditovány dle ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005.  
Znečištění odváděných srážkových vod bylo sledováno v ukazatelích: BSK5, CHSKCr, NL, NCelk, 
PCelk, AOX, ropné látky   C10 – C40 a toxické kovy (Hg, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Pb). K sledovaným 
parametrům patřil i celkový srážkový úhrn a největší maximální úhrn v návaznosti na době 
trvání. 

3. VÝSLEDKY 

Vzorkování komunikací – srážková událost 
Pro vyhodnocení kvality srážkových vod byly vybrány jak dopravně vytížené komunikace, tak i 
komunikace vedlejší, s nižší intenzitou dopravy. Vzorky byly odebrány v průběhu trvání 
srážkové události tj. na počátku a konci deště (Tab. 1, Tab. 2). Nejbližší zaznamenaná srážková 
událost před odběrem vzorku byla 6. 7. 2018. 

Tab. 1. Základní informace k místu a odběru vzorku  

Lokalita Dopravní 
vytížení místa 

Typ vzorku Místo odběru 
vzorku 

Srážkový úhrn 
(mm) 

Doba trvání 
srážky (min) 

Křtinská 2 prostý vzorek profil kanalizace 5,0 62 
Rokytova 3 prostý vzorek nátok do UV 8,1 68 
Kulkova 1 prostý vzorek nátok do UV 8,1 68 

 

Tab. 2. Výsledky laboratorních rozborů srážkových vod z komunikací  

Datum Lokalita Čas BSK5 

(mg/l) 
CHSKCr  

(mg/l) 
NL 
(mg/l) 

Ncelk 

(mg/l) 

Pcelk 

(mg/l) 

AOX 
(mg/l) 

C10 -C40 
(mg/l) 

10.7.2018 Křtinská 14:25 28 105 116 3,67 0,41 0,152 0,42 
10.7.2018 Křtinská 15:20 12 33 21 2,41 0,24 0,187 0,24 
10.7.2018 Rokytova 14:15 31 395 299 8,19 1,30 0,182 4,9 
10.7.2018 Rokytova 15:10 17 175 151 6,25 0,56 0,134 4,2 
10.7.2018 Kulkova 14:10 48 1100 2980 8,12 3,52 0,315 4,8 
10.7.2018 Kulkova 15.15 16 250 303 8,61 0,86 0,114 3,5 

 

Tab. 2. - pokr. Výsledky laboratorních rozborů srážkových vod z komunikací (toxické kovy)  

Datum Lokalita Čas Hg 

(µg/l) 
Cd  

(mg/l) 
Ni 
(mg/l) 

Cr 

(mg/l) 

Cu 

(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

10.7.2018 Křtinská 14:25 <0,50 <0,003 <0,03 <0,02 0,02 0,11 <0,03 
10.7.2018 Křtinská 15:20 <0,50 <0,003 <0,03 <0,02 0,01 0,07 <0,03 
10.7.2018 Rokytova 14:15 <0,50 <0,003 <0,03 0,07 0,19 0,68 <0,03 
10.7.2018 Rokytova 15:10 <0,50 <0,003 <0,03 0,06 0,13 0,26 <0,03 
10.7.2018 Kulkova 14:10 <0,50 <0,003 0,07 0,11 0,23 1,63 0,06 
10.7.2018 Kulkova 15.15 <0,50 <0,003 <0,03 <0,02 0,05 0,20 <0,03 

 

Dne 24. 8. 2018 byl na uvedených místech proveden opakovaný kontrolní odběr vzorků 
(Tab. 3). Vzhledem k průběhu srážkové události se podařil zajistit odběr vzorků pouze 
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na začátku deště. Doba trvání srážkové události 27 min., celkový srážkový úhrn 1 mm. Nejbližší 
srážková událost před odběrem vzorku byla 20. 8. 2018. 

Tab. 3. Výsledky kontrolního rozboru srážkových vod z komunikací 

Datum Lokalita Čas BSK5 

(mg/l) 
CHSKCr  

(mg/l) 
NL 
(mg/l) 

Ncelk 

(mg/l) 

Pcelk 

(mg/l) 

AOX 
(mg/l) 

C10 -C40 
(mg/l) 

24.8.2018 Křtinská 18:30 23 265 102 9,92 0,98 0,427 0,68 
24.8.2018 Rokytova 18:15 48 690 200 13,7 1,21 1,12 4,4 
24.8.2018 Kulkova 18:10 120 780 368 7,60 1,15 0,655 1,3 

 

Tab. 3 .- pokr. Výsledky kontrolního rozboru srážkových vod z komunikací (toxické kovy) 

Datum Lokalita Čas Hg 

(µg/l) 
Cd  

(mg/l) 
Ni 
(mg/l) 

Cr 

(mg/l) 

Cu 

(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

24.8.2018 Křtinská 18:30 <0,50 <0,003 0,04 0,02 0,12 0,56 <0,03 
24.8.2018 Rokytova 18:15 0,61 <0,003 0,06 0,05 0,39 0,76 <0,03 
24.8.2018 Kulkova 18:10 0,52 <0,003 0,04 0,05 0,15 0,34 <0,03 

 
Vzorkování komunikací – zima, tání  
V rámci sledování kvality vod z komunikací byla v  1/2017 samostatně realizována i měrná 
kampaň zaměřena na koncentrace Cl- , NL, RL a toxických kovů v důsledku provádění zimní 
údržby pomocí inertních materiálů a posypových solí (Tab. 4). Celkem byly provedeny dvě série 
odběru vzorků v době tání sněhu a to ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2017 (Tab. 5). 

Tab. 4. Základní informace k místu a odběru vzorku 

Lokalita Dopravní vytížení 
místa 

Typ vzorku Místo odběru vzorku Klimatické 
podmínky 

Pionýrská x Drobného (1) 3 prostý vzorek nátok do UV 

jasno +4° C 
Svatoplukova x Rokytova (2) 3 prostý vzorek profil kanalizace 
Ostravská (3) 3 prostý vzorek profil kanalizace 
Bystrcký most (4) 1 prostý vzorek profil kanalizace 
Řípská – kmenová stoka F (5) 2 prostý vzorek výustní objekt 

 

Tab. 5. Výsledky rozboru srážkových vod při tání sněhu 

Lokalita NL 
(mg/) 

RL 
(mg/l) 

Cl- 
(mg/l) 

C10-C40 
(mg/l) 

Cd 
(mg/l) 

Ni 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

Cu 
(mg/l
) 

Zn 
(mg/l) 

Pb 
(mg/) 

(1) 1720 27100 23100 30 <0,003 0,15 0,16 0,97 1,79 0,08 
(2) 1180 16200 14000 24 <0,003 0,10 0,12 0,65 1,35 0,09 
(3) 1100 9500 7700 11 <0,003 0,08 0,11 0,54 1,05 0,07 
(4) 262 11500 10400 3,5 0,004 0,05 <0,02 0,28 0,42 0,04 
(5) 172 13800 12200 20 0,007 0,05 <0,02 0,34 0,44 0,04 
(1) 1360 27900 17600 23 <0,003 0,09 0,08 0,48 0,98 <0,03 
(2) 1420 24000 14600 22 0,006 0,10 0,09 0,62 1,23 <0,03 
(3) 2000 14200 12800 24 <0,003 0,07 0,10 0,56 1,37 <0,03 
(4) 448 5980 4110 9,2 0,006 0,03 0,04 0,27 0,61 <0,03 
(5) 444 9760 6130 8,9 0,008 0,04 0,02 0,30 0,75 <0,03 

Poznámka: Sledované ukazatele pod mezní hodnotou stanovení Hg (<0,50 µg/l) 
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Vzorkování srážkových vod - sídliště 
Jako zájmové území charakterizující bytovou zástavbu bylo zvoleno sídliště Vinohrady 
s  rozlohou 1,96 km2 a celkovým počtem 12 591 obyvatel. Dešťovou kanalizací jsou odváděny 
srážkové vody ze střech bytových domů, chodníků, uličních komunikací a parkovišť. Odběr 
vzorků byl prováděn pomocí mobilního vzorkovače z profilu dešťové kanalizace DN 1000. 
V měrné šachtě ID 89688 byl instalován také ultrazvukový snímač hladiny. 

Tab. 6. Základní informace k odběru vzorku 

Datum Typ vzorku Místo odběru Celkový srážkový 
úhrn (mm) 

Max. srážkový 
úhrn v 15 min. 
(mm) 

Q (l/s) 

6.4.2019 směsný vzorek profil 
kanalizace 

2,8 0,3 5,2 – 7,6 

27.5.2019 směsný vzorek profil 
kanalizace 

6,8 1,1 28,3 – 62,5 

23.6.2019 směsný vzorek profil 
kanalizace 

32,7 5,4 108,7 - 463 

 

Tab. 7. Výsledky rozboru srážkových vod - sídliště 

Datum Čas odběru BSK5 

(mg/l) 
CHSKCr 

(mg/l) 
NL 
(mg/l) 

Ncelk 

(mg/l) 
AOX 
(mg/l) 

Cu 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

C10-C40 

(mg/l) 
6.4.19 4:35 - 4:50 27 347 348 8,31 0,475 0,33 0,85 2,9 
6.4.19 4:55 - 5:05 13 191 180 9,23 0,348 0,17 0,47 1,9 
6.4.19 5:10 - 5:20 14 105 90 8,22 0,370 0,13 0,41 1,3 
6.4.19 6:05 - 6:15 10 76 72 6,09 0,248 0,12 0,26 0,84 
6.4.19 6:20 - 6:30 9,5 53 24 4,50 0,260 0,14 0,28 0,70 
27.5.19 18:38-18:43 22 90 92 3,09 0,293 0,05 0,10 0,62 
27.5.19 18:48-18:53 15 72 84 2,16 0,234 0,02 0,05 0,70 
27.5.19 18:58-19:03 9,7 37 49 1,48 0,140 0,02 0,05 0,38 
27.5.19 19:08-19:13 8,7 40 52 1,28 0,158 0,01 0,03 0,35 
27.5.19 19:18-19:23 6,9 14 23,5 1,14 0,098 0,01 0,03 0,25 
27.5.19 19:28-19:33 6 11 16,8 1,02 0,115 0,02 0,03 0,26 
27.5.19 19:38-19:43 6,7 7 24 0,93 0,121 0,02 0,03 0,24 
27.5.19 19:48-19:53 6,8 7 16 1,25 0,146 0,02 0,03 0,23 
23.6.19 3:04-3:16 15,5 67 54 3,54 0,114 0,02 0,13 0,50 
23.6.19 3:21-3:31 7,7 32 29,5 1,98 0,150 0,02 0,13 0,50 
23.6.19 3:36-3:46 7,8 25,4 15,6 1,11 0,095 <0,01 <0,02 0,41 
23.6.19 3:51-4:01 3,4 20,2 8 0,75 0,057 <0,01 0,28 0,33 

Poznámka: Sledované ukazatele pod mezní hodnotou stanovení Hg (<0,50 µg/l), Cd (<0,003mg/l),  
      Ni (<0,03 mg/l), Cr (<0,02 mg/l), Pb (<0,03 mg/l) 

4. ZÁVĚRY 
Získané výsledky z provedeného měření látkového znečištění u vybraných lokalit jednoznačně 
potvrzují skutečnost, že největší koncentrace závadných látek jsou zaznamenány v prvním 
dešťovém splachu z komunikací. Tyto vody lze ve většině případů klasifikovat jako silně 
znečištěné, které v některých sledovaných ukazatelích několikanásobně překračují limity 
stanovené Kanalizačním řádem pro město Brno. Specifické je i znečištění spojené se zimní 
údržbou silnic a to především ve vysokých koncentracích chloridů a rozpuštěných látek, kdy 
naměřené hodnoty společně s klesající teplotou mají prokazatelně negativní vliv na proces 
biologického čištění odpadních vod. 
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Závěrem je nutné podotknout, že v odborné literatuře a článcích, které popisují problematiku 
znečištění srážkových vod, nejsou u prezentovaných výsledků laboratorních rozborů těchto 
vod uvedeny údaje o srážkovém úhrnu, dopravní vytíženosti místa a čase odběru vzorku v 
průběhu srážkové události. Dochází tak k značným rozdílům u jednotlivých výsledků 
naměřeného látkového znečištění, které je především ovlivněno naředěním srážkových vod 
společně s odtokem prvních splachů s akumulovaným znečištěním v době odběru vzorku. 
Uvedené údaje by se tak vždy měly stát standardem u všech prezentovaných výsledků pro 
následné objektivní vyhodnocení. 
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ZNEČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD VYBRANÝMI POLUTANTY A JEJICH NÁSLEDNÉ 
ODSTRANĚNÍ 

CONTAMINATION OF RAINWATER RUN-OFF BY CERTAIN POLUTANTS AND 
THEIR REMOVAL 
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ABSTRAKT 
Vody odtékající při srážkách ze zpevněných ploch jsou zatíženy nerozpuštěnými látkami, polycyklickými 
aromatickými uhlovodíky i těžkými kovy. Byla provedena série měření míry znečištění těchto vod 
v závislosti na době trvání odtoku a bylo prokázáno, že nejvíce zatížena je voda na počátku smyvu. Dále 
bylo ověřeno, že rozhodující část PAU je vázána na pevné částice. Odstranění nerozpuštěných látek ve 
vhodném zařízení tak přispěje i ke snížení zátěže povrchových nebo podzemních vod polycyklickými 
aromatickými uhlovodíky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dešťové splachy; nerozpuštěné látky; polycyklické aromatické uhlovodíky; separace polutantů; srážkový 
odtok; těžké kovy 

ABSTRACT 
Rain- and stormwater run-offs paved areas contain higher amount of suspended solids, polycyclic 
aromatic hydrocarbons and heavy metals. A series of measurements were carried out to find out 
a function between the contamination degree and the run-off duration. It has been proved that the run-
offs at the beginning of the rain are the most polluted. Furthermore, it has been verified that the major 
part of PAH is bound onto solid particles. The removal of suspended solids by using an appropriate 
installation shall contribute to the environmental burden reduction from a point of view of surface- and 
groundwater pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons. 

KEYWORDS 
Rainwater and stormwater run-off; suspended solids; polycyclic aromatic hydrocarbons; 
separation of pollutants; heavy metals  

1. ÚVOD 
Jedním ze zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod prioritními polutanty 
(polycyklickými aromatickými uhlovodíky, nepolárními extrahovatelnými látkami, těžkými 
kovy) jsou srážkové vody, které byly znečištěny smyvem z komunikací (dálnice, silnice, 
parkoviště). Zejména u polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a kovů se předpokládá, 
že významná část těchto látek je sorbována na pevných částicích a odstranění nerozpuštěných 
látek je tak významným nástrojem k omezení vstupu PAU do vodního prostředí. Z těchto 
důvodů probíhá řešení výzkumného projektu TH03030223 Technologie separace specifických 
polutantů ze srážkových vod, jehož cílem je návrh technologického zařízení pracujícího na 
principu odstraňování nerozpuštěných látek a případně následné filtrace nebo sorpce, které 
umožní předčištění srážkových vod před jejich vsakováním do podzemních vod nebo 
vypouštěním do vod povrchových, případně dalším využitím při závlahách. V rámci řešení 
projektu byly zjištěny údaje o množství znečišťujících látek ve smyvech ze zpevněných ploch 
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jednak podle literatury, jednak cíleným měřením na vybraných lokalitách. Výsledky této části 
projektu jsou představeny v předkládaném příspěvku. 

2. LITERÁRNÍ ÚDAJE O ZNEČIŠTĚNÍ SMYVŮ ZE ZPEVNĚNÝCH PLOCH POLYCYKLICKÝMI 
AROMATICKÝMI UHLOVODÍKY 

Dešťové smyvy odtékající z urbanizovaného území jsou znečištěny látkami obsaženými 
v ovzduší a látkami pocházejícími z materiálu a užívání odvodňovaných ploch. Jedná se 
především o jemné částice, těžké kovy, uhlovodíky a persistentní organické sloučeniny 
(Eriksson a kol, 2007). Značný podíl znečištění (např. PAU, AOX, těžké kovy) je adsorbován na 
jemných částicích (70–250 μm), a to zejména organického původu (Jartun a kol., 2005). 
V českých podmínkách se této problematice věnoval nejpodrobněji projekt TA03030400 Vývoj 
technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných zpevněných ploch, který shrnul 
zahraniční údaje o koncentracích PAU v odtocích ze zpevněných ploch v rozmezí od hodnot 
pod mezí stanovitelnosti až do 474 μg/l a v českých lokalitách od hodnot pod mezí 
stanovitelnosti po 1,32 μg/l. Řešitelé projektu dále uvedli výsledky sledování PAU ve čtyřech 
dešťových usazovacích nádržích u dálnic, přičemž hodnoty na vstupu do těchto nádržích se 
pohybovaly od meze stanovitelnosti do 6,4 μg/l (vše Rozkošný a kol., 2014). 

3. POKUSNÁ MĚŘENÍ V ROCE 2018 

Metodika 
Cílem měření bylo ověřit zatížení smyvů ze zpevněných ploch PAU a kovy a proměnu tohoto 
zatížení v průběhu srážkové události a dále ověřit vztah mezi množstvím nerozpuštěných látek, 
PAU a kovy.  

Ve spolupráci se spoluřešitelem projektu PVK, a. s., byly vybrány lokality pro provedení 
pokusných měření. Kritéria pro výběr byla následující: 

• jasně vymezená zpevněná plocha, na níž dochází k většímu pohybu dopravy 
(parkování, otáčení vozidel apod.), 

• srážková voda ze skrápěné plochy stéká do jedné uliční vpusti, kde je možné odebírat 
vzorky, 

• na místě je zdroj vody, např. hydrant, 
• lokalita je v místě, kde lze odběr provést bezpečně s ohledem na probíhající dopravu. 

 
Na základě těchto kritérií byly zvoleny tři lokality: 

• lokalita A: prostor v blízkosti čerpací stanice PHM,  
• lokalita B: plocha, kde se otáčejí nákladní auta, 
• lokalita C: plocha, na níž pravidelně parkují nákladní auta. 

 
Vycházeli jsme z předpokladu, že největší množství nerozpuštěných látek je ze zpevněné 
plochy spláchnuto v první fázi deště a poté je množství nerozpuštěných látek již nízké. Měření 
reálné srážky se nedá plánovat a rozumně provozně zrealizovat, proto jsme přistoupili k řešení 
navozujícímu obdobné podmínky. Po období nejméně jednoho týdne beze srážek (podařilo se 
nám zajistit měření po dvou týdnech od předchozí srážky) jsme rovnoměrně zkrápěli vodou 
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z hydrantu celou zkoumanou plochu, z níž voda stéká k vybrané uliční vpusti. Množství vody 
odpovídalo kapacitě hydrantu (při intenzivní reálné srážce bude proud vody větší a tím dojde 
i rychleji k odplavení nerozpuštěných látek – prachu z komunikace). První vzorek byl odebrán 
hned při přítoku prvního splachu do vpusti, odběr vzorků souběžně do všech vzorkovnic trval 
asi dvě až tři minuty. Poté voda po dobu pěti minut odtékala do kanalizace a následně byla 
odebrána druhá sada vzorků reprezentujících již ustálený stav po prvním splachu. Byla 
stanovena koncentrace nerozpuštěných látek. PAU a kovy byly analyzovány jak ve vzorcích 
s nerozpuštěnými látkami, tak ve filtrovaných vzorcích. Z kovů byly stanoveny tyto ukazatele: 
arsen, kadmium, chrom, nikl, olovo a zinek. Suma PAU zahrnuje naftalen, acenaften, fluoren, 
fenanthren, antracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,h)anthracen a indeno-
(1,2,3,c,d)pyren. Na lokalitě A proběhlo jedno měření, na lokalitách B a C dvě měření. 

4. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Výsledky měření v jednotlivých lokalitách shrnují Tab. 1 až 3. 

Tab. 1. Výsledky měření v lokalitě A  

Ukazatel Jednotka 
1. minuta 5. minuta 
N F N F 

Nerozpuštěné látky mg/l 2400 –  95 – 
Kovy μg/l 1312 –  237 –  
Suma PAU μg/l 19,66 0,302 2,825 0,242 

 

Tab. 2. Výsledky měření v lokalitě B 

Ukazatel Jednotka 
1. série 2. série 
1. minuta 5. minuta 1. minuta 5. minuta 
N F N F N F N F 

Nerozpuštěné látky mg/l 1400 – 260 – 1000 – 150 – 
Kovy μg/l 570 – 352 – 1952 302 336 123 
Suma PAU μg/l 2,387 0,16 0,716 0,122 13,00 0,154 1,033 0,055 

 

Tab. 3. Výsledky měření v lokalitě C 

Ukazatel Jednotka 
1. série 2. série 
1. minuta 5. minuta 1. minuta 5. minuta 
N F N F N F N F 

Nerozpuštěné látky mg/l 1300 – 170 – 210 – 24 – 
Kovy μg/l 831 – 97 – 381 110 38 62 

Suma PAU μg/l 1,665 0,082 0,476 0,117 1,384 0,059 0,352 0,042 
N – nefiltrované vzorky 
F – filtrované vzorky 

 
Prezentované souhrnné výsledky kovů jsou zásadně ovlivněny především koncentracemi zinku 
(často stovky μg/l, někdy i jednotky mg/l). Nejnižší koncentrace byly z kovů zjištěny u kadmia. 
Mezi PAU byly zjištěny v nejvyšších koncentracích fluoranthen, fenanthren a pyren. Zejména 
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ve filtrovaných vzorcích odebraných po pěti minutách odtoku z pokusné plochy se řada PAU 
pohybovala pod mezí stanovitelnosti. Maximální koncentrace sumy PAU při začátku odtoku 
překračují hodnoty zjištěné v jiných českých projektech, ale nejsou mimo rozsah hodnot 
naměřených v zahraničí.  

Z výsledků je zřejmé, že po velmi krátké době splachu ze zpevněných ploch klesá množství 
nerozpuštěných látek a zároveň koncentrace PAU a kovů. Hypotéza, že významná část PAU je 
vázána na pevné částice (nerozpuštěné látky), byla testována na prezentovaných výsledcích 
pomocí nepárového t-testu (hladina významnosti 0,05), a to jak pro hodnoty ze začátku 
simulace srážky (1. minuta), tak z hodnot po pěti minutách trvání splachu. Výsledky shrnuje 
Tab. 4. Jelikož jsou obě hodnoty p menší než zvolená hladina významnosti, je prokázán 
statisticky významný rozdíl mezi PAU vázanými na pevných částicích a mezi PAU ve 
filtrovaných vzorcích na začátku i po 5 minutách trvání splachu. Významně více PAU je vázáno 
na nerozpuštěné látky. Jejich obsah byl tedy vyšší v nefiltrovaných vzorcích, což je vidět 
i z jejich průměrných hodnot uvedených v Tab. 4. 

Tab. 4. T-test  

T-test pro nezávislé vzorky; alfa = 0,05 

Nefiltrované vs. filtrované vzorky 

 Průměr nefiltrované 
vzorky 
µg/l 

Průměr filtrované 
vzorky 
µg/l 

 
  p 

Sm. odch. 
nefiltrované 
vzorky 

Sm. odch. 
filtrované 
vzorky 

1. minuta  0,508 0,045 0,000007 0,852 0,121 

5. minuta 0,073 0,009 0,000012 0,121 0,014 

5. ZÁVĚRY 
Výsledky terénních měření potvrzují, že vody odtékající ze zpevněných ploch jsou nejvíce 
zatíženy nerozpuštěnými látkami, PAU a kovy v první fázi odtoku, poté koncentrace klesají. 
PAU jsou z velké části vázány na nerozpuštěné látky. Odstranění pevných částic proto vede ke 
snížení zátěže způsobené těmito vodami. 
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ABSTRAKT 
Trendom súčasnej doby je migrácia obyvateľov do miest, čo má veľký vplyv na rozvoj urbanizácie mesta. 
Vznikajú rozsiahle zastavané územia nahrádzajúce vegetačné plochy. Každá nová spevnená plocha 
narúša prirodzený stav a nehospodárnosť územia. Hlavným problémom pri návrhu spevnenej plochy je 
určenie efektívneho spôsobu nakladania s dažďovými vodami. V zahraničí  je daná problematika 
založená na princípe "zachovať alebo v maximálnej miere napodobniť prirodzené odtokové 
charakteristiky daného územia pred urbanizáciou", pokým na Slovensku najčastejším spôsobom 
odvádzania dažďovej vody z povrchového odtoku je zaústením do stokovej sieti. Súčasnosti sa smeruje 
k separácii a regulácii dažďového odtoku v mestských povodiach, a tým k zníženiu zaťaženia stokového 
systému počas extrémnych zrážok. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Dažďový odtok; hospodárenie s dažďovými vodami; regulačné objekty; stoková sieť 

ABSTRACT 
The current trend is moving people to the cities, which has a significant impact on urbanization 
development. The extensive built-up areas are replacing the vegetation areas. Each now impermeable 
surface has an unfavorable impact on the natural state and economy of the region. The main problem 
in designing the impermeable surface is how to determine the effective way of rainwater management. 
In other countries, these problems are based on the principle “keep or in maximum extent emulate the 
natural rain off characteristic of the area before the urbanization”. In our country, the most common 
way to draining rainwater from the impermeable surface is by discharging it in the sewer network. At 
present, separation and regulation of rainfall runoff in urban catchment is aimed at, thereby reducing 
the load of the sewer system during extreme rainfall events. 

KEYWORDS 
Regulation objects; storm water management; storm water runoff; sewer network 

1. ÚVOD 
V dôsledku urýchleného rozvoja urbanizácie vo veľkých miest dochádza k potláčaniu 
a nahrádzaniu vegetačných plôch za spevnené (nepriepustné dlažby, asfaltové komunikácie, 
strechy, parkoviska a iné umelo vytvorené plochy), ktoré  nielenže narúšajú prirodzený stav a 
nehospodárnosť územia, ale majú i negatívny vplyv na hydrologické parametre 
urbanizovaného priestoru (Ebrahimian a kol., 2019). V súčasnosti vo veľkých mestách 
zastavané územia predstavujú značný podiel nepriepustných plôch, ktoré v niektorých 
častiach mesta zaberajú až 70 % územia (Hlavínek, 2007). V týchto oblastiach je vsakovanie 
dažďovej vody vylúčené, dochádza k urýchlenej tvorbe povrchového odtoku a zaťaženiu 
stokovej siete čo následne môže viesť i k zaplaveniu okolitého územia. Potláčaním 
priepustných plôch v meste nastáva výrazná zmene mikroklímy mesta, vznikajú tzv. tepelné 
ostrovy „Urban heat islands“ (Levermore a kol., 2017). Tento jav je prevažne zaznamenaní vo 
veľkých mestách ako sú Lodín, New York, Peking a iné metropoly, kde väčší podiel územia 
predstavujú tmavé nepriepustné plochy, ktoré absorbujú výrazne viacej slnečného žiarenia 
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než zelené plochy. Ako následok tohto javu dochádza k zadržaniu okolitého vzduchu medzi 
budovami a zablokovaniu prúdenia vetra, pričom sa zabraňuje rozptyl znečisťujúcich látok 
a dochádza k zvýšeniu teploty v meste čo môže mať negatívny vplyv na zdravie ľudí 
(Levermore a kol., 2017), (Heisigová a kol., 2014). Rozvojom inteligentných miest možno znížiť 
tento proces a tým napodobniť prirodzený vzhľad krajiny. Existuje množstvo opatrení 
a zariadení, ktoré majú vplyv s nízkym dopadom (Low-impact development) na životné 
prostredie ako sú vegetačné povrchy, priepustné dlažby a iné.  

Vo vyspelých krajinách ako sú napr. Nemecko, Švajčiarsko, USA a Veľká Británia je spôsob 
hospodárenia s dažďovými vodami založený na princípe "zachovať alebo v maximálnej miere 
napodobniť prirodzené odtokové charakteristiky daného územia pred urbanizáciou" 
(Novotová a kol., 2015). V užšom slova zmysle sú to prírode blízke opatrenia a zariadenia, 
ktoré podporujú výpar, vsakovanie a pomalý odtok do lokálneho kolobehu vody. 

Využívanie a zadržiavanie dažďových vôd na území Slovenska ešte nepatrí medzi popredné 
opatrenia regulácie množstva odpadových vôd. Najčastejším spôsobom odvádzania dažďovej 
vody z urbanizovaného územia je zaústením do jednotnej alebo dažďovej kanalizácie. Je to 
tradičný a pomerne jednoduchý spôsob nakladania s dažďovými vodami, ale s možnými 
rizikami a negatívnymi javmi, akými sú bleskové povodne, postupné znižovanie hladiny 
podzemnej vody v dôsledku obmedzeného vsakovania a znižovanie kvality povrchovej  
a podzemnej vody. V súčasnosti sa smeruje k separácii a regulácii dažďového odtoku v 
mestských povodiach, a tým k zníženiu zaťaženia stokového systému počas extrémnych 
zrážok. 

2. LEGISLATÍVNE PREDPISY 
Hospodárenie z dažďovými vodami v urbanizovanom území v krajinách ako sú: Nemecko, 
Švajčiarsko, Nórsko, Veľká Británia, Dánsko je aktuálnou témou viacej než 20 rokov, výsledkom 
čoho je vznik rôznych technických noriem, legislatívy a územných plánovacích a strategických 
dokumentácii. Jedným z najvýznamnejších dokumentovú, na ktorý  sa odvolávajú aj iné krajiny 
je Nemecká smernica Štandard – DWA - A 138 E “Dimensioning of Stormwater Retention 
Volumes” (Standard DWA-A, 2005). Smernica poskytuje projektantom prehľad o opatrení a 
zariadení na zachytávanie a odvodenie zrážkovej vody, ktoré sa osvedčili v praxi ako i podrobný 
popis na ich dimenzovanie s uvedenými vzorovými príkladmi. 

Využívanie a zadržiavanie dažďových vôd v urbanizovanom území v Slovenskej Republike 
zatiaľ nie je dôkladne riešené právnymi a technickými predpismi. Okrajovo sa touto témou 
zaoberá Vodný plán Slovenska v súlade s článkom 4.7 písmena d) a Rámcová smernica o 
vodách (2000/60/ES), ktoré bezvýhradne podporujú opatrenia na budovanie zariadení na 
zadržiavanie vody v urbanizovanom území. V súčasnosti sa na území Slovenska ako podkladom 
na navrhovanie a projektovanie opatrení a zaradení na správne hospodárenie s dažďovými 
vodami sa používa Nemecka smernica Štandard DWA-A 138 E. 

Hlavný nedostatkom Slovenských predpisoch zastrešujúcich oblasť vodného hospodárstva je 
stanovenie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia pri vypúšťaní vôd z povrchového 
odtoku do podzemných vôd. V súčasnej dobe sa kvalitou vôd z povrchového odtoku 
odtekajúcich zo zastavaného územia do povrchových a podzemných vôd legislatívne dotýka 
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iba Nariadenie vlády  Slovenskej Republike č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd, sa v § 9 v bodoch 1–3.  

3. OBJEKTY NA REGULÁCIU DAŽĎOVÝCH VÔD  
Súčasný trend hospodárenia s dažďovými vodami v urbanizovanom území v rozvinutých 
krajinách vychádza s decentralizovaného prístupu a centralizovaného riadenia. Správne 
manažovanie nakladania s dažďovými vodami závisí najmä od strategických 
decentralizovaných územných a krajinných plánov súvisiacich s hospodárením s dažďovým 
odtokom v mieste jeho dopadu.  

Na území Slovenskej Republike dažďová voda odtekajúca zo zastavaného územia vo väčšine 
prípadov je regulovaná tradičným spôsobom, odvedením do jednotnej alebo dažďovej 
kanalizácie. V prípade odvedenie povrchovej vody do jednotnej kanalizácie odtok dažďovej 
vody je regulovaný pomocou odľahčovacích komôr, príp. separátorov dažďovej vody. Toto 
riešenie nie je najvhodnejšie a podľa platnej smernice EÚ nepripustené. Zrážková voda sa 
takto v priebehu niekoľko minút dostáva cez technické zariadenia na stokovej siete  (ktoré nie 
sú navrhnute na úpravu dažďovej vody) priamo do recipientu a spôsobuje znehodnotenie 
povrchovej vody. V horšom prípade počas bleskového dažďa dochádza k preťaženiu stokovej 
a následne k zaplaveniu okolitého územia. 

Podporením štátu budovať opatrenia a zariadenia na zadržiavanie dažďovej vody v krajine sa 
okrem tradičného spôsobu odvedenia povrchových vôd z urbanizovaného územia používajú 
také, ktoré sa snažia o návrat alebo aspoň priblíženie sa k prirodzeným podmienkam 
odtokového procesu. Medzi opatrenia na správne hospodárenie z dažďovými vodami patria 
také, ktoré zabezpečujú výpar, vsakovanie a pomalý odtok zrážkových vôd. Podľa 
legislatívnych prepisoch platných v Slovenskej Republike, každá novostavba (administratívna 
budova, obchodný doma, parkovisko), musí zabezpečiť adekvátne zachytenie napr. pomocou 
vsakovacích galérii, alebo odvedenie dažďovej vody do kanalizácie tzv. regulovaným odtokom.  

V súčasnosti sa na Slovensku tiaž k zadržaniu a opätkovému využitú dažďovej vody v mieste 
jej dopadu. Ako výsledok toho je obnova starých nepriepustných plôch (vegetačne tvárnice, 
zatrávnenie, priepustná dlažba), výstavba akumulačných a retenčných dažďových nádrži a 
výsadba zelene (parky, zelené pásy, zelené strechy) (Obr.1). Takéto objekty možno vidieť napr. 
v Bratislave v mestskej časti Rača, kde sa nachádza dažďová nádrž, ktorá zabezpečuje 
protipovodňovú ochranu v tejto oblasti. Ďalej sú to zelené strechy na nákupných centroch 
(Bratislava – Centrál, Trnava – City Park), akumulačné nádrže pod parkoviskami 
v priemyselných a obchodných areáloch (Ikea, Kufland), vsakovacie ryhy pozdĺž komunikácii 
a iné rôzne iné.   

 
Obr. 1. Príklad objektov a zariadení na hospodárenie s dažďovými vodami na Slovensku (zdroj Firma Pureco) 



Marko a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

 

4. ZAVERY 
Aktuálnym celosvetovým problémom je nárast urbanizácie území a tým nutnosť efektívneho 
riešenia v rámci rozvoja inteligentoch miest. Vysoká miera urbanizácie územia spôsobuje 
nedostatok priepustných plôch, ktoré zabezpečujú zníženie koeficienta povrchového odtoku 
a maximálneho povodňového prietoku. Neoddeliteľným problémom pri efektívnom riešení 
rozvoja inteligentoch miest je strategické hospodárenie s dažďovými vodami v urbanizovanom 
území. Nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území v Slovenskej Republiky 
predstavuje lineárne vstúpenie. Súčasnosti prebieha vypracovanie strategických územných 
a krajinných plánov podporujúcich princíp EU štátov „zachovať alebo v maximálnej miere 
napodobniť prirodzené odtokové charakteristiky daného územia pred urbanizáciou“. 
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ABSTRAKT 
Článek seznamuje s metodikou identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné 
vodní toky v souvislosti s úlohou krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek. První část 
metodiky se zabývá teorií hodnocení tekoucích vod, ukazateli kvality vody a úlohou krajinného pokryvu. 
Druhá část je konkrétním popisem metodiky identifikace vlivu zdrojů znečištění. Zatímco pro identifikaci 
bodových zdrojů a jejich vlivu na vodní tok jsou zásadní některé ukazatele kvality vody, pro nebodové 
zdroje je to teplota pokryvu území. Třetí část metodiky obsahuje případové studie, které byly podkladem 
pro tvorbu metodiky. Provázanost hodnocení toků energie, vody a látek v krajině s monitoringem kvality 
vody je novum, které metodika přináší. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Bodové zdroje; krajinný pokryv, kvalita vody; nebodové zdroje; solární energie 

ABSTRACT 
The article introduces the methodology of identification of point and non-point pollution sources and 
their impact on small watercourses in connection with the role of land cover in the fluxes of solar energy, 
water and soluble matter. The first part of the methodology brings the theoretical basics. The second part 
is a description of the methodology of identifying the impact of pollution sources. Some water quality 
indicators are crucial for the identification of point sources and their impact on a watercourse and for 
non-point sources the surface temperature was identified as a suitable indicator. The third part of the 
methodology contains case studies, which were the basis for the methodology creation. A nexus of 
conception of solar energy fluxes and fluxes of water and matter according to land cover with water 
quality monitoring is a novelty, which this methodology brings.  

KEYWORDS  
Land cover; non-point sources; point sources; solar energy; water quality  

1. ÚVOD 
Ačkoli je v České republice kladen velký důraz na ochranu vod, stále je voda ovlivňována celou 
řadou zdrojů znečištění. Monitoring vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na vodní 
prostředí je většinou orientován na velké řeky (významné vodní toky) a drobné vodní toky jsou 
opomíjeny, ačkoli jsou velmi důležitou součástí ekosystému. Drobné vodní toky jsou k vlivům 
znečištění mnohem citlivější než velké řeky a i malý antropogenní zásah zde může vyvolat 



Ďurišová a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

 

velké škody. Kvalitativní i kvantitativní změny drobných vodních toků mají rozsáhlé a 
dlouhodobé následky pro celý vodní ekosystém.  

V článku je představena metodika zaměřená na identifikaci vlivu bodových a nebodových 
zdrojů znečištění a živin na drobné vodní toky v kulturní krajině. Záměrem metodiky bylo 
navrhnout a ověřit co možno nejjednodušší postup umožňující odhalit, kde a jaký vliv mají 
různé zdroje znečištění.  

2. OBSAH METODIKY 
Popisovaná metodika byla schválena pro využití v praxi Ministerstvem životního prostředí ČR 
osvědčením MŽP/2019/610/298. Metodika předkládá teoretická východiska a identifikuje 
parametry, které je nutné sledovat. Inovativní přístup hodnocení úlohy krajinného pokryvu 
(povrchová teplota) umožňuje vyjádřit peněžně zlepšení/zhoršení stavu krajiny. Efektivní 
vyhledávání problematických bodových a nebodových zdrojů snižuje náklady monitoringu a 
účelných opatření pro zlepšení stavu ekosystémů.  

Metodika je zaměřena na drobné vodní toky, jakožto citlivé a snadno zranitelné vodní útvary, 
důležité pro člověka i krajinu a její obsah je rozdělen do tří částí.  

V první, teoretické části, jsou vymezeny pojmy hlavní pojmy a je teoreticky pojednáno 
hodnocení stavu tekoucích vod se zaměřením na identifikaci zdrojů znečištění. Popsán je stav 
v České republice i v dalších evropských zemích. Jednotlivé ukazatele kvality vody jsou dávány 
do souvislosti s různými bodovými a nebodovými zdroji. Dále je vysvětleno, jakou úlohu hraje 
krajinný pokryv v tocích sluneční energie, vody a látek a jak lze komplexní hodnocení těchto 
vztahů využít k identifikaci nebodových zdrojů.  

Druhá část je samotným metodickým popisem a postupem pro identifikaci vlivu bodových a 
nebodových zdrojů znečištění, včetně interpretace hodnocení úlohy krajinného pokryvu v 
energetických a látkových tocích v povodí jakéhokoliv drobného vodního toku. Inovativnost 
metodiky spočívá v efektivním způsobu vzorkování a monitoringu a způsobu interpretace 
výsledků umožňujícím zhodnotit fungování různého krajinného pokryvu.  

Třetí část obsahuje případové studie z několika povodí drobných vodních toků, které se liší 
krajinným pokryvem a mají sloužit jako příklady aplikace předložené metodiky. Vliv bodových 
a nebodových zdrojů znečištění byl monitorován na Botiči a následně ověřen na Rokytce. Oba 
toky ve své horní části protékají volnou krajinou s četnými menšími obcemi. Dolní části 
monitorovaných povodí se rozkládají na území Prahy. Vliv krajinného pokryvu a souvisejících 
toků látek a sluneční energie byl ověřen na šesti povodích na Třeboňsku a třech malých 
povodích na Šumavě. 

3. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ CASE STUDIES 
Případové studie potvrdily předpoklad, že snazší je identifikace bodových zdrojů a jejich vlivu 
na vodní tok, protože jsou lépe lokalizovatelné. Nebodové zdroje ovlivňují delší úsek toku a 
často celou zbývající část toku pod daným zdrojem.  

Identifikace nebodových zdrojů a jejich vlivu na vodní prostředí je obtížná, a ještě obtížnější je 
činit opatření, aby k ovlivnění nedocházelo.  Nebodové zdroje jsou v metodice identifikovány 
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jako plochy o relativně vyšší povrchové teplotě s tím, že vysoká teplota je způsobena nízkou 
evapotranspirací v důsledku nedostatku vody.  

Možnost identifikace nebodových zdrojů pomocí měření distribuce teplot v povodí, čímž lze 
sledovat odtok, tj. ztráty látek z krajinných ekosystémů, byla potvrzena na případových 
studiích ze Třeboňska a Šumavy. Prokazuje se těsný vztah mezi vegetačním pokryvem, 
dostupností vody, odtokem vody a látek a povrchovou teplotou. Studie potvrdily, že 
odvodněná pole s degradovanou půdou jsou významnými nebodovými zdroji znečištění pro 
vodní toky, zejména ty drobné. Degradovaná půda špatně zadržuje aplikovaná hnojiva a 
přichází o cenné ionty. Se srážkovou vodou odtékají do toků živiny a alkálie (vápník, hořčík, 
draslík, sodík, hydrogenuhličitany – vyšší elektrická vodivost vody), což vede k acidifikaci půdy 
na straně jedné a zátěži drobných vodních toků na straně druhé. 

Měření teplotní distribuce v pilotních povodích poukázala na nebodové zdroje následovně: 

- Vyšší povrchové teploty identifikují nebodové zdroje – krajinný pokryv s vyššími 
ztrátami látek má za slunných dnů vyšší povrchové teploty. Území odkud otéká více 
alkálií a živin mohou být identifikována měřením povrchové teploty ve dnech s 
vysokým příkonem slunečního záření. 

- Nízká povrchová teplota = vyšší retence vody, vyšší evapotranspirace, pomalý proces 
mineralizace a vyšší retence živin, alkálií a uhlíku. V půdě dostatečně zásobené vodou 
převažuje akumulace organických látek nad jejich rozkladem a v kořenové zóně se 
zadržuje voda, uhlík a živiny. 

Časové změny ve vývoji funkcí krajiny po revitalizaci, odlesnění, odvodnění lze hodnotit podle 
změn teplotních amplitud (denní maxima a minima, rozdíly povrchových teplot mezi místy), 
změn elektrické vodivosti odtékající vody, změny množství odtékajících rozpuštěných látek a 
kolísání odtoku vody ze sledovaného povodí.  Pozitivní změny funkcí krajiny se projevují 
snížením teplotních amplitud, snížením povrchové teploty dříve odvodněných ploch, snížením 
elektrické vodivosti odtékající vody (tj. snížením koncentrace odtékajících rozpuštěných látek) 
a vyrovnáváním extrémům v odtoku vody z povodí. 

Význam jednotlivých ukazatelů plynoucí z případových studií na Botiči a Rokytce lze shrnout 
následovně: 

• Pro identifikaci vlivu obou typů zdrojů je potřeba zařadit vzorkování nejen během 
bezdeštného období, ale i během srážek či bezprostředně po nich. 

• Pro identifikaci vlivu nebodových zdrojů jsou vhodnými ukazateli: 

– koncentrace dusičnanů – v zemědělsky využívané krajině. Dusičnany pocházejí 
nejenom z aplikovaných hnojiv, ale vznikají i při mineralizaci odvodněné půdy. 
Koncentrace dusičnanů klesají denitrifikačními procesy v zamokřené půdě a v 
eutrofních nádržích. 

- ionty vápníku a hořčíku (tvrdost vody) – jsou vyplavovány z odvodněné půdy 
následkem oxidace organických látek a dalších sloučenin. Při oxidaci se uvolňují 
vodíkové ionty, které rozpouštějí kationty alkalických zemin. Protože naše zemědělské 
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plodiny nesnášejí zatopení kořene vodou, jsou zemědělské půdy odvodněny a 
mineralizace provázená uvolňováním kationtů alkalických zemin je nezbytná 

- konduktivita (elektrická vodivost) – v zemědělsky obdělávané krajině: elektrická 
vodivost stoupá se zvyšující se koncentrací kovů alkalických zemin a 
hydrogenuhličitanů 

• Pro identifikaci vlivu bodových zdrojů jsou vhodnými ukazateli: 

- koncentrace fosforečnanů – vliv nádrží a rybníků, ale i decentrální systémy odvodnění 
drobných obcí a chatových oblastí 

- koncentrace amonných iontů – je charakteristická pro vliv decentrálních systémů 
odvodnění drobných obcí a chatových oblastí i zaústění povrchového odtoku z dálnic 
a dopravou silně zatížených komunikací 

- organické látky stanovované jako CHSK – vliv rybníků a nádrží na toku jako bodových 
zdrojů i v bezdeštném období v létě a na podzim 

- chloridy a konduktivita – zejména v zimě a z jara poukazují na bodové zdroje v podobě 
zaústění povrchového odtoku ze silnic, dálnic a zpevněných ploch ve městech, kde se 
povrchy v zimě ošetřují posypovými solemi 

- těžké kovy – význam má především monitoring koncentrací ve dnovém sedimentu, 
kde lze vliv bodových zdrojů (především odlehčovacích komor jednotné kanalizace, 
vyústi dešťových kanalizací odvodňujících zastavěné městské území a zaústění 
povrchového odtoku ze silnic a dálnic) identifikovat i v bezdeštném období 

4. ZÁVĚR 
Metodický postup byl vytvořen s cílem co nejjednodušším způsobem identifikovat bodové a 
nebodové zdroje znečištění a jejich vliv na konkrétní drobný vodní tok s ohledem na efekt 
různého krajinného pokryvu. Vychází se z rozsáhlé literární rešerše a ze zkušeností a výsledků 
čtyřletého monitoringu na pilotním povodí Botiče, s ověřením na Rokytce a dále z 
dlouhodobého srovnávacího sledování malých povodí různého krajinného pokryvu na Šumavě 
a na Třeboňsku. Cílem metodiky je efektivní propojení postupů odběrů, analýz a hodnocení 
kvality vody v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodách (WFD) a navazujících předpisů 
s hodnocením efektu krajinného pokryvu na odtok vody a látek a na distribuci sluneční energie 
prostřednictvím evapotranspirace, která se projevuje různou povrchovou teplotou. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek popisuje vybrané výstupy a zaměření aplikovaného výzkumu společnosti CHEMCOMEX, a.s., 
které cílí na následující oblasti: systém záchytu polutantů srážkových vod; zamezení negativního vlivu 
hydrogeologických vrtů na podzemní vody; mobilní úpravu decentralizovaně produkovaných obtížně 
zpracovatelných odpadních vod; pokročilé oxidační technologie pro vodárenské a environmentální 
aplikace; zpracování a zhodnocení čistírenských kalů; komplexní vodíkovou technologii pro nápravu 
ekologických škod.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Bentonitové těsnění; čistírenský kal; odpadní vody; pokročilá oxidace; srážkové vody; vodíková 
technologie  

ABSTRACT 
The paper describes selected outputs and focus of applied research concerned on the following areas: 
the system of active runoff pollutants capture; prevent the negative impact of hydrogeological wells on 
groundwater; mobile treatment of a decentrally produced hard-to-treat wastewater; advanced 
oxidation technology for water and environmental applications; treatment and evaluation of sewage 
sludge together with by-products; hydrogen technology for contaminant removal from the subsurface. 

KEYWORDS 
Advanced oxidation process; bentonite sealing; hydrogen technology; rain water; sewage sludge; waste 
water 

1. ÚVOD 
Společnost CHEMCOMEX, a.s. spolu se svými akademickými partnery (VŠCHT, ČVUT, ÚSMH AV 
ČR, ÚMCH AV ČR) se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji v environmentálních oblastech, jako 
je eliminace antropogenní kontaminace srážkových vod v procesu vsakování těchto vod do 
horninového prostředí, dále instrumentace hydrogeologických vrtů pro zamezení komunikace 
oddělených kolektorů podzemní vody s cílem ochrany její kvality, eliminace organických látek 
ze silně znečištěných odpadních vod pokročilou oxidací, eliminace patogenních 
mikroorganismů z čistírenských kalů s cílem jejich zhodnocení pro další využití nebo 
zdokonalování ozónových technologií ve vodárenské praxi. Vždy je zohledňován komplexní 
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přístup, zahrnující fyzikální, chemický, biologický, materiálový a v neposlední řadě i technický 
a procesní pohled na daný problém.  

2. SYSTÉM ZÁCHYTU POLUTANTŮ SRÁŽKOVÝCH VOD 
Systém záchytu polutantů srážkových vod (Obr. 1) si klade za cíl nabídnout řešení nároků 
norem ČSN 759010 a TNV 759011 z oblasti hospodaření se srážkovými vodami a vsakovací 
zařízení srážkových vod. Zkoumanou oblastí je zpracování prvního splachu odváděného ze 
zpevněných ploch zatížených antropogenním znečištěním v podobě těžkých kovů a ropných 
látek. Principem zpracování smyvu je v případě kovů jejich imobilizace a v případě ropných 
látek jejich degradace. Proces je založený na řízeném průtoku skrz zrnité lože 
optimalizovaného vyvinutého funkčního materiálu SORBHEND, který se ukládá do 
specifických komor. Výzkum spočíval zejména na materiálovém hledisku – selekce vstupních 
matric a jejich vhodná úprava a modifikace nebo přetvoření do kompozitů o vhodných 
fyzikálních, chemických a manipulačních vlastnostech. Vyvinuté řešení jako celek se vyznačuje 
následujícími charakteristikami: oddělení počáteční srážky v separátoru prvního splachu, tok 
skrz komory je realizován na základě hydraulického spádu, systém je jednoduchý, 
bezporuchový, přičemž dochází k účinnému odstranění nežádoucích znečišťujících složek, 
náplň zrnitého materiálu má dlouhou dobu upotřebitelnosti, instalovaný celek vykazuje 
snadnou údržbu. Těžištěm využití jsou zejména aplikace na první splach původem ze střešních 
krytin, klempířských prvků, kovového opláštění a fasád, parkovišť, liniových staveb, 
zpevněných odstavných a technologických ploch apod. 

  
Obr. 1. a) Pohled na komoru pro ukládání zrnitého funkčního materiálu, b) ukázka náplňových materiálů. 

3. KOMBINOVANÁ MOBILNÍ TECHNOLOGIE PRO ÚPRAVU DECENTRALIZOVANĚ 
PRODUKOVANÝCH OBTÍŽNĚ ZPRACOVATELNÝCH ODPADNÍCH VOD 

Technické řešení je založeno na pokročilém oxidačním procesu kombinujícím účinky silného 
oxidačního činidla – peroxidu vodíku a ozonu, UV záření a sonikace. Proces je aplikovaný na 
decentralizovaně produkované odpadní vody, které vykazují obtížnou zpracovatelnost – velmi 
vysoký obsah organických látek, látek obtížně degradovatelných nebo toxických pro 
mikroorganismy účastnící procesů na ČOV. Principiálně nemusí jít jenom o degradaci cílových 
látek, ale rovněž o jejich modifikaci ve smyslu zvýšení následné biologické rozložitelnosti. 
Těžištěm využití jsou zejména vody s látkami rezistentních struktur, barviv, farmak, pesticidů 
apod.  



Špaček a kol.  13. bienální konference VODA 2019 

 

4. ZPRACOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ SPOLEČNĚ S VEDLEJŠÍMI PRODUKTY 
S UPLATNĚNÍM MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ 

Technické řešení ve světle priorit nakládání s odpady a využití vedlejších produktů realizuje 
společné zpracování dvou typů materiálů - čistírenských kalů a vedlejších produktů ze 
spalovacích procesů (např. zbytky z výtopen na biomasu) na využitelné produkty vyšší užitné 
hodnoty, které najdou uplatnění při aplikaci na půdu. Metoda zpracování je založená na 
mikrovlnném ozařování směsi za dodržení optimalizovaných procesních podmínek z hlediska 
účinnosti a ekonomického profilu tepelného procesu a možném přídavku dalších aditiv 
vylepšujících vlastnosti produktu. Upravený kal splňuje aplikační požadavky podle legislativy 
z hlediska množství patogenních mikroorganismů. Samostatnou oblastí výzkumu bylo hledisko 
konstrukční, neboť zařízení s aplikací mikrovlnné energie a jejich up-scaling mají zcela 
specifický charakter. Následující Obr. 2a přibližuje základní součásti zařízení pro čtvrtprovozní 
aplikaci a Obr. 2b jeho podobu. 

 
Obr.2. a) Schéma součástí testovacího MW zařízení, b) reálná podoba zařízení. 

5. INTEGROVANÉ BENTONITOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ZAMEZENÍ NEGATIVNÍHO VLIVU 
HYDROGEOLOGICKÝCH VRTŮ NA PODZEMNÍ VODY 

Řešení vychází z požadavků ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody na kvalitní těsnění prostoru 
mezi zárubnicí a stěnou vrtu, tzv. mezikruží hydrogeologických vrtů (vrtaných studní), které 
zabrání pronikání znečištění z povrchu do studny, respektive do hydrogeologického kolektoru. 
Originální těsnicí prvek je vyvinut na bázi granulovaného bentonitu s řízenou aktivací. Těsnění 
nalezne využití jak u vrtaných studní pro individuální zásobování, tak v případě realizace 
monitorovacích či jiných technologických vrtů, vyžadujících důkladné oddělení dvou hlubších 
kolektorů podzemní vody. Inovativnost prvku spočívá v možnosti přesné instalace těsnění do 
předem určeného hloubkového intervalu vrtu i pod hladinou podzemní vody při jasně 
definovaných vlastnostech těsnění. 

6. POKROČILÁ OXIDAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VODÁRENSKÉ, DEZINFEKČNÍ 
A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE 

Ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR 
a jeho smluvními partnery probíhá výzkum a vývoj aplikačního zařízení pro výrobu a dávkování 
ozónu v rámci vodárenských, dezinfekčních a environmentálních aplikací. Smyslem projektu 
je propojit na jedné straně pokročilé znalosti o možnostech nově vytvořených katalytických 
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vrstvách (připravovaných mimo jiné 3D tiskem) a na straně druhé dokončit vývoj odolných 
membránových kontaktorů, které umožní efektivní distribuci ozónu do místa určení. 
Výsledkem bude zařízení inovované z hlediska produkce ozónu i jeho efektivního dávkování. 

7. KOMPLEXNÍ VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE PRO NÁPRAVU EKOLOGICKÝCH ŠKOD 
Čtyři roky probíhající výzkum a vývoj, na němž se podílely vedle společnosti CHEMCOMEX, a.s. 
také Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Fakulta elektrotechnická ČVUT a Fakulta 
potravinářských a biochemických technologií VŠCHT, využil prostředí s reziduální kontaminací 
chlorovanými ethyleny, zejména dichlorethyleny a vinylchloridem k vývoji a systematickému 
výzkumu role vodíku při akceleraci biologické transformace těchto kontaminantů. 
Membránový kontaktor (ÚMCh) umožňuje dávkování sanačního plynu do podzemní vody 
v bezpečných koncentračních profilech tak, aby dostatečně efektivně pokrýval 
mikroorganismům disponujícím schopností reduktivní dehalogenace poptávku po zdroji 
energie a redukčního ekvivalentu, jímž je vodík. V rámci projektu vznikl systém monitoringu 
jeho koncentrace (ČVUT), podrobný metodický rámec sledování vlivu vodíku na změny 
v konsorciu degradační mikroflóry (VŠCHT) a komplexní technologie aplikace vodíku doplněná 
např. inhibitory nežádoucí spotřeby vodíku v podzemní vodě např. sírany redukujícími 
bakteriemi (CHEMCOMEX). Potenciál technologie díky její klasifikaci do oblasti méně 
nákladných sanačních technologií má značný potenciál v účinném dočišťování vod zasažených 
v minulosti chlorovanými ethyleny (čistidly, odmašťovadly). Jedná se stále o jeden ze tří 
nejfrekventovanějších druhů znečištění prostředí a toxicita těchto látek je vysoká i při nízkých 
koncentracích. 
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ABSTRAKT 
Potřeba vytvoření komplexního řešení adaptace malých obcí na pokles množství vody v různých částech 
hydrologického cyklu a tím související zajištění dodávek pitné vody, úzce souvisí s environmentálními, 
technickými, ekonomickými a sociálními aspekty. Hlavním cílem prezentovaného posteru je představení 
projektu, který reaguje na aktuální hydrologickou situaci a zaměřuje se na ekonomické aspekty 
související s posouzením různých přístupů k zajištění odpovídajících potřeb pitné vody malých obcí. 
Posuzována je dostupnosti pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátoru socio - ekonomického 
rozvoje společnosti (demografický vývoj obcí, urbanizace, aj.).  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Demografie; ekonomický model; indikátor; pitná voda;  voda; udržitelný rozvoj; urbanizace 

ABSTRACT 
The need to create a comprehensive solution  for the adaptation of small municipalities to the reducing 
the amounts of water in different parts of the hydrological cycle (and the related problem of drinking 
water supply security) is closely connected to environmental, technical, economic and social aspects. The 
presented poster aims to introduce a project that reacts to the current hydrological situation, focusing on 
the economic aspects of evaluating different approaches to securing adequate supplies of drinking water 
for residents of small municipalities. Drinking water availability to residents of small municipalities is 
evaluated as an indicator of socio-economic development (demographic trends in municipalities, 
urbanization etc.). 

KEYWORDS 
Demography; drinking water; economic model; indicator; sustainable development; urbanization; water  

1. ÚVOD 
Zhoršený stav životního prostředí a destrukce krajiny se projevují poklesem vydatnosti vodních 
zdrojů, narušením podpovrchového odtoku, zvýšenou rozkolísaností průtoků ve vodních 
tocích i zhoršením jakosti podpovrchových a podzemních vod, a to s mnoha důsledky na 
přírodní ekosystémy, ale i udržitelný rozvoj lidských sídel. Vše umocňují dopady klimatické 
změny, které se projevují rozkolísaností srážek, což má za následky povodňové situace či 
naopak aktuálně častá období hydrologického sucha.   

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou, při zanechání jejího množství a kvality, není 
v současnosti jen otázkou environmentální, ale též technickou, ekonomickou a sociální. 
V tomto ohledu je velmi specifická oblast venkova a malých obcí, a to z důvodu, že 
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obyvatelstvo malých obcí je vystaveno statisticky méně spolehlivým a méně zajištěným 
dodávkám kvalitní pitné vody.  

Mezi malé zdroje zahrnujeme individuální zásobování domácností z vlastních studní, veřejné 
studny, tzv. komerční studny a malé vodovody. Hranice mezi malým a velkým vodovodem není 
zřejmá, protože různé země i instituce používají různá kritéria – např. podle počtu 
zásobovaných obyvatel, objemu vyrobené vody apod. (Kožíšek a kol., 2018). V rámci EU je 
používané jednoduché dělení, vycházející ze směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 
pro lidskou spotřebu, podle kterého se za malé zdroje považují vodovody zásobující do 5 000 
obyvatel, avšak více než 50 obyvatel. 

Kožíšek a kol. (2018) uvádí, že za malé zdroje lze považovat systémy zásobování, které se 
potýkají s následujícími problémy: nedostatek personálu a jejich kvalifikace, nedostatek 
odborného zázemí; vyšší jednotkové náklady na stavební práce, vybavení a provozní 
chemikálie či nedostatek finančních zdrojů apod. Obecně platí, že čím menší je zásobovaná 
oblast, tím častější je překračování jakostních limitů pitné vody, nižší četnost sledování její 
kvality a menší odborná úroveň péče o malé vodní zdroje. Obyvatelstvo venkova a malých obcí 
je tak vystaveno statisticky méně spolehlivým a méně zajištěným dodávkám kvalitní pitné 
vody. Současná legislativní, technická i právní řešení odrážejí spíše situaci velkých sídel a 
velkých vodárenských společností.  

2. MATERIÁL A METODY  
Prováděný výzkum reaguje na aktuální hydrologickou situaci se zaměřením na ekonomické 
aspekty související s posouzením různých přístupů k zajištění potřeb pitné vody malých 
obcí/vodárenských soustav, včetně posouzení dostupnosti pitné vody jako indikátoru socio- 
ekonomického rozvoje společnosti. Potřeba vytvoření komplexního řešení adaptace malých 
obcí na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky je dána v dlouhodobými 
koncepcemi a strategiemi. 

Dostupnost kvalitní pitné vody je jednou ze základních podmínek pro rozvoj území. Malé obce 
často využívají různé zdroje od individuálního zásobování vlastními studnami, přes obecní 
vodovod napojený na místní malé zdroje až po připojení na veřejný regionální vodovod 
odebírající vodu z velké vodárenské nádrže (např. Švihov). Tyto zdroje jsou často využívány 
kombinovaným způsobem. 

Zásadním řešením pro zajištění dostatečného množství surové vody nezbytné pro výrobu 
pitné vody jsou opatření vedoucí k zadržení vody v krajině ve stávajících nádržích, výstavbě 
nových nádrží a také budování a propojování nadregionálních vodárenských soustav s více 
zdroji vody. Problémem zůstává současné hospodaření s dešťovou vodou, která je ve většině 
případů během atmosférických srážek odváděna oddílnou kanalizací do vodních útvarů či 
jednotnou kanalizací na místní čistírnu odpadních vod a následně do vodotečí. To přispívá k 
rychlému odvádění srážek mimo území ČR.  Je tedy nutné více využívat retenci a zasakování 
dešťových vod přímo v místě jejich dopadu. 

Řešení projektu spočívá ve výběru pilotních lokalit (kraje Středočeský, Jihočeský, Karlovarský 
a Plzeňský), pro které budou zajištěny datové zdroje (šetření na vodoprávních úřadech, u 
vodárenských společností, archivní šetření, dotazníkové šetření). Získané datové zdroje jsou 
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aktuálně podrobeny pokročilým statistickým, geografickým a demografickým analýzám, na 
základě kterých budou dílčí poznatky verifikovány za pomoci nástrojů matematického 
modelování potřeb pitné vody a budou sestaveny ekonomické a demografické modely. 
Získané výstupy v podobě specializovaných map budou k dispozici pro otevření odborné 
diskuse formou odborných publikací a konferenčních příspěvků, které v kombinaci s organizací 
odborného semináře a zajištění medializační kampaně přispějí k implementaci hlavního 
výstupu v podobě certifikované metodiky do uživatelské praxe. Grafické znázornění zvolených 
metod řešení a jejich posloupnost je prezentována na Obr. 1. 

 
Obr. 1. Vývojový diagram metodiky řešení 
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3. PILOTNÍ LOKALITY 
Pilotní lokality (kraje Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský a Středočeský) byly vybrány s ohledem 
na pokrytí možných rozmanitostí jednotlivých oblastí v návaznosti na připojení malých obcí 
k veřejnému vodnímu zdroji. Základem pro prvotní analýzy jsou datové sady poskytnuté 
Ministerstvem zemědělství (MZe) v podobě vybraných údajů z provozní a majetkové evidence 
vodovodů (VÚPE/VÚME). Na základě těchto dat byla zpracována přehledová mapa (Obr. 2) 
poskytující informaci o poměru připojených vs. nepřipojených katastrálních území 
k veřejnému vodnímu zdroji. Dále budou prezentovaná data analyzována a na základě dalších 
poskytnutých údajů (počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech, 
počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech) budou vybrány a 
porovnávány malé obce z pohledu socio-ekonomického vývoje.  

Obr. 2. Vybrané pilotní lokality a poměr připojených obcí k vodovodnímu řadu na úrovni katastrálních území 

4.  VÝSLEDKY A DISKUZE 
Hlavními výsledky řešeného projektu budou dvě sady specializovaných map Nmap a 
certifikovaná metodika Nmet. Specializované mapy budou zpracovány na podkladě 
předešlých činností provedených v rámci řešení projektu, viz obr. 1.  V první mapové sadě 
bude zaznamenána současná situace zabezpečenosti distribuce pitné vody pilotních lokalit z 
hlediska dostatečné kapacity a jakosti malých zdrojů pitné vody. Ve druhé mapové kompozici 
bude ve vybraných obcích (1000 až 2000 obyvatel) porovnán historický (od počátku 90. let) 
demografický vývoj mezi obcemi s vybudovaným přivaděčem pitné vody (stálým zdrojem) a 
obcemi s lokálními zdroji pitné vody. Obě mapové kompozice budou podkladem pro 
rozhodovací činnost příslušného samosprávného celku, pro které budou specializované mapy 
vyhotoveny. Následně je předpokládáno implementovat získané poznatky do certifikované 
metodiky a zobecnit je pro využití v rámci celorepublikového měřítka. Plánované výsledky 
v podobě Nmap budou podkladem pro stanovení - kvantifikace socio-ekonomického 
indikátoru, jak velký vliv představuje dostupnost pitné vody na demografický vývoj/urbanizaci 
malých obcí. 
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Cílem hlavního výsledku v podobě certifikované metodiky je v modelovém území typické 
urbanizované krajiny komplexně porovnat dopady a vliv zásobování pitnou vodou za účelem 
usnadnění adaptace malých obcí na současné a predikované klimatické podmínky. Na základě 
zkušeností řešitelského týmu budou poznatky formulovány do obecných principů a 
implementovány v podobě konkrétního metodického postupu z pohledu dostupnosti pitné 
vody pro obyvatele malých obcí jako indikátoru socio-ekonomického rozvoje společnosti. 
Využití certifikované metodiky se předpokládá v několika odvětvích. Jedním z nich je 
zohlednění zásobování pitnou vodou pro optimalizaci územního rozvoje. V druhé řadě bude 
metodika nápomocna v odvětví dotační politiky z pohledu rentability investic s ohledem na 
vývoj daňových příjmů obcí a rozpočtového určení daní (RUD). V neposlední řadě se metodika 
bude také zabývat problematikou cen pozemku v malých obcích v návaznosti na připojení 
k vodovodnímu řadu a tedy zajištění potřeb pitné vody. 

5. ZÁVĚRY 
Řešení projektu si klade za cíl přípravu systému indikátorů udržitelného rozvoje, který je vázán 
na dostupnost pitné vody, pro sledování disparit v regionálním vývoji, který bude snadno 
využitelný na místní případně na krajské úrovni. Základem systému jsou data dostupná z 
obvyklých sledování Českého statistického úřadu a dalších úřadů např. Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí apod. Systém propojí 
informace z oblasti územní (urbanistické), ekonomické, environmentální a sociální tak, aby 
byla viditelná rovnováha resp. nerovnováha fungování jednotlivých složek života obce ve 
vazbě na dostupnost pitné vody. 

PODĚKOVÁNÍ 
Tento příspěvek vznikl za podpory Technologické agentury ČR, projektu číslo TL02000060 
„Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického 
rozvoje společnosti“. 
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBCE 
ÚTĚCHOVICE MALÝM VODÁRENSKÝM SYSTÉMEM 

ENSURING SAFE DRINKING WATER SUPPLY TO VILLAGE ÚTĚCHOVICE BY SMALL 
WATER SYSTEM 
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ABSTRAKT 
Malé vodárenské systémy provozované obcemi zásobují některé malé obce také v povodí významného 
vodárenského toku Želivky. V souvislosti  se změnami počasí musí obce jako provozovatelé řešit celou 
řadu specifických problémů. Kvalita vody je významně závislá na lokálních zdrojích vody i na 
antropogenním využívání povodí a tím jsou malé systémy poměrně zranitelné. Byla analyzována rizika 
malých vodárenských systémů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou, byla zpracována 
SWOT analýza a na základě výsledků analýz byl navržen Plán prioritních opatření. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Analýza rizik bezpečného zásobování pitnou vodou; kvalita pitné vody; malý vodárenský systém; 
pracovní skupina WSP; SWOT analýza; zásobování obce Útěchovice 

ABSTRACT 
Some small villages in the water basin of important water supply river - Zelivka are supplied by small 
drinking water works systems operated by local authorities. Due to actual climate changes are facing 
specific roblems. Drinking water quality is depending on local water sources and also impacted by 
human activities in the watershed and that is why it is relatively vulnerable. SWOT analyse was done to 
assess risks threading safe drinking water delivery in smal waterworks systems and then Plan of priority 
measures was proposed. 

KEYWORDS 
Drinking water quality; risk analyze of safe drinking-water delivery; small waterworks system; village 
Útěchovice supply; WSP working group  

1. ÚVOD 
Podle PRVKÚK Vysočina je obec Útěchovice se 78 obyvateli zásobována vlastním zdrojem 
pitné vody, avšak v současné době jej pravidelně využívá pouze 62 občanů obce. V letním 
období přibývá až 18 rekreantů. Zdrojem vody pro vodovod je jímací vrt hluboký 80 m, ze 
kterého je voda čerpána do zemního železobetonového vodojemu objemu 50 m3. Původní 
prameniště tvořené 5 kopanými studnami bylo postupně rekonstruováno. V současné době 
lze používat pouze dvě studny, ostatní jsou z důvodů nedostatečné kvality vody odpojeny a 
nevyužívány.  

Ze čtyř mělkých zářezů a studně je voda do vodojemu vedena gravitačně. V případě 
nedostatku vody nebo v rizikovém období se zvýšeným mikrobiálním znečištěním (tání sněhu 
nebo dlouhotrvající deště) je používán hlubinný vrt s vodou odpovídající kvalitativním 
parametrům pitné vody. Z vrtu je voda bez úpravy čerpána do vodojemu a navazující 
distribuční sítí dodávána spotřebitelům. Případná desinfekce proběhne až na odtoku z 
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vodojemu. Roční produkce pitné vody je cca 5 tis. m3, z toho spotřeba pro obyvatele je 3 tis. 
m3 a 2 tis. m3 odebírá živočišná výroba místního zemědělského podniku.  

Provozování vodárenského systému v posledních letech je nuceno reagovat na časté výskyty 
sucha a potenciální rizika znečištění podzemních vod. Odběrové místo pitné vody je v lese, 
avšak okolní zdrojová oblast /povodí/ je intenzivně zemědělsky využívána.   

2. MATERIÁL A METODY 
V souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obec Útěchovice provádí 
pravidelné kontroly a hodnocení kvality pitné vody. Krácený fyzikálně chemický a 
mikrobiologický rozbor je prováděn VODAKem Humpolec pětkrát ročně a výsledky jsou 
zveřejňovány na úřední desce obce.  Jednou ročně je Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 
prováděn úplný rozbor na výskyt pesticidů a jejich rozkladných produktů a dosavadní výsledky 
neprokázaly výskyt jejich nadlimitních koncentrací. Obec Útěchovice se nachází v radonové 
oblasti, a proto jednou ročně je zařazován i rozbor vody na výskyt radonu. Katastrální území 
obce je součástí Bořetického potoka, kde jsou patrné výskyty reziduí již nepoužívaných a 
zakázaných pesticidů vyplavovaných z půdy a podzemních kolektorů, které mohou být pro 
tento vodárenský systém potenciálním rizikem.  

Hydrologické povodí Útěchovického potoka je ve spolupráci se zastupiteli obce od roku 2014 
monitorováno z hlediska kvality podzemních i povrchových vod a prostřednictvím sítě 
měrných profilů jsou posuzovány vstupy komunálního a plošného /zemědělského/ znečištění. 
Odběry vzorků povrchové vody na čtyřech měrných profilech byly prováděny v měsíční 
frekvenci v průběhu hydrologických roků 2015-2018. Monitoring v hydrologickém povodí 
Útěchovického potoka je zaměřen zejména na odtoky anorganického dusíku a 
vodorozpustného fosforu a vyhodnocování látkového zatížení probíhá podle ČSN 75 7221 - 
Klasifikace povrchových vod, platné od 1. 11. 1998. 

Obec Útěchovice trvale věnuje pozornost vodohospodářským poměrům ve svém katastrálním 
území, do kterých se promítají současné klimatické změny projevující se nepříznivou distribucí 
vodních srážek. Cenným výchozím podkladem hodnocení dopadů jsou dlouhodobá 
meteodata měřená přímo v obci bezdrátovou meteostanicí RW 53, WH 5300 od výrobce 
Conrad. Podle častých výskytů přívalových srážek a nepříznivých projevů sucha jsou 
navrhovány změny v krajinném plánování a realizace opatření pro úpravu srážkoodtokových 
poměrů.  

3. VÝSLEDKY A DISKUZE  
Zdrojová oblast byla v roce 2017 rozhodnutím KÚ Středočeského kraje č. 174606/2016/KUSK 
zařazena do zóny diferencované ochrany vod s omezeným používáním pesticidů, avšak tento 
návrh byl na základě připomínek místních zemědělců správcem vodárenského toku Želivky 
stažen. Z iniciativy obce byla v roce 2018 provedena analýza výskytu pesticidů ve splaveninách 
ze zdrojové oblasti nad odběrovým místem pitné vody a byly zde potvrzeny zvýšené 
koncentrace chemických přípravků pro ochranu rostlin řepky a kukuřice. Pro zadržení 
splavenin ze svahovitých pozemků zdrojové oblasti a ochranu před znečišťováním intravilánu, 
obec Útěchovice zahrnula výstavbu záchytné nádrže /suchý poldr/ do svého územního plánu.  
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Látkové zatížení na uzávěrovém měrném profilu hydrologického povodí Útěchovického 
potoka je v následující tabulce.  

Tab. 1. Porovnání mediánů ročních koncentrací látkového zatížení v mg/l v letech 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 průměr 
N-NH4+ 0,81 0,43 0,58 0,50 0,58 

N-NO3- 9,2 13,3 8,5 13,6 11,2 

Nc  10,01 13,73 9,08 14,10 11,73 

P-PO43- 0,07 0,039 0,10 0,07 0,075 

 

Výsledky rozborů povrchových toků i na dalších sledovaných profilech v povodí Útěchovického 
potoka dokládají především dlouhodobě vysoké zatížení v ukazatelích dusičnanový dusík a 
celkový dusík, pocházející především z tzv. plošných zdrojů- hnojené zemědělské pozemky. Na 
zatížení v ukazatelích amonný dusík a fosforečnanový fosfor se ale kromě vstupu komunálního 
znečištění v katastru obce prokazatelně částečně podílejí také statková hnojiva aplikovaná na 
zemědělských pozemcích v okolí obce a biochemické procesy v místních rybnících. 

Mělké zdroje pitné vody jsou ovlivňovány zemědělskou činností v okolí odběrového místa a to 
jak po stránce chemické, tak i znečištění jemnými částicemi (ukazatel nerozpuštěné látky). 
Studny napojené na jednu větev vodovodu v případě studní v katastrálním území Bitětice 
spolu zřejmě nekomunikují a prokazují naprosto rozdílnou kvalitu vody. Tyto studny jsou již 15 
let nepoužívané z důvodů příliš vysokého chemického a biologického znečištění. Zde také 
docházelo k haváriím v důsledku úniku závadných látek z hnojiště, nebo přívalovým deštěm 
těsně po nahnojení. 

Studny druhé větve vodovodu jsou používány, avšak musí být odstaveny vždy v průběhu 
jarního tání z důvodu vysokých koncentrací dusičnanového dusíku a znečištění jemnými 
částicemi. Stejná situace nastává při dlouhodobých deštích, zejména na podzim.  

Přívalové srážky ale tyto zdroje většinou neovlivní. Vzhledem k bilančním převisům živin ze 
statkových a průmyslových hnojiv na zemědělských pozemcích a snižující se schopnosti půdy 
tyto živiny vázat v důsledku nízkého obsahu organické hmoty v půdě, je čím dál tím složitější 
najít mělký zdroj vody, který bude dostatečně vydatný a bude mít stálou odpovídající kvalitu 
pitné vody.  

Dosavadní výsledky analýzy rizik malého vodárenského systému obce vedou k zařazení další 
technologické úpravy surové vody-odkyselení, srážení železa a manganu před nátokem do 
vodojemu spolu s odtahem sraženin, aby se zabránilo srážení ve vodojemu. Zaklesávání 
hladiny podzemní vody ve stávajícím vrtu v suchých letech 2015 a 2018 vede k záměru zřízení 
dvou nových hlubinných vrtů pro odběr podzemních vod, které budou kompenzovat mělké 
zářezy, které zpravidla bývají odstaveny z důvodů zvýšené koncentrace dusičnanů na jaře a na 
podzim. Výhledově je zvažováno zařazení mikrofiltrace před nátokem do distribuční sítě pro 
případ výskytu nadlimitních koncentrací pesticidů a jejich metabolitů.  

Zdá se, že se v brzké budoucnosti budou mělké zdroje využívat pouze jako „záložní“ nebo 
budou dotovat jiný, stabilní zdroj z důvodů snížení ceny vody. Bez razantní změny způsobu 
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hospodaření na pozemcích (ačkoliv probíhá v souladu s právními předpisy) nelze dosáhnout 
lepšího stavu mělkých zdrojů vody. Z hlediska provozovatele malého vodovodu je nezbytné 
neustále vyhledávat možné nové zdroje vody, je potřeba zaměřit se na hlubší odběry a tyto 
zdroje, ačkoliv prozatím neužívané, co nejlépe chránit.  Celá situace vede k enormnímu růstu 
nákladů na provoz celého systému a tedy i požadavků na obecní rozpočet a neustálého 
zvyšování vodného.  

Ve smyslu metodiky (VÚV TGM, 2013) k Plánům pro zajištění bezpečného zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou obec Útěchovice zadala VODAKu Humpolec vypracování 
dokumentace správného postupu v rozhodovacím řízení včetně analýzy rizik a kritických 
kontrolních bodů /HACCP/. Obec operativně spolupracuje s týmem expertů vysokých škol, 
univerzit a odborných profesních organizací na přípravě podkladů a implementaci tohoto 
plánu. Práce týmu je multidisciplinární a zahrnuje posouzení vodárenského systému od 
zdrojové oblasti, přes odběr a úpravu podzemní vody po konec distribuční sítě. 

4. ZÁVĚRY  
• Obec Útěchovice v roce 2019 zadala vypracování strategického rozvojového plánu, 

jehož cíle a priority byly stanoveny na základě potřeb obce a výsledků odborných 
analýz. V první části dokumentu „Hodnocení hydrologie území s dopadem na obec 
Útěchovice“ je pozornost zaměřena na dlouhodobé zajištění bezpečných dodávek 
pitné vody pro obyvatele obce. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace 
(WHO) musí být cílem vodárenství dobrá nezávadná voda, která se těší důvěře 
spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen bez obav pít, ale u níž spotřebitel zároveň oceňuje 
její estetickou kvalitu. 

• V dokumentu jsou zmíněna rizika ohrožující zdrojovou oblast a odběrové místo pitné 
vody znečištěním a nutnost zajištění dostatečného množství vody pro zásobování 
obyvatel obce Útěchovice i v dlouhodobém výhledu. Jsou diskutovány návrhy a 
doporučení, které zadavatelé považují za důležité při tvorbě strategického rozvojového 
plánu obce a stručně informují o podpůrných dotačních programech ve vodárenství. 

• Povodí vodárenského toku Želivky je intenzivně zemědělsky využíváno a současná 
rizika stoupajících trendů výskytu pesticidů a jejich rozkladných produktů 
v podzemních vodách jsou brány v úvahu i v případě katastrálního území obce 
Útěchovice. Dle současné legislativy je ochranné pásmo odběrových míst 10 m, což je 
z hlediska ochrany mělkých zdrojů nedostatečné. Vyhlásit širší pásmo je možné, avšak 
za náhradu, což by u malých vodovodů vedlo k sociálně neúnosnému zdražení 
vodného. 

• Strategické záměry obce na ochranu povrchových a podzemních vod vychází z 
ustanovení § 5 zákona 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, kde se 
ukládá každému dbát o jejich ochranu a hospodárné a účelné využívání. Ustanovením 
§ 27 vodního zákona se ukládá vlastníkům pozemků zajistit péči o ně tak, aby 
nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek 
zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosů půdy erozní 
činností vody a dbát o zlepšení retenční schopnosti krajiny.  
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• Pro vyhodnocení strategických záměrů obce Útěchovice byla vypracována SWOT 
analýza, která integruje dosavadní poznatky a zkušenosti do alternativ rozvojových 
směrů a územních aktivit, dlouhodobých záměrů a strategických cílů. Spočívá v rozboru 
a hodnocení současného stavu podmínek v obci (vnitřní prostředí) a současné situace 
v území (vnější prostředí).  Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé 
stránky, které jsou vymezeny zásadními faktory ve všech významných oblastech 
zásobování pitnou vodou.   

• Vnější prostředí jsou oblasti, které obec sama nemůže ovlivnit a vychází z podmínek 
daného venkovského regionu. Existují nezávisle a působí tedy z prostředí mimo obec. 
Ve vnějším prostředí jsou identifikovány příležitosti a hrozby ve všech významných 
oblastech, které zde působí. Aktuálně se projevují plošným odlesňováním kůrovcem 
napadených smrkových porostů a důsledky klimatických změn doprovázených 
dlouhodobými projevy sucha v letech 2014-2018. V oblasti vnějšího prostředí to jsou 
také přívalové srážky, které způsobují povodňové stavy Útěchovického potoka na 
průtoku obcí.  

• Plán pro zajištění bezpečných dodávek pitné vody obce Útěchovice je koncipován jako 
pilotní projekt, který v rámci Dobrovolného svazku obcí Hořepnického regionu bude 
výchozím podkladem pro další tři obce svazku, které jsou zásobované pitnou vodou 
z vlastních zdrojů. Projektový záměr reflektuje i současné klimatické změny s častými 
výskyty sucha a snižováním zásoby podzemních vod v celém regionu Vysočiny. 
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ABSTRAKT 
Čerpací stanice Děvín je součástí distribučního systému, zajišťujícího zásobování vodou Hl. m. Praha. 
Objekt čerpací stanice se nachází na území se sídlištní a vilovou zástavbou. Voda je do čerpací stanice 
dopravována 13 km dlouhým potrubím DN 1200 z VDJ Jesenice. Sací řad je za čerpací stanicí napojen na 
protirázovou ochranu – vodárenskou věž. Protirázová ochrana výtlačného řadu je řešena tlakovými 
nádobami. Předmětem příspěvku je popis stavebního a technologického řešení rekonstrukce čerpací 
stanice Děvín, které muselo respektovat umístění objektu v obytném území a specifické požadavky na 
řešení protirázové ochrany. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Čerpací stanice; pitná voda; protirázová ochrana; rekonstrukce; vodárenství 

ABSTRACT 
The Děvín pumping station is a part of the distribution system providing water supply to the City of 
Prague. The pumping station is located within a housing development and villa area. Water is 
transported to the pumping station by 13 km long pipeline DN 1200 from the Jesenice water tank. The 
suction line is connected to the water hammer protection behind the pumping station - the water tower. 
Water hammer protection of the discharge pipeline  is solved by pressure vessels. The subject of the 
paper is a description of the construction, mechanical and electrical design of the reconstruction of the 
Děvín pumping station, which had to respect the location of the building in the residential area and the 
specific requirements for the solution of the water hammer protection.  

KEYWORDS 
Drinking water; pumping station; recontruction; waterworks engineering; water hammer protection 

1. ÚVOD 
V současnosti probíhá na Čerpací stanici Děvín realizace akce „Rekonstrukce ČS Děvín“, jejímž 
cílem je rekonstrukce stavební části objektu a kompletní výměna technologického zařízení 
čerpací stanice. 

Investorem akce, které je věnován tento příspěvek, je Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. Provozovatelem čerpací stanice jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Společnost SWECO Hydroprojekt a.s. byla vybrána na základě veřejné soutěže za zhotovitele 
všech stupňů přípravné a projektové dokumentace akce - od posouzení hydraulické analýzy 
systému (prosinec 2016), přes Dokumentaci pro zajištění stavebního povolení (leden 2017) až 
po Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (prosinec2017). Všechny stupně dokumentace 
byly zpracovány v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. ve znění 
aktuálních předpisů, DVZ pak s přihlédnutím k požadavkům Zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek. 

Zhotovitelem stavby je společnost Česká Voda Czech Water,a.s., pro kterou společnost SWECO 
Hydroprojekt a.s. zajišťuje dopracování dokumentace pro zhotovitele stavby. 
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2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACÍ STANICE DĚVÍN 
- průtok maximální    1400 l/s 
- průtok optimální (návrhový)  1000 l/s 
- průtok minimální   600 l/s 
- minimální tlak v sání   0,10 MPa 
- maximální tlak v sání   0,45 MPa 
- skladba čerpadel   2 provozní a 1 rezervní 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Budova čerpací stanice „Děvín“ byla postavena v sedmdesátých letech minulého století. 
Objekt čerpací stanice je dispozičně a konstrukčně členěn na dva základní bloky, které jsou 
funkčně a komunikačně propojeny. V montované hale s plechovým opláštěním se nachází 
strojovna čerpací stanice, která je řešena jako jeden otevřený prostor. V nižší budově je 
provozní část, v které se nachází jednak zázemí obsluhy a dále především rozvodny VN a NN. 
Budova je částečně podsklepena, suterénní prostor slouží především jako kabelový prostor. 

V areálu se dále nachází samostatný dominantní objekt vodárenské věže. Věž slouží jako 
protirázová ochrana přívodního potrubí do čerpací stanice. Je tvořena třemi svislými potrubími 
DN 1800 postavenými do trojúhelníka s vnějším společným opláštěním. Autorem věže je ing. 
architekt Karel Hubáček, který věž navrhnul ve spolupráci s ing. Zdeňkem Patermannem v roce 
1976. Aby se spojené válce v silném větru příliš nerozkývaly, tlumí jejich pohyb speciální 
kyvadla navržená Zdeňkem Patrmanem (jedná se o stejné řešení, které je použito na 
televizním vysílači na Ještědu). 

4. POPIS REKONSTRUKCE 
Čerpací stanice bude komplexně zrekonstruována. Provozní část budovy bude v podstatě celá 
(vyjma suterénu) zbourána. Na podsklepeném půdorysu bude vybudována nová nadzemní 
část provozní budovy s nově přeřešenými dispozicemi. 

Bude provedeno nové vystrojení čerpací stanice vč. osazení nových 3ks čerpadel a tlakových 
nádob protirázové ochrany. Bude instalováno nové vzduchotechnické zařízení pro větrání haly 
strojovny, místností rozvoden vn a nn a ostatních prostor budovy. Do všech prostor bude 
instalováno nové elektrické vytápění, osvětlení, elektro rozvody. Původní olejová trafa budou 
nahrazena novými suchými trafy umístěnými v nových prostorách budovy. 

Stavební část  
Stavební a konstrukční řešení objektů čerpací stanice je přizpůsobeno novým požadavkům 
modernizace strojního zařízení, zejména výměna čerpadel a dále nutných úprav trafostanice 
a rozvoden elektro. 

Po demoličních pracích budou vybetonovány základy pod čerpadla a ostatní betonové bloky. 
Podlaha bude v celém rozsahu nabetonována. Na stávající ocelové nosné konstrukce haly 
strojovny bude osazeno nové montované opláštění, zajišťující požadované tepelně-hlukové 
parametry. Nejvýraznějším vnitřním prvkem v hale bude manipulační rampa. Nosnost plošiny 
bude dimenzovaná na nejtěžší břemeno tj .čerpadlo – 5 tun tak, aby bylo možno na tuto rampu 
najet zadní nápravou nákladního vozidla a břemeno naložit pomocí jeřábu. 
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Strojní část 
Stávající vertikální čerpadla s VN motory budou nahrazena třemi horizontálními čerpadly 
s motory pracujícími s napětím 690 V. Všechna čerpadla budou regulována změnou otáček 
pomocí frekvenčního měniče. Regulace bude prováděna na požadovaný průtok čerpací stanicí. 
Zároveň bude za provozu hlídán tlak v sání, aby nedošlo k jeho snížení pod nastavenou 
hodnotu. Stávající ocelová potrubí budou nahrazena potrubím nerezovým. Jako uzavírací 
armatury jsou na sání čerpadel navržena šoupátka a na výtlaku čerpadel uzavírací klapky 
s dvojitou excentricitou. Velká pozornost byla věnována návrhu zpětných klapek. Zpětná 
klapka má nejenom funkci zabránění zpětného průtoku čerpadlem, ale v případě vzniku 
vodního rázu významně ovlivňuje časový průběh tlakových změn. V zadávací dokumentaci 
stavby bylo předepsáno použití buď zpětné klapky s dvojitě excentricky uloženým diskem a 
šikmým sedlem a vnitřním hydraulickým tlumičem, nebo přírubového bezrázového zpětného 
ventilu s axiálním uzavíracím členem.  

Pro objekt vodárenské věže je v rámci rozsahu toho projektu navržena celková rekonstrukce 
strojního vybavení, včetně sanací vnitřních líců potrubí komor a propojovacích trub. Součástí 
návrhu řešení bylo provedeno hydraulické posouzení funkce stávajícího vystrojení věže a 
návrh nového vystrojení věže zohledňující stávající hydraulické podmínky systému a nové 
návrhové parametry čerpací stanice 

Elektrotechnologická část, SŘTP 
V rámci elektrotechnologické části bude provedena rekonstrukce trafostanice. Budou zrušeny 
stávající venkovní olejové transformátory a nahrazeny suchými umístěnými do prostoru nové 
rozvodny VN. Stávající rozvodna NN bude kompletně demontována a vybavena novými 
rozvaděči.  

V rámci SŘTP je navržena rekonstrukce stávajícího systému místního měření, řízení, dálkového 
monitorování a dálkového řízení provozu čerpací stanice Děvín z centrálního dispečinku PVK 
na Floře. Řízení čerpací stanice Děvín je uvažováno pro bezobslužný provoz. 

5. PROTIRÁZOVÁ OCHRANA 
Ochrana sacího řadu je realizována vodárenskou věží. Vodárenská věž je napojená na sací 
potrubí DN 1200 potrubím DN 600, které se před věží dělí na dvě potrubí. Napojené jsou pouze 
dva tubusy DN 1800. Na potrubí k první „věži“ je osazeno šoupátko. Potrubí je vedeno věží a 
je ukončené rozrážečem na kótě 347,85 m n. m. Na potrubí do druhé věže je osazena zpětná 
klapka a šoupátko DN 600. Zpětná klapka umožňuje přítok vody do věže. Věže jsou navzájem 
propojené potrubím u dna (vyrovnání vody) a u vrchu (vyrovnávání vzduchové části). Schéma 
věže je zobrazené na obr. č. 1. Ve třetí je v úrovni 346,00 m n. m. umístěna plováková nádrž, 
která je propojena s přívodním potrubím v první věži. Z třetí věže je v úrovni horní části vedeno 
potrubí zavzdušnění/odvzdušnění, na kterém je osazen uzavírací ventil. Ventil je ovládán 
pomocí plováku v plovákové nádrži. Při dosažení hladiny v plovákové nádrži se ventil uzavře. 
Za normálního provozu jsou všechny tři nádrže spojeny s atmosférou. V sedmdesátých letech, 
v době přípravy realizace vyrovnávací komory, byl přepokládán následující provoz. Hladina v 
jednotlivých tubusech měla odpovídat hladině ve vodojemu Jesenice a příslušným ztrátám v 
přívodním řadu, plovákový ventil měl být umístěn v úrovni výšky ve VDJ Jesenice. Potrubím s 
rozstřikovákem se měla vyrovnávací komora plnit vodou ve fázi stoupajícího tlaku v sacím 
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řadu. Při dosažení maximální hladiny mělo dojít k automatickému uzavření všech nádrží 
pomocí plovákového ventilu v horní části věže. Tím měl vzniknout tzv. větrníkový efekt, který 
měl utlumit přetlakovou energii vodního sloupce v přívodním řadu na bezpečnou hodnotu. V 
okamžiku poklesu tlaku měla z věže voda proudit do sacího potrubí přes zpětnou klapku. V 
rámci stavby čerpací stanice Děvín a vodárenské věže v sedmdesátých došlo ke změně 
vlastního řešení věže. Místo jedné komory byly vystavěny tři tubusy, které jsou vyšší než 
původní projektový návrh. Došlo ke změně výškového umístění plovákového ventilu, který byl 
umístěn výše než hladina ve VDJ Jesenice. Zpětná klapka na přívodu do druhého tubusu byla 
osazena opačně, umožňuje přívod vody do tubusu. Realizací vyšších tubusů a umístěním 
rozstřikovánu a plovákové nádrže výše o cca 12 m, došlo ke změně fungování protirázové 
ochrany. V současné době voda do věže neproudí přes přítokové potrubí s rozstřikovákem, ale 
přes potrubí se zpětnou klapkou. Realizovaným řešením není možné přivádět vodu do sání 
čerpadel ze všech tubusů, ale pouze z přívodního potrubí s rozstřikovákem. 

 
Obr. 1. Vodárenská věž Děvín – Schéma věže, původní a stávající stav

Návrh rekonstrukce
Po rekonstrukci bude v návaznosti na provedené hydraulické výpočty upraven provoz 
vodárenské věže. Hlavní funkce vyrovnávací komory je zajištění zavodnění sacího potrubí při 
startu čerpadel a v případě vzniku rázu po výpadku čerpadel utlumení tlakové energie. Pro 
zajištění uvedených funkcí je navrženo přívodní potrubí DN 600 do prvního tubusu ukončit u 
dna, kolenem za vstupem do věže a na připojovací potrubí do druhého tubusu osadit zpětnou 
klapku, která zajistí proudění směrem z věže. Při startu čerpadel bude voda z tubusů odebírána 
do sacího řadu dvojicí potrubí DN 600. Po výpadku čerpadel, kdy dochází během první fáze 
tlakové vlny ke zvýšení tlaku, bude voda do vyrovnávací komory přiváděna pouze jedním 
potrubím. 
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CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. 
Mokrá 359, 664 09  Mokrá 

 www.carmeuse.eu

Carmeuse
je předním 
výrobcem 

vápna
a vápence 

AQUACALCo > řada produktů určených pro úpravu vody 

STABICALCo > řada produktů určených pro sanační projekty 

BIOCALCo > řada produktů určených pro úpravu kalů







Chemická obchodní společnost s.r.o.

technologie pro úpravu průmyslových vod

www.chos.czwww.chos.cz
pražská 1207  |  379 01 třeboň  |  tel.: 384 721 560-1  |  e-mail: chos@chos.cz  

negativní jevy 
v  průmyslových vodách

minerální
úsady

koroze

Biologie

ÚPRAVA VODY:
 bezplatné zpracování návrhu řešení
 odstranění minerálních usazenin (vodního kamene), 

ochrana proti usazeninám a růstu biologie
 protikorozní ochrana vodních okruhů
 čištění vodních okruhů za provozu

CHLAZENÍ:
 skrápěcí chladicí okruhy, chladicí věže, odpařovací 

kondenzátory, uzavřené chladicí okruhy
 klimatizace, zimní stadiony - úprava vody pro led

VÝROBA PÁRY:
 energetika a teplárenství
 parní kotle, vyvíječe páry

VYTÁPĚNÍ:
 horkovody, teplovody, ústřední topení

ODPADNÍ VODY:
 intenzifikace BČOV bez stavebních úprav
 koagulanty, flokulanty

ZAŘÍZENÍ:
 dávkování chemikálií
 reverzní osmóza
 změkčování vody, filtrace,  

odstranění železa a manganu
 automatická regulace odluhu

SERVIS:
 pravidelný servis kvalifikovanými techniky
 analýza vod přimo v provozu

Úprava vody 
Úspora provozních nákladů 
rychlá návratnost investic

  chladící systémy

  topné systémy

  intenzifikace Čov

  ochrana proti korozi,  
usazování a biologii

  dávkování – měření – regulace

  reverzní osmózy, membrán. procesy

  projekce – dodávka – servis



  

 
 

Přístup všech k dostatečnému množství pitné vody výstavbou čistíren odpadních 
vod, úpraven vody, protipovodňových opatření. Provádění oprav a výstavba vodních
a kanalizačních systémů, úpravy vodních toků. To jsou stavby, na kterých má 
společnost SMP CZ značný podíl..

Malá vodní elektrárna Klabava, 
Rokycansko

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny 
odpadních vod, Praha

Zvýšení retenční funkce vodního díla Labská,
Špindlerův mlýn

Rekonstrukce vodního díla Opatovice,
Vyškovsko

Výstavba nové úpravy vody, 
Písek

Rekonstrukce kalového hospodářství čistírny 
odpadních vod, Mariánské Lázně

Odstranění povodňových škod, 
Česká Kamenice

Modernizace úpravny vody Želivka Rekonstrukce koruny a oprava návodního líce, 
vodní dílo Kružberk

SMP CZ, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, www.smp.cz | 





Spolehlivý dvouhřídelový drtič Vogelsang XRipper

Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a další odpad s tendencí ke smotávání 
se dostává do kanalizační sítě a způsobuje nákladné blokace a poškození 
strojního vybavení. Řešením je osazení drtiče XRipper, který zajistí spolehlivé 
a efektivní rozmělnění materiálu na bezproblémovou velikost.

XRipper si našel oblibu u provozovatelů stokových sítí a čistíren odpadních 
vod po celém světě. Šetří čas i peníze tím, že spolehlivě chrání veškeré 
obtékané strojní vybavení. Široká řada konstrukčních provedení umožňuje 
snadnou a rychlou implementaci do stávající technologie. Díky konstrukci 
QuickService a monolitickým mělnicím rotorům může být drtič servisován 
přímo v místě instalace a je vždy připraven, aby ochránil vaše zařízení!

Více informací na:
sales.cz@vogelsang.info
Tel.: +420 511 440 475

vogelsang-czech.cz
ENGINEERED TO WORK

ROBUSTNÍ 
DRTIČ
ODSTRANÍ 
BLOKACE JEDNOU 
PROVŽDY

190648 Produktanzeige XRipper XRC CZ A4 RZ.indd   1 27.03.19   10:41
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