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Abstrakt 

 

Moravský kras (MK) je od roku 1956 chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Jedná se o 

charakteristické krasové území s typicky vyvinutým povrchovým reliéfem a krasovým 

podzemím. Organické znečištění vody, přitékající do MK z celého jeho povodí, bylo 

popisováno již od 17. stol. Toto znečištění souviselo především s tehdejší lidskou činností 

(těžbou nerostných surovin, odlesňováním a zemědělskou činností). Vyvstala proto otázka, jaké 

jsou hlavní zdroje organického znečištění vody (povrchové a podpovrchové) v současné době a 

jak k němu přispívá činnost lidí a rozsah urbanizovaného území s téměř 20 obcemi; pouze 

polovina z nich je napojena na čistírnu odpadních vod (ČOV). Výzkum byl zaměřen na studium 

bakteriálních společenstev prostřednictvím metody NGS (Next Generation Sequencing) a 

identifikaci výskyty mykobakterií v různých složkách vodního prostředí jak v MK, tak v celém 

jeho povodí. Byly posuzovány různé ekologické souvislosti kultivačně prokázaných podmíněně 

patogenních mykobakterií (Mycobacterium xenopi, M. chelonae, M. avium, M. fortuitum aj.), 

způsobujících infekce různých orgánů včetně plic, jater, mízních uzlin a kůže pacientů 

s různými typy oslabené imunity. 

 

1. Úvod 

 

Voda (zejm. povrchová) hraje při šíření původců různých bakteriálních infekcí významnou roli. 

Jako modelový mikroorganizmus byli ke studiu zvoleni zástupci rodu Mycobacterium, který je 

dnes tvořen více než 170 různými druhy. Jen některé druhy (dnes je jich známých více než 60) 

způsobují mykobakteriální onemocnění lidí a zvířat. Význam zbývajících popsaných druhů je 

většinou neznámý, i když z mnoha studií vyplývá, že mykobakterie hrají významnou roli při 

degradaci organického materiálu v prostředí. Původci mykobakteriálních infekcí je možné dělit 

z medicinského a ekologického hlediska na tři skupiny (Kazda et al., 2009):  

 

mailto:ivo.pavlik@mendelu.cz
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1) Obligátně patogenní mykobakterie (obligatory pathogenic mycobacteria, OPM), mezi které 

patří původce humánní tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis, M. africanum a M. canetti), 

původci bovinní tuberkulózy (M. bovis, M. caprae a další), tuberkulózy vodních savců (M. 

pinnipedii), tuberkulózy drobných zemních savců (M. microti) a vakcinační kmen proti 

tuberkulóze M. bovis BCG. Tito původci se v prostředí vyskytují zejména v rozvojových 

zemích s vysokým výskytem tohoto onemocnění u lidí a zvířat (Kazda et al., 2009; Pavlík, 

2015). V ČR je epidemiologická situace v oblasti humánní tuberkulózy velice příznivá 

(Tabulka 1). Bovinní tuberkulóza patří v ČR k eradikovaným onemocněním a od roku 2004 

jsme řazeni mezi země se statutem „oficiálně prosté“ tohoto onemocnění. Všechny tyto druhy 

patří mezi tzv. „tuberkulózní mykobakterie“. 

 

2) Potenciálně patogenní mykobakterie (potentially pathogenic mycobacteria, PPM), mezi které 

patří více než 50 druhů mykobakterií způsobujících u osob se sníženou imunitou onemocnění 

plic, jater, kůže, kostí a dalších tkání. Vyskytují se v různých složkách prostředí včetně vody, 

půdy, organických zbytků apod. (Kazda et al., 2009). V ČR kolísal v letech 2005 až 2015 

výskyt mykobakterióz, tedy infekcí způsobovaných podmíněně patogenními mykobakteriemi, 

mezi 82 až 133 případy ročně (Tabulka 1). 

 

3) Environmentálně saprofytické mykobakterie (environmentally saprophytic mycobacteria, 

ESM) se vyskytují rovněž v prostředí (zejm. povrchové vodě, organických sedimentech, v půdě 

apod.). Ze zdravotního hlediska se jich nemusíme obávat, protože nejsou schopné vyvolat 

infekce lidí a ani zvířat. Dokonce se dá z literárních údajů předpokládat, že v organicky bohatě 

znečištěném prostředí mohou hrát významnou roli „čistících bakterií“ (Kazda et al., 2009). 

 

Mykobakteriální druhy patřící do těchto dvou zbývajících skupin (PPM a ESM) jsou v oblasti 

humánní medicíny řazeny mezi tzv. „netuberkulózní mykobakterie (NTM)“. 

 

1.2. Mykobakterie v povrchové vodě 

Mykobakterie byly nejčastěji izolovány z různých zdrojů sladké povrchové vody (potoky, řeky, 

jezera, přehrady a další). Byly přitom izolovány nejenom z vody (vodního sloupce), ale také ze 

sedimentů a z biofilmů na různých površích ve vodním prostředí (Kazda et al., 2009). 

V biofilmech mykobakterie snadněji přežívají, mohou se v nich množit a mohou se dokonce 

účinněji chránit před různými pro volně plovoucí mykobakterie devitalizačními faktory (Hall-

Stoodley et al., 1999; Carter et al., 2003; Parsek a Fuqua, 2004). Jejich adaptace jim umožňuje 

v tomto prostředí nejenom dlouhodobě přežívat, ale také se za určitých podmínek množit. 

Z různých literárních přehledů vyplývá, že z povrchových vod byly izolovány desítky druhů 

mykobakterií; z ESM bylo nejčastěji prokázáno M. gordonae, M. flavescens, M. gastri, 

M. nonchromogenicum, M. terrae a M. triviale a z PPM bylo z vody izolováno např. 

M. kansasii, M. xenopi, zástupci komplexu M. avium, M. fortuitum a M. chelonae (Collins et 

al., 1984; Wayne a Kubica, 1986; Horvathova et al., 1997; Pedley et al., 2004). 

 

1.3. Mykobakterie v odpadní vodě 

Mykobakterie byly prokázány také v odpadních vodách (Kazda et al., 2009). Opakovaně byly 

např. izolovány ze sedimentu odpadních vod, kde jejich koncentrace dosahovala až 1 x 10
5 

mykobakterií na 1 ml (Brooks et al., 1984). Proto by se dalo předpokládat, že odpadní vody a 

jejich sediment jsou vzhledem k obsahu velkého množství živin, vhodným substrátem pro 

přežívání a množení mykobakterií. Vždyť např. v rašeliništích jsou mykobakterie přirozenou 

součástí ekosystému a podílejí se na mineralizaci přítomných organických látek. V odpadních 

vodách a v jejich sedimentech ale panují s největší pravděpodobností méně příhodné podmínky 

pro růst mykobakterií než např. v rybniční vodě. Pokusy in vitro totiž prokázaly, že v matricích 
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odpadních vod a jejich sedimentech jsou z 20 testovaných mykobakteriálních druhů PPM a 

ESM schopné růst po třech měsících inkubace z pomalu rostoucích mykobakterií pouze druhy 

M. terrae a M. triviale a z rychle rostoucích mykobakterií druhy M. fortuitum, M. vaccae, 

M. diernhoferi a M. flavescens. Růst OPM nebyl v odpadních vodách ani v jejich sedimentech 

zaznamenán (Kazda et al., 2009). 

 

1.4. Odpadní vody komunální 

Zdrojem obligátně patogenních mykobakterií v komunálních odpadních vodách jsou především 

nemocnice a sanatoria pro léčbu humánní tuberkulózy. V ekonomicky vyspělých státech je dnes 

asanace odpadních vod zabezpečena četnými preventivními opatřeními včetně fungujících 

čistících stanic. V rozvojových zemích a v zemích méně ekonomicky vyspělých je však 

odpadní voda závažným hygienickým problémem, jejíž analýza přesahuje rozsah tohoto 

příspěvku (Pavlík et al., 2015). 

 

Vyšetřením 13 vzorků odpadních vod z měst a tuberkulózních nemocnic a sanatorií bylo 

získáno 9 izolátů patřících do mezi OPM (Buraczewski a Osinski, 1966). Z odpadních vod z 

nemocnic bylo častěji izolováno M. tuberculosis, než M. bovis: ze 131 vzorků ze tří nemocnic a 

jednoho sanatoria bylo získáno 21 izolátů M. tuberculosis a 11 izolátů M. bovis. Jejich 

pravděpodobným zdrojem bylo sputum, stolice a moč nemocných pacientů. Po proudu byl 

původce tuberkulózy zachycen ještě po 0,5 km od vyústění odpadů (Buczowska, 1965). 

V Rumunsku bylo dokonce zjištěno, že M. tuberculosis bylo v odpadní vodě unášeno říčním 

proudem až 5 km daleko od svého zdroje - tuberkulózního sanatoria (Ancusa a Terbancea, 

1970). 

 

Přežívání M. tuberculosis v sedimentu odpadních vod bylo studováno v Polsku. Z hloubky 

20 cm bylo izolováno plně virulentní M. tuberculosis pro morče. Při pokusech s uměle 

infikovaným sedimentem bylo plně virulentní M. tuberculosis pro morče izolováno ještě po 9 

měsících. Při sledování významu hloubky sedimentu na virulenci M. tuberculosis pro morče 

bylo zjištěno, že sediment z hloubky 7 m devitalizoval M. tuberculosis. Z těchto výsledků byly 

učiněny následující závěry: sediment z odpadních vod nemůže být používán na hnojení 

zeleniny, ale může být používán na hnojení okopanin, obilovin nebo květin (Bedrynska-Dobek, 

1966). 

 

V Kazachstánu byla provedena rozsáhlá studie 1 400 vzorků odpadních vod vzdálených až do 

několika kilometrů od tuberkulózních sanatorií. Z 22 mykobakteriálních izolátů jich bylo 

pomocí biologických pokusů 15 identifikováno jako M. tuberculosis, 5 jako M. bovis a 2 izoláty 

patřily k PPM. Při následné tuberkulinaci byla u obyvatel z „mikrodistriktu“, kteří byli 

zásobovaní povrchovou pitnou vodou, větší pozitivita než u obyvatel z mikrodistriktu 

zásobovaného „vodou dobré kvality“ (Blagodarnyi a Vaksov, 1972). Zdrojem ESM a PPM 

v komunální odpadní vodě může být kromě exkrementů lidí také samotná voda. Dalšími zdroji 

může být voda z domácností, ve kterých se omývá kořenová zelenina a jiné potraviny, které 

mohou být také ESM a PPM kontaminovány (Kazda et al., 2009). 

 

1.5. Odpadní vody průmyslové 

Z odpadních vod jatek bylo častěji izolováno M. bovis, než M. tuberculosis: z 36 vzorků byly 

získány čtyři izoláty M. bovis a dva izoláty M. tuberculosis. Zdrojem M. bovis byl především 

porážený skot s bovinní tuberkulózou (Buczowska, 1965). Pravděpodobným zdrojem 

M. tuberculosis bylo sputum, stolice a moč nemocných pracovníků na jatkách, protože skot a 

ostatní zvířata jsou k infekci M. tuberculosis odolnější. V tomtéž polském městě, ve kterém 

byly vyšetřeny výše uvedené odpadní vody z jatek, bylo vyšetřeno i 36 vzorků komunálních 
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odpadních vod; byly získány pouze čtyři izoláty M. bovis (Buczowska, 1965). Na tento 

výsledek se můžeme dívat ze dvou pohledů. Prvním z nich je, že zdroj původce bovinní 

tuberkulózy mohl pocházet jak z odpadních vod jatek, tak z odpadních vod nemocnic a 

domácností, kde se nacházeli infikovaní pacienti. Druhým z nich je pohled ekologický na oba 

izolované zástupce tedy M. tuberculosis a M. bovis; je totiž možné, že M. bovis mělo větší 

schopnost přežívat v odpadních vodách. Z vod v okolí dřevozpracujících podniků bylo 

izolováno M. intracellulare, které se nejčastěji zjišťuje při vyšetření pilin (Horváthová et al., 

1997). 

 

1.6. Odpadní vody ze zemědělství 

Zdrojem OPM (zejm. M. bovis) jsou v zemědělství především infikované farmy skotu. Odpadní 

vody z nich mohou obsahovat velké množství M. bovis, které může jednak infikovat osoby, 

které s nimi manipulují a ostatní zvířata. V Polsku bylo např. jako M. bovis a M. tuberculosis 

identifikováno u 12 (16,0%) ze 75 mykobakteriálních izolátů z odpadních vod, které byly 

vyváženy z infikovaných stád skotu na pastviny (Skurski et al., 1965; Szulga et al., 1965). 

Zdrojem mykobakteriální infekce jak PPM, tak M. bovis či M. tuberculosis mohou však být na 

pastvinách i městské odpadní vody, které se někdy používají na zavlažování (Sobiech a 

Wachnik, 1965). Za vysoce rizikové je nutné považovat také záplavy, při kterých se mohou 

mykobakterie z odpadních vod rozlít po orné půdě, nebo po pastvinách (nepublikované údaje). 

 

1.7. Samočištění odpadních vod a mykobakterie 

Organicky znečištěné odpadní vody se mohou čistit samovolně bez zásahu člověka; tzv. 

samočisticí efekt. Tento proces trvá relativně dlouho a je rizikový především pro možnost 

eutrofizace povrchových vod a šíření původců různých onemocnění včetně mykobakterií. 

Spočívá v postupné sedimentaci těžších částic než voda na dně potoků, řek, rybníků, jezer či 

moří. Na hladině vyplavou lehčí částice než voda (např. tuky), které jsou zachytávány 

v různých biofilmech na předmětech při vodní hladině. Toto tzv. mechanické (první, či 

primární) čištění nemá na frekvenci výskytu mykobakterií v odpadních vodách velký význam. 

Např. M. tuberculosis a M. bovis byly zjištěny jak ve „sloupci“, tak v sedimentu odpadních vod 

(Buczowska, 1965; Buraczewski a Osinski, 1966; Ancusa a Terbancea, 1970; Blagodarnyi a 

Vaksov, 1972). 

 

Následně probíhá tzv. biologické čištění (druhé, či sekundární) vyznačující se fermentací 

organické hmoty. Podle charakteru toku znečištěné povrchové vody probíhají tyto procesy buď 

za aerobních podmínek (např. potoky nebo prudké řeky), nebo za anaerobních podmínek (např. 

pomalé toky řek, jezera či rybníky). S ohledem na skutečnost, že byly mykobakterie izolovány 

jak z biofilmů, tak ze sedimentů sladkovodních povrchových vod, není také devitalizační vliv 

těchto procesů např. na M. tuberculosis příliš velký. Rizika těchto čistících se povrchových vod 

od M. tuberculosis je riziko jeho dlouhodobé přítomnosti, třeba i v nízkých koncentracích. 

Proto je doporučeno takovéto povrchové vody nepoužívat na zavlažování zeleniny, která může 

být konzumována i syrová (Buczowska, 1965; Buraczewski a Osinski, 1966; Blagodarnyi a 

Vaksov, 1972). 

 

Infekce lidí také není vyloučena při vzniku aerosolu s mykobakteriemi, které mohou aspirovat 

(vdechnout) jak lidé, tak zvířata. Na to upozornili např. u M. tuberculosis, M. bovis a PPM 

z odpadních vod Buraczewski a Osinski (1966) a u M. xenopi z vysychající kalové nádrže 

Szabó et al. (1982). 

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

13 

1.8. Čistírny odpadních vod 

V čistírnách odpadních vod (ČOV) se stává přirozený způsob samočištění efektivnější. Přesto 

byla zaznamenána následující zdravotní rizika. V ekonomicky vyspělých zemích byly před 

desítkami let používány pro odvádění odpadních vod i otevřené strouhy a kanály, které jsou 

používané v rozvojových zemích dodnes. Tento transport odpadních vod představuje velké 

riziko především při záplavách, průsaku odpadních vod do podzemí či do řek (v případě, kdy 

jsou kanály vedeny výše, než se nachází hladina řek). Původce lidské tuberkulózy se dostává do 

těchto vod především z domácností s infikovanými pacienty. V Rusku bylo vyšetřeno 1 210 

vzorků odpadní vody (po mytí nádobí, praní prádla apod.) ze 188 domácností s pacienty 

s různými formami tuberkulózy; z každé domácnosti bylo vyšetřeno průměrně 12 až 15 vzorků. 

M. tuberculosis bylo izolováno z odpadních vod z 15,2 % domácností (Poptsova, 1974). OPM 

(zejm. M. tuberculosis a M. bovis) byly samozřejmě odhaleny v těchto přívodních kanálech 

především u nemocnic a sanatorií s tuberkulózními pacienty a u jatek porážející tuberkulózní 

skot (Kazda et al., 2009). Do odpadních vod se dostávají také mykobakterie, které se vyskytují 

např. v pitné vodě, nebo ve vodě v různých provozech. Např. na drůbežích jatkách v Brazílii 

prokázali M. gordonae stejných genotypů jak v přiváděné vodě používané k oplachu poražené 

drůbeže, tak ve vodě odpadní (Prince et al., 2005). 

 

V betonových potrubích na odpadní vody byla studována jejich koroze. Bylo zjištěno, že se na 

ní podílí také mykobakterie. Z 22 sekvenovaných bakteriálních izolátů bylo identifikováno 5 

izolátů jako mykobakterie; z nich pouze jeden izolát byl identifikován jako M. sydneyiensis 

(Vincke et al., 2001). 

 

ČOV představují pro šíření mykobakterií také určitý problém především při jejich nedostatečné 

kapacitě či nedostatečné funkci. Při vyšetření 19 vzorků odpadních vod z různých částí čisticí 

stanice poblíž tuberkulózní léčebny bylo izolováno 11 zástupců komplexu M. tuberculosis, 

z nichž čtyři izoláty byly identifikovány jako M. tuberculosis a čtyři izoláty jako M. bovis 

(Buraczewski a Osinski, 1966). Rovněž i fermentovaný sediment se může významně podílet na 

šíření mykobakterií. Množství mykobakterií může dosahovat vysokých koncentrací. V USA 

v Texasu bylo zjištěno v aktivační nádrži při aerobní fermentaci 1 g 4,0 x 10
7
 mykobakterií, při 

anaerobní fermentaci po 11 dnech 2,4 x 10
9
 a po proběhlém čištění v kalu 4,1 x 10

7
 a 

anaerobním prostředí po 20 až 30 dnech (Dudley et al., 1980). V Indii prokázali M. tuberculosis 

v odtékající vodě ze sedimentační nádrže pro odpadní vody (Saldanha et al., 1964). 

 

Otevřenou otázkou zůstává distribuce M. tuberculosis v ČOV. Např. v Polsku bylo izolováno 

M. tuberculosis z 13,0 % ze 46 vzorků čerstvé odpadní vody. Kultivace 46 vzorků sedimentu v 

ČOV byla na přítomnost M. tuberculosis negativní, to však bylo izolováno z 6,5 % ze 46 

vzorků vody vytékající z ČOV. O příčinách nepřítomnost M. tuberculosis ve vzorcích ze 

sedimentů z nádrží není dodnes mnoho známo. Vyšetření 12 vzorků vody z řeky, která 

protékala kolem zavlažovaných polí těmito vodami, nebylo také M. tuberculosis izolováno. 

Autoři usuzují na účinné „filtrační schopnosti“ půdy, kterou tato kontaminovaná voda protékala 

až do říčního koryta (Ogielski a Zawadzki, 1961). 

 

V průběhu fermentace s největší pravděpodobností dochází jen k částečné devitalizaci různých 

jiných patogenních mykobakterií (M. avium subsp. avium, M. avium subsp. paratuberculosis) 

nebo PPM (např. M. fortuitum a M. scrofulaceum). Tyto druhy totiž byly izolovány z různých 

fází čistícího procesu jak z aerobní, tak anaerobní části ČOV (Jones et al., 1981). Ve vodách z 

ČOV, ve vodách jezer a řek bylo prokázané cirkulující M. a. paratuberculosis (Pickup et al., 

2006). Z ekologického pohledu je nutné zmínit v odpadních vodách výskyt mykobakteriálních 
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druhů, např. M. austroafricanum, které jsou schopné využívat pro příjem uhlíku např. methyl-

butyl ether, který je přidáván do zásobních tanků benzínu (Ferreira et al., 2006). 

 

Manipulace s tekutými odpady (např. aerace) v ČOV představuje riziko pro šíření patogenů 

(např. Klebsiella sp. a Streptococcus sp.) včetně mykobakterií aerosolem. Přestože v aerosolu 

nebyly mykobakterie prokázány, bylo zjištěno, že ozonizace vzduchu pro devitalizaci těchto 

bakterií nebyla dostatečná, protože byly prokazovány ještě 300 m od budovy ČOV (Pereira a 

Benjaminson, 1975).  

 

Na fermentaci organických látek v odpadních vodách se podílejí nejenom bakterie a plísně, ale 

také protozoa. Trunova (1971) zjistila, že protozoa se mohou podílet v sedimentačních nádržích 

pro odpadní vody na redukci M. tuberculosis. Z pohledu prevence výskytu OPM v odpadních 

vodách byla v mnohých publikacích studována možnost účinné desinfekce. Při kombinaci UV a 

chlorace bylo zjištěno, že např. M. terrae je schopné se agregovat, čímž se snižuje účinek těchto 

devitalizačních procesů (Bohrerova a Linden, 2006). Rovněž i účinnost gama záření je např. na 

M. fortuitum v uměle infikované odpadní vodě snížena (Garcia et al., 1987). Teploty v odpadní 

vodě nižší než 20°C nevytváří příhodné podmínky pro množení mykobakterií. Proces 

mineralizace v odpadních vodách vytváří pravděpodobně podmínky, které vedou k postupné 

devitalizaci především PPM (Kazda et al., 2009). 

 

2. Cíl práce  

 

Z výše uvedeného literárního přehledu vyplývá, že odpadní vody kontaminované původci 

tuberkulózy (OPM) dříve představovaly určitá rizika. V současné době však významnou roli 

hrají v epidemiologii mykobakteriálních infekcí PPM. Význam ESM v prostředí není dosud 

podrobně studován. Proto je cílem předkládané studie přiblížit současné pohledy na 

mykobakterie v prostředí. V letech 2015-2016 byla provedena rozsáhlá studie v MK a jeho 

povodí pro objasnění výskytu různých druhů mykobakterií v různých složkách prostředí na 

povrchu i v podzemí. Zachycené mykobakteriální druhy byly srovnány s druhy izolovanými od 

pacientů z krajů Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského v letech 

2001-2015. 

 

3. Materiál a metody 

 

3.1. Charakteristika zájmového území 

Geografické přístupy aplikované v prvotní fázi výzkumného projektu byly využity k stanovení 

předmětného území výzkumu. Přestože je projekt vázán na CHKO MK, zájmové území 

výzkumu byly vymezeno nepoměrně větší – tj. 3,5krát rozlehlejší. Důvodem je skutečnost, že 

povodí vodních toků přivádějících vodu do CHKO MK (vodní toky jsou považovány za 

významný zdroj šíření mykobakterií v krasovém prostředí) z většiny leží mimo toto chráněné 

území. Hydro-geografická analýza ukázala, že lze území rozdělit na tři části – severní část 

tvořenou povodím Punkvy (Bílá Voda, Lopač a Sloupský potok), střední část povodí 

Křtinského potoka (Jedovnický a Křtinský potok) a jižní část povodí Říčky (Říčka, Hostěnický 

a Ochozský potok). Ke každému z těchto tří celků se váže jiný jeskynní systém, kde je výzkum 

(sběr vzorků) prováděn (systém Amatérské jeskyně; systém Býčí skála – Rudické propadání; 

Ochozská jeskyně). Pro tyto tři celky byly zhodnoceny odlišné charakteristiky prostředí. 

Zatímco jižní část zájmového území je rozlohou menší (15 % území), převážně zalesněna, 

s obcemi napojenými na ČOV a nízkou turistickou zátěží, severní část je nepoměrně větší 

(jedna polovina území), zemědělsky využívána (43 % rozlohy tvoří zemědělská půda) s řadou 

obcí nenapojených na ČOV a vysokou turistickou zátěží (Konečný, 2016). Vysoká turistická 
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zátěž je patrná i pro povodí Křtinského potoka (střední část), kde je 30 % půdy využíváno 

k zemědělským účelům, a tři obce v území nemají vyřešeno čištění odpadních komunálních 

vod. Tyto charakteristiky analyzované na základě různorodých sekundárních zdrojů dat byly 

ověřeny ve vybraných 11 obcích prostřednictvím terénního šetření (primární výzkum) 

realizovaného v květnu 2016 (Konečný, 2016).  

 

3.2. Vyšetřené vzorky na přítomnost mykobakterií 

Z regionu MK a povodí této oblasti bylo celkem vyšetřeno 488 vzorků: 352 vzorků z CHKO 

MK (sedimenty, biofilmy, naplavený rostlinný materiál, výkaly žížal, netopýří guáno apod.), 96 

vzorků sedimentů v povodí před vstupem do CHKO MK, 25 vzorků půdy z povrchu CHKO 

MK nad jeskynními systémy a 15 vzorků pocházejících od různých živočichů na povrchu 

(především netopýrů). Z těchto 488 vzorků se jich 96 přímo vztahovalo nějakým způsobem 

k ČOV: ze sedimentů vodních toků z obcí nad ČOV bylo vyšetřeno 27 vzorků, z organického 

materiálu z 13 ČOV (Obrázek 1) bylo vyšetřeno 58 vzorků a ze sedimentů pocházejících 

z jeskynních vývěrů bylo vyšetřeno 11 vzorků. 

 

Všech 488 vzorků bylo vyšetřeno přímou mikroskopií pro průkaz mykobakterií po barvení dle 

Ziehl-Neelsen a kultivačním vyšetřením. Z vybraných 280 vzorků byla izolována DNA a 

vyšetřena na přítomnost genů vyskytujících se u mykobakterií hsp65 a dnaA. DNA ze 30 

vzorků byla vyšetřena rovněž metodou „Next Generation Sequencing“. Mykobakteriální izoláty 

byly určeny klasickými i molekulárně biologickými metodami (Modra et al., 2017a,b). 

 

3.3. Hydrochemická vyšetření 

V roce 2016 byl opakovaně prováděn terénní monitoring vod v povrchových tocích, které 

vodou dotují podzemní jeskynní systémy a jsou ovlivněny ČOV nebo intravilány bez ČOV. 

Měření byla provedena v měsících únor, duben, červenec, srpen, září a prosinec. Ve dvou 

rozdílných obdobích (po nejteplejší části léta – září a začínající zima s teplotami pod bodem 

mrazu – prosinec) byly na těchto lokalitách odebrány vzorky a provedeno detailní laboratorní 

stanovení chemického složení vody. Průběžně byly zpracovávány vzorky pevných matric – 

zemin, sedimentů a kalů z lokalit, kde byly prováděny odběry na geomykobakteriologická 

vyšetření. Ve vzorcích byl standardními metodami (podle ČSN, ISO) stanovován obsah vody, 

pH, oxido-redukční potenciál, (ORP), elektrická vodivost, celkový organický uhlík (TOC), 

celkový anorganický uhlák (TIC) a ztráta žíháním (LOI). Metody byly použity dle ČSN ISO 

(Modra et al., 2017a,b). 

 

Geochemická vyšetření materiálu z prostředí byla provedena ve 238 vzorcích. Celkem byly 

vyšetřeny čtyři rozdílné matrice: sediment (n=175), půda (n=35), aluviální rostlinný materiál 

včetně dřeva (n=15) a netopýří guáno (n=13). Na základě přítomnosti různých biotopů bylo 

vyšetřeno 31 vzorků z povrchového vodního prostředí (potoky, rybníky, ČOV apod.), 33 

vzorků půdy z povrchu Moravského Krasu, 130 vzorků z jeskyní s aktivním tokem a 44 vzorků 

z jeskyní bez aktivního toku.  

 

3.4. Demografické analýzy 

Ukazatele demografického vývoje a charakteru sídelní struktury v celém povodí CHKO MK 

byly analyzovány na úrovni katastrů celkem 31 obcí, a to pomocí terénních šetření a 

sekundárních dat veřejné databáze Českého statistického úřadu. Byly určeny hlavní 

determinanty změn krajiny a vlastností vodního prostředí ve všech historických etapách 

v kontextu lidské činnosti (vznik sídel, těžba nerostných surovin a dřeva, rozvoj zemědělství, 

železářské výroby aj.; Hübelová a kol., 2017). 
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4. Výsledky 

 

4.1. Mikroskopický průkaz mykobakterií 

Mykobakterie byly mikroskopicky detekovány v celkem 181 (37 %) vzorcích. Největší 

pozitivita byla detekována v sedimentu odpadní vody před ČOV (83 %), v sedimentech v ČOV 

(100 %) a v sedimentech pod výtokem z ČOV (71 %). V jeskynním prostředí byla 

mikroskopická pozitivita nejvyšší v nitěnkách (75 %), v žížalách (72 %), v netopýřím guánu 

(73 %) a ve výkalech žížal (50 %). Aluviální sediment pod výkaly žížal byl také relativně 

vysoce pozitivní (54 %). Oproti tomu netopýří guáno z letních kolonií mimo jeskyně bylo 

mikroskopicky pozitivní jen ve 20 %, aluviální rostlinný materiál v 16 % a sedimenty pod 

„skapovou“ vodou jen v 5 %. 

 

4.2. Kultivace a průkaz DNA mykobakterií 

Kultivační pozitivita a průkaz mykobakteriální DNA byly ve všech matricích přibližně stejné 

jako mikroskopická vyšetření. V průběhu vyšetření byly zaznamenány četné kontaminace 

kultivačních médií, které komplikovaly průkaz mykobakterií. Celkem byly mykobakterie 

prokázány kombinací všech metod ve 38 % vyšetřovaných vzorků. Nebyl izolován žádný druh 

patřící mezi OPM (Tabulka 2). 

 

V letech 2001–2015 bylo celkem na Moravě od pacientů získáno 6 556 klinických izolátů 41 

druhů. Z prostředí MK a povodí bylo získáno celkem 225 izolátů 48 druhů. Pouze od pacientů 

byly izolovány mykobakterie 18 druhů, současně od pacientů a z prostředí Moravského krasu a 

povodí bylo izolováno 23 druhů a pouze z prostředí bylo izolováno 25 druhů. Z vzorků 

pocházejících z ČOV bylo získáno 71 izolátů patřících do 22 druhů, z nichž 13 druhů bylo 

rovněž prokázáno i u lidí. Jen z prostředí ČOV bylo prokázáno 12 druhů a 12 izolátů, které se 

nepodařilo zařadit do druhu (Tabulka 2). 

 

Metodou „Next Generation Sequencing“ byly získány četné informace o zastoupení 

jednotlivých čeledí a rodů ve vzorcích pocházejících jak z povrchových vod, tak z ČOV. 

Vyšetřením prostředí 13 ČOV bylo zjištěno, že pouze v jedné z nich (ČOV Rudice) dosahoval 

podíl zástupců rodu Mycobacterium 2,6 % z celkového prokázaného mikrobiomu. V ostatních 

vzorcích byl podíl zástupců rodu Mycobacterium nižší než 0,01 %.  

 

4.3. Klinický význam prokázaných mykobakteriálních druhů 

Klinicky významné, potvrzené jako etiologická agens plicních onemocnění, byly izoláty druhů 

M. abscessus, M. arupense, M. avium, M. bohemicum, M. heckeshorhense, M. intracellulare, 

M. kansasii, M. malmoense, M. monacense, M. mucogenicum, M. szulgai a M. xenopi. Při 

mimoplicní lokalizaci, zejména kožní infekci, postižení měkkých tkání, oka a především 

lymfadenopatiích se uplatňovaly druhy M. avium, M. intracellulare, M. celatum, M. fortuitum, 

M. haemophillum, M. chelonae, M. kumamotonense, M. marinum, M. nonchromogenicum, M. 

scrofulaceum, M. terrae, M. triviale a M. vulneris (Tabulka 2).  
 

Přítomnost mnoha dalších druhů izolovaných z klinického materiálu velmi negativně 

komplikovala správný diagnostický závěr u pacientů s jiným závažným primárním, nebo 

chronickým onemocněním. Izolace druhů M. aurum, M. goodii, M. gordonae, M. peregrinum, 

M. septicum a M. smegmatis byly mnohdy hodnoceny jako významné kolonizace respiračního a 

urogenitálního traktu, bez přímé vazby na zdravotní potíže pacientů. Nicméně průkaz těchto 

mykobakteriálních druhů má další negativní konsekvence. Primární mikroskopická pozitivita ve 

vyšetřovaných klinických vzorcích a následný značný negativní psychosociální dopad na 
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pacienta a diagnostické rozpaky ošetřujících lékařů tyto negativní dopady při léčbě jiných 

onemocnění dokladují. 
 

4.4. Hydrochemické analýzy 

V průběhu roku 2016 byly ve dvou rozdílných sezónách reprezentujících teplé a chladné období 

provedeny odběry vzorků vod vždy v recipientu nad ČOV a pod ČOV. Při všech odběrech byla 

vždy provedena terénní měření (pH, ORP, elektrická konduktivita, rozpuštěný kyslík a teplota) 

a následovaly laboratorní analýzy (CHSK, BSK5 a stanovení základních kationtů a aniontů). 

 

Získaná data průběžně pomáhala při hodnocení ekologie prostředí, které bylo hlavním zdrojem 

mykobakterií dotující krasové objekty. Patrné je především vysoké obohacení povrchových 

toků organicky odbouratelným materiálem (stanoveno jako BSK5 a poměr CHSK/BSK5) 

v teplém ročním období. Na základě získaných relevantních dat nelze hovořit o negativním 

vlivu ČOV na kvalitu vod v tocích. V případě teplého období lze do jisté míry hovořit o 

vylepšení kvality povrchových toků, v případech kdy bylo pozorováno vypouštění vod z ČOV 

s vyšším obsahem kyslíku a nižšími hodnotami BSK5 než jaké se vyskytovaly proti proudu nad 

ČOV. 

 

Teploty v jeskynním prostředí byly stabilní a pohybovaly se v rozmezí 8–10 °C, teploty 

povrchových vod stoupaly v letních měsících až ke 28°C, v zimních měsících se pohybovaly 

v rozmezí -1 až + 4 °C. 

 

5. Diskuse 

 

Jedním ze stěžejních cílů této studie bylo zjištění přítomnosti životaschopných mykobakterií 

v oblasti MK a v okolních lokalitách. Kultivace na pevných půdách a mikroskopické ověření 

vzorků je základní metodou použitou v laboratoři pro tento účel. Vzhledem k rozdílnému 

charakteru vzorků a variabilní mikrobiální zátěži nebylo možno použít jeden univerzální způsob 

zpracování. Kultivace mykobakterií je významně omezena přítomností jiné mikrobiální flóry, 

která znehodnocuje kultivační média a brání růstu mykobakteriálních kolonií. 

 

Pro vysoké organické a mikrobiální znečištění vzorků bylo nutné postup dekontaminace pro 

jednotlivé typy materiálů modifikovat tak, aby bylo dosaženo přijatelné míry znehodnocení a 

zároveň zvýšení výtěžnosti kultivačního vyšetření. Vzorky pevných matric bylo nutné vždy 

mechanicky rozmělnit za požití třecí misky, nebo intenzivního protřepávání se skleněnými 

kuličkami. Všechny vzorky byly následně ředěny homogenizačním roztokem 1% tweenu 80. Po 

intenzivním 10min protřepávání byly vzorky koncentrovány centrifugací a dále byla 

zpracovávána jen peleta. Ze 100 ul zpracovaného vzorku byl zhotoven mikroskopický preparát 

barvený dle Ziehl-Neelsena, hodnocena byla přítomnost mykobakteriálních buněk. Kultivační 

průkaz se dařil po dekontaminaci vzorků pospaných v předešlé studii (Modra et al., 2017a).  

 

Pestrost druhů prokázaných v prostředí MK a v jeho povodí je až překvapující (Tabulka 2). 

Celkem 48 prokázaných různých druhů mykobakterií svědčí o bohatém organickém znečištění 

prostředí a příhodných podmínkách, které mykobakterie potřebují ke svému růstu (Kazda et al., 

2009).  

 

Podobně příhodné podmínky nebyly v rámci souběžně probíhající studie prokázány 

v Hranickém krasu (Geršl et al., 2017). To je způsobeno dvěma faktory, a to vysokou 

koncentrací oxidu uhličitého ve vyšetřovaných vodách a relativní uzavřeností jeskynních 

systému k okolním biotopům. Oxid uhličitý, kterým je místní voda přesycena vytváří plynné 
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polštáře i nad hladinou vod, čímž se inhibiční působení na bakterie včetně mykobakterií ještě 

více umocňuje.  

 

V jeskynním prostředí jsou mykobakterie šířeny především organicky a mykobakteriemi 

kontaminovanou vodou. V jeskynním prostředí se potom na jejich šíření podílí také netopýři, 

žížaly a další živočichové, v jejichž výkalech byly i na souši mykobakterie prokázány (Mátlová 

et al., 1997). V dalších studiích byly prokázány mykobakterie především právě ve výkalech 

žížal a v guánu netopýrů (Modra et al., 2017a,b; Geršl et al., 2017). 

 

Pomocí statistických analýz časových řad let 1869–2015 bylo dále zjištěno, že se na kvalitě 

vodního prostředí v krasu významnou měrou podílí růst výstavby nových domů (z 1 778 domů 

na 5 280 v dané časové řadě) a populační růst ovlivněný trendem suburbanizace (ze 14. tis. 

osob na více než 21. tis. ve shodné časové řadě; Hübelová a Pavlík, 2016). Stav obyvatelstva 

v období let 2001–2016 byl hodnocen jako dynamicky rostoucí, a to v desítkách až stovkách 

obyvatel (průměrný koeficient růstu obyvatelstva je 129,1 %; Hübelová a kol., 2016a). Uvedená 

situace vytváří predispozice pro zvyšující se rizika kontaminace organickými látkami 

a infekčními agens jak půdního, tak vodního prostředí MK. V populačně rostoucích obcích se 

zvyšují nároky na management s komunální odpadní vodou i ekologická zátěž prostředí 

z hlediska jejího množství a kvality. Z výsledků analýz vyplývá, že v současné době je 

s největší pravděpodobností hlavním zdrojem organického znečištění povrchové i krasové vody 

právě komunální odpadní voda pocházející z obcí bez ČOV, jejichž podíl v povodí CHKO MK 

tvoří téměř 65 % (Hübelová a kol., 2016b). 

 

Vysoké zatížení některých toků organickými látkami může být spojeno se dvěma rizikovými 

faktory. 1. V případě přívalových dešťů dochází k přívalové vlně, která při nezvládnutí v ČOV 

(nedostatečná kapacita pro zachycení přívalových dešťových vod) vede k vyplavení 

neupravených odpadních vod do vodoteče. 2. Prostředí vodních toků může být zatíženo také 

záměrným vypouštěním a úniky nevyčištěných odpadních vod z menších nesledovaných 

objektů jako jsou hnojiště, hospodářské provozy, septiky rodinných domů, příp. nevhodné 

hospodaření s odpadními vodami v chatových osadách. 

 

Při pobytu v tomto prostředí je vhodné dbát základních hygienických pravidel, která zabrání 

infekci osob (Pavlík, 2016; Pavlík et al., 2016; Hübelová et al., 2016a,b; Pavlík et al., 2017). 

Povrchovou vodou není vhodné používat ani ke konzumaci, ani k mytí potravin určených ke 

přímé spotřebě. Při dodržování těchto pravidel je pravděpodobnost infekce četných návštěvníků 

MK a jeho okolí (Štefka, 2016) zcela nepatrná. Z pohledu regionálního rozvoje je nutné 

zdůraznit nutnost napojení zbývajících obcí na ČOV, které se významným způsobem podílí na 

snižování kontaminace prostředí organickými látkami včetně netuberkulózních mykobakterií. 

Významné je i přebudování stávajících jednotných kanalizací na kanalizace oddílné. Tomuto 

investičně náročnému úkolu by mohlo v prvním kroku předcházet alespoň snížení nátoku 

balastních vod do netěsnících kanalizací. Konečné řešení je však v oddělení dešťových a 

splaškových vod. V obcích v krasovém území lze vody dešťové svést přímo do krasového 

území. 
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Přílohy 

 

Obr. 1:  Čistírny odpadních vod (ČOV) v Moravském krasu (šrafovanou čarou je zaznačena 

hranice CHKO), které byly součástí předkládané studie  

(činnost ČOV Rudice byla zastavena v dubnu roku 2016). 
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Tab. 1: Notifikovaná humánní tuberkulóza v ČR a mykobakteriózy v letech 2005-2015 

 

 Humánní 
tuberkulóza 

 Mykobakteriózy 

Rok Poč. Poč./105 
obyvatel 

 Poč. Poč./105 
obyvatel 

      
2005 1007 9,9  113 1,1 
2006 973 9,5  127 1,2 
2007 871 8,4  84 0,9 
2008 879 8,4  96 0,9 
2009 710 6,8  97 0,9 
2010 680 6,5  93 0,9 
2011 609 5,8  82 0,8 
2012 611 5,8  108 1,0 
2013 502 4,8  113 1,1 
2014 514 4,9  133 1,3 
2015 518* 4,9*  116* 1,1* 
      
Zdroj: ÚZIS – zdravotnická statistika 

* Dosud oficiálně nepublikované údaje (Výroční zpráva KHS Středočeského kraje) 
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Tab. 2: Záchyt netuberkulózních mykobakterií na Moravě z klinických vzorků v letech 2001-2015 a jejich 
průkaz v prostředí Moravského krasu MK a v ČOV ve sledovaném povodí v letech 2015-2016 

Druh Klinické izoláty  Prostředí  

 Počet   MK ČOV Celkem 

M. abscessus 20   5 0 5 
M. agri 0   1 0 1 
M. algericum 0   1 0 1 
M. arosiense 0   1 0 1 
M. arupense 3   3 4 7 
M. aurum 22   0 0 0 
M. avium komplex 825   14 8 22 
M. bohemicum 7   0 0 0 
M. bolletii 0   2 0 2 
M. celatum 23   0 0 0 
M. duvalii 1   1 0 1 
M. elephantis 0   1 0 1 
M. engbaekii 0   2 0 2 
M. flavescens 19   2 0 2 
M. fortuitum 302   20 3 23 
M. gadium 1   1 0 1 
M. gilvum 0   5 0 5 
M. goodii 15   1 1 2 
M. gordonae 1 447   2 8 10 
M. haemophillum 3   0 0 0 
M. hassiacum 1   0 0 0 
M. heckeshonense 1   0 0 0 
M. hiberniae 0   1 0 1 
M. chelonae 89   0 1 1 
M. chlorophenolicum 10   0 0 0 
M. immunogenum 7   0 0 0 
M. interjectum 4   0 0 0 
M. intracellulare 135   2 2 4 
M. kansasii 1 253   1 0 1 
M. kumamotonense 2   2 1 3 
M. lentiflavum 6   0 0 0 
M. mageritense 0   10 1 11 
M. malmoense 12   0 0 0 
M. marinum 12   0 0 0 
M. massiliense 0   1 0 1 
M. monacense 0   3 1 3 
M. mucogenicum 55   3 2 5 
M. neoaurum 23   0 0 0 
M. nonchromogenicum 19   0 1 1 
M. obuense 1   0 0 0 
M. palustre 0   1 1 2 
M. parafortuitum 2   2 0 2 
M. parascrofulaceum 0   5 3 8 
M. parmense 0   3 0 3 
M. peregrinum 8   3 2 5 
M. phlei 0   2 0 2 
M. porcinum 0   3 2 5 
M. poriferae 0   2 0 2 
M. psychrotolerans 0   0 1 1 
M. rhodesiae 0   1 1 2 
M. salmoniphilum 0   1 0 1 
M. saskatchewanense 0   3 5 8 
M. scrofulaceum 65   1 1 2 
M. senegalense 1   0 0 0 
M. senuense 0   1 0 1 
M. septicum 0   3 2 5 
M. simiae 2   1 0 1 
M. sinense 0   0 1 1 
M. smegmatis 197   2 0 2 
M. szulgai 10   1 0 1 
M. terrae komplex 37   10 6 16 
M. tokaiense 2   0 0 0 
M. triviale 19   0 0 0 
M. vanbaalenii 0   4 0 4 
M. vulneris 1   0 0 0 
M. xenopi 1 793   2 1 3 
M. sp. 101   18 12 30 
       
Celkem 6 556   154 71 225 
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Vyhodnotenie kvality vyčistenej vody a prevádzkových parametrov 

na 2 mestských ČOV s intenzívnym odstraňovaním  

dusíka a fosforu v SR 

 

Prof. Ing. Miloslav Drtil PhD., prof. Ing. Igor Bodík,PhD., Ing. 
 
Stanislava Vlčková 

 

Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 
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Abstrakt 

 

Príspevok sumarizuje poznatky z odstraňovania nutrientov na 2 veľkých ČOV v SR s kapacitou 

viac ako 100 000 EO. Diskutované sú technológie, hlavné prevádzkové problémy a ich riešenia 

a dosiahnuteľná kvalita vyčistenej odpadovej vody v porovnaní s existujúcou legislatívou. 

 

Kľúčové slová 

 

ČOV s odstraňovaním nutrientov, dosiahnuteľná kvalita vyčistenej vody, popis technológie, 

prevádzkové problémy a riešenia  

 

Úvod a ciele príspevku  

 

Zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ z roku 2003 vyplynulo aj to, že do konca roku 2010 sa v 

aglomeráciách s viac ako 10 000 ekvivalentnými obyvateľmi (EO) zabezpečí čistenie 

odpadových vôd spojené s odstraňovaním nutrientov. SR sa navyše deklarovala celá ako citlivá 

oblasť, čím sa úloha odstraňovať nutrienty ešte viac zvýraznila. Už niekoľko rokov po podpise 

Zmluvy o pristúpení bolo jasné, že tento cieľ sa nebude dať splniť. Ešte v rokoch 2014 – 2015 

sme evidovali v SR ČOV s kapacitou rádovo státisíce EO, kde sa nestihli dokončiť technológie 

odstraňovania nutrientov [1] (zrážanie fosforu už bolo viac menej realizované všade, ale 

odstraňovanie dusíka spojené s denitrifikáciou chýbalo). Je ale potrebné dodať, že záväzky 

v odstraňovaní nutrientov okrem SR v tom čase nesplnila prevažná väčšina štátov EÚ, nezávisle 

od toho, či bolo alebo nebolo celé územie vyhlásené za citlivú oblasť [2]. Napriek tomuto 

úvodu musíme skonštatovať, že práve kvôli odstraňovaniu nutrientov bolo obdobie od roku 

2003 v čistiarenstve revolučnou zmenou a že sa urobilo obrovské množstvo zmysluplnej 

práce. Najmä ekonomické, alej aj znalostné investície, boli výnimočné. Samozrejme by sme 

nemali zabudnúť na to, že v SR začala výstavba veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním 

nutrientov už koncom 90-tych rokov, aj bez prístupovej zmluvy.  

Aj keď sme zabezpečili odstraňovanie nutrientov na väčšine ČOV (čo reálne znamená 

odstraňovanie viac ako 70 % nutrientov v každej aglomerácii nad 10 000 EO), kvalita 

povrchových vôd sa zlepšuje len pomaly. Veľmi pravdepodobne tomu tak bude ešte dlhý čas, 

pretože v SR sú stále difúzne resp. plošné zdroje nutrientov významné a stále predstavujú viac 

ako polovicu z celkových zdrojov v povrchových vodách (podľa [3] viac ako 70 %; vo väčšine 

povodí viac ako 80 %). Pokiaľ sa podobne prísne opatrenia nezavedú aj mimo ČOV (najmä v 

poľnohospodárstve), bude zlepšovanie kvality povrchových vôd pomalšie než chceme a asi aj 

ako sme si predstavovali.  
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V príspevku sú predstavené výsledky dlhodobého monitoringu a prevádzkovania 2 mestkých 

ČOV s odstraňovaním nutrinetov. Jedná sa o ČOV s kapacitou nad 100 000 EO; sú to jedny 

z najväčších ČOV v SR. ČOV A je typická mestká ČOV s nevýznamným podielom priemyslu. 

ČOV B je špecifická aj tým, že je na ňu napojený významný potravinársky producent a podiel 

priemyslu je na tejto ČOV ca. 15 – 20 % v organickom znečistení, ca. 1 % v Pcelk a v Ncelk do 

1 %.   

ČOV A bola spustená do skúšobnej prevádzky v minulom roku 2016 po rekonštrukcii, v rámci 

ktorej sa inštalovalo už spomínané odstraňovanie nutrientov. ČOV bola  intenzívne sledovaná, 

často aj nad rámec legislatívnych požiadaviek a preto sa získala zaujímavá databáza výsledkov 

a skúseností. ČOV B je 9 rokov po rekonštrukcii a v minulom roku sa sledovala intenzívnejšie 

kvôli tomu, aby sa zvýšila účinnosť odstránenia nutrientov a aby sa eliminovali niektoré 

prevádzkové problémy (penenie, prerastanie kalu vláknitými mikroorganizmami atď.).  

 

Technológie na ČOV 

 

Na obidvoch ČOV sú inštalované: čerpacia stanica + hrubé hrablice + prevzdušňované lapačie 

piesku + usadzovacie nádrže + aktivácia s kruhovými dosadzovacími nádržami + anaeróbna 

mezofilná stabilizácia kalov + odvodnenie kalov v odstredivke. 

Na ČOV A sú prebytočný aj primárny kal zahusťované gravitačne a spoločne (nemalo by to tak 

byť, ale rekonštrukcia niektorých objektov vrátane oddeleného zahustenia prebytočného 

a primárneho kalu sa ešte len bude realizovať v blízkej budúcnosti). Na ČOV B je mechanické 

zahustenie prebytočného kalu a nie je zahusťovanie primárneho kalu. Na ČOV A odteká kalová 

voda na prítok do ČOV (zaústenie kalovej vody do regenerácie sa ešte len plánuje realizovať, 

ak by bolo treba posilniť odstraňovanie dusíka). Na ČOV B je kalová voda zaústená do 

regenerácie. 

 

Obr. 1: Technologická schéma aktivácie AnRDN s nitrifikáciou, denitrifikáciou a zvýšeným 

biologickým odstraňovaním fosforu. An – anaeróbny reaktor, D – denitrifikácia, N – 

nitrifikácia, R – regenerácia, DN - dosadzovacia nádrž, RVK – recirkulácia vratného kalu, PK - 

prebytočný kal, RI - interná recirkulácia  
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nepredpokladá, že by sa v regeneračných nádržiach  mal uplatňovať iný proces než je obnova 

akumulačnej kapacity organotrofných baktérií, prípadne redukcia výskytu niektorých 

vláknitých mikroorganizmov v aktivovanom kale. 

Všeobecná schéma technológie  AnRDN je na obr. 1.  Na ČOV A je možné interný recyklus 

alternovať až do anaeróbnej sekcie a tým pádom zmeniť systém AnRDN na DRDN (t.j. zvýšiť 

objem denitrifikácie a absenciu zvýšeného odstraňovania fosforu nahradiť zvýšeným zrážaním 

fosforu pre prípad, že by odstraňovanie dusíka nebolo dostatočne účinné). 

 

Porovnanie skutočných a projektovaných parametrov 

 

Z porovnania projektovaného a skutočného zaťaženia v roku 2016 v tab.1.  vyplýva: 

- ČOV A je v porovnaní s projektom menej zaťažená a ČOV B je v porovnaní s projektom viac 

zaťažená (tab.1; riadok 2 a 20). Ako ale ukážu v nasledujúcich kapitolách výsledky, takéto 

porovnanie (aj keď sa bežne aplikuje ako prioritné), nemusí  zďaleka rozhodovať o kvalite 

vyčistenej vody a účinnosti procesu v ukazovateľoch nutrientov (najmä dusíka). Rozhodujúce 

sú pomery BSK5 : Ncelk, resp BSK5 : Pcelk (tab.1; riadok 15 - 18 a 33 - 36) a tie sú na ČOV 

A významne nižšie (aj kvôli tomu, že tu nie je priemyselný producent najmä organického 

znečistenia). Na ČOV A je preto dosahovanie 10 mg/l Ncelk v odtoku náročnejšie. Pre 

korektnosť ale treba uviesť, že na ČOV B sú zase ale iné problémy spojené s napojením 

priemyselných odpadových vôd (penenie, vysoké koncentrácie anorganických solí, zrážanie 

struvitu v kalových objektoch atď.; podrobne ďalej)  

- ak sa zameriame na ČOV A, ktorá je charakterom odpadových vôd v podstate typickou 

„mestskou“ ČOV, vidíme podobný efekt, aký pozorujeme aj na ďalších ČOV v SR. Pomer 

organického znečistenia ku dusíku na prítoku do ČOV je nižší než projektovaný, čo sa okrem 

iného prejavuje aj tým, že ČOV sú v ukazovateli počet EO a kg/d BSK5 oproti projektu menej 

zaťažené než v ukazovateli kg/d Ncelk. Opačný efekt je u Pcelk, kde zaťaženie voči projektu 

v porovnaní s Ncelk vychádza nižšie (tab.1; riadky 2, 5, 9, 13). Súvisí to okrem iného aj s tým, že 

výpočty a projekcia ČOV vychádzajú v SR z platnej STN 75 6401 [5], ktorá je v SR dokonca 

záväznou pre projektovanie [6]. V STN sa uvádza produkcia BSK5 60 g/ob.d, Ncelk 11 g/ob.d, 

Pcelk 2,5 g/ob.d. Reálne čísla sú u Ncelk vyššie (orientačne 13- 14 g/ob.d; zatiaľ bez serióznej 

štatistickej analýzy) a u Pcelk nižšie (na úrovni 1,6 – 1,8 g/ob.d). Zároveň k horšiemu pomeru 

BSK5 : Ncelk prispievajú na viacerých ČOV dlhé stokové siete, ktoré sa posledné roky 

s obľubou v SR realizovali a v ktorých dochádza k anaeróbnemu rozkladu organických látok. 

Takisto je potrebné upozorniť aj na to, že v podzemných vodách infiltrovaných do kanalizácie 

sú v SR dusičnany skoro všade (bežne aj desiatky mg/l). Tie sa síce v stokách zdenitrifikujú, 

neprejavia sa v prítokovom Ncelk, ale určite znížia BSK5 na prítoku do ČOV (čo vyvolá aj ten 

efekt, že na prítoku vychádzajú kg BSK5/d a počet EO nižší než v skutočnosti je).  

Pozn.: k relatívne nízkym kg BSK5/d a počtom EO na prítokoch do ČOV, ktoré sú v súčasnosti 

v SR intenzívne sledované kvôli tomu, či prostriedky z EÚ projektov boli minuté racionálne, je 

potrebné uviesť, že na viacerých ČOV (najmä na menších ČOV) musia byť priemerné napr. 

celoročné zaťaženia nižšie než projektované. V priebehu roka je totiž počet obyvateľov 

vypúšťajúcich odpadové vody v danej aglomerácii menší (obyvatelia cestujú za prácou, do škôl 

a podobne), ale ČOV sa museli projektovať na stav, keď, zjednodušene, „všetci obyvatelia sú 

doma“ 
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Tab. 1: Porovnania projektovaného a skutočného zaťaženia obidvoch ČOV 

 
 Priemer za 

2016 

Projekt Skutočnosť vers. 

Projekt 

ČOV A 

1. Q24 (l/s) 1298 2001 -35 % 

2. EO (počet) 439243 616628 -29 % 

3. BSK5 prítok (mg/l) 235 214 +10 % 

4. BSK5 do aktivácie (mg/l) 141 150 -6 % 

5. BSK5 prítok (kg/d) 26355 36998 -29 % 

6. BSK5 do aktivácie (kg/d) 15812 25948 -39% 

7. Ncelk prítok (mg/l) 53 39 +36% 

8. Ncelk do aktivácie (mg/l)* 53 39 +36 % 

9. Ncelk prítok (kg/d) 5944 6743 -12 % 

10. Ncelk do aktivácie (kg/d)* 5944 6743 -12 % 

11. Pcelk prítok (mg/l) 6,5 9 -28 % 

12. Pcelk do aktivácie (mg/l)* 6,4 8 -20 % 

13. Pcelk prítok (kg/d) 729 1556 -53% 

14. Pcelk do aktivácie (kg/d)* 718 1383 -48% 

15. BSK5 : Ncelk v prítoku (mg/mg) 4,4 5,5 -20% 

16. BSK5 : Pcelk v prítoku (mg/mg) 36 24 +50 % 

17. BSK5 : Ncelk do aktivácie (mg/mg)* 2,7 3,8 -29 % 

18. BSK5:Pcelk do aktivácie (mg/mg)* 22 19 +16 % 

ČOV B 

19. Q24 (l/s) 330 389 -15 % 

20. EO (počet) 181526 173089 +5 % 

21. BSK5 prítok (mg/l) 382 309 +24 % 

22. BSK5 do aktivácie (mg/l) 267 216 +24 % 

23. BSK5 prítok (kg/d) 10891 10 385 +5 % 

24. BSK5 do aktivácie (kg/d) 7613 7259 +5 % 

25. Ncelk prítok (mg/l) 60 46 +30 % 

26. Ncelk do aktivácie (mg/l)* 60 46 +30 % 

27. Ncelk prítok (kg/d) 1710 1546 +10 % 

28. Ncelk do aktivácie (kg/d)* 1710 1546 +10 % 

29. Pcelk prítok (mg/l) 8,0 8,8 -9 % 

30. Pcelk do aktivácie (mg/l)* 7,0 7,8 -10 % 

31. Pcelk prítok (kg/d) 228 295 -23 % 

32. Pcelk do aktivácie (kg/d)* 200 262 -24 % 

33. BSK5 : Ncelk v prítoku (mg/mg) 6,4 6,7 -4 % 

34. BSK5 : Pcelk v prítoku (mg/mg) 48 35 +37 % 

35. BSK5:Ncelk do aktivácie (mg/mg)* 4,5 4,7 -4 % 

36. BSK5:Pcelk do aktivácie (mg/mg)* 38 28 +36 % 

*aj s nameraným resp. vypočítaným vplyvom nutrientov z kalovej vody 

- na ČOV A je kalová voda zaústená pred mechanický stupeň a jej vplyv na nutrienty sa tak môže 

priamo analyzovať vo vzorkách po usadzovaní (riadky 8, 10, 12, 14)      

- na ČOV B je kalová voda zaústená do biologického stupňa a preto neovplyvňuje priamo zloženie vody 

pritekajúcej do aktivácie; v týchto prípadoch sa ani nedá presnejšie analyzovať. Skutočný vplyv na 

zloženie a obsah nutrientov pritekjúcich do aktivácie v riadkoch 26, 28, 30, 32 sa mohol len dopočítať 

podľa [4, 5] 

 

-  zároveň na ČOV A, znovu podobne ako na iných ČOV v SR, sú hydraulické zaťaženia nižšie 

než projektované (tab.1; riadok 1; tiež sa počítajú podľa [6]). Následne sú aj vyššie zdržné doby 
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v usadzovacích nádržiach, čo spôsobuje vyššiu účinnosť odstránenia BSK5 v tomto stupni než 

bolo projektované. So zvyšujúcou sa zdržnou dobou sa výraznejšie zvyšuje účinnosť 

odstránenia BSK5 (od 15 až do 33 % podľa [4, 5]), pričom účinnosť odstránenia Ncelk a Pcelk 

zostáva približne rovnaká (ca. 8 -9 %). Výsledný efekt je, že skutočné zaťaženie biologického 

stupňa s BSK5 a takisto aj pomery BSK5 : Ncelk do aktivácie sú ešte nižšie (tab.1; riadky 6 a 17). 

A práve odstraňovanie Ncelk od tohto pomeru výrazne závisí. Aj z tohoto je zrejmé, že 

dosahovať prísne koncentrácie Ncelk pod 10 mg/l nebude jednoduché na žiadnej prevažne 

mestkej ČOV bez priemyselného zdroja organiky. Ale ako ukážu nasledujúce kapitoly, nie je to 

nemožné, len to chce intenzívne sledovanie procesu a odborné prevádzkovanie. Len pri 

ilustráciu: ČOV A je v organickom znečistení a v počte EO zaťažená o 29 % nižšie než bolo 

uvedené v projekte, ale v ukazovateli Ncelk je zaťažená už len o 12 % menej (tab. 1, riadok 2, 5 

a 9). Na prítoku do aktivácie je v organickom znečistení zaťaženie dokonca o 39 % nižšie než 

projektované, pričom v ukazovateli Ncelk je aktivácia zaťažená oproti projektu len o 12 % menej 

(tab. 1, riadky 6 a 10). Pre obsluhu tak vzniká oveľa náročnejšia situácia. Našťastie v platnej 

STN [5, 7] je výpočet biologického stupňa a odstraňovania dusíka uvedený s viacerými 

bezpečnostnými faktormi a tak prevažná väčšina ČOV v SR funguje a plní limity. 

Aj pre tieto skutočnosti nemôžeme posudzovať účinnosť ČOV a prácu obsluhy len  podľa 

zaťaženia s EO, ale musíme využívať všetky možnosti, ktoré nám technológia a zároveň aj 

legislatíva poskytujú. Samozrejme dôležité je aj to, aké sú technologické možnosti a kvalita 

dodanej techniky (tá je na rizikovejšej ČOV A v dobrom stave). 

 

Legislatíva veľkých ČOV v SR a možnosti jej využitia 

 

Limity pre vyčistenú odpadovú vodu v SR sú dlhodobý problém, ktorý stále rezonuje 

v odbornej verejnosti (aj keď riešenia by mohli byť oveľa jednoduchšie). Kvalitu odpadových 

vôd vypúšťaných do povrchových vôd určuje a povoľuje orgán štátnej vodnej správy podľa 

Nariadenia vlády SR 269/2010 [8]. Toto nariadenie definuje požiadavky na kvalitu vyčistenej 

vody podľa tzv. kombinovaného (emisno – imisného) princípu, tj. aby boli dosiahnuté  

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia („emisné koncentrácie“) podľa prílohy č. 6  

- a zároveň aby po zmiešaní vyčistených odpadových vôd v recipiente boli dosiahnuté imisné 

limity podľa prílohy č.5 a kvalitatívne ciele podľa prílohy č.2. 

Imisné limity povrchových vôd sú v hlavných ukazovateľoch mestských odpadových vôd BSK5 

= 7 mg/l, Ncelk = 9 mg/l, Pcelk = 0,4 mg/l, CHSK = 35 mg/l, NL neuvedené.  

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia (tzv. „emisné koncentrácie“) sú zadefinované ako 

záväzné a maximálne, t.j. môžu byť napr. po uplatnení kombinovaného prístupu znížené. Pre 

ČOV na 100 000 EO, tj. aj pre ČOV A a B platia tieto hodnoty (jedná sa o tzv. „p“ hodnoty, 

zjednodušene vzorky zlievané podľa predpísaného režimu): BSK5 = 15 mg/l, Ncelk = 10 mg/l, 

Pcelk = 1 mg/l, NL = 20 mg/l, CHSK = 90 mg/l, NH4-N = 5 mg/l. V SR neplatí limit Ncelk a Pcelk 

ako celoročný priemer, ale jedná sa o limit pre všetky vzorky s tým, že pri tejto veľkostnej 

kategórii je nutné odobrať a akreditovaným laboratóriom stanoviť kvalitu vody v minimálne 24 

vzorkách ročne (zlievaných proporcionálne k prítoku). Pri tomto počte vzoriek môžu 3 vzorky 

za posledný rok prekročiť požadované koncentrácie. 

Keďže dosahovať vo vyčistenej vode najmä 10 a 1 mg/l pre nutrienty nie je jednoduché,  

Nariadenie vlády 269/2010 [8] poskytuje pre prevádzkovateľa nasledovné „pomôcky“: 

- kvalita vyčistenej vody je splnená nielen vtedy, ak sa dosiahnu „emisné“ koncentrácie, ale aj 

keď sa dosiahne 70 % účinnosť odstraňovania Ncelk a 80 % Pcelk 

- akonáhle klesne teplota v biologickom stupni pod 12oC, platia tzv. Z1 limity (15 mg/l pre 

NH4-N a 25 mg/l pre Ncelk). Pri teplote pod 9oC sa koncentrácie dusíka nesledujú 

- vzorky sa neodoberajú počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, 

nárazovom topení snehu, havárii v ČOV alebo na stokovej sieti apod. 
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- v prípade, že veľkosť alebo kvalita recipientu sú rizikové a je potrebné uplatniť kombinovaný 

emisno – imisný prístup, tak ochranu pred iracionálne nízkymi  koncentráciami v odtoku tvorí 

tabuľka s tzv. “Dosiahnuteľnými hodnotami koncentrácií ukazovateľov znečistenia pri použití 

dostupných technológií čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd bez nadmerných 

finančných nákladov” (obdoba doterajších BAT-ov v ČR). Pre ČOV nad 100 000 EO sú 

uvedené hodnoty v “p” vzorkách nasledovne: BSK5 = 10 mg/l, Ncelk = 10 mg/l (Z1 = 15 mg/l), 

Pcelk = 0,7 mg/l, NL = 12 mg/l, CHSK = 55 mg/l, NH4-N = 3 mg/l (Z1 = 10 mg/l). Na prípadný 

dotaz, či uvedené koncentrácie nie sú príliš benevolentné, máme zatiaľ v SR odpovede: jednak 

máme ešte viac ako 30 % obyvateľstva nenapojeného na ČOV, jednak viac ako 70 % 

z celkového množstva nutrientov v povrchových vodách SR nepochádza z ČOV. 

Napriek tomu, že uvedené texty sú z Nariadenia vlády, resp. z jeho Metodického pokynu, nie je 

vôbec samozrejmé na slovenských ČOV ich využívanie (a bolo tomu tak aj na dotyčných ČOV 

a až teraz je snaha, aby sa tieto ustanovenia dostali do Rozhodnutí, resp. aby sa nevzorkovalo 

počas prívalových dažďov atď.).  

Problém je aj v tom, že v SR sú bežné ČOV, ktoré boli vyprojektované tak, že nepočítali 

s pomôckou 70 % resp. 80 % odstránenia nutrientov ako postačujúcej účinnosti čistenia. 

Paradoxne sa takto vyprojektovali aj tam, kde sa do tzv. „oprávnených nákladov“ nedostalo 

napr. kalové hospodárstvo ČOV, ale zároveň sa do týchto nákladov dostal nadbytočný objem 

denitrifikácie, interný recyklus, resp. dávkovanie externého substrátu. 

Pri určovaní požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody je potrebné evidovať aj povinnosť platiť 

poplatky za vypúšťané odpadové vody. Tieto poplatky sa platia, ak vo vyčistenej vode sú 

prekročené bilančné limity (kg znečistenia za rok) a zároveň aj koncentračné limity (mg/l) (v 

tomto prípade sa ale posudzuje celoročný priemer, tj. aj vzorky pri teplotách pod 12oC). Podľa 

Nariadenia vlády 755/2004 [9] sú spoplatniteľné ukazovatele aj Ncelk a Pcelk, pričom sa platí 

nasledovne: 

- pri viac ako 10000 kg/rok Ncelk a koncentrácii Ncelk nad 15 mg/l; resp. pri viac ako 75000 

kg/rok Ncelk a koncentrácii Ncelk nad 10 mg/l 

- pri viac ako 2500 kg/rok Pcelk a koncentrácii Pcelk nad 2 mg/l; resp. pri viac ako 7500 kg/rok 

Pcelk a koncentrácii Pcelk nad 1 mg/l. 

Pre ČOV A aj B z tohoto vyplýva, že poplatky sa nebudú platiť, ak celoročný priemer Ncelk 

bude pod 10 mg/l a Pcelk pod 1 mg/l. Ako vyplynie z nasledovnej kapitoly, k tejto situácii by po 

prijatých opatreniach a nastavenom spôsobe prevádzky na obidvoch ČOV malo dôjsť už 

v tomto roku. Na prípadnú otázku, prečo by sa teda mala klauzula o 70 – 80 % účinnosti 

odstraňovania nutrientov uplatňovať, keď potom vzniká riziko, že sa budú platiť poplatky za 

Ncelk, je odpoveď následovná: obsluha ČOV urobí všetko preto, aby celoročný priemer bol pod 

spoplatniteľné koncentrácie 10 a 1 mg/l. Ak ale v niektorých vzorkách vyjdú koncentrácie 

vyššie ale účinnosti budú postačujúce, pre ČOV nehrozia pokuty. 

 

Prevádzkové výsledky a opatrenia 

 

Obidve ČOV boli podrobne sledované počas celého minulého roku, pričom na základe 

výsledkov z prvej polovice roka boli prijaté viaceré opatrenia, ktorých úspešnosť bola 

vyhodnocovaná v druhej polovici roka. Vzhľadom na klimatické podmienky a teploty vody nad 

12oC nebola zatiaľ vyhodnotená zimná prevádzka (o nej sa dozvieme viac po tomto 

„arktickom“ januári 2017 a budeme o nej informovať odbornú verejnosť neskôr). 

Kvalita vyčistenej vody je v tab. 2. Na ČOV A sa jednalo o skúšobnú prevádzku, kde boli pre 

prvé etapy zadefinované menej prísne koncentrácie, ale ČOV sa porovnávala s hodnotami 

podľa Nariadenia vlády 269/2010 [8] (neplatenie pokút) a Nariadenia vlády 755/2004 [9] 

(neplatenie poplatkov), aby obsluha zistila, na čo ČOV v skutočnosti má. 
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Tab. 2: Kvalita vyčistenej odpadovej vody (koncentrácie sú uvedené ako priemerné hodnoty; 

čo je zjednodušené, ale pre účely porovnania postačujúce riešenie) 

 
 Prvý polrok 

2016 

Druhý polrok 

2016 

Požadovaná kvalita v 

„p“ vzorkách 

ČOV A - koncentrácie  

1. BSK5 (mg/l)) 3,6 3,5 15 

2. CHSK (mg/l) 15,8 18,5 90 

3. NL (mg/l) 10,8 11,3 20 

4. NH4-N (mg/l) 2,4 0,4 5 

5. Ncelk (mg/l) 14,8 9,0 10 (Z1 = 25 mg/l) 

6. Pcelk (mg/l) 0,71 0,73 1 

7. Ncelk  (mg/l) bezdažďové dni 14,6 8,8 10 (Z1 = 25 mg/l) 

8. Pcelk (mg/l) bezdažďové dni 0,70 0,65 1 

ČOV A - počet prekročení požadovaných koncentrácií vers. počet vzoriek 

9. BSK5  0 / 48 0 / 48 5 / 48* 

10. CHSK  0 / 48 0 / 56 5 / 48; 6 / 56* 

11. NL 1 / 48 1 / 48 5 / 48* 

12. NH4-N 5 / 48 0 / 61 5 / 48; 6 / 61* 

13. Ncelk  44 / 48 17 / 96 5 / 48; 9 / 96* 

14. Pcelk  8 / 48 12 / 96 5 / 48; 9 / 96* 

15. Ncelk  bezdažďové dni 30 / 34 7 / 82 4 / 34; 8 / 82* 

16. Pcelk bezdažďové dni 6 / 34 6 / 82 4 / 34; 8 / 82* 

ČOV B – koncentrácie 

17. BSK5 (mg/l) 7,6 6 15 

18. CHSK (mg/l) 46 36 90 

19. NL (mg/l) 14 10 20 

20. Ncelk (mg/l) 12,8 6,5 10 (Z1 = 25 mg/l) 

21. Pcelk (mg/l) 0,51 0,19 1 

ČOV B  - počet prekročení požadovaných koncentrácií vers. počet vzoriek 

22. BSK5  1 / 23 0 / 23 3 / 23* 

23. CHSK  0 / 23 0 / 23 3 / 23* 

24. NL  3 / 23 0 / 23 3 / 23* 

25. Ncelk  16 / 23 1 / 23 3 / 23* 

26. Pcelk  4 / 23 0 / 23 3 / 23* 

*Povolené počty prekročení sú podľa Nariadenia vlády [8]; vo všetkých vzorkách bolo 

dosahované viac ako 70 % - né odstránenie Ncelk a viac ako 80 % - odtsránenie Pcelk  
 

Hlavný problém obidvoch ČOV boli vysoké koncentrácie Ncelk a prekračovanie povoleného 

počtu vzorek s vyššími koncentráciami u Ncelk a u Pcelk počas prvého polroku 2016 (v tab. 2 

uvedené boldom). Organické znečistenie na odtoku bolo na obidvoch ČOV v poriadku. Väčšie 

problémy s nutrientmi boli logicky na ČOV A, nielen kvôli horšej kvalite vody, ale aj kvôli 

uvedeniu do skúšobnej prevádzky. 

V druhej polovici roka po prijatých opatreniach došlo k zlepšeniu kvality vyčistenej vody. 

Určite sa jedná o najvyššiu racionálnu kvalitu vyčistenej mestskej odpadovej vody a akékoľvek 
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znižovanie už teraz dosahovaných koncentrácií považujeme za plýtvanie peňazí, ktoré 

vodárenské spoločnosti môžu minúť zmysluplne aj inde. 

Rozhodujúce opatrenia prijaté na obidvoch ČOV v polovici roku 2016 boli nasledovné: 

 

- keďže na obidvoch ČOV je predradená denitrifikácia, rozhodujúci vplyv na zvýšenie 

účinnosti odstránenia dusíka má recirkulačný pomer R vztiahnutý ku prítoku. (Účinnosť 

denitrifikácie sa rovná Ed = R / (R+1), pričom R je súčet recyklu vratného kalu a interného 

recyklu z nitrifikácie do denitrifikácie) [4, 5]. Aby sa na odtoku dosiahla konentrácia Ncelk 10 

mg/l, recirkulácia pri tak vysokých koncentráciách Ncelk do aktivácie (tab. 1, riadok  8 a 26) 

vychádza pre obidve ČOV na úrovni 4,6. Pre ČOV A sa jedná pri prítoku z riadku 1 o prietok 

vratného kalu + interného recyklu na úrovni 6000 l/s a pre ČOV B pri prietoku z riadku 19 na 

úrovni 1500 l/s. Po zvýšení recirkulácie na túto úroveň v polovici roka 2016 obidve ČOV začali 

dosahovať koncntrácie Ncelk pod 10 mg/l.  

Pôvodne boli ČOV vyprojektované na prítoky podľa riadkov 1 a 19 a koncentrácie Ncelk do 

aktivácie podľa riadkov 8 a 26 (vyššie prítoky, nižšie koncentrácie). Vyprojektované 

recirkulačné pomery pre dosiahnutie 10 mg/l v odtoku boli na úrovni 3 (ČOV A) a 4 (ČOV B); 

tj. kapacita dodanej recirkulácie bola a je na úrovni 6000 a 1550 l/s. 

Z porovnania súčasných recyklov a vyprojektovaných kapacít recirkulácie na obidvoch ČOV 

vyplýva, že pri ďalšom zvýšení prítoku resp. koncentrácie Ncelk do aktivácie nebude súčasná 

kapacita recirkulácií stačiť na dosahovanie Ncelk pod 10 mg/l. Ak bude akceptované, že stačí 

odstraňovať 70 % Ncelk (čo by malo platiť automaticky, aj keď údaj o percentuálnej účinnosti 

odstraňovnia dusíka nie je uvedený v Rozhodnutiach), tak pokuty nehrozia. Ale poplatky za 

Ncelk budú  prevdepodobne realitou 

 

- ďalšou možnosťou, ako zvýšiť účinnosť odstránenia Ncelk, je zväčšiť objem 

denitrifikácie. V technológii AnRDN sa to dá, ak interný recyklus posunieme do anaeróbie 

(samozrejme ak sú pre to vyprojektované podmienky). Zmenší sa alebo úplne sa odstráni 

anaeróbny objem, čo zníži zvýšené biologické odstraňovanie fosforu, ale to sa dá nahradiť 

zvýšeným dávkovaním zrážacieho činidla. Na ČOV B sa takto posunul interný recyklus do 

poslednej sekcie anaeróbie (neodstavila sa úplne, len sa zmenšil jej objem v prospech 

denitrifikácie) a tak to bolo ponechané aj v druhej polovici roka 2016. Na tejto ČOV zmenšenie 

aneróbneho objemu a zníženie účinnosti biologického odstraňovania fosforu nie je problém, 

pretože tu sa zráža fosfor v nadbytku (viď ďalší text). Vzhľadom na relatívne vysokú 

koncentráciu organických látok v odpadovej vode je reálne, že toto opatrenie podobne ako aj 

zvýšený recyklus prispeli z odstráneniu Ncelk. 

Na ČOV A sa podrobne porovnávali 2 alternatívy: v auguste bol interný recyklus zaústený na 

začiatok anaeróbie, tj. celý jej objem sa zmenil na denitrifikačný reaktor a systém sa 

prevádzkoval ako DRDN. Ostatné mesiace bol systém prevádzkovaný ako AnRDN, tj. interný 

recyklus bol zaústený až za anaeróbiu do denitrifikácie. Rozdiel medzi AnRDN a DRDN sa 

z pohľadu odstraňovania Ncelk ukázal ako zanedbateľný: v auguste Ncelk = 9,2mg/l, čo bolo na 

rovnakej úrovni ako ostatné mesiace v 2.polroku (9 mg/l; tab. 2, riadok 5). Naopak toto 

opatrenie prinieslo skôr negatívne výsledky; po odstavení anaeróbie sa musel viac zrážať fosfor 

(spotreba síranu železitého bola 12,5 t/d…12 mgFe/l (0,2 mmol/l), ostatné mesiace bola 

spotreba 8 až 10 t/d; 8 – 9,7 mg/l; 0,15 – 0,18 mmol/l). Na otázku, prečo zväčšenie 

denitrifikačného objemu o 16284 m
3
, tj. o ca. 3,5 hod zdržnej doby, nezvýšilo odstraňovanie 

dusíka denitrifikáciou, je odpoveď spojená najmä s tým, že na účinnejšiu denitrifikáciu veľmi 

pravdepodobne už chýbal organický substrát (na ČOV A je pomer BSK5 : Ncelk veľmi nízky; 

2,7; tab. 1 riadok 17). Ako optimálny spôsob prevádzky aktivácie pri súčasných zaťaženiach a 

letných, resp. jesenných teplotách sa potvrdil AnRDN. Systém DRDN je k dipozícii do 
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budúcnosti, ale bude potrebné zvážiť, či ho nespojiť aj s dávkovaním externého organického 

substrátu, resp. či ešte viac neposilniť internú recirkuláciu  

 

-  na ČOV A sa dávkuje na dozrážanie fosforu roztok Fe (dávky sú uvedené o nieľko 

riadkov vyššie). Na ČOV B vychádzajú štandardné dávky zrážacieho činidla fosforu 2,5 t/d 

(dávkuje sa tam zmes Fe a Al; priemerná dávka vychádza 1,2 mg/l Fe + 3 mg/l Al; spolu 0,13 

mmol /l Al+Fe). Na ČOV A sa odstraňuje v priemere 5,7 mg/l Pcelk (0,18 mmol/l) a na ČOV B 

6,8 mg/l Pcelk (0,22 mmol/l) (tab 1 riadok 12 a 30 vers. tab. 2 riadok 6 a 21). Pomer zrážaceho 

činidla k odstránenému fosforu vychádza na ČOV A 0,8 – 1 (pomery v mmol Fe : mmol P) a na 

ČOV B 0,6 (pomery v mmol (Fe + Al) : mmol P). Ak zvážime, že podľa chemickej 

stechiometrie je potrebné na 1 mg odstráneného fosforu minimálne 1,5 mmol Fe resp (Fe + Al), 

potom je zrejmé, že zvýšené biologické odstraňovanie fosforu musí prebiehať na obidvoch 

ČOV (aj keď často zaznievajú skeptické názory na jeho účinnosť pri vodách, kde je nízky 

pomer BSK5 ku nutrientom). Najmä ČOV A potvrdzuje, že aj pri nízkych pomeroch BSK5 : 

Ncelk a Pcelk (2,7 a 22; tab. 1, riadok 17, 18) zvýšené biologické odstraňovanie prebieha. 

Potvrdili to aj merania profilu fosforečnanov PO4-P v jednotlivých sekciách aktivácie na 

obidvoch ČOV (PO4-P vo filtrovanej vzorke aktivovaného kalu; merané v čase, keď na 

obidvoch ČOV bol nastavený systém AnRDN s interným recklom do denitrifikácie): 

  ČOV A:  prvá anaeróbna sekcia = 1,5 mg/l; posledná anaeróbna sekcia = 7 mg/l;  

 prvá denitrifikačná sekcia = 1,9  mg/l; posledná denitrifikačná sekcia = 1,7 mg/l;  

 posledná nitrifikačná sekcia; nátok do dosadzovacích nádrží =  0,2  mg/l 

ČOV B: prvá anaeróbna sekcia = 6,5 mg/l; posledná anaeróbna sekcia = 9,3 mg/l;

prvá denitrifikačná sekcia= 5,5  mg/l; posledná denitrifikačná sekcia= 5,4 mg/l; 

posledná nitrifikačná sekcia; nátok do dosadzovacích nádrží =  0,3  mg/l. 

Tento profil, tj. nárast PO4-P v anaeróbii a následný prudký pokes v anoxii a oxii jednoznačne 

potvrduje zvýšené biologické odstraňovanie fosforu [4]. Na ČOV B bol nárast PO4-P 

v anaeróbii prudší a rychlejší, čo je z dôvodu vyšších koncentrácií organických látok vo vode 

do aktivácie. Zároveň aj pri nižších dávkách Fe + Al (0,6 mmol na mmol odstráneného Pcelk) sú 

v odtoku z ČOV B nižšie koncentrácie (Pcelk pod 0,2 mg/l; tab. 2, riadok 21), čo potvrdzuje 

účiinnejšie biologické odstránenie fosforu. Na otázku, prečo sa dávky Fe + Al na tejto ČOV 

teda neznížia, je odpoveď spojená s výskytom penotvorných mikroorganizmov, najmä 

Microthrixu parvicella. Pena v akivácii je bežnou súčasťou tejto ČOV. Na prvý pohľad možno 

nevyzerá pekne, ale kým pena nepretečie a neflotuje v dosazovacích nádržích, je všetko 

v poriadku. Jednoznačne sa potvrdilo, že práve uvedené dávky Fe a Al pomáhajú. Bez Al sa 

pena objavuje v dosazovacích nádržích a vytláča sa aj z anaeróbnych stabilizačných nádrží 

kalu. Preto na tejto ČOV sa Al dávkuje celoročne. Akonáhle sa zvýši výskyt peny (napr. pri 

ochladení odpadových vôd), dávky Al + Fe sa zvýšia aj dvojnásobne (z 1,2 mg/l Fe + 3 mg/l Al 

až na 2,4 mg/l Fe + 6 mg/l Al). Podľa [10] je odporúčaná koncentrácia pre typické metské 

odpadové vody bez výrazného priemyslu pre potlačenie Microthrix parvicella na úrovni 0,9 

mg/l Fe + 2,4 mg/l Al. Zatiaľ toto opatrenie zaberalo a žiadny iný spôsob na udržanie peny 

v rozumných hraniciach (nie odstránenie peny !) sa na tejto ČOV nenašiel. Nadmerný výskyt 

peny je veľmi pravdepodobne spojený s napojeným priemyslom a relatívne dlhou zdržnou 

dobou odpadovej vody v anoxických a anaeróbnych nádržiach; je to „daň“ za vysokú účinnosť 

biologického odstraňovania  nutrientov (viď tab.2, riadok 20 a 21) 

 

- účinné biologické odstránenie dusíka a fosforu súvisí okrem iného aj s optimálne 

nastavenou aeráciou, tj. v anaeróbii a denitrifikácii 0 mg/l a nie príliš vysoké koncentrácie O2 v 

nitrifikačných objemoch. Dosiahnuť minimálne koncentrácie O2 v anaeróbii a anoxii nie je 

problém. Náročnejšie je, aby obsluha podľa aktuálnej situácie  na ČOV nastavila optimálny O2 

režim v oxii, tj. aby O2 nebolo príliš veľa, ale ani príliš málo a aby sa tak nezhoršila účinnosť 
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nitrifikácie a nezvýšil rast penotvorných vláknitých mikrorganizmov. Nastaviť O2 na optimálne 

koncentrácie, navyše tam, kde je nitrifikačný objem rozdelený do sekcií, nie je úplne 

jednoduché.  

Na ČOV A sa ukázal ako vyhovujúci režim aerácie tak, aby koncentrácie O2 v týchto sekciách 

boli od 2 mg/l cez 1,5 mg/l až pod 1 mg/l v posledných sekciách nitrifikácie. Na ČOV B 

nitrifikácia nie je rozdelená do sekcií a tu je udržanie kyslíka jednoduchšie. Navyše v situácii, 

keď zaťaženie aktivácie je už vyššie než projektovaná kapacita (tab. 1, riadok 22, 24, 26, 28). 

Tu sa udržuje koncentrácia O2 na úrovni 1 mg/l nielen kvôli obsluhe, ale aj kvôli kapacite 

dúchadiel. Obsluha má síce menej náročnú úlohu pri nastavení aerácie, ale zase akýkoľvek 

deficit O2 sa môže prejaviť nadmerným penením a tak musí viac strážiť dávkovanie Fe + Al 

koagulantu. 

Ako ukazujú výsledky, nastaviť a udržať optimálny O2 režim sa dá a určite je možné 

prevádzkovať takýto systém aj s koncentráciami hlboko pod 2 mg/l, než zvykne odborná 

literatúra odporúčať [4, 5]. Redukovaná aerácia (ak sa zvládne) prináša aj ďalšiu prevádzkovú 

výhodu: spotreby elektrickej energie sú výrazne nižšie. V [11] sa uvádza pre tento typ a veľkosť 

ČOV špecifická spotreba 1,2 kWh/kg BSK5 (s rozsahom od 1 až nad 2 kWh/kg BSK5). Tieto 

čísla platia pre najmodernejšie vybavené ČOV s odstraňovaním nutrientov a s anaeróbnou 

stabilizáciou kalu a s optimálnou prevádzkou (jedná sa o údaje z benchmarkingu ČOV 

s kapacitou nad 50 000 EO v Rakúsku a Nemecku). Na ČOV A  vychádzajú priemerné mesačné 

spotreby energií 1,1 – 1,5 kWh/kg BSK5 a na ČOV B dokonca 1,0 – 1,4 kWh / kg BSK5 (je to 

čistá spotreba kWh na čistenie odpadových vôd, bez započítania kogenerácie). To sú po veľmi 

dobrej kvalite odtoku ďalšie mimoriadne pozitívne čísla, ktoré sa dajú dlhodobo dosahovať 

 

- akonáhle uvádzame tento komplexný prehľad dosiahnuteľného, musíme upozorniť aj na 

ďalšie možné riziko. Na ČOV B s priemyselným producentom evidujú okrem penenia ďalší 

prevádzkový problém. Je to mimoriadne vysoká produkcia zrazenín (najmä struvitu [12]) 

v kalovom potrubí v homogenizačnej nádrži a potrubí pred a po odstredivke, tj. v tých 

objektoch kalového hospodárstva, kde vplyvom stripovania CO2 stúplo pH kalovej vody. 

Zrazeniny sa musia niekoľkokrát mesačne z potrubí manuálne vyberať. Na otázku, prečo 

v dnešnej dobe sa musí struvit vyberať manuálne a prečo sa nedá jednoducho a rýchlo rozpustiť 

(aspoň tak, ak to ponúkajú niektoré firmy na svojin web stránkach; podotýkame, že nie 

slovesnké ani české) je odpoveď následovná: v laboratórnych testoch vyšlo, že pri pH 2 až 3 

bez miešania (čo sú podmienky v potrubí) trvá rozpúsťanie 1 až 2 týždne. Pri vyšších pH ešte 

dlhšie; navyše na rozpúšťanie treba použiť organické kyseliny (kyselina octová). Ak chceme 

skrátiť dobu rozpúšťania pod 1 týždeň (2 týždne rozpúšťať struvit v týchto objektoch znamená 

aj odstaviť odvodňovanie na 2 týždne), potom je potrebné aplikovať mimoriadne kyslé a  

agresívne prostredie (pH až pod 0,5). Toto pH nemusí len rozpúšťať struvit, ale aj samotný 

materiál potrubí a armatúr. K obmedzenému rozpúšťaniu môžu prispievať aj zrazniny Fe a Al, 

ktorých vyšší výskyt je na tejto ČOV nutnosťou kvôli peneniu. Preto sa navrhlo na prvý pohľad 

„neinžinierske“  riešenie, že potrubie do a z odstredivky bude rozoberateľné a s prístupom pre 

obsluhu, ktorá ho bude môcť manuálne čistiť (čo je síce fyzicky náročnejšie, ale nebude to trvať 

týždne). 

 

Okrem týchto, v podstate technologických opatrení, je potrebné upozorniť aj na ďalšie aspekty, 

ktoré sú na prvý pohľad jednoduché, ale nie vždy na ČOV v SR aplikované. O využití 

paragrafov z Nariadenia vlády [8] o 70 – 80 % účinnosti ako postačujúcej sa už písalo. Či je 

absencia týchto % v Rozhodnutiach dôvod na to, že ČOV musí dosahovať 10 mg/l Ncelk a 1 

mg/l Pcelk za akejkoľvek situácie vyzerá ako právny problém; ale akonáhle je tento paragraf 

v Nariadení vlády [8], mal by platiť na ČOV automaticky. A mal by sa využívať, pretože 

dosahovať najmä 10 mg/l Ncelk je vážna vec... 
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Druhým problémom, ktorý stojí za spomenutie, je odber a analýza vzoriek počas dní s 

„prívalovými dažďami, topením snehu a havárií“. Čo je to topenie snehu a havária je viac 

menej jasné, ale čo je „prívalový dážď“ nie je v slovenskej legislatíve [8,9] exaktne definované. 

Absencia defínicií vytvára problémy v nazeraní na to, či daná vzorka má byť alebo nemá byť 

vyhodnocovaná. Navyše kapacity akreditovaných laboratórií, a čo je horšie aj kapacity 

kontrolných laboratórií správcov tokov („povodí“) sú obmedzené a tak sa odbery bežne 

realizujú nie podľa situácie na ČOV, ale podľa naplánovaného harmonogramu. V SR, kde sú 

bežné stokové siete so stovkami km je normálne, že akýkoľvek dážď znamená vypláchnutie 

kanalizácie a výrazné zhoršenie kvality  odpadovej vody na prítoku aj odtoku v daný deň (a 

pritom ČOV bude prevádzkovaná na najvyššej možnej odbornej úrovni). Že tieto dni sú naozaj 

rizikom, svedčí  porovnanie dní bez intenzívnych dažďov resp. s nimi v tab. 2, ktoré sa 

realizovalo na ČOV A. Táto ČOV bola sledovaná aj vzhľadom na skúšobnú prevádzku oveľa 

častejšie než počas bežnej prevádzky (v ukazovateľoch Ncelk a Pcelk sa vzorkovalo skoro každý 

druhý - tretí deň, nezávisle od dažďov). Z tab. 2 riadkov 5 až 8 vyplýva, že v bezdažďové dni sú 

koncentrácie o čosi nižšie, ale oveľa názornejšie je porovnanie riadkov 13 a 15, resp. 14 a 16. 

V 2.polroku 2016 sa odobralo z 96 vzoriek, z toho 14 dní boli intenzívne dažde (to je rozdiel 

v počte 82 a 96 vzoriek). Práve počas daždivých dní bol velký počet analýz s koncentráciami 

Ncelk a Pcelk nad 10 a 1 mg/l (aj keď stále s účinnosťou odstraňovania viac ako 70 a 80 %). 

Povolený počet vzoriek prekračujúcich koncentračné limity by sa splnil len vtedy, ak by sa 

vzorky počas týchto mimoriadnych situácií neodoberali. Navyše tieto vzorky zbytočne 

„skresľujú / zhoršujú obraz“ o účinnosti ČOV a o práci obsluhy. 

 

Pre bližšie poznanie obidvoch ČOV a prípadné dopočítanie ďalších technologických 

parametrov je uvedená tabuľka 3 s rozhodujúcimi objemami a zaťaženiami biologického stupňa 

obidvoch ČOV. 

 

 

Tab. 3: Rozhodujúce parametre (priemer 2016) biologického stupňa obidvoch ČOV 

 
 ČOV A ČOV B 

Aktivačná nádrž – celkový objem (m3) 111915 33362 

Ananeróbny stupeň An – objem (m3) 16284 2250 

Denitrifikačný stupeň  D - objem (m3) 42858 15052 

Nitrifikačný stupeň N - objem (m3) 42962 11280 

Regeneračný stupeň oxický R – objem (m3)  9811 4780 

Dosadzovacie nádrže – objem (m3) 64848 9600 

Dosadzovacie nádrže – plocha (m2) 21856 4080 

Zaťaženie celej aktivácie An+D+N (kg BSK5/m3d) 0,141 0,228 

Zaťaženie aktivácie bez anaeróbie D+N (kg BSK5/m3d) 0,165 0,245 

Vek kalu v celej aktivácii An+D+N (d) 33 24 

Vek kalu v aktivácii bez anaeróbie D+N (d) 30 20 

 

 

Záver 

 

Dosahovať kvalitu vyčistenej vody v ukazovateľoch Ncelk a Pcelk pod 10 a 1 mg/l na metských 

ČOV s kapacitou nad 100 000 obyvateľov sa dlhodobo dá, ale určite to vyžaduje kontinuálnu a 

expertnú obsluhu, neustále konfrontovanie a prijímanie správnych technologických opatrení a 

v neposlednom rade aj využívanie všetkých možností, ktoré poskytujú platné legislatívne 

predpisy. 
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Abstrakt 

V současné době se v životním prostředí hromadí rozmanité chemické látky, které mohou mít 

při dlouhodobé expozici negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka a jiné necílové 

organismy. Mezi takové látky patří i pesticidy. Rezidua pesticidů se postupně dostávají do 

různých složek životního prostředí (ŽP) a následně mohou vstupovat do potravinového řetězce. 

Proto je důležité začít včas tyto látky v ŽP monitorovat. Přítomnost pesticidů a jejich 

metabolitů v ŽP je v posledních letech čím dál častěji diskutovaným tématem a vzhledem 

k pozitivním nálezům se ukazuje, že právem. Stále roste tlak na sledování širšího rozsahu látek 

včetně metabolitů, a to především těch s předpokládaným výskytem v dané oblasti, avšak při 

výběru látek je zapotřebí analyzovat širší území a brát v potaz také chování látek v ŽP.  

Podzemní krasové vody v chráněné krajinné oblasti Moravský kras (CHKO Moravský kras) 

mají dvojí význam, jsou domovem ojedinělých vodních bezobratlých organismů, a stejně tak 

zdrojem pitné vody. Tyto vody byly vždy považovány za „čisté“, protože se právě vyskytují 

v chráněné krajinné oblasti, kde se předpokládá, že bylo a je zemědělské hospodaření 

s pesticidními přípravky vzhledem k ochraně přírody dlouhodobě omezováno. 

V roce 2015 a 2016 byl na vybraných místech CHKO Moravský kras proveden testovací 

monitoring na cca 350 pesticidních látek. Cílem monitoringu bylo zjistit, zda aplikace pesticidů 

na orné půdě ovlivňuje kvalitu krasových podzemních vod. Výsledky analýzy prokázaly 

přítomnost látek, které jsou klasifikovány jako potenciální kontaminanty podzemních vod.   

 

1. Úvod 

1.1. Pesticidy  

Pesticidy jsou chemické látky určené k likvidaci škodlivých činitelů. S růstem světové 

poptávky po zemědělských produktech roste potřeba na zvyšování výnosů a s tím spojenou 

spotřebu pesticidních látek. Pesticidy samotné zemědělskou produkci nezvyšují, ale brání 

jejímu snížení vlivem působení škodlivých organismů. K hlavním zdrojům znečištění životního 

prostředí patří používání pesticidů v zemědělství (v polním, lesním a vodním hospodářství), jde 

zejména o velkoplošné aplikace. Avšak kontaminace nepochází jen ze zemědělské spotřeby, 

tyto látky jsou ve velké míře aplikovány při udržování okolí silnic a dálnic, při údržbě železnic, 

ve veřejném zdravotnictví a hygieně, ale také na městských plochách a stále častěji v 

domácnostech. Nesmíme opomenout nepřímé zdroje kontaminace a to erozivní činnost větru, 

splachování a splavování půdy – to je důležité si uvědomit. Často se setkáváme s pozitivními 

nálezy pesticidních látek tam, kde bychom jejich výskyt vůbec nečekali, což nemusí být vždy 

přímo důsledkem přímé aplikace přípravků na ochranu rostlin v dané lokalitě, ale může to být 

způsobeno právě poměrně snadným šířením (transportem) těchto látek v ŽP, čemuž také 

napomáhá charakter lokality – výskyt pole na kopci a zdroj vody v údolí.   
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1.2. Chování pesticidů v ŽP  
Schopnost předvídat chování pesticidních látek v ŽP závisí na fyzikálně-chemických 

vlastnostech dané sloučeniny. Mezi důležité fyzikálně-chemické vlastnosti patří například: 

teplota tání/varu, rozpustnost ve vodě, koeficient sorpce, bioakumulační faktor atd. Odhaduje 

se, že ačkoli se pesticidy aplikují dle zásad tzv. správné zemědělské praxe (GAP) tak jen 65% 

přípravku použitého na ošetření postřikem zasáhne listovou plochu, 25% půdu a 10% se již 

během aplikace odpaří do atmosféry. Po kontaminaci atmosféry se pesticidy váží na pevné 

částice rozptýlené v atmosféře a jsou dále transportovány do vzdálených lokalit. Kromě 

fyzikálně-chemických vlastností je přestup pesticidu do jednotlivých složek životního prostředí 

ovlivněn povětrnostními podmínkami (teplota okolí, dešťové srážky, rychlost větru) a zásadní 

vliv má také druh půdy. S deštěm se mohou rezidua pesticidů a jejich metabolitů dostávat z 

nadzemních částí rostlin do půd a dále do podzemních a povrchových vod. Teplé a větrné 

počasí s drobnými srážkami také příznivě ovlivňuje odpařování pesticidů do atmosféry. 

Pesticidy se nejlépe sorbují na jílovité půdy s vysokým obsahem organického materiálu, 

nejhůře pak do půd písčitých či vápencových. Pesticidy, které se nesorbují v půdě, mají 

vysokou mobilitu půdou a stávají se tak potenciálními kontaminanty vod.  

Příkladem pesticidů s velkým sklonem k sorpci mohou být triazinové pesticidy (atrazin, 

cyanazin), naopak nízké tendence k sorpci a tedy vysokou mobilitu půdou mají např. 

močovinové pesticidy, fenoxyalkanové pesticidy (MCPA, 2,4-D) ale také metabolity pesticidů, 

které jsou polárnější než výchozí látky (triazinové, chloracetanilidové metabolity), jejichž 

pozitivní nálezy ve vodách jsou časté.  

 

Obr.1: transport pesticidních látek v životním prostředí  

 
 

Důležitým ukazatelem z pohledu pesticidů je perzistence, jenž vyjadřuje poločas života, tzn. 

dobu, za kterou obsah látky v prostředí klesne na polovinu. Pesticidy dle poločasu rozpadu 

rozdělujeme do 3 kategorií: 

Neperzistentní pesticidy - poločas rozpadu je menší než 30 dnů (např.: fenoxyalkanové 

pesticidy, karbamátové pesticidy, glyfosát) 

Středně perzistentní pesticidy - poločas rozpadu je 30 - 100 dnů (např.: močovinové 

pesticidy, organofosforové pesticidy) 

Vysoce perzistentní pesticidy - poločas rozpadu je více než 100 dnů (triazinové pesticidy, 

organochlorové pesticidy, ukazuje se, že i chloracetanilidové pesticidy) 
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Poločas rozpadu, nemůže být uváděno jako jedno číslo, to jak se v jednotlivých 

složkách životního prostředí účinné látky rozkládají, závisí na podmínkách, ve kterých se 

vyskytují (fyzikální, chemická, biologická degradace). Nejpomaleji k rozpadu dochází 

v anaerobním prostředí, s nízkou teplotou, bez přístupu světla a v nepřítomnosti organismů. 

Také je důležité si uvědomit, že poločas rozpadu je v literatuře uváděn pro výchozí látky nikoli 

však pro jejich rozkladné produkty (metabolity), které často v ŽP přetrvávají delší dobu a 

mohou vykazovat stejnou nebo vyšší toxicitu, takové metabolity jsou označovány jako 

relevantní a platí pro ně stejné hygienické limity jako pro účinné látky. V České republice jsou 

v současné době čtyři často vyskytující se metabolity klasifikovány jako relevantní a to 

acetochlor OA, acetochlor ESA, atrazin-desethyl, atrazin-desisopropyl. 

 

1.3. Spotřeba pesticidů 

Celosvětová roční spotřeba pesticidů je v rozmezí 2-2,5 miliónů tun. V České republice se 

každoročně spotřebuje přibližně 5 000 tun účinných látek pesticidů, před 50 lety to bylo 18 500 

tun.  Celosvětově je registrováno více než 800 účinných látek pesticidů, v České republice se 

v současné době používá přibližně 450 druhů účinných látek, před 50 lety to bylo 150 druhů 

účinných látek. Účinné látky pesticidů můžeme dle chemické povahy dělit do cca 100 tříd – 

např. triazinové, karbamátové, fenoxyalkanové, chloracetanilidové, organochlorové, 

organofosforové pesticidy,  glyfosáty a další. V okrese Blansko se ročně spotřebuje cca 40 tun 

účinných látek pesticidů viz.tabulka 1. Účinné látky jsou nejčastěji aplikovány při pěstování 

obilovin, kukuřice a olejnin – řepka, slunečnice viz. tabulka 2.  
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Tab. 1: nejvyšší spotřeby pesticidních látek v zemědělství v okrese Blansko v letech 2013 – 

2015 

Spotřeba účinná látka (kg;l) r.2013 r.2014 r.2015 

glyfosát 8500 9000 9000 

chlormekvát 6500 6500 5600 

tebukonazol 1300 1800 2400 

pethoxamid 600 1000 1620 

terbuthylazin 900 1500 1600 

metazachlor 1250 1250 1400 

prochloraz 900 1000 1300 

chlorotoluron 750 650 1200 

dimethenamid 850 1100 1000 

chlorpyrifos 1250 1350 800 

metamitron 650 650 750 

isoproturon 850 500 650 

metolachlor 550 500 650 

propiconazol 550 650 650 

spiroxamin 550 1000 620 

pendimethalin 200 800 600 

2,4-D 600 531 500 

prothiokonazol 350 500 500 

epoxikonazol 330 350 450 

fenpropidin 600 850 450 

azoxystrobin 280 300 350 

dimethachlor 950 500 300 

chloridazon 100 486 300 

dikvát 100 100 280 

ethofumesát 200 250 250 

MCPA 700 530 250 

thiacloprid 300 260 250 

thiofanát-methyl 100 150 250 

bentazon 200 180 240 

cyprokonazol 250 270 200 

acetochlor 630 0 0 
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Tab. 2: přehled vybraných účinných látek a jejich aplikace na plodiny (srovnáno se spotřebou 

v okrese Blansko) 

Účinná látka aplikace na plodinu spotřeba (kg;l) 

2,4-D obiloviny, kukuřice, pícniny >500 

acetochlor kukuřice, řepka 0 

alachlor řepka 0 

Atrazin kukuřice 0 

azoxystrobin obiloviny, olejniny < 500 

bentazon luskoviny, jeteloviny, kukuřice < 500 

cyprokonazol obiloviny, řepa, olejniny < 500 

dimethachlor řepka, olejniny < 500 

dimethenamid řepa, kukuřice, slunečnice 1000 

epoxikonazol obiloviny < 500 

ethofumesát řepa < 500 

fenpropidin obiloviny >500 

glyfosát obiloviny, kukuřice, olejniny 10000 

chloridazon řepa < 500 

chlormekvát obiloviny 5000 

chlorotoluron obiloviny 1000 

chlorpyrifos řepka, olejniny 1000 

isoproturon obiloviny >500 

MCPA obiloviny, pícniny < 500 

metamitron řepa, zelenina, ovoce >500 

metazachlor olejniny - řepka 1000 

metolachlor kukuřice, řepka, řepa >500 

pendimethalin obiloviny >500 

pethoxamid kukuřice 1500 

prochloraz obiloviny 1000 

propiconazol obiloviny, řepa, řepka >500 

prothiokonazol obiloviny >500 

spiroxamin obiloviny >500 

tebukonazol obiloviny 2000 

terbuthylazin kukuřice 1500 

thiacloprid řepka, hořčice, mák, brambory, 

obiloviny  < 500 

thiofanát-methyl obiloviny < 500 
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2. Charakteristika testované lokality 

Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České republiky rozkládající 

se na ploše 92 km
2
. Vzhledem k četnosti jeskyní a zajímavému krajinnému rázu, je tato oblast 

turisticky velmi atraktivní. Krasová oblast zaujímá pruh devonských prvohorních vápenců 

severně od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují 

hluboké kaňonovité žleby. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské vrchoviny, 

mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje 

vytvořila složité jeskynní labyrinty.  

Moravský kras řadíme mezi krasové oblasti úplné, tzv. holokarts. Znamená to, že jsou vyvinuty 

všechny povrchové i podzemní krasové jevy a podzemní vodní toky převládají nad 

povrchovými. Takto vyvinutý kras s převahou podzemních vodních toků se stává z hlediska 

znečištění nejzranitelnější. Povrchové vody, které se propadají do podzemí bez infiltrace přes 

půdní vrstvy s sebou nesou veškeré znečištění do podzemí. 

Kras je hodnocen jako velmi cenný, neobnovitelný zdroj, který je velmi citlivý na jakékoliv 

narušení. Krasové jevy jsou ohroženy zejména lidskou činností. Mezi hlavní zdroje znečištění 

patří kontaminované vody, které se dostávají průsakem do podzemí. Kromě znečištěných vod 

z lidských obydlí, dochází ke kontaminaci krasových vod splachem vod z polí a jejich infiltrací 

do podzemních prostor. V povědomí veřejnosti je znečištění vod spojováno především 

s aplikací průmyslových hnojiv. O kontaminaci vod právě pesticidy víme zatím poměrně málo.  

 

3. Charakteristika zájmového území  

 

3.1. Klimatické podmínky a pedologie 

Zájmové území se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras, která patří 

mezi vlhčí místa v ČR. V severní části krasu dosahuje průměrná roční teplota 6,5°C a průměrný 

roční úhrn srážek je 700 mm.  Maximum ročních srážek bývá v červnu až srpnu, minimum 

v březnu a únoru.  

Půdy Moravského krasu v severní části jsou převážně rendziny, které se vytvářejí na silně 

karbonátových horninách. Rendziny jsou většinou tvořeny mělkými, kamenitými půdami se 

středním až vyšším obsahem humusu střední kvality. Lokálně na překryvech vápenců 

sprašovými hlínami se vytvořila i hnědozem a luvizem. Zvláštním případem půd jsou půdy 

antropogenní (antrosoly), které se v oblasti Moravského krasu vyskytují zejména na intenzivně 

obhospodařovaných krasových plošinách.  Jde o tzv. kultizemě. U těchto půd je jejich přírodní 

charakter potlačen dlouhodobou kultivací.   

 

3.2. Geologie a hydrogeologie  

Kras se vyvinul v 3-6 km širokém a 25 km dlouhém pruhu devonských vápenců. Harbešská 

plošina a Ostrovská plošina je tvořena středními a svrchními devonskými vilémovickými 

vápenci. Vilémovické vápence jsou nejmohutnějším a nejlépe vyvinutým komplexem 

organogenních karbonátů Moravského krasu, které jsou velmi jemně zrnité, hrubě lavicovité až 

masivní, světle šedé barvy. Z chemického hlediska jsou to velmi čisté vápence, optimální 

hornina pro tvorbu krasových jevů. 

Z hydrografického a hydrologického hlediska se Moravský kras od okolních území odlišuje 

celou řadou zvláštností. Alochtonní vody, přitékající z nekrasové části Drahanské vrchoviny, se 

na geologické hranici s devonskými vápenci téměř okamžitě ztrácejí do podzemí. Celé území je 

rozděleno na tři hlavní hydrografické celky. Každá část má své vlastní převážně podzemní 

hydrografické systémy s jednotnou erozní bází odvodňovacího toku. Severní část Moravského 

krasu je hydrograficky nejsložitější. Hlavním vodním tokem severní části Moravského krasu je 

řeka Punkva, jejímiž zdrojnicemi jsou Sloupský potok a Bílá voda. Plocha povodí je 170 km
2
 s 
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průměrným ročním průtokem 0,96 m
3
.s

-1
. Sloupský potok se propadá do podzemí ve Starých 

skalách u Sloupsko-šošůvských jeskyní. V hloubce 70 až 100 m vytváří Sloupský koridor, který 

je součástí systému Amatérské jeskyně. Bílá voda se ztrácí v ponorech Nové Rasovny. Po 

průtoku podzemními prostorami Holštejnské větve Amatérské jeskyně vzniká soutokem Bílé 

vody se Sloupským potokem Punkva. Ta protéká z velké části neznámými koryty až do propasti 

Macocha, odkud teče Punkevními jeskyněmi k vývěru. Na systém Amatérské jeskyně navazuje 

několik drobných toků, které se ztrácejí do podzemí v ponorech na  Plánivách, v Jedlích, ve 

Vavřinci, v Suchdole aj.  

 

3.3. Amatérská jeskyně 

Amatérská jeskyně byla objevena v roce 1969 a patří mezi jeskyně veřejnosti nepřístupné. 

Zahrnuje podzemí vázané na ponorné toky Bílé vody a Sloupského potoka. V nitru Amatérské 

jeskyně vzniká říčka Punkva. Podzemní Punkva byla v roce 2004 zapsána na Seznam mokřadů 

mezinárodního významu a je chráněna Ramsarskou konvencí. Dnešní délka všech jeskyní 

vázaných na podzemní říčku Punkvu a její zdrojnice v Amatérské jeskyni včetně jeskyní 

ponorných a vývěrových činí 34 900 m, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve 

střední Evropě. Vývěrová část systému představují Punkevní jeskyně v Pustém žlebu. Pro 

Amatérskou jeskyni jsou charakteristické mohutné říční chodby a hydrograficky můžeme 

systém rozdělit do tří výškových úrovní. Nejnižší patro zahrnuje trvale zatopené kanály. Střední 

patro je zaplavováno jen při zvýšeném vodním stavu a nejvyšší patro představují chodby 

zaplavované jen při extrémních povodních. Průběh Amatérské jeskyně je na povrchu naznačen 

několika závrty jako např. Cigánský závrt, Měšiny, Dolina, Městikáď a Hluboký. Amatérská 

jeskyně z  velké části probíhá pod zemědělsky obhospodařovanými pozemky na Ostrovské 

plošině. Větší část povrchu nad Amatérskou jeskynní je chráněna v I. a II. zóně CHKO 

Moravský kras. Část se stále nachází ve III. zóně CHKO Moravský kras, kde dochází 

k intenzivnímu zemědělskému hospodaření včetně aplikace průmyslových hnojiv a pesticidů. 

Ostrovská plošina je součástí Evropsky významné lokality Moravský kras.  

 

3.4. Harbešská plošina 

Harbešská plošina se rozkládá mezi Suchým žlebem, Lažáneckým žlebem, Jedovnickou 

kotlinou a Vilémovicemi. Charakteristickým krajinným rysem je množství závrtů. Závrty jsou 

povrchové krasové jevy o průměru od jednoho metru do několika set metrů, v nichž dochází k 

prosakování povrchových vod do podzemí, rovněž zde začíná prohlubování a snižování 

krasového reliéfu. Závrty jsou většinou propojeny s podzemními dutinami. Vznikají v místech, 

kde na povrch vyúsťují trhliny a pukliny. Srážková voda se zde rychle dostane do podzemí a 

tím je okolí trhlin a puklin erodováno a vyluhováno, částečně se také propadá.  Vzorky půdy 

byly odebírány v závrtu Společňák nad Harbešskou jeskyní. Závrt Společňák řadíme mezi 

závrty otevřené, protože se zde nachází otvor, který vede do podzemních prostor tvořených 

Harbešskou jeskyní. Tato jeskyně byla objevena v roce 1924 a dosahuje hloubky 90 m pod 

povrch. Nachází se zde tok, který vyvěrá a mizí v málo rozměrných sifonech a odtéká v hloubce 

120 m pod povrchem plošiny neznámými prostorami k Malému výtoku. Na Harbešské plošině 

se nachází orná půda. Část plošiny kolem závrtu Společňák je chráněna I. zónou CHKO 

Moravský kras. Zbývající části se nachází ve II. a III. zóně CHKO Moravský kras. Harbešská 

plošina je součástí Evropsky významné lokality Moravský kras. 
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4. Odběr vzorků a jejich analýza 

V roce 2015 a 2016 se uskutečnilo celkem 11 odběrů vzorků za účelem zjistit, zda se ve 

vybraných místech CHKO Moravský kras vyskytují pesticidní látky a pokud ano jaké. V roce 

2015 byly první vzorky skapové vody odebrány na dvou místech v Amatérské jeskyni a na 

jednom místě v Harbešské jeskyni a v návaznosti na pozitivní nálezy byly analýzy opakovány i 

v roce 2016 a vzorky byly odebrány na pěti místech v  Amatérské jeskyni. Monitoring byl 

v roce 2015 doplněn o analýzu 2 půdních vzorků nad Amatérskou jeskyní a jednoho půdního 

vzorku nad Harbešskou jeskyní v místech, které odpovídaly lokalitám odběru skapových vod 

v jeskyních.  

Vzorky odebrané v lokalitě CHKO Moravský kras (skapová voda, zemina) byly podrobeny 

vyšetření na cca 350 látek (účinných látek a vybraných metabolitů) ze skupiny triazinových, 

fenoxyalkanových, karbamátových, chloracetanilidových, organofosforových a močovinových 

pesticidů, které představují potenciální kontaminanty vod, byla však také kontrolována 

přítomnost glyfosátu či kvarterních amoniových solí, jenž jsou sice považovány za látky, které 

nemají tendenci přecházet do vod, avšak patří mezi látky s nejvyššími spotřebami jak v dané 

oblasti, tak v rámci celé České republiky viz. tabulka 1. Kromě analýzy samotných účinných 

látek pesticidů, které jsou součástí přípravků na ochranu rostlin, byly do analýzy zahrnuty také 

jejich rozkladné produkty. Ukazuje se, že právě sledování metabolitů nám umožňuje lépe 

sledovat zátěž ŽP pesticidy.  

Ke stanovení sledovaných analytů byla využita ultra-účinná kapalinová chromatografie 

s tandemovou hmotnostní spektrometrií. V tomto spojení je možné stanovit velké množství 

analytů s dosažením velmi nízkých detekčních limitů. Limity stanovitelnosti pro vodné vzorky 

jsou 0,001 – 0,01 µg/L, pro pevné vzorky 0,01 - 0,05 µg /kg. 

5. Výsledky a diskuze 

Ještě do nedávna se mohlo zdát, že výskyt pesticidů v životním prostředí nepředstavuje žádný 

problém. Tento názor byl ale pravděpodobně způsoben jednak v důsledku použití nevhodné 

instrumentální techniky k jejich sledování, ale také volbou špatné škály sledovaných parametrů, 

kdy nebyly ani sledovány rozkladné produkty. Z tohoto důvodu byl proveden testovací 

monitoring v oblasti CHKO Moravský kras a to nejprve v zúženém rozsahu, který byl postupně 

rozšiřován. V roce 2015 bylo z přibližně 350 testovaných látek, analyzovaných ve vzorcích 

skapové vody a zeminy nalezeno 33 látek nad limitem stanovitelnosti, z toho 11 pesticidních 

látek bylo nalezeno ve skapových vodách (zvýrazněno v tabulce šedě) a 23 pesticidních látek 

v zemině odebírané nad jeskyněmi. 7 pesticidních látek bylo nalezeno jak ve skapových vodách 

tak v zeminách, jedná se o triazinové pesticidy resp. jejich metabolity (atrazin-2-hydroxy, 

terbuthylazin-2-hydroxy), chloracetanilidové metabolity (acetochlor ESA, metazachlor ESA a 

metolachlor ESA) a močovinové pesticidy (isoproturon, isoproturon-monodesmethyl) 

viz.tabulka 3. Přičemž přípravky s obsahem účinné látky atrazin jsou zakázány od roku 2005 a 

přípravky s obsahem účinné látky acetochlor od roku 2013. Ostatní látky uvedené v tabulce 3 

jsou stále povoleny. Nejvyšší obsah pesticidních látek byl nalezen ve skapové vodě v Rozlehlé 

chodbě 0,95 µg /L, poté v Harbešské jeskyni 0,36 µg /L a nejméně v Dómu zemních pyramid 

0,07 µg /L. V půdě byl nejvyšší obsah pesticidních látek nalezen na povrchu nad Dómem 

zemních pyramid 4,52 µg/kg, poté nad Rozlehlou chodbou 3,90 µg/kg  a 3,73 µg/kg v závrtu 

Společňák nad Harbešskou jeskyní. Pozitivní nálezy jsou tvořeny především metabolity.  
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Tab. 3: monitoring pesticidních látek v CHKO Moravský kras v roce 2015 

  Harbešská jeskyně Amatérská jeskyně 

Lokalita Společňák 
Dóm zemních 

pyramid 
Rozlehlá chodba 

Povrch (druh pozemku) orná půda trvalý travní porost orná půda 

Matrice 
skapová 

voda 
zemina 

skapová 

voda 
zemina 

skapová 

voda 
zemina 

  µg/L µg/kg µg/L µg/kg µg/L µg/kg 

Acetochlor ESA 0,160 0,030 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Atrazin 0,040 <0,010 0,030 <0,010 0,01 <0,010 

Atrazin-2-hydroxy 0,020 0,130 <0,010 1,810 0,020 0,250 

Atrazin-desethyl 0,06 <0,010 0,04 <0,010 0,03 <0,010 

Carbendazim <0,010 <0,010 <0,010 0,08 <0,010 <0,010 

Cyprokonazole <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,040 

Diflufenican <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,540 

Epoxikonazole <0,010 0,230 <0,010 <0,010 <0,010 0,590 

Fluazifop <0,010 0,130 <0,010 0,300 <0,010 0,470 

Chloridazon 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Chloridazon-desphenyl 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Chloridazon-methyl 

desphenyl 
0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Isoproturon 0,002 0,990 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Isoproturon-desmethyl <0,010 0,030 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Isoproturon-

monodesmethyl 
0,002 0,460 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Metazachlor ESA 0,010 0,110 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Metazachlor OA <0,010 0,130 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Metolachlor <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,040 

Metolachlor ESA <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,86 0,390 

Oxamyl 0,00 0,130 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 

Prochloraz <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,140 

Propiconazole <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,240 

Simazine 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Simazine-2-hydroxy <0,001 0,001 <0,001 0,210 <0,001 <0,001 

Tebuconazole <0,010 0,420 <0,010 <0,010 <0,010 0,540 

Terbuthylazine <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,060 

Terbuthylazine-desethyl <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,07 

Terbuthylazine-desethyl-

2-hydroxy 
<0,001 0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,002 

Terbuthylazine-hydroxy 0,03 0,94 <0,010 2,12 0,01 0,53 
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V roce 2016 byla provedena opakovaná analýza pesticidních látek ve skapových vodách na 5 

místech Amatérské jeskyně (viz. tabulka 4).  Pro analýzu byl však zvolen zúžený rozsah 59 

látek vybraných na základě spotřeby pesticidních látek v dané lokalitě z dat získaných 

z ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a na základě výsledků monitoringu 

provedeného v roce 2015. Bylo nalezeno 6 pesticidních látek nad limitem stanovitelnosti, 

všechny tyto látky patří do skupiny triazinových pesticidů. Nejvyšší obsah pesticidních látek 

byl nalezen u vzorku skapové vody v Rozlehlé chodbě 0,89 µg/L z toho 0,50 µg/L jsou 

metabolity, následně ve vzorku odebraného v Dómu zemních pyramid 0,14 µg/L z toho 0,09 

µg/L jsou metabolity. Všechny sledované parametry ve vzorcích odebraných před 

Bezejmenným dómem, Dómem u Bílé kašny a v Ráztoce byly pod limitem stanovitelnosti. 

Metabolity atrazin-desethyl a atrazin-desisopropyl jsou považovány za relevantní metabolity a 

dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, pro ně platí hygienický limit 0,1 µg/L pro každý jednotlivý 

metabolit, tudíž ve vzorku skapové vody odebraného v Rozlehlé chodbě atrazin- desethyl 

překročuje limit.  

Tab. 4: analýza pesticidních látek v CHKO Moravský kras v roce 2016 

Lokalita Amatérská jeskyně 

Označení lokality 

před 

Bezejmenným 

dómem 

Dóm u Bílé 

kašny 

Ráztoka 

 

Rozlehlá 

chodba 

Dóm zemních 

pyramid 

Povrch (druh pozemku) les les les orná půda 

trvalý travní 

porost 

   (µg/L)  (µg/L)  (µg/L)  (µg/L)  (µg/L) 

Atrazine <0,010 <0,010 <0,010 0,33 0,05 

Atrazine-2-hydroxy <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,01 

Atrazine-desethyl <0,010 <0,010 <0,010 0,358 0,077 

Atrazine-desisopropyl <0,010 <0,010 <0,010 0,019 <0,010 

Terbuthylazine <0,010 <0,010 <0,010 0,05 <0,010 

Terbuthylazine-desethyl <0,010 <0,010 <0,010 0,12 <0,010 

 

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

49 

6. Závěr 

Aplikace pesticidů je v současné době velmi rozšířená a to jak je vidět z výsledků i v oblastech 

zvláště chráněných územích jako je CHKO Moravský kras, kde v důsledku dlouhodobého 

hospodaření s pesticidy dochází ke kontaminaci podzemních vod rezidui a především 

metabolity pesticidů, které mají podobné vlastnosti jako výchozí látky. Vzhledem k důležitosti 

zachování zranitelných jeskynních ekosystémů, je třeba eliminovat zdroje znečištění a ochránit 

tak organismy vázané na krasové prostředí. Pesticidy mohou nejen kontaminovat krasové vody, 

které slouží i jako zdroj pitné vody, ale také mohou mít negativní vliv na živočichy vázané na 

toto unikátní prostředí. Otázkou zůstává, zda současné množství aplikovaných pesticidů je 

přiměřené. Bylo by vhodné pokračovat ve sledování pesticidních látek v oblasti CHKO 

Moravský kras a snažit se sledovat narůstající/klesající trend výskytu pesticidních látek, což 

může napomoci v diskuzi, zda je přípustné v této oblasti dále hospodařit s pesticidy či je 

vhodné najít jiné alternativní řešení. Z uvedených výsledků je důležité upozornit také na 

důležitost sledování rozkladných produktů, které nám umožňují poukázat na historickou zátěž 

lokality, jelikož většina nalezených látek pochází z historické aplikace – atrazin zakázán od 

roku 2005, acetochlor od roku 2013. Hlavním cílem monitoringu bylo dokázat důležitost 

sledování výskytu pesticidů, jejich reziduí a metabolitů v krasových vodách. V chráněné 

krajinné oblasti Moravský kras se chystá v návaznosti na navržený nový plán péče vymezení 

nové zonace odstupňované ochrany přírody. Současná zonace byla vymezena v roce 1994 a 

neodpovídá aktuálním potřebám ochrany přírody. Na mnoha lokalitách je vymezena III. zóna, 

která nezajišťuje potřebnou ochranu krasového území. Ve III. zóně se často intenzivně 

zemědělsky hospodaří a dochází k aplikaci pesticidů. V souvislosti s novým vymezením zonace 

jsou plánována opatření, která mají vést k vyšší ochraně krasového území.  Jedná se hlavně o 

zatravnění oblastí nad jeskyněmi a v okolí závrtů. Tento monitoring a další plánované studie 

budou sloužit jako podklady pro návrhy plánovaných opatření a vymezení ochranného pásma 

nad jeskyněmi a kolem závrtů.  Výsledky monitoringu mohou sloužit také jako důležitý zdroj 

informací pro vlastníky a nájemce zemědělské půdy. Prosazení navrhnutých opatření je 

nezbytnou podmínkou k uchování unikátních ekosystémů Moravského krasu.  
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Řešení intenzívně navštěvovaného objektu v krasovém území 

 

Karel Plotěný, Jan Vacek 

 

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/450, 619 00 Brno, Česká Republika   

Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz  

 

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá problematikou nakládání s odpadními vodami u objektů v krasovém území 

– v podstatě jde o řešení úlohy typu „ostrovní dům“, navíc se značně nerovnoměrným 

provozem, a ještě k tomu na exponovaném místě, na místě se zvýšenou ochranou životního 

prostředí, kde je možné přímé ovlivnění cenných krasových útvarů. Doslova jde o řešení 

extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Ač se to nezdá, i tady je při řešení úlohy 

možnost použití hned několika variant – jednak s ohledem na konkrétní podmínky na lokalitě, 

dále pak s ohledem na komfort a nákladovost, a to z hlediska investičních i provozních nákladů. 

Příspěvek se zabývá srovnáním několika variant – „high-tech“, přírodního způsobu řešení a tzv. 

NASS systému využívajícího dělení vod již v rámci sanitace. Paradoxně je pro lokalitu, kde 

existuje možnost přímého vniku do vod protékajících např. jeskyněmi, nejjednodušším řešením 

varianta se suchými toaletami - i když i toto řešení má (může mít) legislativní háček… 

 

Klíčová slova:  

Krasové území, ostrovní systémy, dělení vod, membránové čistírny, suché toalety 

 

Obr. 1: Krasové území [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémy NASS 

 

Vedle v současnosti obvykle nabízených decentrální systémů, které jsou veřejnosti známy, je 

možné k redukci produkce odpadních vod využít tzv. postupů NASS. Zatím méně známý výraz 

mailto:asio@asio.cz
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NASS proto potřebuje krátké vysvětlení, a to i včetně představení možností použití. Firma 

ASIO NEW, spol. s r. o., která se snaží o popularizaci akronymu NASS, vysvětluje tuto zkratku 

jako „Nekonvenčně Aranžované Sanitární Systémy“, to kvůli netradičnímu přístupu k sanitaci. 

Dále také proto, že by se tyto systémy měly přímo „aranžovat“ podle místních podmínek, tak 

jako např. kuchyně, koupelny nebo obývací pokoje. 

Použitím NASS mohou být sledovány různé cíle, k nimž patří redukce spotřeby vody, 

zpracování odpadů, dělení vod a také možnost přizpůsobení řešení odpadních vod místním 

podmínkám. Koncepce umožňují například využití zdrojů, které se v odpadních vodách 

vyskytují. Na místě se dá např. kal využít jako hnojivo v zemědělství, šedé vody na zálivku 

nebo jako užitková voda v domácnosti. Problematické stopové prvky lze efektivně zachytit 

a díky koncentrovanému proudu znečištění (viz německá směrnice DWA-A 272) i eliminovat. 

 

Obr. 2: Rozdělení komunálních vod [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V původních představách byl potenciál NASS spatřován především pro těžko přístupné 

a náročné vesnické oblasti s nevýhodným prostorovým rozložením a nadstandardními 

ekologickými požadavky. V současnosti existují průzkumy a analýzy, které zkoumají, jaký 

přínos mohou tyto systémy mít při zohlednění stávajících prostorových sociodemografických 

a technologických aspektů a jaké mohou mít ekonomické výhody ve srovnání s jinými 

decentrálními řešeními v oblasti odvádění odpadních vod. Díky bezvodým a úsporným 

systémům se zmenšuje množství odpadních vod a úměrně i s tím spojené náklady. Také ve 

vztahu k demografickému vývoji slibují tyto systémy díky flexibilitě, přizpůsobivosti 

a struktuře nákladů zřejmé výhody pro uživatele. I přes zjevné výhody NASS stále ještě nepatří 

ke standardizovaným způsobům odvádění odpadních vod. Zatím se ještě know-how o tom, jak 

tyto systémy navrhovat a používat nerozšířilo tak, aby se staly standardem, ale díky 

výzkumným a pilotním projektům již podklady pro navrhování (PPN) jsou, např. pro české 

poměry jako „ASIO PPN NASS“. Nevýhodou je, že nejsou universální. Naopak 

charakteristickým rysem pro použití NASS je individuálnost řešení, tj. je nutno vždy každou 

lokalitu řešit („aranžovat“) individuálně. Je nutné přijmout skutečnost, že neexistuje nějaké 

možné paušální tvrzení o tom, co je nejlepším způsobem řešení. 
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Ostrovní dům obecně 

 

Asi nejrozumnější je udělat si bilanci možných vstupů, výstupů a možných vnitřních recyklů. 

Za zdroje vody je možné považovat veřejný vodovod (pokud je k dispozici), studnu, nějakou 

vodoteč a srážkové vody. Za výstupy pak opět srážkové vody a použitou vodu, jejichž likvidaci 

lze řešit odparem (evapotranspirací), zásakem nebo vypuštěním do vodoteče. Z analýzy zdrojů 

a inventury možností vypouštění vznikne celá řada kombinací, které jsou pak různě náročné 

investičně a provozně. Při výběru té nejvhodnější varianty pak rozhodují jak objektivní (tj. 

dopočitatelné) argumenty, tak subjektivní názory a často také neznalost nebo lenost hledat 

optimální řešení – za což je pak budoucí uživatel po zásluze více či méně potrestán. 

 

Možnosti minimalizace vstupů a výstupů - využití srážkových vod 

 

Srážkové vody, „dešťovku“, lidé využívali od prvopočátku. Nejčastější bylo její využití na 

zálivku (nezasoluje půdy a je i optimální z hlediska potřeby rostlin), na praní (umožňuje úsporu 

pracích prášků) a dále jako užitkovou vodu např. na mytí vozidel. Lidé ji také často používají 

na sprchování – viz jednoduchá zahradní zařízení, ve kterých se zároveň v létě přirozeně ohřívá 

voda. Amatérská řešení jako barel, sud nebo nějakou nádrž najdeme pod okapem skoro 

v každém domě. Nedostatek vody, snaha ušetřit a stále častěji i zdravotní důvody (kožní 

problémy dětí, alergie na chlor) nebo prostě jen ovlivnění ekologickými trendy nás nutí 

přemýšlet nad tím, jak se tohoto fenoménu ujmout profesionálně, a to i z hlediska obhájitelnosti 

u tradičně opatrných hygieniků. Technických řešení máme celou řadu, a tak je jen věcí 

ekonomičnosti, jak rychle se tato řešení budou šířit. Vedle klasických způsobů využití se 

postupně objevují i další nápady a technická řešení, např. využití srážkové vody na přípravu 

jídel a pití nebo využití srážkové vody na chlazení. 

Tab. 1: Investice, úspory a návratnost jednotlivých úsporných opatření Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. 

Opatření Investice Úspora Návratnost 

Změna 

stávajícího 

objektu 

Pozn. 

Změna návyků + +++ +++ +++  

Omezovače průtoku a úsporné 

spotřebiče 
+ ++ +++ +++  

Bezvodé toalety a pisoáry ++ +++ ++ + 1 

Využití srážkových vod na závlahu ++ ++ +++ +++  

Využití srážkových vod na WC apod. +++ ++ ++ + 2 

Využití srážkové vody jako pitné vody ++ + +++ + 3 

Kapková závlaha (pitnou i šedou vodou) ++ ++ ++ +++  

Využití šedých vod jako vody provozní +++ ++ ++ + 4 

Využití vyčištěných odpadních vod na 

závlahu 
+++ ++ + +++ 5 

Přímé využití odpadních vod na závlahu +++ ++ + +++ 5 

+ minimální (nebo nulová) úroveň nebo vhodnost 
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++ střední úroveň nebo vhodnost 

+++ vysoká úroveň nebo vhodnost 

Poznámka k tabulce – variabilnost jednotlivých opatření a i vhodnost je velmi rozdílná a liší se zejména 

podle konkrétních podmínek, a to podstatně. Dále je třeba při zvažování použití některého z opatření 

brát do úvahy i to, že např. zmenšením odběru pitné nedojde jen k úspoře pitné vody, ale i nákladů za 

likvidaci odpadní vody. Diskutabilní je i aplikace opatření ve stávajících budovách - obvykle je výrazně 

vyšší návratnost tam, kde se budova rekonstruuje nebo staví nová; samotná aplikace opatření k úspoře 

vody invazivními způsoby vyjde často po stránce hodnocení návratnosti jako nevýhodná.  

 

Aplikace problematiky ostrovního domu na krasové území 

Někdy jdou proti sobě zájmy ochrany přírody a turistika. Je logické, že nějaký zajímavý 

přírodní útvar chce vidět co nejvíce lidí, z čehož vyplývá, že je zájem pro takové místo 

vybudovat zázemí, a to jak z komerčních, tak i praktických (např. hygienických) důvodů – viz 

veřejné toalety. A tak jsme postaveni, co se týká nakládání s odpadními vodami, před řešení 

úlohy typu „ostrovní dům“. Navíc se značně nerovnoměrným provozem a ještě na 

exponovaném místě, kde je dokonce možné např. ovlivnění krasových útvarů. Jde tedy doslova 

o řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. 

 

Obecně 

Rozhodnutí o volbě řešení vychází hned z několika parametrů: 

- zdroj vody (obvykle není v krasovém území problém získat vodu v místě), zdroj 

elektrické energie (obvykle není problém el. energii dovést), 

- přístupnost lokality pro fekální vůz a pak i vzdálenost místa, kam by se odpadní voda 

odvážela, 

- možnost vypouštění do vod podzemních a povrchových a legislativní požadavky, 

- počty návštěvníků, sezónnost. 

 

Zdroj vody 

V podmínkách našich krasových území není obvykle problém najít zdroj vody v místě (studna) 

nebo vodu přivést nějakým vodovodním potrubím. Jen výjimečně je nutné řešit využití 

srážkové vody, které je obvykle nedostatek. Obvykle tedy zdroj vody není určujícím pro volbu 

systému zacházejícího s odpadními vodami, i když i tady se mohou vyskytnout výjimky. Např. 

pokud by se voda používala jen na mytí rukou. 

 

Dostupnost lokality a likvidace odpadních vod 

a) Přímé vypouštění a čerpání odpadních vod do veřejné sítě – asi nejelegantnější řešení. 

b) Odvoz odpadních vod z nenapojitelných míst na čistírnu odpadních vod je nejméně 

konfliktní řešení, ale zpravidla také nejdražší a v celkovém pohledu často ne to 

nejekologičtější. Pokud odvážet, tak je třeba minimalizovat množství odpadních vod – 

šetření na spotřebičích, recyklace šedých vod. 

c) Řešení v místě vzniku je u objektů s nerovnoměrným využíváním náročné. 
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Místní podmínky 

Provoz objektu - příklad řešení objektu informačního centra v CHKO 

V současnosti je řešen objekt informačního centra v CHKO, který je nepravidelně navštěvován 

(v některých dnech je tam předpoklad až 1000 návštěvníků) a přístup k němu je po část roku 

omezený. Správa CHKO chce, aby objekt měl co nejvyšší uživatelský komfort, avšak 

podmínky z hlediska vypouštění odpadních vod jsou omezené a legislativa přísná. Navrhli jsme 

a prezentovali několik variant – návrhy pak mohou být návodem pro rozhodování se při řešení 

obdobných situací. 

 

Varianta a) Komfortní splachovací klozety bez dělení vod a high tech technologie na jejich 

čištění s dávkováním substrátu, se srážením fosforu a MBR a následujícím zásakem – obdobné 

řešení jako pro luxusní horské chaty v Alpách. 

Varianta b) Splachovací klozety s oddělením moči pro dámy a bezvodé pisoáry, řešení 

odpadních vod pomocí septiku (anaerobního reaktoru), vertikálního filtru a jímek na moč. 

Varianta c) Suché toalety pro turisty, splachovací klozet pro personál – jímky na exkrementy 

ze suchých toalet, řešení toalet pro personál pomocí septiku, vertikálního filtru a jímky na moč. 

Varianta d) Komfortní splachovací toalety s řešením sestavy septik + vertikální filtr + sorpční 

filtr. (Pozn. Varianta d) byla vyloučena z důvodů legislativních – nereálné nároky na plochu a 

problematičnost odstranění Ncelk pod hranici 20 mg/l.) 

Varianta e) viz Austrálie – kontejnerové splachovací toalety, ale s minimalizací spotřeby vody. 

Splachovací toaleta pro personál by se řešila pomocí septiku a vertikálního filtru. 

 

Na základě těchto variant pak byl proveden výběr vhodného řešení. 

 

Příklad vyhodnocení 
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Vyhodnocení jednotlivých variant 

Nakonec zůstaly ve hře jen varianty b) a c) jako varianty únosné z hlediska nákladů a při tom 

zohledňující požadavky na komfort. I když je nutno podotknout, že stále máme zkreslený 

pohled na suché toalety, které v poslední době udělaly značný pokrok ve vývoji, a to zejména 

díky Nadaci Billa a Melindy Gatesových. 

 

Suché toalety 

Ať chceme nebo nechceme, jsou suché toalety nakonec asi tím nejekologičtějším řešením. A je 

jen otázkou času, kdy se stanou i tím nejekonomičtějším. Existují dva faktory: jeden obrazně 

tlačící – legislativa, která spěje k tomu, že budeme každý exkrement evidovat a nosit likvidovat 

na centrální čistírny (které pak budou tím „nejekologičtějším“ zařízením?) a další spíše 

táhnoucí – nová bezvodá řešení podporovaná mohutně vizionáři (viz zmíněná Nadace Billa a 

Melindy Gatesových). 

Bezvodé pisoáry a kompostovací toalety mohou být také nejlepším řešením z hlediska 

problematiky vypouštění odpadních vod – odpadní voda prostě nevzniká. 

 

 
Obr. 3: Příklady bezvodých zařizovacích předmětů - pisoár a kompostovací toalety [1] 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Na konferenci IWA v Athénách byla prezentována, a to zejména Číňany, řada řešení, koncepcí 

a i technických řešení a výrobků, které nad suchými toaletami vážně uvažují.  

 

Obr. 4: Obrázky z prezentací na konferenci IWA 
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Specifikum krasového území 

Povrchová voda dříve či později proteče do podzemních vodotečí, a proto pokud chceme 

zachovat původní ráz podzemních prostor, je potřebné, aby byla skoro prostá jak organického 

znečištění, tak i nutrientů, navíc zabezpečená i po stránce mikrobiologické. S ohledem na výše 

popsané se pak nabízejí následující modely řešení: 

a) High-tech ve formě například MBR řešící nerovnoměrnosti v obsazení např. 

dávkováním substrátu nebo dvoulinkovým uspořádáním. Výhodou MBR je, že vedle 

kvality vyčištěné vody jsou schopny i hygienizovat odtok. 

b) NASS – separace odpadních vod (hnědých a žlutých) u zdroje a odvážení této části vod 

ke zpracování mimo lokalitu. 

c) Suché toalety a bezvodé pisoáry.  

 

Závěr celkový 

Je asi zřejmé, že každá lokalita bude nakonec řešena individuálně, a to s ohledem na místní 

podmínky a na požadavek z hlediska komfortu. Významnou roli bude hrát i cena řešení 

a provozní náklady. Již dnes se ale ukazuje, že nejlepší řešení do budoucna nakonec bude 

takové, které nebude odpadní vody likvidovat, protože prostě nebudou vznikat, a sociální 

zařízení budou řešena v rámci odpadového hospodářství (ale i to se musí dořešit). Prostě se po 

spirále uzavře kruh – od jednoduchých suchých toalet dojdeme po strastiplné cestě lemované 

epidemiemi opět k bezvodému řešení. Možná při tom z důvodů nákladových bude někdy nutný 

mezistupeň ve formě NASS. 
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Třetí stupeň čištění – možná úsporná technická řešení 
 

 

J. Foller, M. Eyer, L. Tůna 

 

 

 

Abstrakt 

 

Na stručných popisech technologických řešení je ukázáno, že lze i za nízkých nebo 

přiměřených investičních nákladů řešit na stávajících mechanicko-biologických ČOV různých 

velikostí, požadavek na vysokou účinnost zachycení – recyklace fosforu, mnohdy i se snížením 

spotřeby chemikálií a za zvýšení stability předřazeného biologického stupně. Společně 

s nezbytným stručným teoretickým úvodem je také poukázáno na možné poruchy v účinnosti 

srážení fosforu a jejich příčiny. 

 

 

Úvod 
 

Nešťastně uvedená „malá“ novela „Vodního zákona“ (10/2015) a následující iracionální, místy 

až hysterická reakce podpořená masivní mediální kampaní, komerčně zaměřené části 

odborných kruhů, která i když vedla k jejímu odvolání, byla dále vedena skoro celý rok 2016 

způsobily, že jsme se sami, typicky českým způsobem (vytvářením a následným složitým 

řešením zástupných problémů, v tomto případě aktualizací limitů „BAT“), připravili o cenné 

dva až tři roky řešení a zkušeností s nezbytným zaváděním účinnějších metod, především 

recyklace fosforu. To, že tímto přístupem pouze problém odsouváme a necháváme k řešení 

nastupujícím generacím, je obhájcům „sociálně udržitelné“ ceny vody lhostejné. Skutečnost, že 

by realizace novely poplatků za nutrienty znamenala objektivně dopad do ceny stočného ve 

zvýšení ceny jen asi o 0,60 – 0,90 Kč/m
3
, nehrála vůbec žádnou roli. Seriózní diskuse, kromě 

aktivit správců toků, prakticky neprobíhala.  

Vzhledem k tomu, že je situace v ochraně kvality vod v krasových oblastech podstatně 

složitější (nevypočitatelné chování podzemních hydraulických systémů, porozita podloží a 

podobně), byli technologové VAS nuceni jít vlastní cestou a prakticky od roku 2002 

vypracovali a provozně odzkoušeli celou řadu technologických postupů, které nakonec vyústily 

v návrhy reálných provozních řešení třetích stupňů čištění biologicky vyčištěných komunálních 

odpadních vod. Řada dílčích výstupů ze zmíněných prací již byla publikována, ale vzhledem 

k tomu, že zřejmě svým zaměřením „předběhly“ dobu, obešlo se to bez hlubší odezvy a zájmu 

veřejnosti. V rámci působnosti VAS však k jistým realizacím došlo, a proto je nyní možnost 

nabídnout zájemcům i ověřené provozní zkušenosti. 

 

 

Základní funkce třetího stupně čištění odpadních vod 

 

Každý odpovědný odborník v oboru čištění odpadních vod umí jasně definovat funkce, které 

má zajistit třetí stupeň čištění na ČOV. Toto bylo také definováno v legislativě (2014). Třetí 

stupeň čištění odpadních vod zajišťuje pomocí doplňujících biologických, fyzikálně-
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chemických a jiných procesů dodatečné snížení odtokových koncentrací nutrientů a dalšího 

znečištění. Za převládající procesy můžeme tedy, jako příklad uvést: 

 

 Postdenitrifikace 

 Chemické srážení fosforu 

 Koagulace 

 Sorbce 

 Separace suspendovaných látek (filtrace, sedimentace, flotace) 

 

Je zřejmé, že každý třetí stupeň nemusí zajišťovat všechny procesy uvedené v přehledu a stejně 

jasné je, proč nelze již za třetí stupeň dočištění považovat mikrosíta, protože nesplňují základní 

podmínku definice, tedy aby na nich probíhaly dodatečné biochemické nebo chemické procesy. 

Vzhledem k tomu, že se po dlouhou dobu zaměřoval vývoj technologií ČOV především na 

vysokou účinnost odstraňování dusíku z odpadních vod a nově navržené ČOV jsou v tomto 

směru navrhované s dostatečnou rezervou v objemech aktivací, zůstává pro řešení třetím 

stupněm čištění v současné době většinou pouze problém zvýšení účinnosti zachycování 

fosforu z odpadních vod – recyklace.  

Odstraňování dusíku na třetím stupni ČOV, většinou se jedná o potřebu snížení koncentrace 

dusičnanů na odtoku z nedostatečně dimenzovaných biologických linek s nižším stářím kalu, 

které v letním období úspěšně plní svůj úkol, ale v zimě se snadno destabilizují a potom je 

výsledkem vyšší odtoková koncentrace dusičnanů, jako menší zlo, oproti totálnímu výpadku 

nitrifikace v chladné odpadní vodě (jednotné stokové soustavy, balasty, srážkové vody – tání a 

podobně), která už může být větším problémem i z hlediska zpoplatnění.  

 

 

Problematika a úskalí chemického srážení fosforu 

 

Chemické srážení fosforu v odpadních vodách je obecně složitý a komplikovaný fyzikálně-

chemický proces, jehož výsledek je ovlivněn řadou různých, často protichůdně působících 

faktorů. Principiálně je dosažitelná zbytková koncentrace, chemickým srážením odstranitelného 

fosforu, řízena součinem rozpustnosti vzniklé sraženiny nerozpustného fosforečnanu Me
+3

 (Me 

= Fe; Al;). Vlivem konkurenčních srážecích nebo komplexotvorných reakcí, disociace a iontové 

síly, případně povrchových dějů, dochází ke značným odchylkám výsledků od teoretických 

hodnot. Proto při vysvětlování těchto rozdílů hovoříme o podmíněném součinu rozpustnosti. Při 

velmi zjednodušeném pohledu (při pH běžné odpadní vody není schopen kation Fe
+3

 existence 

a do reakcí vždy vstupují různé aqua-komplexy trojmocného železa, vytvářející koloidní 

roztoky (nanočástice), se strukturou závislou na podmínkách prostředí), je fosfor srážen, 

v oxickém prostředí podle dvou základních schémat, popsaných následujícími rovnicemi: 

 

Fe
+3

 + PO4
-3

 = FePO4               I. 

 

Fe(OH)3 + PO4
-3

 = FePO4 + 3OH
-
  II. 

 

Druhá z uvedených rovnic schematicky popisuje rozpouštění hydroxidu železitého za 

přítomnosti ortofosforečnanů v roztoku a následné srážení, což je podstatně pomalejší děj za 

ustalování rovnováhy mezi rozpustnějším hydroxidem železitým a fosforečnanem železitým. 

Z pohledu železa dochází teoreticky k rozdělení ve prospěch fosforečnanu v poměru asi 1 : 9, 

je-li k tomu čas. Celou situaci ještě komplikuje skutečnost, že prvotním produktem 

naznačených reakcí jsou, jak bylo uvedeno koloidní nebo nanočástice, tvořící „nepravý roztok“, 
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který může být z pohledu kritéria rozpustnosti chápán, jako přesycený, prostředím stabilizovaný 

roztok. Ke konečnému vysrážení fosforu je nezbytná destabilizace tohoto stavu a koagulace. 

Nejvýznamnějším kritériem pro účinné chemické srážení fosforu je zajištění optimálních 

fyzikálně-chemických podmínek. Jak již bylo uvedeno, chemické srážení fosforu je 

komplikovaný proces, který probíhá v několika stupních. Dosahovaná účinnost procesu je dána 

rovnovážnou konstantou srážecích reakcí, vyjádřenou součinem rozpustnosti a disociačními 

konstantami kyseliny ortofosforečné a hydroxidu železitého. Výsledná zbytková koncentrace 

fosforu i železa, které v nadbytku tvoří vlivem hydrolýzy a pH nerozpustné sraženiny – 

hydroxidy, převážně hydroxid železitý různého stechiometrického složení a komplexního 

charakteru, je dána podmíněným součinem rozpustnosti. Z tohoto důvodu není také jednoduché 

určit jednoznačně zbytkovou koncentraci fosforu po srážení. Významný podíl na větší 

rozpustnosti sraženin má koncentrace uhličitanů a hydrogenuhličitanů v upravované odpadní 

vodě, koncentrace amonných iontů a obecně solnost – obsah RAS. Čím vyšší jsou koncentrace 

uvedených solí, tím nižší je pravděpodobnost dosažení extrémně nízkých zbytkových 

koncentrací fosforu. 

Samotný proces srážení probíhá následovně. Při hodnotě pH vyšší než 2,8 již nelze 

předpokládat v roztoku existenci iontu Fe
+3

, začínají se ihned po nadávkování srážedla tvořit 

různě formy hydratovaných komplexních sloučenin ve formě micel, například solu Fe(OH)3. 

S ohledem na prostředí a relativně malou počáteční koncentraci srazitelného fosforu je důležité, 

aby se ionty fosforečnanu dostaly k micele hydroxidu co nejdříve. Míra difuze je totiž závislá 

na velikosti částic – shluků molekul této dispergované soustavy. Vzhledem k tomu, že je 

rovnovážná koncentrace železa při disociaci hydroxidu železitého asi o řád vyšší než při 

disociaci fosforečnanu železitého, lze předpokládat jako první reakci vznik fosforečnanu 

železitého a teprve potom hydroxidu. Toto však platí pouze pro přechodný, koloidní stav, kdy 

je krystalické jádro tvořené molekulou fosforečnanu nebo hydroxidu obklopeno pouze několika 

molekulami vnější aktivní vrstvy micely, tvořené například molekulami FeOCl. Vlivem 

tepelného pohybu těchto koloidních částic a srážek dochází k vybití části povrchové energie a 

nastává fáze koagulace, při které se začínají uplatňovat hlavně Van der waalsovy a gravitační 

síly a tepelný pohyb ztrácí na významu. Menší částice z počátku procesu se rozpouštějí a větší 

vlivem nepřetržité rekrystalizace rostou až do viditelné formy vloček. Z popsaného je zřejmé, 

že kromě fyzikálně – chemických podmínek, jejichž důsledkem je konečná hodnota 

podmíněného součinu rozpustnosti, potažmo dosažená úroveň srážení fosforu, musí mít 

významný vliv i konečné provedení srážecího reaktoru a způsob vedení procesu srážení – 

míchání. Zatím co ve vodárenství je tato problematika podrobně studována, problematice 

reaktorů pro oddělené srážení fosforu doposud taková pozornost věnována nebyla. Poslední, ale 

zásadní podmínkou pro dosažení dobré koagulace je oxické prostředí a přítomnost dostatečného 

množství rozpuštěného kyslíku. 
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Příklad jednoduchého řešení třetího stupně ČOV s vysokým efektem účinnosti srážení 

fosforu 

 

Jednoduchým příkladem řešení je hospodárný technologický postup odstraňování fosforu 

s odpadních vod, zajišťující nízké odtokové koncentrace celkového fosforu na odtoku metodou 

dvoustupňového srážení, která zahrnuje veškeré dosavadní poznatky technologů VAS z více 

než patnáctiletého studia těchto procesů v provozech ČOV a laboratorních testů. Navržené 

řešení je kombinací fyzikálně-chemických operací a dějů, jejichž výsledkem je směs 

chemického a biologického kalu z biologického stupně ČOV s vysokým obsahem fosforu. 

Vysoká účinnost odstraňování fosforu touto metodou je výsledkem následující posloupnosti 

technologických kroků: 

 

1. Stupeň odstraňování fosforu využívá ke srážení směsi hydroxidů železa z koagulačního 

stupně srážení železitou solí. Oxidačně-redukčními podmínkami a podmíněným součinem 

rozpustnosti řízená koncentrace železa z přiváděných sraženin v biologickém stupni zajišťuje 

srážení biologickým procesem uvolněných ortofosforečnanů nebo přitékajících v odpadní vodě. 

Podmínky v aktivaci určují efekt a účinnost prvního stupně. Vzniklé sraženiny po chemickém 

srážení fosforu v biologickém stupni jsou, jako součást směsného přebytečného kalu 

zpracovány v kalovém hospodářství ČOV. Kalová voda s uvolněným fosforem ze stabilizace 

kalu je vedena zpět do biologického stupně. 

 

2. Stupeň odstraňování fosforu je založen na interakci železitých solí dávkovaných v určeném a 

řízeném nadbytku před rychlomísič, do biologicky vyčištěné odpadní vody, přitékající 

z dosazovací nádrže. Po rychlém smísení a homogenizaci postupuje reakční směs do míchaného 

koagulačního reaktoru, s výhodou je použit reaktor s řízeným gradientem a zde dochází ke 

vzniku a zrání separovatelných sraženin hydroxidů železa a fosforečnanů železa. Přesné složení 

směsi je zajištěno nastavenými oxidačně-redukčními podmínkami, reakční dobou a určeným 

nadbytkem solí železa na přítoku do třetího stupně. Určené množství vyčištěné vody odtéká 

z reaktoru do recipientu a část vyčištěné vody se suspenzí sraženin – reakční kal, je 

odčerpávána kontinuálně zpět do určeného místa biologické linky ČOV, nejčastěji na přítok do 

aktivace, kde slouží, jako zdroj železa pro první stupeň srážení. 

 

Celý proces je snadno pochopitelný z přiloženého schéma, které zachycuje variantu 

s jednoduchým koagulačním reaktorem, starší verze. Přednosti metody spočívají především 

v tom, že proces dvoustupňového srážení fosforu nepůsobí na rozdíl od simultánního srážení 

fosforu v biologickém stupni, negativně na procesy oxidace amoniakálního dusíku při 

nitrifikaci a brání tak inhibici nitrifikace poklesem pH při vysokých dávkách železitých solí, 

dávkovaných do aktivace, které je při jednostupňovém srážení nutné aplikovat pro dosažení 

nízkých odtokových koncentrací fosforu. Další výhodou je nižší spotřeba chemikálií při 

současném dosahování nízkých odtokových koncentrací celkového fosforu a CHSK z třetího 

stupně bez jinak nezbytné filtrace. Shrnutí výhod metody: 

 

 Nízká spotřeba chemikálií 

 Šetrnost k biologickému stupni a zachování vysokého efektu odstraňování dusíku 

 Nízké odtokové koncentrace celkového fosforu bez filtrace 

 Snížení odtokové koncentrace CHSK po biologickém čištění odpadních vod 

 Sorbce těžko rozložitelných látek na vločkovém mraku železitých solí – čiření 

 Minimální náklady na realizaci 
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Obr. 1: Technologické blokové schéma technologie FDSP technology: 

 
 

Odlišnost popsané metody od současně využívaných postupů 

 

Popsané řešení se odlišuje od dosavadních běžných postupů chemického srážení fosforu tím, že 

využívá především procesu ustalování reakčních rovnovah na základě rozdílných součinů 

rozpustnosti a oxidačně-redukčních vlastností železitých solí, daných řízenými podmínkami 

procesu za komplexního využití technologie celé mechanicko-biologické čistírny odpadních 

vod (ČOV). Sraženiny železitých kalů, použité v prvním stupni srážení (biologický stupeň 

ČOV), jsou přednostně řízeně produkovány ve stupni fyzikálně – chemického dočištění 

biologicky vyčištěné odpadní vody odděleným, případně řízeným koagulačním srážením 

pomocí roztoků železitých solí (sírany, chloridy, dusičnany, směsné soli – chlorido-sírany, a.j.), 

III. stupeň čištění odpadních vod. Variantně je možné dotovat deficit železa v prvním – 

biologickém stupni ČOV dávkováním dovážených železitých kalů z úpraven pitné vody. 

V celkové bilanci je však spotřeba chemikálií (železa), vždy nižší než při simultánním srážení 

za současného vyššího účinku procesu. Využití koagulačního reaktoru snižuje potřebné objemy 

nádrží a tím investice. 

 

Tab. 1: Výsledky z ČOV bez koagulačního reaktoru (2100 EO) a s koagulačním reaktorem  

    (54000 EO) 

Datum Přítok CHSK Odtok CHSK Fosfor-Přítok fosfor-Odtok 

06.10.2016  37  1,7 

18.10.2016 936 55 6,4 0,4 

14.11.2016 992 12  0,31 

15.11.2016  33  0,29 

06.12.2016 271 21 3,4 1,1 

Průměr: 733,0 31,6 4,9 0,76 

Zvýšené koncentrace fosforu na odtoku byly zaznamenány při čištění a přepouštění egalizační 

nádrže. 
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V další tabulce jsou uvedeny výsledky za poslední čtvrtletí z realizace třetího stupně 

s koagulačním reaktorem. 

 

datum CHSK-přítok P-přítok CHSK-odtok P-odtok 

04.10.2016 968 11,2 28 0,66 

11.10.2016 770 7,6 30 0,51 

18.10.2016 860 9,1 26 0,38 

25.10.2016 366 7,4 31 0,36 

01.11.2016 300 7,5 43 0,35 

02.11.2016 
  

21,5 0,047 

07.11.2016 1196 10,2 27 0,19 

15.11.2016 1406 12,6 29 0,52 

21.11.2016 1300 14,2 27 0,46 

29.11.2016 1588 14,8 47 0,4 

06.12.2016 1402 16 35 0,63 

12.12.2016 
  

28 0,31 

13.12.2016 1285 13,1 36 0,82 

21.12.2016 1438 5,9 36 0,3 

03.01.2017 2530 16,7 31 0,24 

10.01.2017 2695 17,4 30 0,23 

Průměr: 1293 11,7 31,6 0,40 

Pro ilustraci byly vybrány pouze poslední naměřené hodnoty za IV. čtvrtletí 2016, starší data 

byla již dříve publikována v jiných souvislostech. 

 

Závěr 

 

Příklad třetího stupně čištění popsaný v předcházejícím textu je dobře zdokumentovaný a 

vyhodnocované výsledky umožňují konstatovat, že není problém okamžitě zahájit účinný 

postup vedoucí k významnému snížení odtokových koncentrací fosforu na libovolné ČOV, kde 

k tomu bude vůle s minimem zásahů do technologie ČOV a případných investic. Pokud bude 

k instalaci třetího stupně čištění přistoupeno při větší akci – intenzifikace celé ČOV, může být 

celkový náklad ještě nižší a dopad do spolehlivosti provozu biologie významnější. Na menší 

z uvedených ČOV je třetí stupeň optimalizován a sledován již více než tři roky, na větší 

z uvedených ČOV více než jeden rok. Z uvedeného lze učinit také doplňující závěr: Pro 

realizaci třetího stupně čištění není nezbytná filtrace suspendovaných látek. To uvádíme pro 

případ, že by někdo spekuloval s tím, že toto není splněním případné podmínky ve 

vodoprávním rozhodnutí, že je třeba mít na třetím stupni ČOV také filtraci. Důležitý je 

garantovatelný výsledek, a to bez filtrace zajistí spolehlivě, na průměrnou hodnotu odtokové 

koncentrace fosforu pod 0,5 mg/l i toto řešení. U návrhu konkrétního řešení technologie však 

musí stát zasvěcený odborník. 
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Nová generace rotačních objemových čerpadel a srovnání 

vhodnosti jejich použití s vřetenovými čerpadly 

 

 

Ing. Josef Rouš, SIWATEC, a.s. , Dalimilova 285/54, 738 35 Olomouc, rous@siwatec.cz 

 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem přednášeného příspěvku je porovnání možností a vhodnosti použití rotačních 

objemových čerpadel s  vřetenovými čerpadly v provedení FSIP, tedy s plnou servisovatelností, 

bez nutnosti jejich demontáže od potrubní trasy. 

Dalším cílem je seznámit posluchače s inovacemi v konstrukci rotačních objemových a 

vřetenových čerpadel a vlivem těchto změn na rozšířené možnosti použití těchto strojů. Dále 

bude na několika příkladech uvedeno porovnání těchto změn na životnost stroje.         

 

 

Inovace v konstrukci čerpadel s rotačními písty 

 

Rotační objemová čerpadla neboli čerpadla s rotačními písty jsou hydrostatická čerpadla 

pracující na stejném principu jako Rootsova dmychadla. Hydraulickou část tedy tvoří dva 

rotační písty nasazené na rovnoběžných hřídelích. Rotace těchto pístů musí být vzájemně 

synchronizovaná tak, aby se písty v každé poloze navzájem doplňovali. Neplatí tedy, že jeden 

píst je hnací a druhý hnaný.  Během rotace těchto pístů se cyklicky mění objem kapaliny 

uzavřený mezi písty a tato změna (zmenšení) objemu vede k zvýšení tlaku čerpané kapaliny.  

Z výše popsané teorie je patrné, že tato čerpadla mají tři hlavní konstrukční uzly, jejichž 

optimálním řešením se musí zabývat každý výrobce těchto čerpadel: 

- hydraulickou část, tedy písty a skříň tělesa čerpadla  

- prostor mechanické ucpávky  

- mechanismus synchronizace chodu pístů 

 

Do nedávna byla u všech výrobců těchto čerpadel strategie podobná, jen každý z nich zkoušel 

dílčími úpravami jednotlivých částí dosáhnout určitých zlepšení v jejich konstrukčním 

provedení. Jednalo se hlavně o různé typy pístů ( tříkřídlé, čtyřkřídlé apod. ) a o různé tvary 

pístů ( rovné, spirálové ) atd.. 

  

mailto:rous@siwatec.cz
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Před několika lety se objevila výrazně pozměněná konstrukce čerpadel s rotačními písty a 

v následující tabulce je porovnání změn u výše uvedených hlavních konstrukčních uzlů: 

 Stará generace čerpadel Nová generace čerpadel 

hydraulická část 

pogumované písty a kovová 

skříň a krycí desky. 

Tedy rotační část 

pogumovaná, stacionární 

kovová 

kovové písty a pogumovaná 

vložka skříně a krycí desky. 

Tedy rotační část kovová, 

stacionární pogumovaná 

prostor mechanické ucpávky 

mechanická ucpávka 

s olejovou komorou 

s možností kontaminace 

prostoru synchronizačního 

převodu kalem při poškození 

ucpávky 

kazetová mechanická 

ucpávka bez olejové komory 

s labyrintovým oddělením a 

s oddělným prostorem 

ucpávky od ložiskového 

kozlíku 

mechanismus synchronizace 

chodu pístů 

dvojice ozubených kol 

v ložiskovém kozlíku 

brodících se v olejové náplni 

převodové skříně 

synchronizace přes ozubený 

řemen mimo ložiskový 

kozlík, tedy absence 

převodové skříně s olejovou 

náplní 

 

Tyto zásadní změny mají podstatný vliv na životnost čerpadel s rotačními písty a to zejména 

z těchto důvodů: 

Hydraulická část 

Těsnící linie těchto čerpadel je mezi vrcholem křídla pístu a skříní. Obecně platí, že dochází 

k rychlejšímu opotřebení gumové části hydrauliky. Tedy v případě starších modelů čerpadel 

stačilo ke ztrátě těsnosti hydrauliky pouze opotřebení relativně malé plochy vrcholu křídla 

pístu. U nového provedení však musí dojít k poškození kompletního pogumované výstelky 

skříně tělesa, aby se dosáhlo stejného negativného vlivu na funkci čerpadla.  Tato plocha je 

mnohonásobně větší, a proto i celková životnost čerpadla se násobně prodlužuje. Konkrétní 

pokusy na bioplynových stanicích ukazují, že na stejné pozici má nové provedení čerpadla 2,5 

až 3 krát delší životnost, než starší generace čerpadel. Další výhodou je takové provedení a 

uložení pístů, že mohou být demontovány a montovány jednotlivě a bez nutnosti použití 

speciálního stahováku.   

Prostor mechanické ucpávky 

Mechanické ucpávky byly obecně Achillovou patou čerpadel s rotačními písty. To je dáno 

zejména tím, že ucpávka se nachází zároveň na sací, tak výtlačné straně čerpadla a tedy na ni 

působí tlakový rozdíl mezi sáním a výtlakem. To znamená, že pevné částice se snaží prostorem 

za písty, kolem mechanických ucpávek, dostat z prostoru o vyšším tlaku (výtlak) do prostoru 

s nižším tlakem (sáni). Tím se však hlavně vláknité částice v kalu namotávají na ucpávku a po 

čase způsobí její poškození. Nová generace čerpadel má jednak výhodu v celokrytém provedení 

kazetové ucpávky, ale hlavně v labyrintovém provedení vstupu do ucpávkové komory, takže 

pevné a vláknité částice se k ucpávce samotné nemohou dostat. 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

69 

Mechanismus synchronizace chodu pístů 

Původní systém s ozubenými koly v ložiskovém kozlíku, má hlavní nevýhodu v tom, že tato 

kola se musí brodit olejovou náplní a tedy i ložiska jsou mazaná tímto olejem. Tento ložiskový 

kozlík je umístěný hned za ucpávkovou komorou. Hrozí zde tedy reálné nebezpečí, že v případě 

poškození mechanických ucpávek (viz. předchozí odstavec) kontaminuje čerpané médium 

olejovou náplň převodovky a tím dojde k destrukci ložisek a případně celého synchronizačního 

soustrojí. U nové generace čerpadel jsou díky absenci ozubených kol ložiska mazána trvalou 

tukovou náplní a navíc je prostor ucpávek a ložiskového kozlíky oddělen volným prostorem, 

takže při poškození ucpávek dojde k vytékání kalu ven z čerpadla, ale ne do jeho dalších částí.  

Synchronizace je dělána samostatně vně ložiskového kozlíku pomocí ozubeného řemene. Toto 

provedení navíc z druhého pohledu brání kontaminaci kalu olejem z ložiskového kozlíku a tím 

vzniká výhoda při použití těchto strojů v technologiích membránových ČOV.      

 Z výše uvedeného vyplívají hlavní výhody nové generace čerpadel a jejich vliv na reálné 

provozní parametry těchto strojů. 

Vřetenová čerpadla v provedení FSIP 

 

I v konstrukci vřetenových čerpadel došlo za posledních několik let k celé řadě zajímavých a 

inovativních změn. Jednou z těch jednoznačně významnějších je změna konstrukce tak, aby 

vřetenové čerpadlo bylo možno rozebrat a tedy i plně servisovat bez nutnosti jeho odpojení od 

potrubí a nutnosti mít volný prostor před čerpadlem pro vytažení statoru. Tyto modelové řady 

se začali označovat jako FSIP ( Full Service In Place ), tedy plně servisovatelné na místě 

instalace. Tato snaha výrobců vřetenových čerpadel byla dána hlavně zájmem eliminovat jednu 

z hlavních výhod čerpadel s rotačními písty proti čerpadlům vřetenovým. Toto provedení je 

výhodné zejména v případech, kdy je k dispozici omezený prostor pro instalaci vřetenového 

čerpadla anebo je zájem provozovatele provádět jednoduše pravidelné kontroly čerpadla bez 

jeho demontáže ze stanoviště.  
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Porovnání možností použití vřetenových čerpadel a čerpadel s rotačními písty 

V následující tabulce se pokusím uvést výhody a nevýhody použití jednotlivých typů čerpadel. 

 
Vřetenová 

čerpadla 

Vřetenová 

čerpadla FSIP 

Čerpadla 

s rotačními písty 

staré generace 

Čerpadla 

s rotačními písty 

nové generace 

max. průtok cca 400 m
3
/h cca 150 m

3
/h cca 1000 m

3
/h cca 150 m

3
/h 

max. tlak 48 bar 12 bar 12 bar 10 bar 

čerpání 

abrazivních 

částic 

ano ano omezeně ano 

čerpání 

vláknitých 

materiálů 

ano ano ne ano 

NPSHr  velmi nízká velmi nízká nízká nízká 

samonasávací 

schopnost bez 

nutnosti 

zahlcení 

ano ano omezeně omezeně 

pulzace malé malé 
malé (vysoké při 

vyšších tlacích) 

malé (vysoké při 

vyšších tlacích) 

možnost 

obousměrného 

provozu  

ano ano ano ano 

servis bez 

odpojení od 

potrubí 

ne ano ano ano 

chod na sucho ne ne krátkodobě krátkodobě 

délka těsnící 

linie 
velmi dlouhá velmi dlouhá velmi krátká dlouhá 

malé vestavné 

rozměry 
ne ne ano ano 

servisní náklady nízké/střední nízké/střední střední střední 

speciální 

přípravky na 

servis 

ne ne 
ano (stahováky 

pístů) 
ne 

pořizovací 

náklady pro 

malé průtoky 

(do cca 80m3/h) 

nižší nižší vyšší vyšší 

pořizovací 

náklady pro 

velké průtoky 

(nad cca 

80m3/h) 

vyšší vyšší nižší nižší 
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 Obecně lze říci, že vřetenové čerpadlo je vhodnější použít v těchto případech: 

- požadavek na menší průtoky (do 80 m
3
/h), výrazně výhodnější pro průtoky do 15 m

3
/h 

- tam kde je abrazivnější nebo vláknitý kal (primární, strojně zahuštěný nebo vyhnilý kal)  

- požadavek na vyšší tlaky (plnění kalolisu, čerpání přes dlouhé výměníky, apod.) 

- požadavek na sání kalu z podzemní nádrže  

naopak čerpadlo s rotačními písty vyjde jako výhodnější varianta při použití v těchto případech: 

- požadavek na velké průtoky (přes 80 m
3
/h)  

- při nedostatku prostoru na instalaci (mobilní aplikace, omezené rozměry kolektoru apod.) 

- nová generace i při potřebě použití celonerezového čerpadla (například průmyslové ČOV 

nebo na dovozový kal s nízkým pH) 
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Navrhování a provoz čerpadel a míchadel na ČOV 
 

 

František Novotný 

WILO CS, s.r.o. , Obchodní 125, 251 01 Čestlice 

 

 

Abstrakt 

 

Pro správný návrh a výběr vhodného zařízení pro čerpání a míchání v technologickém systému 

ČOV je potřebné mít vedle dobrých teoretických znalostí i praktické zkušenosti 

z technologických dodávek, instalace, provozu a servisu. V příspěvku se snažím poukázat na 

důležité faktory, které je třeba zohlednit při samotném výběru a návrhu zařízení pro daný typ 

aplikace, a to jak pro výběr a návrh čerpadel odpadních vod, tak i návrh míchadel na ČOV. 

Rovněž uvádím nejčastější chyby při návrhu zařízení. V poslední části se příspěvek věnuje 

dopadům směrnic ErP na uvedená zařízení a doporučení ke specifikaci požadavků na zařízení 

v zadávací dokumentaci.  

 

 

I. Čerpadla na ČOV 

 

Výběr vhodného kalového čerpadla, průchodnosti oběžným kolem a vhodný typ oběžného 

kola  

Při výběru vhodné hydrauliky a typu oběžného kola kalového čerpadla pro danou aplikaci na 

ČOV je třeba zohlednit řadu důležitých faktorů. Na počátku je to funkce čerpadel v procesu, 

čerpané médium, stanovení koncepce čerpací stanice a instalace čerpadel, dimenze potrubí, 

hydraulické aspekty návrhu jako jsou parametry čerpadel, počet startů, chlazení motorů, 

regulace výkonu, posouzení kavitačních jevů, hydraulického rázu, doby zdržení média ve 

výtlaku a pachové problémy, nakonec následuje otázka příslušenství, ochran, materiálové 

provedení a povrchové ochrany. Jak vidíte, správný návrh čerpadla znamená komplexní 

posouzení  po stránce strojní, elektro, stavební a to vše v souladu s technologickým procesem 

a při dodržení příslušných norem a předpisů. 

V praxi se potkáváme s řadou případů, které výše uvedené principy nedodržují. Samotná 

velikost čerpadla a světlost potrubí nám ještě nezajistí bezproblémový provoz. Do popředí se 

dostává otázka typu oběžného kola a jeho průchodnosti.  Aktuálním problémem  jsou odpadní 

vody z domácností obsahující vyšší podíly vlhčených ubrousků, kapesníků, dokonce i plen. Zde 

musí vedle prevence a discipliny producentů odpadních vod nastoupit otázka koncepce čerpací 

stanice, zda volit klasickou instalaci s mokrou jímkou, nebo lepší se suchou instalací čerpadel, 

obě s předčištěním, a nebo nejlepší instalaci technologie se separací pevných látek. 

  

  

V  suché jímce 
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           ČS se separací    Suchá jímka   Mokrá jímka 

  
 

Z příkladů nasazení čerpadel na ČOV a kanalizační síti lze za nejnáročnější aplikace  uvést 

čerpadla v ČS nepředčištěných odpadních vod, čerpadla v lapácích písku a čerpadla v anaerobní 

části ČOV. Nejvhodnějším se z hlediska opotřebení hydrauliky, možného ucpávání oběžných 

kol a životnosti ukazují otevřené vířivá oběžná kola (Vortex), kde se ovšem hydraulická 

účinnost pohybuje mezi 35 a 52%. Vhodnou alternativou mohou být i oběžná kola kanálová 

a šroubová, kde je hydraulická účinnost vyšší při srovnatelné průchodnosti. Ve všech těchto 

případech čerpání problematických médií doporučujeme výběr techniky provádět na základě 

LCC (Life Cycle Costs) nákladů, kde hlavní roli hrají provozní náklady, náklady na opravy, 

tedy preference provozní spolehlivost před prostou hydraulickou účinností. V některých zemích 

je metoda hodnocení nákladů LCC pro výběr technologie již povinná.  

 

Vliv média, vhodnost použití čerpadel a materiálů, povrchová ochrana  

 

Médium, jeho vlastnosti a parametry, sušina, měrná hustota, viskozita, obsah písku resp. NL, Ph 

média, rezervy na motoru pro rozběh zařízení. 

Vlastnosti média: hustota (kg/m3), viskozita kinematická (m2/s), viskozita dynamická (Pa.s), 

obsah sušiny (%), pH , chemická agresivita, abrazivita – písek, štěrk, teplota (°C) 

  

Závislost  viskozity a sušiny pro nové a použité potrubí: 
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Lapáky písku: je třeba si uvědomit, že 1% písku odpovídá cca 18 g/l obsahu písku, 5% pak 

odpovídá 90 g/l obsahu písku (jde zde o hodnotu často uváděnou v požadavku na čerpadla 

v LP!). 

V souvislosti s abrazivním (a chemicky agresivním) médiem, což odpadní vody obecně jsou, 

vyvstává otázka životnosti hydraulické části čerpadel, respektive jejich povrchové ochrany.  

Jako ekonomické řešení se ukazuje povrchová ochrana materiálem CERAM, což jsou 

dvousložkové materiály na bázi polymerů s obsahem oxidu hliníku, s vynikající přilnavostí na 

základní kov, mechanicky a chemicky odolné proti korozi a abrazi v závislosti na typu a 

kombinaci povlaku. 

  

Ceram  

Design 
Povlak Vhodný pro nástřik Perfektní kombinace 

CT Vnitřní Oběžné kolo 

 

C0 
Vnější a 

vnitřní 

Oběžné kolo a sací 

část 

 

C1 Vnitřní 
Oběžné kolo a sací 

část 

C1 + C1 + C1  

C2 Vnitřní 
Oběžné kolo a sací 

část 
C2 + C1  

C3 Vnitřní Spirála čerpadla 
C3 + C1  

 

Hydraulické míchání vyhnívacích nádrží (velká cirkulace), stanovení dopravní výšky  

V praxi se setkáváme s různými postupy při stanovení dopravní výšky cirkulačních čerpadel, 

v některých případech je navržena dopravní výška těchto čerpadel až 10 m. Je třeba si 

uvědomit, že výpočet vychází z nulové geodetické výšky a čerpadlo překonává pouze 

hydraulické ztráty v potrubí. Ověřením na řadě ČOV bylo potvrzeno, že potřebná dopravní 

výška je cca 3-4 m,  pouze v ojedinělých případech to může být výše, až 6 m. Při návrhu 

a výpočtu je si třeba uvědomit, že se při sušině kalu např. 4% nejedná již o newtonowskou 

kapalinu ale o kapalinu binghamskou, čemuž je třeba přizpůsobit výpočet a zohlednit 

i příslušnou potřebnou rezervu na výkonu motoru potřebnou pro rozběh. Podstatný je při volbě 

vhodného čerpadla i vliv teploty cirkulovaného kalu s teplotou v rozmezí cca 36 až do 42°C, 

kde je třeba počítat s potřebným chlazením motoru. Poměrně málo se projektant věnuje vlivu 

plynu v médiu, posouzení  rychlostí v sacím a výtlačném potrubí a s tím související posouzení 

hodnoty NPSH/NPSHr.  

 

Rezerva výkonu motorů potřebná pro uvedení média do pohybu: 

Obsah sušiny (1% sušiny zodpovedá cca 10 kg/m3):    

 max. 1%   zatížení 95-80% (rezerva min. 5%) 

 max. 4/5%   zatížení 80-60% (min 20%) 

 pod 4 max. 8%  zatížení 60% (min. 40%) 

Uvedené rezervy je potřebné zohlednit při návrhu výkonu motoru. 
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II. Míchadla na ČOV 

 

Rozdělení horizontálních míchadel, hlavní parametry míchadel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní parametry a kritéria pro srovnání a hodnocení ponorných míchadel se řídí 

normou VDMA ISO 21630.  
Jsou to: 

•  Příkon míchadla v provozním bodu P1.1  (W) 

•  Tahová síla TS (N) 

•  Měrná energie eD (W/m
3
) 

•  Silový faktor (Power factor) eZ  (N/kW) 

 

 

 

 

Typ míchadla Silový faktor [N/kW] 

TR 22-40 140 – 250 

TR 50-2 až TR 90-2 260 – 640 

TRE 312 522 – 745 

TR 216 440 – 830 

TR 221 670 – 930 

TR 226-3 750 – 1100 

TR 326-3 740 - 1200 

 

Směrnice ErP č. 640/2009: ačkoli se výslovně nevztahuje na ponorné motory, WILO SE stejně 

jako jiní výrobci již dnes nabízí míchadla s motory ve třídě IE 3, resp. IE 4! 

Pomaloběžná míchadla 

< 100 min-1 

Středněotáčková 

míchadla 

150 – 600 min-1 

Rychloběžná 

míchadla 

> 700 min-1 

Čím je vyšší hodnota Silového faktoru, tím pracuje míchadlo s vyšší účinností. 
Silový faktor různých typů ponorných míchadel WILO 
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Zásady návrhu instalace horizontálních míchadel  

Míchadla na ČOV představují podstatnou část spotřeby elektrické energie, zejména míchadla 

v aktivačním procesu pracující v trvalém chodu (denitrifikace, anaerobní reaktory). Je proto 

správné věnovat maximální pozornost optimálnímu návrhu volby míchadel z hlediska průměru 

vrtule, otáček vrtule, materiálu lopatek a potřebnému příkonu míchadla v provozním bodu. 

Dobrý výrobce poskytuje k míchadlům veškeré potřebné údaje, které následně projektant a 

investor dokáže promítnout do zadávací dokumentace. K návrhu slouží kvalitní firemní 

návrhové programy míchadel, které vedle média, geometrie nádrže zahrnou do výpočtu i další 

kritéria, jako je vliv aerace a rozmístění aeračních elementů, množství vzduchu, vestavby 

v nádrži, typ usměrňovacích zatáček, druh provozu, požadovaný míchací efekt (homogenizace, 

suspenzace, proudění v nádrži), atd. Zásadně nedoporučujeme používat pro návrh míchadel 

pouze zjednodušených kritérií, jako jsou rychlost vody, měrná energie apod. 

V dalším se pokusím na příkladech ukázat dopad nevhodně stanovené rychlosti na vyšší příkon 

míchadla P11 a tahovou sílu, tedy potažmo rovněž na vyšší příkon. Optimální volbou parametrů 

lze dosáhnout poměrně významných energetických úspor při provozu míchadel. 
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Zásady návrhu míchadel a motorů 

Z výše uvedených podkladů vyplývá, že je ekonomicky výhodnější volit vždy míchadla s co 

nejnižšími otáčkami a co největším průměrem vrtule. Tato míchadla vykazují nejlepší 

„účinnost“ vyjádřenou tzv. Silovým faktorem (Power factor) eZ  (N/kW), což je v podstatě 

ekvivalent hydraulické účinnosti čerpadel. Připočteme-li k tomu kombinaci s motory 

v energetické třídě IE3 nebo IE4, máme v ruce nástroj na podstatné snížení energetické 

náročnosti míchadel a rovněž možnosti k náhradě stávajících míchadel za energeticky 

úspornější, s krátkou dobou návratnosti investice. 

V souvislosti s volbou motorů jednu podstatnou poznámku: míchadla podle aplikace vyžadují 

při provozu určitou výkonovou rezervu, která se velikostí řídí zejména podle obsahu sušiny a 

viskozity média, Její nedodržení rezultuje v časté výpadky za chodu v důsledku přetížení 

motorů a havárie. Krátký příklad chování míchadla při rozběhu míchadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz čerpadel a míchadel na ČOV 

Pro správnou funkci a dlouhodobý ekonomický provoz zařízení na ČOV je důležité vedle 

dodržení zásad správného návrhu typu, parametrů, instalace, provozních rezerv, rovněž 

dodržení provozních předpisů spojených s pravidelnou kontrolou chodu zařízení, měření, 

včetně včasné výměny provozně opotřebitelných dílů, včasné výměny předepsaných 

provozních náplní. Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu s autorizovaným servisem, kde se 

dá zajistit i provoz s prodlouženými zárukami často požadovaných investorem. Bezpečnější 

provoz zařízení lze například zajistit vhodnými ochranami, např. ochranou proti suchoběhu, 

lepší tepelnou ochranou, externým čidlem detekce stavu olejové náplně, apod. K dispozici jsou 

moduly, které hlídají stav zařízení a informují ihned provoz (teploty, vibrace, odběry, apod) 

o změnách které by mohly vést k poruše zařízení.  

 

  

Chování míchadla 

za provozu 

 

P
max

 

P
1.1

 

P
Dif

 

Čas 

Př
ík
on 

Trvalý provoz Zrychlení 

Start 

P
Dif

 závisí na kvalitě 

média: 

- Obsahu sušiny 

- Hustotě média 

- Viskozitě 

- Teplotě média 
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Specifikace zařízení ve výběrových řízeních, výkazy výměr. 

Vliv na funkci a životnost zařízení má už jeho samotný výběr. Důležitými kritérii při výběru 

jsou zejména vhodná volba hydrauliky čerpadel, jmenovité otáčky, hodnota NPSH, požadované 

rezervy výkonu, materiálové provedení, instalace a podmínky provozu, příslušenství a ochrany, 

typ a materiál mechanických ucpávek. U míchadel k tomu přistupuje otázka parametrů vrtule-

průměr, otáčky, tvar a materiál lopatek míchadla. U motorů jsou to dále požadavky na režim 

provozu, krytí motorů třídu izolace, energetickou třídu motorů, typ tepelné ochrany, detekce 

průsaků ucpávkou, provedení kabelů. 

 

 

Závěr 

 

Výše uvedené požadavky lze ideálně zajistit pouze při kvalitní spolupráci projektanta, 

provozovatele a investora. Základem je komplexně zpracovaný projekt provázaný ve všech 

profesích, následně je nutné ovšem parametry projektu dodržet. Bohužel jsme účastníky 

výběrových řízení, kde je jediným kritériem nejnižší cena. Přesto se najdou investoři, kteří 

dokážou parametry projektu v praxi „ohlídat“. Přejme si, abychom při tlaku na cenu 

nerezignovali na kvalitu, neboť důsledkem toho jsou mnohem vyšší náklady provozní, tedy 

celkové. 
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Účinek polymerů v zemědělství: jejich využití a přínosy. 
 

 

Carlo Carli 

 

Senior agronom, technický manažer prodeje, SNF-FLOERGER, 42163, Andrezieux, Francie 

(ccarli@snf.fr) 

 

 

ÚVOD 

 

V mnoha zemích se v dnešní době často obviňuje zemědělství z toho, že spotřebovává více 

vody než je potřeba, a to na úkor jiných hospodářských odvětví. Voda je natolik důležitý a 

strategicky významný zdroj, že skryté konflikty mezi národy mohou kdykoliv hrozit 

propuknutím kvůli jeho kontrole. 

Navíc rozsah a intenzita extrémních povětrnostních jevů v důsledku klimatických změn 

zhoršují problém se zásobováním vodou ve vztahu k poptávce. Existuje naléhavá potřeba 

zastavit klesající hladiny podzemní vody pro udržení zemědělské produktivity, což může být 

splněno snížením využíváním podzemní vody a zvýšením výnosu plodin. V zemědělství jsou k 

překonání sucha a zajištění účinného zásobování vodou navrhovány četné techniky, které mají 

větší či menší úspěšné výsledky.  

Výzkum v zemědělství je již mnoho let zapojen do témat jako je tolerance k suchu a velký 

důraz je kladen na pěstování plodin uzpůsobených pro suché podmínky s cílem zvýšit jejich 

účinnost využití vody, což je důležitá fyziologická vlastnost určující výkonnost plodin při 

omezeném zásobování vodou. V úvahu můžeme brát také mulčování pomocí polyetylenových 

fólií nebo organických látek, ale opět je jejich aplikace sporná v případě polních plodin 

pěstovaných ve velkém měřítku. Udržitelné zemědělství s extrémně omezeným obděláváním 

půdy nabízí další možnost úspory vody při zachování organické hmoty, zvýšení přítomnosti 

mikrofauny v půdě a snížení výrobních nákladů.  

Aby bylo zajištěno účinné využití vody, musí být voda efektivně uchovávána v půdě a rostliny 

musejí být schopny ji z půdy získávat pro svůj růst a vývoj. Přísun vody pro plodiny může být 

zvýšen udržováním vody v potenciální kořenové zóně plodin, čímž se omezuje neproduktivní 

ztráta vody perkolací, vyluhováním a odpařováním vody z půdy.  

 

SUPERABSORBENTI: NOVÁ TECHNOLOGIE ŠETŘÍCÍ VODU V ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Zlepšená retence vody v půdách pomocí prostředků ke zkvalitnění půdy a kypřidel půdy mají 

potenciální schopnost snížit tyto ztráty a zvýšit produktivní využití rostlinami, čímž se zvyšuje 

vodní produktivita plodin.  Superabsorbenty působí jako zásobárna k uchování a uvolnění 

proudu vody a živin, které splňují potřeby rostlin. Jejich použití snižuje požadavky na 

zavlažování tím, že zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu.  

Je všeobecně známo, že zavlažování a dokonce i déšť, mohou být považovány za 

nehospodárné, neefektivní metody dodávání vody rostlinám. Předpokládá se, že až 90 procent 

dešťové vody i závlah se odplaví od kořenů rostlin a odpaří se. Ze zbytku je až 60 procent 

uzavřeno v půdě a k rostlinám se nedostane. Zbytek je využit rostlinami. Naopak rostliny 

ošetřené superabsorbenty mají vodu dostupnou ke svým kořenům neustále k dispozici, takže 

stres je prakticky eliminován.  

mailto:ccarli@snf.fr
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Obecně se předpokládá, že polymery zlepšují vlastnosti půdy a zabraňují ztrátám vody, takže je 

tato voda k dispozici rostlinám. Jejich aplikace jsou dnes zaváděny v mnoha zemích.  

Tři třídy běžně používaných polymerů mohou být obecně rozděleny na přírodní, polosyntetické 

a syntetické (Mikkelsen, 1994). Syntetické hydrofilní polymery se obvykle skládají z 

polyakrylamidů (PAM). Plně syntetické polymery jsou chemicky zesítěny, aby se zabránilo 

jejich rozpuštění ve vodném roztoku. 

V pěstování květin se pracuje především s hydrofilními polymery (hydrogely) za účelem 

popsání jejich vlivu na schopnost prostředí zadržovat vodu u plodin rostoucích v květináči 

(Eikhof et al., 1994; Still, 1976; Gehring a Lewis, 1980). Bylo uvedeno, že hydrogely zlepšují 

kypření a odvodnění prostředí (Bearce a McCollum, 1977), zvyšují životnost rostlin pěstované 

v nádobě (Eikhof et al., 1994; Still, 1976; Bearce a McCollum, 1977) a osemení (Pamuk, 2004). 

Hydrogely mají možný vliv na rychlost infiltrace, hustotu, strukturu půdy, kompakci, pórovitost 

půdy, agregátní stabilitu a tvrdost kůry (Helalia a Letey, 1988; Helalia a Letey, 1989) a na 

rychlost odpařování (Teyel a El Hady, 1981). Gehring a Lewis (1980) uvádějí, že se vodní stres 

u rostlin snížil začleněním hydrogelu do prostředí. Wallace a Wallace (1986a) zaznamenali 

vzcházivost rajčat, bavlny a salátu v různých typech půd s odlišnými kombinacemi 

polyakrylamidů (PAM). Silberbush a další (1993a) poukázali na fakt, že retenční vodní kapacita 

půdy se zvýšila přidáním hydrogelů. Popsali také (1993b), že hydrogely zvyšovaly dostupnost 

vody, což skutečně přispělo k většímu výtěžku zelí zavlažovaného slanou vodou. Mnoho 

dalších vědců informovalo o pozitivních účincích hydrogelů na zvýšení výnosu plodin a 

efektivnosti využití vody plodinami. 

 

POUŽITÍ SUPERABSORBENTŮ 

 

Jedním z nejznámějších superabsorbentů je Aquasorb, což je zesítěný kopolymer akrylamidu a 

akrylátu draselného. Skládá se z řady polymerních řetězců, které jsou navzájem paralelní a jsou 

pravidelně spojeny k sobě pomocí zesíťovaných činidel, čímž tvoří síť. Když se voda dostane 

do kontaktu s jedním z těchto řetězců, je nasáta osmózou do molekul a produkt se stává gelem, 

který funguje jako mechanismus s pomalým uvolňováním. Voda se rychle přesouvá do vnitřku 

sítě polymeru spolu s živinami, kde jsou uchovávány. Když půda vyschne, polymer uvolní 

absorbovanou vodu a živiny do půdy. Je nerozpustný ve vodě a speciálně vytvořený pro 

zemědělství. Když je ponořen do vodního prostředí, absorbuje až 400krát násobku své 

hmotnosti ve vodě a zvýší svou velikost až 100krát.  

Aquasorb se komerčně prodává v granulované formě o velikosti zrn od 0,1 do 4 mm. Volba 

velikosti zrn závisí na vlastnostech struktury půdy, jemnější velikost se doporučuje pro písčité 

půdy, kde bývá schopnost absorpce větší a rychlejší, zatímco pro těžší půdy je zapotřebí větších 

velikostí granulí, aby se podpořila schopnost expanze, a tím se zvýšila pórovitost půdy. 

Aquasorb nejen zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu, tedy schopnost oddálení bodu vadnutí 

rostliny, ale také zlepšuje strukturu půdy, a to zvyšováním pórovitosti a snížením nebo 

zvýšením vsakování vody podle vlastností půdy (v návaznosti na jeho použití, vsakování vody 

je sníženo u písčitých půd, u těžkých půd je tomu naopak).  Složení přípravku Aquasorb 

vyžaduje, aby byl aplikován podél osázených řad a ve stejné hloubce, ve které jsou semena, v 

okamžiku setí různých obilnin, jako je kukuřice, pšenice, slunečnice, bavlna, sója, řepka olejka, 

ječmen atd., a při výsadbě sadbových hlíz, např. brambor. 

 Pokud je Aquasorb dobře vpraven do půdy a nedostává se na povrch oráním, je jeho 

podstatným znakem to, že po pěti letech ztrácí své vlastnosti. 

Není důležité, kolik vody je schopen absorbovat, důležitý je způsob, jakým zadržuje vodu. 

Každá granule tohoto superabsorbentu totiž váže vodu takovým způsobem, že je volně k 

dispozici kořenům rostliny, přičemž v hlubších vrstvách půdy odolává běžnému vypařování, 

vyluhování nebo perkolaci.  
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Tento produkt prokazuje svou účinnost zejména v době klíčení a vývoji kořenového systému 

plodin, jako je kukuřice, pšenice, bavlna, slunečnice, sója atd. Aby byla finanční investice více 

opodstatněná, tudíž aby se snížilo množství produktu použitého na jednotku plochy, je třeba 

použít Aquasorb v dávkách od 10 do 40 kg na hektar. To je možné s použitím tzv. 

mikrogranulátorů, které jsou běžně součástí vybavení moderních precizních secích strojů (obr. 

1). Produkt se aplikuje společně se sazbou semen podél řádku s osivem a je ihned vložen do 

půdy pomocí předradliček nebo disků secího stroje, čímž se na rozdíl od minulosti a od velmi 

nákladných manuálních aplikací pokryje celý povrch pole množstvím, které odpovídá 300 - 500 

kg produktu na hektar.  

Proto je tato technologie výzvou pro farmáře a instituce zajímající se o precizní zemědělství a 

techniky, které šetří vodu a které zároveň umožňují značné snížení nákladů.  

 

Shrnutí informací o produktu Aquasorb: 

 Zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu a oddaluje bod vadnutí; 

 Snižuje ztráty vody, ke kterým dochází v důsledku odpařování, protože veškerá 

voda je uložena v síti polymeru; 

 Zlepšuje fyzikální vlastnosti půd vytvářením agregátů mezi částicemi a 

zlepšováním propustnosti, pórovitosti a vsakování vody. Po přenesení vody k 

rostlinám se molekuly vrací zpátky na svou původní velikost a prostor, který 

předtím zaplňovaly, se nyní stává novým pórem; 

 Snižuje nutnost závlahy o 30 - 50 %; 

 Dodává rostlinám vodu nepřetržitě a jednotně; 

 Má kladný vliv na vývoj kořenového systému; 

 Udržuje vlhké prostředí a účinně rozvíjí schopnost půdy zadržet vodu a hnojiva; 

 Snižuje louhování živin do hlubších vrstev půdy a na povrch; 

 Snižuje zavlažování a náklady na hnojiva, protože voda a živiny jsou 

uchovávány v polymerní síti; 

 Poskytuje tlumivý účinek vůči nebezpečím klimatických změn.  

 

Obr. 1: Moderní pneumatické a precizní secí stroje vybavené šesti násypkami pro semena (v 

bílé), dvěma násypkami na hnojiva (dlouhé a bílé) a jedním mikrogranulátorem (v bílé, mezi 

šesti násypkami pro semena a dvěma násypkami na hnojiva). 
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VÝSLEDKY NĚKTERÝCH TESTŮ PROVÁDĚNÝCH S AQUASORBEM 

 

Osobní zkušenosti získané v zemích jako je Uzbekistán a Indie, kde je nedostatek vody čím dál 

závažnější, jsou následující. Uzbekistán je odkázaný na zásobování vodou dvěma řekami: Sir 

Daryou na severu s počátkem v Kyrgyzstánu a Amu Daryou na jihu s počátkem v Tádžikistánu. 

Indie je zemí ovlivněnou drsnými klimatickými změnami s častými obdobími sucha kvůli 

nepředvídatelným monzunům.  

V Indii, konkrétně ve státě Uttarpradéš, je během jarního období (březen - červen), pro které je 

typické sucho a středně vysoké teploty, velmi populární plodinou kukuřice. Během testu 

prováděného Zemědělskou univerzitou v Kanpuru se minimální teploty pohybovaly od 11,5 do 

28,5°C a maximální teploty od 26,4 do 40,9°C. Relativní vlhkost vzduchu se pohybovala v 

rozmezí od 45,0 % do 69,7 %. Půda experimentálního pole byla ve struktuře písčitá hlína a jíl.    

Za normálních okolností zavlažují farmáři v této oblasti šestkrát až sedmkrát během jarního 

období. V testu uskutečněném místní zemědělskou univerzitou 16. března 2016 se sklizní po 96 

dnech, tedy 20. června, byla provedena zavlažování v různých kritických fázích plodin společně 

s aplikací 8 kg Aquasorbu na akr (0,4 ha) v době setí. Výsledky zaznamenaly větší výnos obilí 

(+10,1 q/ha) oproti kontrole (bez aplikace Aquasorbu a se stejným počtem zavlažování). Při 

testu došlo ke třem ošetřením (při druhém, třetím a čtvrtém zavlažování) a třikrát se test 

zopakoval (tabulka 1). 

 

V jiném testu, bez opakování, prováděném francouzským družstvem AXEREAL ve státě 

Hariana, ošetření Aquasorbem (20 kg/ha), kdy se během monzunového období (červen - říjen 

2016) využívala dešťová voda, byl získán výnos o 1,4 tun vyšší než u kontroly (2,6 oproti 

1,2 t/ha). 

V Uzbekistánu převládají v zemědělství systémy rostlinné výroby s bavlnou jako nejdůležitější 

plodinou. Voda je dodávána vždy podle závažnosti a někdy se poskytuje plodinám více vody, 

než je potřeba, také z důvodu, že je zdarma, ale vláda by chtěla tento trend od nynějška zastavit. 

Vliv Aquasorbu na výnos a spotřebu vody rostlinami je důkladně studován pomocí testu s 

rozsáhlou stupnicí a se třemi opakováními a zásobováním vodou pomocí dvou a tří závlah v 

tomto pořadí během vegetačního období. Množství přítoku vody aplikovaného při každé 

závlaze bylo vypočítáno použitím lichoběžníkového přepadu, který se běžně používá pro tento 

typ měření (obr. 2). Výsledkem bylo dosažení zvýšení výnosu v rozmezí od 12 do 16 %, a to v 

případě tří nebo dvou zavlažovacích cyklů, společně s ušetřením vody, které odpovídalo 98 a 

94,5 m
3
 na každou tunu vyprodukované bavlny v tomto pořadí, a dosažení přínosu/nákladů v 

poměru 1:1,91 nebo 1:1,69 v případě tří nebo dvou zavlažovacích cyklů v tomto pořadí, což 

ukazuje na velmi vysokou ziskovost při aplikaci Aquasorbu v místních podmínkách (tabulky 2, 

3). 
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Tabulka 1: Vliv různých ošetření na výnos kukuřice (q/ha), Kanpur, Indie 

# Ošetření Výnos klasů se 

zrním (q/ha) 

Výnos zrní 

(q/ha) 

Váha 

100 semen 

(g) 

Zvýšení  

v % oproti 

kontrole 

(B1) 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 

1

. 

A - dvě závlahy: 30 dní po 

setbě a 45 dní po setbě. 

93,3 99,9 36,1 40,3 17,7 18,0 11,6 

2

. 

B - tři závlahy: 30 dní po 

setbě, 45 dní po setbě a 60 

dní po setbě. 

91,9 101,1 45,7 51,7 18,7 19,9 14,4 

3

. 

C - čtyři závlahy: 30 dní 

po setbě, 45 dní po setbě, 

60 dní po setbě a 85 dní po 

setbě. 

123,8 103,3 63,8 73,9 20,1 21,1 15,8 

 SO (m) 1,85 1,22 -  

 CD 5% 5,95 3,81 -  

 VK v % - 7,67 -  
 

B1- bez Aquasorbu (kontrola) B2- s Aquasorbem  DPS- dny po setbě  

 

 

Tabulka 2: Analýza nákladů na použití přípravku Aquasorb u bavlny, Uzbekistán. 

Ošetření Výnos 

(t/ha) 

Výrobní 

náklady 

(EUR/ha) 

Hrubý příjem 

(EUR/ha) 

Extra příjem 

(EUR/ha) 

Přínos/náklady 

3 závlahy 

Kontrola 3,03 569,7 1 645.6 0 -- 

Aquasorb 3,40 633,2 1 845.9 136,8 1:1.91 

2 závlahy 

Kontrola 2,63 554,3 1 430.9  -- 

Aquasorb 3,04 617,4 1 659.9 165,9 1:1.69 

 

 

 

Tabulka 3: Voda spotřebovaná plodinami na výrobu 1 tuny surové bavlny. 

Ošetření Přívod vody 

(m
3
/ha) 

Spotřebovaná 

voda/tuna surové 

bavlny 

(m
3
/tuna) 

Ušetřená voda 

(Aqusorb oproti 

kontrole) 

(m
3
/tuna) 

3 závlahy 

Kontrola 2 450 808,6  

Aquasorb 2 415 710,3 98,3 

2 závlahy 

Kontrola 1 555 591,2  

Aquasorb 1 510 496,7 94,5 
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Obr. 2: Množství průtoku závlahové vody bylo měřeno lichoběžníkovým přepadem.   

   Uzbekistán. 

 
 

 

AQUASORB A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Aquasorb je biologicky odbouratelný, protože je citlivý na působení ultrafialového záření a 

mikroorganismů. Rozkládá se na oligomery, CO2, H2O a dusík. Jedná se o syntetický polymer, 

a z tohoto důvodu je odolnější vůči biologickému rozkladu než přírodní polymery (Peterson, 

2002). To znamená, že jeho účinnost trvá v půdě déle, a to za předpokladu, že v případě polních 

plodin pěstovaných ve velkém měřítku není pole po sklizni zorané, protože jakmile by se 

jednou dostal na povrch, byl by rozložen pomocí UV záření. 

Polymery jako je Aquasorb nepředstavují žádné nebezpečí pro lidské životy ani pro životní 

prostředí (Seybold, 1994). Z větší části se rozklad polyakrylamidů děje především 

prostřednictvím fyzikálních faktorů (ohřívání/ochlazování, zmrazení/rozmrazení nebo 

namočení/usušení), jak zdůraznili Kamal et al. (1992), ale také činností mikroorganizmů jako 

jsou bakterie (Pseudomonas stutzeri, Rhodococcus spp., Xanthomonas spp.) nebo hub za 

aerobních podmínek deaminací na kyselinu akrylovou a amoniak, které jsou využívány jako 

zdroje uhlíku a dusíku (Nawaz et al., 1998; Premraj a Mukesh Doble, 2005).  

Bylo prokázáno, že polyakrylamidy nejsou toxické pro lidi, zvířata, ryby ani rostliny, protože 

obsah jejich reziduálního monomeru (akrylamidu) je snadno biologicky odbouratelný (<48 h) a 

nehromadí se v půdě. Navíc má Aquasorb velmi nízký obsah monomeru akrylamidu (< 200 

ppm). Neexistuje nebezpečí přesunu do jakékoliv buňky tkání rostlin (ovoce, zrn, listů atd.), 

zvířat, ryb atd., protože polymerní molekuly jsou hodně velké (v molekulárním měřítku). 
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SPECIÁLNÍ POŽADAVKY 

 

Aquasorb nelze aplikovat ručně, kromě aplikace na malých plochách nebo u mladého 

ovoce/lesních stromů na výsadbu. U činností na rozsáhlých polích by totiž ruční aplikace 

vyžadovala obrovská množství produktu, která by omezovala jeho rozptýlení, jako tomu bylo 

po mnoho let kvůli absenci specializovaného vybavení. 

V tomto případě jsme zkoumali, jak snížit a omezit jeho aplikaci pouze podél brázd, kde 

dochází k osevu. Obecně platí, že moderní secí stroje (mechanické, polopneumatické, 

pneumatické, precizní secí stroje s výsevem po jednom semeni) jsou vybaveny takovými 

nástroji, které jsou určeny pro distribuci granulovaných herbicidů nebo lokalizovanou aplikaci 

hnojiv, zejména dusíku a fosforu. Mohou se také používat pro distribuci Aquasorbu podél brázd 

a ve stejné hloubce jako semena, což umožňuje značnou úsporu nákladů.  

Bez přítomnosti takového vybavení by bylo nemožné aplikovat Aquasorb efektivním a 

ekonomickým způsobem. 
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Abstrakt 

 

V rámci grantového projektu TAČR je řešena problematika snižování zbytkových koncentrací 

fosforu na odtocích z komunálních čistíren odpadních vod. Technologie chemického srážení 

fosforu je známá a běžně používaná na všech velikostních kategoriích čistíren odpadních vod 

(ČOV). V mnoha případech je instalována jako samostatná technologie pro odstraňování 

fosforu z odpadních vod (OV). Na ČOV s technologií zvýšeného biologického odstraňování 

fosforu může být instalována jako pojistka pro případy, kdy biologickým procesem není 

dosaženo požadovaných odtokových koncentrací. Nejvyšší účinnosti je dosaženo zařazením 

chemického dosrážení fosforu jako terciárního stupně čištění. Problematickým procesem 

v tomto případě bývá separace vzniklé sraženiny chemického kalu. Tento příspěvek shrnuje 

výsledky laboratorních koagulačních testů s železitými a hlinitými koagulanty, jejichž cílem byl 

výběr vhodného koagulantu pro poloprovozní testy terciárního srážení fosforu s následnou 

separací vzniklé sraženiny tlakovou flotací. 

 

Úvod 

 

Zvyšování úživnosti (trofizace) povrchových vod je celosvětovým problémem, který ohrožuje 

nejen povrchové vody ve vnitrozemí, ale již i některá moře a oceány.  

Pojem trofie pochází z řeckého slova „trophi“, což je výraz pro potravu či živnou látku. 

Význam slov „oligo“, „meso“, „eu“ a „hyper“ znamenají nečetný, mírný, hojný a nadměrný. 

Spojení těchto slov je používáno k popisu množství živin ve sladkovodním prostředí nebo 

v mořích. 

Trofizace je definována jako nadměrný růst řas a sinic na vyšších formách rostlin, jehož 

příčinou je nadměrná přítomnost živných látek ve vodě, hlavně sloučenin dusíku a fosforu. 

Vysoký obsah živin ve svých důsledcích vede k porušení rovnováhy přirozeného prostředí vod. 

Je důležité zmínit, že trofie (úživnost) znamená stav, kdežto trofizace je proces, při kterém 

dochází ke zvyšování koncentrace živin ve vodách. 

Trofizaci lze také vystihnout anglickým souslovím „nutrient pollution“, které jasně popisuje 

podstatu problému. Do češtiny lze toto spojení překládat jako „znečištění živinami“, které je 

srozumitelné i pro laickou veřejnost [1,2]. 

  

mailto:martin.pecenka@vscht.cz


 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

90 

Obr. 1: Proces trofizace [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosažení úživnosti na úroveň eutrofie (viz tabulka 1) je již vnímáno jako nežádoucí degradace 

životního prostředí s následkem zhoršení kvality vody, čímž dochází k nemožnosti prospěšného 

využití vod především pro výrobu pitné vody, ale např. i k rekreaci. 

 

Tabulka 1: Klasifikace stojatých vod dle trofie [1] 

 
 

Eutrofizaci rozlišujeme na přirozenou a antropogenní. Přirozená eutrofizace je nevratný proces 

a je způsobena uvolňováním dusíku a fosforu, případě křemíku, z půdy, sedimentů 

a odumřelých vodních organismů. Antropogenní eutrofizace je způsobena produkcí 

komunálních a průmyslových odpadních vod, intenzivní zemědělskou výrobou a používáním 

polyfosforečnanů v pracích a čisticích prostředcích [3].  
Nadměrné obohacování vod živinami v důsledku lidské činnosti je způsobeno především 

splachy, erozí a vyluhováním živin z hnojených zemědělských ploch (především zdroj dusíku) 

a vypouštěním komunálních a průmyslových odpadních vod (především zdroj biologicky 

rozložitelných látek a fosforu). Významná může být i atmosférická depozice látek obsahující 

dusík z chovu dobytka a zplodin ze spalování. 

Dalším faktorem je také doba zdržení, která může být ovlivněna různou hustotou vodních 

vrstev – vrchní a spodní vrstvy se vzájemně nemísí. Při dostatečně dlouhé době zdržení mohou 

v dostatečné míře proběhnout přirozené samočistící procesy. V případě stratifikace nádrže, kdy 

se spodní a vrchní vrstvy nemísí, dojde k výraznému snížení reálné doby zdržení, ve spodní 
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vrstvě mohou být navíc anaerobní podmínky, při kterých dochází k uvolňování fosforu ze 

sedimentů.  

Mezi další faktory, které mohou eutrofizaci ovlivnit, patří teplota, světlo a termální stratifikace. 

Zvýšení teploty a zlepšení světelných podmínek během jara a léta vysvětluje, proč se 

eutrofizace rozmáhá hlavně v těchto ročních obdobích [2, 3]. 

 

Limitujícím prvkem, který hraje hlavní roli v nárůstu sinicové a řasové biomasy, je ve sladkých 

vodách v naprosté většině případů fosfor. To znamená, že čím je více fosforu v povrchových 

vodách, tím je obvykle větší produkce řas a sinic. 

 

Základní rozdělení zdrojů fosforu 

Zdroje fosforu lze rozdělit na: 

 Bodové zdroje. Jsou čištěné i nečištěné komunální nebo průmyslové odpadní vody 

(např. odtok z čistírny odpadních vod, dále jen ČOV) vypouštěné v jednom 

známém bodě do finálního recipientu – tzv. registrované zdroje znečištění. 

 Plošné zdroje. Z příslušné oblasti povodí nad nádrží jsou tvořeny atmosférickým 

spadem, geologickým podložím, zemědělstvím a intenzivně udržovanými travními 

porosty. Nutno zmínit, že je důležitý způsob využívání krajiny a schopnost krajiny 

zadržet vodu, a tedy i živiny. 

 Vnitřní zdroje. V nádrži jsou uloženy v sedimentech a živiny kolují ve vodním 

ekosystému. V některých nádržích může koncentrace fosforu ovlivňovat sportovní 

rybolov nebo rekreaci. 

 Difuzní zdroje. Jsou to drobné rozptýlené bodové zdroje znečištění. Významný 

podíl na znečištění má zemědělství (např. vyústění drenáží). Do této kategorie lze 

zařadit i vypouštění nečištěných či nedostatečně čištěných odpadních vod z malých 

sídel a rozptýlené zástavby. Obvykle se jedná o tzv. neregistrované zdroje 

znečištění.  

Hlavním zdrojem fosforu v povodích jsou bodové nebo difuzní zdroje. Není však jednoznačné 

zda převládají bodové zdroje, velice záleží na způsobu využívání krajiny. V dnešní době je 

otázkou, zda je důležitější odstraňovat nutrienty z bodových zdrojů nebo vhodnými zásahy 

minimalizovat zdroje difuzní. U bodových zdrojů jsou technologie odstraňování fosforu na 

velmi dobré úrovni, stále však není dosahováno emisních koncentrací, kdy by nedocházelo k 

trofizaci recipientu. U plošných a difuzních zdrojů je účinné snižování vnosu fosforu do 

vodního prostředí problematické. Je to způsobeno rozptýleností na velké ploše a nemožností 

určit přesné místo vzniku znečištění. V současné době se nutrienty z difuzních zdrojů řízeně 

neodstraňují, ale je snaha jejich vliv eliminovat správným hospodařením v krajině [4]. 

 

Srážení fosforu 

Na ČOV, které nemají v technologické lince zařazenu anaerobní nádrž a nedochází tedy ke 

zvýšenému biologickému odstraňování fosforu (nebo se touto technologií nedaří plnit 

předepsané odtokové koncentrace fosforu), je nutné odstraňovat fosfor chemickým srážením. 

Chemické srážení je široce používaná technika pro odstraňování fosforu, kdy se tento nutrient 

vysráží jako nerozpustný fosforečnan (v závislosti na použitém srážedle buď jako fosforečnan 

železitý, železnatý, hlinitý nebo vápenatý). Principem srážecích metod je přídavkem vhodného 

činidla zajistit vysrážení fosforu tak, aby bylo možno vzniklou sraženinu účinně separovat. 

Možné způsoby separace jsou sedimentace, filtrace nebo flotace. Základními srážedly jsou: 

 soli železa 

 soli hliníku 

 oxid nebo hydroxid vápenatý 
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Nejčastěji používané soli hliníku a železa jsou na ČOV dávkovány buď přímo do aktivačního 

stupně, nebo jako součást separátní technologie terciárního srážení. Kationty těchto kovů mají 

koagulační schopnost, tj. jsou schopné vyrovnávat zeta potenciál elektronové dvojvrstvy, a tím 

napomáhat ke shlukování koloidních a organických látek. Je tedy nutno počítat s tím, že při 

chemickém srážení fosforu bude zároveň probíhat i koagulace zbytkových organických látek a 

podle toho upravit dávkování srážedla [5]. 

 

Laboratorní testy chemického srážení fosforu 

V rámci grantového projektu TAČR byla řešena účinnost separace sraženiny chemického kalu 

při srážení fosforu pomocí flotace. Poloprovozní flotační jednotka (spojená s vlastní technologií 

chemického srážení) byla testována na dvou komunálních čistírnách odpadních vod. V jednom 

případě se jednalo o ČOV s projektovanou kapacitou 7 000 EO, kde je odstraňování fosforu 

řešeno intenzivním srážením síranem železitým a díky tomu dosahuje odtokových koncentrací 

celkového fosforu 0,2 – 0,6 mg/l (ČOV se nachází ve zvláště citlivé oblasti povodí 

vodárenského zdroje). Na této ČOV byla poloprovozní linka zařazena jako terciární stupeň 

čištění a byly zde testovány dosažitelné limity terciárního srážení fosforu. Ve druhém případě 

byla technologie nainstalována na malé komunální ČOV, která nemá stanoveny odtokové limity 

pro celkový fosfor, a provozovatel tedy nemá potřebu instalovat technologii pro jeho účinné 

odstraňování. Nevýznamné množství přitékajícího fosforového znečištění je odstraňováno 

pouze inkorporací do nově vznikající biomasy a odtokové limity tohoto parametru se tak 

pohybují na úrovni 4 – 6 mg/l. Na této ČOV byla testována celková dosažitelná účinnost 

technologie chemického srážení se separací sraženiny flotací. 

 

Vhodné srážecí činidlo pro poloprovozní zkoušky bylo vybráno na základě laboratorních 

koagulačních testů provedených v laboratořích ÚTVP VŠCHT Praha.  

Laboratorní srážecí testy byly provedeny s reálnými vzorky odtoku ze sledovaných čistíren 

odpadních vod, jako srážecí činidla byly použity běžně dostupné preparáty na bázi železa a 

hliníku: 

 síran železitý 

 chlorid železitý 

 síran hlinitý 

 chlorid hlinitý 

 

Vlastní koagulační testy byly provedeny s 10x zředěnými srážecími preparáty na koagulační 

lavici WiseStir s regulovatelnými otáčkami míchadel. Po nadávkování činidel probíhala 

1 minutu fáze rychlého míchání (250 ot./min), následně 10 minut fáze pomalého míchání 

(25 ot./min) a fáze sedimentace. Laboratorními analýzami byly v odebraných vzorcích 

stanoveny zbytkové koncentrace celkového fosforu, CHSK, železa či hliníku a hodnota pH.  

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

93 

Výsledky a diskuse 

 

Níže uvedené výsledky byly získány v souladu s extrémními požadavky na kvalitu odtoku, tj. 

jako vstup byl použit odtok z ČOV vypouštějící vyčištěné vody do zvláště citlivého recipientu. 

Výchozí koncentrace celkového fosforu byla 0,506 mg/l (což je již hodnota hluboko pod 

požadavkem NV 401/2015 Sb. pro tuto kategorii ČOV) a cílem bylo dosažení koncentrací pod 

hodnotou 0,05 mg/l.  

Nutno konstatovat, že vytčeného cíle bylo prakticky dosaženo aplikací kteréhokoliv 

z testovaných preparátů (bereme-li v potaz chybu stanovení použitých analytických metod). 

Nicméně, budeme-li hledat dosažitelné limity terciárního srážení fosforu a do vyhodnocení 

zahrneme i ostatní sledované parametry, mírně horších výsledků bylo dosahováno s preparáty 

na bázi hliníku. Příklady vyhodnocení testů se síranem hlinitým a chloridem hlinitým jsou 

uvedeny v tabulkách 2 a 3 a na obrázcích 2 a 3. 

 

Tabulka 2: Výsledky testu se síranem hlinitým 

 
 

 

Tabulka 3: Výsledky testu s chloridem hlinitým 
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Obrázek 2: Průběh testu se síranem hlinitým 

 

 
 

 

Obrázek 3: Průběh testu s chloridem hlinitým 

 

 
 

 

 

V testech, kde byly pro dosrážení zbytkových koncentrací fosforu použity železité preparáty, 

bylo dosaženo i znatelně lepších hodnot, než byla námi zvolená cílová hodnota 0,05 mg/l. 

Nevýhodu těchto preparátů lze spatřovat v tom, že vyšší dávky činidla již významně ovlivňují 

hodnotu pH vyčištěné vody. Tento negativní vliv byl ovšem pozorován pouze při testech 

v laboratorním měřítku, v poloprovozních testech se významně neprojevil. Příklady 

vyhodnocení testů se síranem železitým a chloridem železitým jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5 a 

na obrázcích 4 a 5.  
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Tabulka 4: Výsledky testu se síranem železitým 

 
  pms – pod mezí stanovitelnosti 

 

 

Tabulka 5: Výsledky testu s chloridem železitým  

 
 

 

 

 

Obrázek 4: Průběh testu se síranem železitým 

 
 

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

96 

 

Obrázek 5: Průběh testu s chloridem železitým 

 
 

 

Závěr 

 

Provedenými laboratorními srážecími zkouškami byla potvrzena dostatečná účinnost 

dostupných srážecích preparátů pro dosažení zbytkových koncentrací fosforu ve vyčištěné vodě 

na úrovni 0,05 mg/l. Na základě získaných výsledků byly pro poloprovozní testy vybrány 

preparáty na bázi železa, se kterými bylo dosaženo mírně lepších výsledků (koncentrace Pc ve 

vyčištěné OV cca 0,02 mg/l) než s preparáty hlinitými (cca 0,05 mg/l). Tyto rozdíly nejsou 

samozřejmě nijak výrazné, výběr byl ovlivněn naší snahou o co nejvyšší možnou účinnost 

následných poloprovozních testů. Dle získaných výsledků testů s železitými koagulanty 

vykazoval chlorid železitý nižší optimální dávku, a tedy méně ovlivňoval pH vyčištěné vody. 

Z pohledu provozního se lze přiklonit spíše k síranu železitému (dostupnost, menší korozivní 

náročnost na dávkovací  zařízení, cena), se kterým bylo dosaženo srovnatelných výsledků a 

významnější ovlivnění pH vyčištěné vody se v poloprovozním měřítku nepotvrzuje. 

Na úplný závěr tohoto příspěvku je třeba položit dvě otázky. Bude naše bohulibá snaha o 

ochranu povrchových vod ekonomicky únosná? Nebude důsledné odstraňování jednoho 

polutantu znamenat vnášení jiného, i když potenciálně méně nebezpečného? Doufám, že 

k jejich zodpovězení přispějí i naše experimenty. 
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Tento příspěvek vznikl za podpory grantu TAČR TA04021421 „Komplexní přístup k řešení 
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povodí vodárenské nádrže Švihov“. 
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Souhrn 

 

Neupravené kaly z čistíren odpadních vod obsahují množství patogenních a podmíněně 

patogenních mikroorganismů. Mnohé z nich jsou rezistentní na antibiotika a rezistence 

mikroorganismů začíná být neřešitelným problémem celé lidské populace. V zájmu všech je 

omezit šíření právě těchto organismů do životního prostředí. Většina států se proto snaží 

zpřísnit právní předpisy a regulovat nakládání s čistírenskými kaly. Právní předpisy v oblasti 

nakládání s čistírenskými kaly ve světě a i v  České republice dlouhodobě procházejí revizí. 

V ČR byla konečně ukončena koncem roku 2016 příprava legislativních předpisů a vyšla nová 

vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.  Kromě 

změn při skladování a nakládání s kaly z ČOV došlo k výrazným změnám v požadavcích na 

účinnost hygienizace používaných technologií pro úpravu kalů a v požadavcích na kvalitu kalů 

s ohledem na mikrobiologické parametry výstupů.  

  

Klíčová slova: čistírenské kaly; indikátorový organismus; účinnost hygienizace, nakládání 

s upravenými kaly 

 

1.0 ÚVOD 

 

V poslední době se ve státech EU i v mnoha státech na celém světě zvyšují požadavky na 

zdravotní nezávadnost ve všech oborech lidského počínání. Ne jinak je tomu i v oboru 

nakládání s odpady a čistírenskými kaly.  Zvýšené požadavky si vynutily tlak na revizi právních 

předpisů v mnoha zemích (např. USA, Velká Británie, Německo, Austrálie, Polsko).  Uplatňuje 

se princip předběžné opatrnosti a princip průhledného nakládání s odpady, zejména při jejich 

odstraňování. 

 

Čistírenské kaly (dále také kaly) představují jak zdravotní, tak environmentální rizika. Kaly 

obsahují patogenní a podmíněně patogenní organismy, které jsou zdravotním rizikem pro 

člověka, zvířata i rostliny. Kaly také obsahují kromě velkého podílu organické složky, která 

slouží mikroorganismům k pomnožování a přežívání, zbytky chemických látek, které se do 

odpadních vod dostávají naředěné jako zbytky dezinfekčních prostředků, zbytky antibiotik a 

hormonů. Tyto látky ovlivňují výskyt mikroorganismů v kalech. Mikroorganismy si postupně 

na přítomnost látek zvykají a stávají se vůči dezinfekčním prostředkům imunní a vůči 

antibiotikům rezistentní (mají ve své genetické informaci geny, které jim umožňují bránit se 

nejrůznějšími způsoby proti účinku antibiotik). Obsahuje-li jedna bakterie gen pro rezistenci 

vůči antibiotiku, může ho snadno předat svým kolegyním. Aby to bylo celé horší, tak se zjistilo, 

že geny si mohou bakterie předávat i mezi různými druhy.I neškodná bakterie může tak svou 

schopnost odolnosti proti antibiotikům předat bakteriím mnohem nebezpečnějším. Bakterie umí 

mailto:ladislava.mateju@szu.cz
http://www.stefajir.cz/?q=antibiotika-nezadouci-ucinky
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samozřejmě hromadit a uchovávat geny pro odolnost vůči více typům antibiotik – vznikají 

tzv. multirezistentní kmeny bakterií. 

 

Rezistence na antibiotika je poslední dobou velmi skloňovaný problém, který začíná být stále 

hrozivější. Na onemocnění způsobené multirezistentními kmeny mnohdy neexistuje léčba ani 

účinná profylaxe. Problém rezistence mikroorganismů na antibiotika je tak velký, že si vyžádal 

mimořádné setkání G7. Zasedání se uskutečnilo 8. a 9. října 2015 na pozvání německého 

spolkového ministra zdravotnictví Hermanna Gröhe. Sešli se ministři zdravotnictví sedmi 

průmyslově nejvyspělejších zemí (G7) a na svém zasedání přijali prohlášení o boji proti 

antibiotické rezistenci. 

 

Je tedy zřejmé, že kromě uvážlivého předepisování antibiotik lékaři, je třeba omezit výskyt a 

šíření všech patogenních a podmíněně patogenních organismů (nejen rezistentních) do 

životního prostředí a zabránit jejich vstupu do potravního řetězce. Zároveň je třeba ochránit 

pracovníky, kteří při nakládání s bioodpady a zejména s kaly přijdou do kontaktu. Z tohoto 

důvodu je nutné, aby každý proces úpravy bioodpadů zajistil snížení úrovně patogenů s cílem 

předcházet infekcím a jejich rozšiřování mezi exponovanými osobami, zvířaty nebo rostlinami. 

 

 

2.0 SOUČASÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SLEDOVÁNÍ 

MIKROBIOLOGICKÉ KONTAMINACE V ČISTÍRENSKÝCH KALECH 

 

České právní předpisy se snaží, aby v rámci předběžné opatrnosti bylo zamezeno šíření 

patogenních i podmíněně patogenních organismů do životního prostředí. Uplatnit tyto 

myšlenky (nejenom tyto) bylo jedním z cílů novelizovaných předpisů nakládání s bioodpady, 

zvláště s kaly z čistíren odpadních vod, (dále také ČOV).  

 

Stěžejním zákonem pro nakládání s čistírenskými kaly do konce roku 2016 byl zákon č. 

185/2001 Sb., v platném znění [2], vyhláška č. 382/2001 Sb., o použití čistírenských kalů na 

zemědělské půdě [3], vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady [6]. Zákon o odpadech byl novelizován jako zákon č. 223 Sb., o 

odpadech, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

[2]. Jeho prováděcím předpisem byla do koce roku vyhláška č. 382/2001 Sb., o použití kalů na 

zemědělské půdě [3]. 

 

V případě, že jsou na ČOV přijímány materiály kategorie 2 nebo 3 nebo odpady spadající 

při nakládání do působnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 

21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané 

produkty, které nejsou určeny k  lidské spotřebě, a  o  zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 

(nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) [4] (většinou se jedná o odpady 

ze společného stravování či prošlé potraviny), pak se nakládání s kaly z ČOV řídí tímto 

nařízením.  

 

 

 

 

 

http://www.stefajir.cz/?q=antibiotika-nezadouci-ucinky
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3.0 VYHLÁŠKA Č. 437/2016 Sb., O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ 

NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. 

 

Celý název nové vyhlášky je Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 

na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a 

změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) [1]. 

 

Nová vyhláška (dále také vyhláška č. 437/2016 Sb.) o použití čistírenských kalů, která 

nahrazuje vyhlášku č. 382/2001 Sb., byla zpracována v důsledku změn novely zákona o 

odpadech. Zároveň však byla reakcí na požadavky samotného MŽP, požadavků ČIŽP, ale i 

samotných uživatelů (zemědělců) a v neposlední řadě i producentů ČOV. Vyhláška reaguje 

na novelizační zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon o odpadech a reflektuje změny 

v ustanovení § 32 a § 33 zákona o odpadech. Specifikuje nové povinnosti pro provozovatele 

čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a zařízení na úpravu kalů, dále stanoví podmínky pro 

skladování kalů v zařízení ke sběru a skladování odpadů a technické požadavky pro dočasné 

uložení upravených kalů v ČOV, u zemědělce a jejich použití na zemědělské půdě [1]. Zákonné 

zmocnění k vydání navrhované vyhlášky je obsaženo v § 33 odst. 4 zákona o odpadech č. 

223/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů [2]. 

 

Podle stávajícího znění zákona o odpadech je původce kalů, pokud mají být kaly z čistíren 

odpadních vod předány k použití na zemědělské půdě, povinen provést úpravu kalů a stanovit 

program a v tomto programu doložit splnění podmínek použití kalů stanovených zákonem 

a prováděcím právním předpisem. Program je povinen předat právnické osobě a fyzické osobě, 

která užívá půdu a která bude předané kaly na zemědělské půdě používat. Tato osoba má 

povinnost používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek 

stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a v souladu s programem 

stanoveným původcem kalů, tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita 

povrchových a podzemních vod. Původcem kalů není jen provozovatel ČOV, ale také každá 

osoba, která provede úpravu kalů [2]. 

 

Vyhláška nově stanovuje možnost předání neupravených kalů k jejich úpravě do povoleného 

zařízení pro úpravu kalů a také skladování kalů. Stanoví pro tyto účely i podmínky pro 

nakládání a jejich součástí jsou i mikrobiologické rozbory [1]. 

 

 

4.0 MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY DLE NOVÉ VYHLÁŠKY Č. 437/2016 Sb., 

O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝC KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. 

 

Vzhledem k tomu, že zákon o odpadech č. 223/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů v §32 

nově definuje kal z ČOV jako: 

 1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody 

z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného 

složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, a to i v případě, že čistírny 

odpadních vod zpracovávají také biologicky rozložitelné odpady na základě rozhodnutí 

krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady a s 

jeho provozním řádem, nebo biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o 

vedlejších produktech živočišného původu [2],  
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2. kal ze septiků sloužících k čištění odpadních vod z domácností před jejich vypouštěním do 

vod povrchových nebo podzemních [2],  

 

3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících odpadní vody a materiály, které svými 

vlastnostmi odpovídají odpadním vodám a materiálům podle bodu 1, zejména odpadní vody a 

materiály, které mají původ v potravinářském průmyslu a zemědělství [2], 

 

 je jasné, že takový kal bez jakékoliv úpravy obsahuje patogenní a podmíněně patogenní 

organismy. Vyhláška však povoluje použít pouze upravený kal. Zákon č. 223/2015 Sb., 

definuje upravený kal a jako upravený kal lze použít pouze kal, který byl podroben biologické, 

chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému 

procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko 

spojené s jeho aplikací na základě ověření účinnosti technologie úpravy kalů v souladu s 

požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. Kontrolou snížení počtu patogenů, a 

tím spojeného rizika, je mikrobiologický rozbor výstupu a sledování účinnosti hygienizace. 

 

Požadavky na kvalitu kalu se prokazují mikrobiologickým rozborem výstupu z technologie 

a ověřením účinnosti hygienizace technologie úpravy kalů. Ověření účinnosti úpravy kalů je 

uvedeno ve vyhlášce č. 437/2016 Sb., v § 10 Požadavky na ověření účinnosti technologie 

úpravy kalů. Ověření účinnosti technologie úpravy kalů se provádí na základě odebrání 10 

vzorků na vstupu a 10 vzorků na výstupu během 30 dnů, přičemž minimální doba mezi 

jednotlivými odběry vzorků na vstupu je 48 hodin a minimální doba mezi jednotlivými odběry 

vzorků na výstupu činí 48 hodin [1].  

 

Rozdíl mezi kontaminací kalu před úpravou a kontaminací kalu po úpravě musí být minimálně  

10
5
 KTJ na gram kalu pro mikroorganismus Escherichia coli nebo enterokoky, a zároveň 

parametry pro výstup musí být v souladu se stanovenými limitními hodnotami indikátorových 

mikroorganismů uvedenými v příloze č. 4 k této vyhlášce [1].  

 

Za předpokladu, že kal obsahuje na základě analýzy vzorku odebraného před úpravou méně než 

10
5
 KTJ na gram kalu pro mikroorganismus Escherichia coli nebo enterokoky, musí 

odpovídající vzorek po úpravě vykazovat negativní nálezy pro sledovaný indikátorový 

organismus.  

 

Ověření účinnosti technologie úpravy kalů musí být provedeno též po každé změně v zařízení, 

která může mít vliv na účinnost technologie úpravy kalů, a po každé havárii zařízení nebo 

změně technologie [1]. Provozovatelé ČOV a zařízení na úpravu kalů, které byly uvedeny do 

provozu před dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu vyhlášky, provedou ověření účinnosti 

technologie úpravy kalů podle § 9 návrhu vyhlášky do 31. 12. 2019 [1]. 

 

Součástí ověření technologie je i splnění požadované mikrobiologické kvality výstupního kalu. 

Limitní hodnoty pro mikrobiologické parametry jsou uvedeny v přílohách č. 4 a č. 7 předmětné 

vyhlášky č. 437/2016 Sb. Vzhledem k tomu, že původci kalů reagovali na navržené 

mikrobiologické limity (tabulka v Příloze č. 4) velmi negativně s tím, že většina ČOV v ČR 

není schopná v současné době limity pro výstupní kal splnit, bylo rozhodnuto o přechodném 

období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019. V tomto období bude dána možnost původcům zavést účinné 

technologie hygienizace a pro toto období jsou povoleny mírnější limitní hodnoty pro kaly 

užívané na zemědělské půdě. Byly ponechány 2 kategorie kalu jako ve vyhlášce č. 382/2001 
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Sb. a limitní hodnoty vycházejí z původní tabulky v této vyhlášce. V následujících tabulkách 

jsou uvedeny limity dle přílohy č. 7, které lze využívat pouze do 1. 1. 2020.  

 

Tabulka č. 1: Mikrobiologické limity pro kal kategorie I dle Přílohy č. 7 [1]. 

Indikátorový 

mikroorganismus 

Jednotky Počet zkoušených 

vzorků při každé 

kontrole výstupu 

Limitní hodnota 

(nález/ KTJ) 

Salmonella spp. nález  

v 1 gramu 

sušiny 

5 negativní 

termotolerantní 

koliformní bakterie 

 

KTJ  

v 1 gramu suš. 5 < 10
3
 

Enterokoky KTJ  

v 1 gramu suš. 
5 < 10

3
 

 

Tabulka č. 2: Mikrobiologické limity pro kal kategorie II dle Přílohy č. 7[1]. 

Indikátorový 

mikroorganismus 

Jednotky Počet zkoušených 

vzorků při každé 

kontrole výstupu 

Limitní hodnota 

(nález/ KTJ*) 

Salmonella spp. neprovádí se 

termotolerantní 

koliformní bakterie 

 

KTJ  

v 1 gramu suš. 5 
10

3
 - 10

6
 

 

Enterokoky KTJ   

v 1 gramu suš. 
5 

10
3
 - 10

6
 

 

 

Kaly dle Přílohy č. 7 jsou rozděleny na kal kategorie I a kal kategorie II. Kal kategorie I lze 

využít za respektování všech podmínek vyhlášky č. 437/2016 Sb. bez omezení, kal II. kategorie 

lze využít pouze na zemědělské půdě určené k pěstování technických plodin nebo v podzimním 

období na půdě určené k pěstování běžných plodin. Na dílu půdního bloku, kde bude použit kal 

kategorie II, nesmí být nejméně 3 roky po použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a 

intenzivně plodící ovocná výsadba, přičemž musí být respektovány všechny další podmínky 

k použití kalů na zemědělské půdě dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. [1]. 

 

Pro porovnání limitních hodnot uvedených v již neplatné vyhlášce č. 382/2001 Sb., je uvedena 

tabulka č. 3 [3]. 

 

V následující tabulce 4 jsou uvedeny limitní hodnoty podle Přílohy č. 4 a budou vyžadovány od 

roku 1. 1. 2020. Tyto limitní hodnoty jsou zároveň v souladu s Nařízením 1069/2009 [4] a jeho 

prováděcím předpisem Nařízením EU 142/2011 [5]. 
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Tabulka č. 3: Limitní koncentrace indikátorových organismů pro upravené čistírenské kaly 

určené k využití na zemědělské půdě dle vyhlášky č. 382/2001 Sb. [3] 

Příloha č. 4 

k vyhlášce 

č.382/2001 Sb. 

Kategorie kalů 

Přípustné množství mikroorganizmů (KTJ) v 1g sušiny 

aplikovaných kalů 

termotolerantní 

koliformní bakterie 

 

enterokoky Salmonella sp. 

I < 10
3
 < 10

3
 negativní nález 

II  10
3 

- 10
6 
 10

3
 - 10

6 
 nestanovuje se 

Kategorie I – kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při 

dodržení ostatních ustanovení této vyhlášky 

Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování plodin a 

na půdy na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní 

zeleniny a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a 

ostatních ustanovení vyhlášky 

 

Tabulka č. 4: Limitní koncentrace indikátorových organismů dle Přílohy č. 4 a pro výstupy dle 

Nařízení EU 1069/2009 (EU č. 142/2011) [1] [4] [5].]  

Indikátorový 

mikroorganismus 

jednotky Výstup dle Nařízení 1069/2009 

limit nález 

Salmonella spp 
nález v 50g negativní 

Escherichia coli/ 

nebo 

enterokoky 

KTJ v 1 gramu 
1 < 5.10

3
 

4 < 10
3
 

 

Do 31. 12. 2019 je možné na základě mikrobiologických kritérií stanovených v Příloze č. 4 

vyhlášky používat kal kategorie I, který splňuje limity ve výše uvedené tabulce č. 1 nebo kal 

kategorie II, který splňuje limity uvedené v tabulce č. 2. Původci, kteří využívají jako surovinu 

materiály v působnosti Nařízení EU 1069/2009 musí používat technologii, u které kal na 

výstupu musí vyhovět minimálně limitům uvedeným v tabulce č. 4. 
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5.0 ZÁVĚR 

 

Cílem nové vyhlášky je stanovení jednoznačných požadavků pro provozovatele zařízení 

na úpravu kalů tak, aby bylo prokazatelné, že technologie úpravy je schopna účinně kaly 

hygienizovat na požadované snížení počtu patogenních mikroorganismů. Provozovatel zařízení 

na úpravu kalů bude tedy povinen ověřovat technologii na úpravu kalů, a to na základě odebrání 

vzorků na vstupu do technologie a na výstupu z technologie a následného porovnání 

kontaminace. Zároveň nesmí být překročen limit pro kal na výstupu ze zařízení. 

 

Vyhláška napravuje nejasnosti v právních předpisech, sjednocuje terminologie i požadavky na 

limitní hodnoty indikátorových organismů v čistírenských kalech a v kalech po jakékoliv 

úpravě. Do této doby byla ustanovení v právních předpisech, která upravovala nakládání s kaly 

nejednotná a umožňovala nejasná a matoucí rozhodnutí původců kalů i orgánů státní správy. 
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 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

106 

LITERATURA 

[1]  Vyhláška č. 437/2016 sb.,o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

[2]  Zákon o č. 185/2001 Sb., odpadech ve znění zákona  č. 223 Sb., o odpadech, kterým se mění 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

[3]  Vyhláška č.382/2001 Sb. o použití upravených kalů na zemědělské půdě  

[4]  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o 

hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o 

vedlejších produktech živočišného původu) (dále taky Nařízení 1069/2009)  

[5] Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a 

provádění směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od 

veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice na zdraví a životní prostředí při 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady“, SZÚ, Praha 

 [6] Vyhláška č.341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 

o změně vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

 [7] MATĚJŮ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ M. (2015): Letem mikrobiologickým světem kalů z čistíren 

odpadních vod, Sborník přednášek, konference Vodárenská biologie 2015, hotel DAP 

Praha, Ekomonitor 2015, ISBN 978-80-86832-83-8 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

107 

 

 

Dostupnost fosforu pro rostliny 

 

Jaroslav Záhora, Michaela Stroblová, Jana Vavříková 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, zahora@mendelu.cz  

 

 

 

Abstrakt  

 

V příspěvku jsou popisovány jednak základní procesy, které ovlivňují koloběh fosforu, a jednak 

interakce mezi rostlinnými kořeny, půdními organismy a vlastní půdou, které určujícím 

způsobem ovlivňují solubilizaci fosforu v půdě. Diskutovány jsou také novější poznatky o 

alternativních zdrojích fosforu pro rostliny.  

 

 

 

Úvod  

 

Fosfor je základním a nenahraditelným prvkem pro všechny živé organismy. V rostlinách je 

nutný pro přenos dědičných vlastností, dělení buněk a fotosyntézu. V organismech jsou 

nukleové kyseliny mezičlánkem látkové výměny, u obratlovců jsou fosfáty součástí kostry. 

Jeho zásoby v zemské kůře jsou však konečné a jeho dostupnost v různých ekosystémech často 

limituje potenciál primární produkce biomasy (Filippelli, 2008). K zajištění optimálního růstu a 

vývoje rostlin a zvířat jsou proto používány různá hnojiva a aditiva s fosforem. Kromě toho se 

fosfor využívá také pro průmyslové aplikace, včetně čisticích prostředků pro domácnost. 

Současné světové zásoby fosforu jsou ale odhadovány pouze na 67 000 Tg, zatímco světová 

těžba jenom v roce 2013 činila 220 Tg (Survey, 2014). Asi 75 % známých zásob se nachází v 

Maroku, které je hlavním vývozcem fosfátové rudy. Významné rezervy mají také Čína a USA, 

ale tato fosfátová ruda není prodávána na světovém trhu, což dále omezuje možnosti pro jiné 

státy. Mezi ně patří i státy Evropy, ve kterých nejsou žádné významné fosfátové doly a kde se 

proto zvyšuje závislost na dovozu fosfátové rudy (De Ridder et al., 2012). Předpokládá se, že 

cena fosfátové rudy stoupne v průběhu tohoto století 3 -5krát (Van Vuuren et al., 2010) a i 

z těchto důvodů podporuje současná legislativa EU jako alternativní zdroj fosforu jeho 

získávání prostřednictvím recyklace organického odpadu (Lee, 2016). 

Nadměrné používání minerálních dusíkatých a fosforečných hnojiv v současných zemědělských 

systémech má navíc ústřední roli v globálních změnách životního prostředí, včetně změny 

klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší, emisích skleníkových plynů, 

znečištění vody, stejně jako v produkci potravin a ve vlivu na lidské zdraví (Shibata et al., 2015, 

Schoumans et al., 2015). Proto je tak naléhavé aktuální pochopení biogeochemických procesů, 

kterými se řídí cykly dusíku (N) a fosforu (P) a které jsou v současnosti těsně svázané s 

aktivitami člověka, potažmo s jeho zvyšujícími se nároky na produkci rostlin a na úrodnost 

půdy.  
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Formy fosforu v půdě 

 

Fosfor se do půdy dostává v mnoha různých formách a podobách. Velmi reaktivní povaha 

fosforu předurčuje jeho osud v půdě. Tradičně používaná minerální hnojiva, která se používají 

k doplnění půdních zásob P pro růst rostlin, změní po aplikaci do půdy svoji formu. Většina 

aplikovaného a nevyužitého P je přítomnými mikroorganismy bezprostředně převáděna z formy 

anorganické do organických vazeb. Formy organického P nejsou sice pro rostliny zcela 

nedostupné, není ale úplně jasné, kdy a kolik z nich bude pro rostliny dostupné (Lee, 2016). 

V půdě je podle různých autorů obsaženo průměrně 0,1 % fosforu. Do půdy se fosfor dostává z 

matečných hornin a rozkladem organických zbytků. Primárním zdrojem fosforu jsou poměrně 

málo rozpustné minerály. Mezi ně patří např. fosforit, apatit nebo vivianit. Fosfor je v půdě 

přítomný, jak již bylo uvedeno, ve dvou základních formách - v organické a v minerální. 

Organického fosforu v půdě je 30 až 50 % z celkového množství fosforu v půdě. Je převážně 

obsažen ve fosfolipidech (látky podobné tukům), nukleových kyselinách (složité 

vysokomolekulární sloučeniny důležité pro funkci buněk; DNA - kyselina deoxyribonukleová a 

RNA - kyselina ribonukleová) a inositolfosfátech (estery kyseliny fosforečné s vícesytnými 

cyklickými alkoholy). Minerální fosfor je reprezentován anorganickými sloučeninami, ve 

kterých je ortofosforečnanový aniont (H2PO4
-
, HPO4

2-
, PO4

3-
) vázán především na železo a 

hliník v půdách kyselých a na vápník v půdách zásaditých. Minerální sloučeniny fosforu v půdě 

jsou převážně nerozpustné. Pouze část celkového fosforu v půdě je rozpuštěna v půdním 

roztoku.  

 

Obr. 1: Koloběh fosforu v ekosystému. Znázorněny jsou hlavní vstupy, hlavní výstupy a 

zásobníky. Atmosférická depozice je nepatrná, jedná se o sloučeniny fosforu unášené s 

prachovými částicemi. 
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Rozpustného fosforu je velice málo, asi 1 % z celkového fosforu v půdě, jeho koncentrace v 

půdním roztoku bývá 0,1 až 1 mg.l
-1

. Ze všech hlavních živin nutných k růstu rostlin je 

koncentrace fosforu v půdním roztoku nejnižší. Část rozpuštěného fosforu může být vysrážena 

jako sekundární minerály nebo přeměněna na vázané formy. Současně s těmito procesy je 

fosfor z půdního roztoku spotřebován půdními organismy a kořeny rostlin a zůstává delší či 

kratší dobu zabudován v organické hmotě. Forma fosforu, kterou rostliny a mikroby přijímají, 

je ortofosforečnanový anion. V lesních půdách je všeobecně nižší obsah fosforu než ve 

hnojených zemědělských půdách. Obsah celkového fosforu v přirozeném ekosystému je 

poměrně stálý (viz obr. 1). 

 

Koloběh fosforu v půdě 

 

Většina fosforu v půdě se nachází ve svrchních horizontech. V přírodě blízkých ekosystémech 

je koloběh fosforu téměř uzavřený, tj. množství fosforu uvolněné mikrobiálním rozkladem 

rostlinných a živočišných zbytků je prakticky shodné s množstvím, které zabudují do svých 

tkání rostliny a organismy. Činnost mikroorganismů má pro půdy přírodě blízkých ekosystémů 

zcela mimořádný význam, o mnoho větší než pro pravidelně obdělávané a fosforem hnojené 

zemědělské půdy.  

Z celkového ročního množství rostlinného opadu, které může představovat i jednotky tun suché 

hmoty na hektar, připadá asi 10 % na minerální látky, ostatní podíl tvoří celulóza, lignin, škrob, 

bílkoviny, tuky, pryskyřice a jiné organické sloučeniny. Na povrchu půdy dochází k 

postupnému osidlování opadu mikroorganismy. Zpravidla osidlování rostlinného opadu 

zahajují bakteriální společenstva, později pak nastupuje pomaleji se vyvíjející společenstvo 

půdních hub a aktinomycet. Na opad se postupně dostává půdní mikrofauna a mezofauna 

(prvoci, vířníci, háďátka apod.). Přitom dochází k postupnému odbourávání snadněji 

rozložitelných organických látek. Ačkoliv je biomasa půdních mikroorganismů malá, je z 

hlediska koloběhu živin velmi významnou součástí půdní organické hmoty. Většina 

mikroorganismů využívá při získávání fosforu z půdy enzym fosfatázu, která štěpí organické 

sloučeniny fosforu. V mikrobní biomase se může dočasně vázat v průměru 2-5 % z celkového 

množství fosforu v půdě (Kalčík, 2001).  

Mikrobiální koloběh fosforu zahrnuje přeměny minerálních a organických sloučenin fosforu a 

jejich nerozpustných a rozpustných forem. Mikrobi hrají významnou úlohu v rozpouštění, 

imobilizaci a mineralizaci fosforu. Pro přeměny minerálních a organických sloučenin fosforu v 

půdě působením mikroorganismů existují čtyři základní mechanismy:  

(a) Mineralizace organických sloučenin fosforu  

Organický fosfor se musí pro zpřístupnění mineralizovat. Při mineralizaci vzniká organická 

látka a přístupný ortofosforečnan. Děje se tak pomocí enzymů, které se obecně nazývají 

fosfatázy. Mineralizace fosfolipidů a nukleových kyselin probíhá poměrně rychle, 

inositolfosfátů pomalu.  

(b) Imobilizace fosforu  

Jde o zabudování fosforu do rostoucích mikrobních buněk. Tento dočasně nepřístupný fosfor se 

po odumření buněk uvolňuje, a stává se tak opět dostupným pro mikroorganismy i rostliny. 

Mikrobiálního fosforu je asi 10krát více než fosforu v rostlinách. Obsah fosforu je například v 

myceliu hub 0,5 až 1 %, v biomase bakterií 1 až 3 % (přepočteno na sušinu).  

(c) Rozpouštění (solubilizace) minerálních fosfátů  

Některé mikroorganismy a rostliny vylučují organické kyseliny (např. kyselinu mléčnou, 

glykolovou, šťavelovou, citronovou), které rozpouštějí ve vodě nerozpustné fosforečnany, a 

činí je tak přístupnými pro rostliny a mikroorganismy (Oburger et al., 2011; viz obr. 2). 
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(d) Oxidace a redukce minerálního fosforu  

Určité mikroorganismy jsou schopny v anaerobních podmínkách asimilovat fosforitan 

(sloučenina s trojmocným fosforem) a ten přeměňovat na fosforečnan (sloučenina s 

pětimocným fosforem). Tyto oxidačně redukční reakce však nemají v půdě velký význam.  

 

Obr.2: Mechanismy solubilizace fosforu prostřednictvím karboxylátů a acidifikace v místech 

s rozdílným nábojem v půdě (kořenové výměšky - exudace (a)). Adsorpce karboxylátu (b) 

snižuje kladný povrchový náboj a potenciálně oslabuje sílu vazby adsorbovaného 

anorganického fosforu (Pi). Protonace sloučenin v půdním roztoku (c) snižuje negativní náboj 

aniontů, snižuje jejich afinitu adsorpce (B), zatímco protonace povrchu oxidu (d) zvyšuje 

přitažlivost aniontů. Karboxyláty mohou dále solubilizovat fosfát výměnou fosfátu z povrchu 

oxidu (výměna ligandu (e)), nebo oddělit komplexu karboxylát-Fe/Al, čímž uvolní adsorbovaný 

fosfát (f). Zvýšená koncentrace kationtů (např. Ca
2+

) v roztoku v důsledku acidifikace může 

zvyšovat iontovou sílu roztoku (I), čímž se průměrný elektrický povrchový potenciál (ψtotal) 

stává méně negativní a vede ve výsledku ke zvýšení retence fosfátu na půdní matrici půdy 

(účinek iontové síly (g)); (Oburger et al., 2011). 

 
 

Role půdních živočichů v koloběhu fosforu spočívá hlavně v mechanickém rozrušování a tím 

ke zvětšování povrchu organických zbytků a v jejich promíchávání s minerálními složkami 

půdy. Zažívací systém půdních živočichů představuje unikátní fermentory, ve kterých se 

přijímaná trávenina setkává ve stálém a enzymaticky bohatém prostředí se specifickou 

mikroflórou zažívacího traktu a dochází k explozivnímu urychlování rozkladu. Významnou 

skupinou půdních organismů jsou žížaly. Na stanovištích nevhodných pro žížaly zastávají 

podobnou úlohu roupice, jež jsou přizpůsobeny kyselým půdám. Při průchodu střevem žížaly se 
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zvýší jak početnost, tak aktivita mikrobních populací. Podle literárních údajů se např. počty 

bakterií a aktinomycet zvýšily až 1000krát. To má významný vliv na mineralizaci organického 

fosforu. Vedle toho při hloubení chodeb zvyšují půdní živočichové aeraci půdy a tím nepřímo 

zintenzivňují i rozklad organických látek (Kalčík, 2001).  

Získávání živin kořeny ovlivňuje velikost difúze v půdě, zvláště u nepohyblivého fosforu, který 

může difundovat jen do vzdálenosti menší než 1 mm. Pouze fosfor z této tenké vrstvy kolem 

povrchu kořene je tedy potenciálně přístupný pro rostliny. Zlepšení fyzikálních vlastností půdy 

činností půdních živočichů vede k rozvoji bohatšího kořenového systému a ke zvětšení objemu 

půdy, z něhož mohou být živiny přijímány. Exkrementy živočichů obsahují díky intenzivní 

mineralizaci relativně více fosforu než samotná půda. Ačkoliv se celkový obsah fosforu v půdě 

a opadu činností půdních živočichů nezvýší, jejich význam spočívá ve zvětšení rychlosti 

koloběhu a přístupnosti a tím ve zvýšení množství živin získaných kořeny za stejnou dobu.  

 

Fosfor z kompostu 

 

V nádobových pokusech bylo testováno 25 různých druhů kompostů, z nichž se od ostatních 

významně odlišoval pouze kompostovaný hnůj a to vyšším kumulativním příjmem fosforu do 

rostlin, dokonce vyšším než při aplikaci minerálního hnojiva. Stabilita kompostů neměla vliv 

jakna mineralizaci tak neindukovala imobilizaci. Interakce typu půdy s aplikovaným 

kompostem byly nejvýraznější u kompostů s nižším obsahem fulvokyselin. V kompostech s 

vyšším obsahem huminových kyselin nedocházelo k mineralizaci významně většího množství 

P. Obecně byla ale dostupnost P z kompostu pro rostliny mnohem větší než očekávaná, a proto 

by měla být v parametrech pro hodnocení kompostu nově charakterizována (Lee, 2016).  

 

Fosfor z čistíren odpadních vod 

 

Většina čistíren odpadních vod používá chemické ošetření, jako je koagulace ke splnění 

vysokých standardů pro odstranění fosforu v odpadních vodách. Velká část produkovaného 

kalu je dodávána zemědělcům s ohledem na možnost opětovného využití živin, zejména P. 

Dostupnost fosforu pro rostliny z kalu se ale s vyššími koncentracemi kovových koagulantů 

výrazně snižuje (Krogstad, 2005). Proto jsou v současnosti hledány cesty, jak najít kompromis 

mezi požadavky na vysokou účinnost odstranění fosforu z kalů na jedné straně a dostatečnou 

dostupností fosforu pro rostliny na straně druhé.  

Nadějnou možností by mohlo být současné přidávání kationtových organických polymerů k 

síranu hlinitému a chloridu hlinitému. Kladně nabité polymery se sice osvědčily jako flokulační 

činidla, která umožnila rychlejší usazování a separaci, současně však došlo ke snížení výnosu, 

které lze přičíst zbytkovému kladnému náboji v polymeru použitém v kalu, který může pevněji 

vázat negativně nabité fosforečnany v půdě (Cariño, 2016). Jedná se ovšem o prvotní výsledky. 

Ke stanovení skutečných mechanismů, které mají za následek inhibici růstu rostlin, je nutné 

provést další studie. 

Dalším slibným zdrojem je popel ze spalování čistírenských kalů. Nespornou výhodou tohoto 

způsobu zpracování je oxidace toxických organických sloučenin. Velkou nevýhodou je vysoký 

podíl těžkých kovů, který zabraňuje přímému použití popela v zemědělství vzhledem k tomu, 

že obsahuje srovnatelné množství fosforu jako fosfátové rudy (15-25 % hm. P2O5). Cenově se 

však pohybuje na hladině vyšší, než fosfátová ruda. Toto kritérium se ovšem v dnešní době jeví 

jako pouze dočasné. Přehled vyvíjených metod a základních principů pro získání fosforu 

z popela uvádějí ve své studii Šyc a kol. (2016). 
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Ztráty fosforu 

 

Ve většině půdních ekosystémů dochází k větším či menším ztrátám fosforu. V systémech s 

otevřeným koloběhem fosforu, mezi které patří agroekosystémy, dochází k pravidelným 

ztrátám fosforu sklizní plodin. Tento úbytek fosforu pak musí být nahrazen hnojením 

fosforečnými hnojivy. Přírodní ekosystémy lze s určitým omezením považovat za systémy s 

uzavřeným koloběhem fosforu. Avšak ani na netěžených lesních plochách není koloběh fosforu 

beze zbytku uzavřený. Nežádoucí ztráty fosforu se dějí hlavně vodní erozí půdy, dílem i 

vyplavováním.  
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ABSTRAKT 

 

Príspevok je venovaný progresívnemu systému čistenia odpadových vôd aktivačným procesom 

s cielene upravenými technologickými a technickým parametrami, ktoré umožňujú decentrálne 

a semicentrálne riešiť nielen čistenie splaškových a komunálnych vôd, ale aj viacerých typov  

priemyselných odpadových vôd s ľahko rozložiteľným substrátom. Patentovaná technológia 

VFL® (Vertical Flow Labyrinth) sa vďaka originálnemu technickému riešeniu reaktorov (ich 

zonáciou) vyznačuje nižšou produkciou prebytočného kalu, nižšou energetickou náročnosťou 

čistiarenského procesu (racionálne riadenie aerácie, prečerpávanie mamutkovými čerpadlami) 

a zvýšeným biologickým odstraňovaním makronutrientov (N a P). Pokračujúcim vývojom sa 

dosiahol stav racionálneho riadenia celého procesu (vrátane možnosti diaľkového ovládania a 

kontroly), teda aj minimalizácia nárokov na obsluhu ČOV.  

 

ÚVOD 

 

Čistiarne komunálnych a priemyselných odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia sú za-

merané najmä na čistenie organického znečistenia a príp. na oxidáciu amoniakálneho dusíka 

(nitrifikáciu). V čoraz väčšej miere sa však objavujú požiadavky aj pri malých zdrojoch (ČOV) 

odstrániť N a P z vypúšťaných vyčistených odpadových vôd. Dôvodom sú najmä negatívne dô-

sledky eutrofizácie, a to predovšetkým v citlivých oblastiach. Na účinnosť odstraňovania N a P 

má výrazný vplyv denné, týždenné príp. sezónne kolísanie organického znečistenia prítoku, a to 

najmä pri malých decentralizovaných alebo semicentralizovaných systémoch čistenia odpado-

vých vôd. Je známe, že aj fosfor-akumulujúce aj denitrifikačné mikroorganizmy potrebujú pre 

svoj metabolizmus dostatok ľahšie rozložiteľného organického substrátu. Tiež je jasné, že naj-

rozšírenejším postupom na odstránenie N a P pri čistení splaškových, komunálnych, ale v mno-

hých odvetviach aj priemyselných, odpadových vôd je ich biologické odbúravanie aktivačným 

procesom. Najmä pri odstraňovaní anorganických foriem výskytu N sa treba prevažne oriento-

vať na biologické postupy, keďže ako chemické, tak aj fyzikálno-chemické spôsoby sú menej 

efektívne a neekonomické. Chemické odstraňovanie P je síce dosť rozšírené, ale aj tú sú snahy 

o zníženie spotreby chemikálií, takže - kde sa dá - sa preferuje aspoň čiastočné biologické od-

straňovanie P. Pre účinnejšie biologické odstraňovanie N a P je nevyhnutné v biologickom re-

aktore vytvoriť pre biomasu aktivovaného kalu striedavé anaeróbne, anoxické a oxické pod-

mienky. Tie sú najčastejšie charakterizované oxidačno-redukčným potenciálom (ORP), pričom 

pre anaeróbne prostredie je typické rozmedzie ORP - 250 až - 400 mV, pre anoxické prostredie 

- 50 mV až +50 mV a pre oxické prostredie kladné hodnoty ORP +100 až + 250 mV. Obvykle 

sa pracuje v jednokalovom režime, kedy aktivovaný kal obsahuje ako heterotrófnu (oxidačnú a 

denitrifikačnú), tak aj autotrófnú (nitrifikačnú) biomasu. Časť aktivovaného kalu sa pritom vra-

cia do procesu (recirkulovaný kal) a ostáva v reakčnom objeme, časť sa odoberá ako 

prebytočný kal (obvykle so zvýšeným obsahom P) na ďalšie spracovanie. Recirkulácia a odťah 



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

116 

kalu či vy-čistenej vody sa bežne realizuje mechanickými čerpadlami (typické najmä pre 

komunálne ČOV s vyššou kapacitou) alebo pneumaticky - mamutkovými čerpadlami, čo je 

typické skôr pre indi-viduálne a menšie ČOV.  

V priebehu posledných desaťročí boli vyvinuté rôzne modifikácie aktivačného procesu so zvý-

šeným biologickým odstraňovaním N a P, ktoré obvykle dosahujú požadované sprísnené limity 

pre stredné a veľké ČOV. Pre trvalé dosahovanie vysokej účinnosti odstraňovania N a P 

pri individuálnych a decentralizovaných ČOV (v malých zdrojoch) je však potrebné dodržať 

špecifické požiadavky: 

-  zachovať vysokú účinnosť odstraňovania N a P aj pri veľmi kolísavej produkcii odpadových  

   vôd z malých zdrojov počas dňa / roka / sezóny, teda dosiahnuť rozumnú flexibilitu procesu 

-  prispôsobiť recirkulácie a prevzdušňovanie zmenám v prietoku a kvalite odpadových vôd a  

   iným faktorom, vplývajúcim na účinnosť procesu čistenia 

-  minimalizovať náročnosť obsluhy a príp. riešiť možnosť diaľkovej kontroly a riadenia  

    celého procesu (vychádzajúc z faktu, že obsluha vždy nie je kvalifikovaná)  

-  zvýšiť ekonomickú efektívnosť čistiarenského procesu - teda znížiť najmä jeho energetickú  

   náročnosť, produkciu kalu, náklady na jeho spracovanie  atď. 

Jedným zo systémov, v ktorých sú uvedené princípy a požiadavky zrealizované, je patentovaný 

systém Vertical Flow Labyrinth - VFL®.  

 

PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA VFL®   

 

Základom európsky patentovanej technológie VFL® je aktivačný proces s aktivovaným kalom 

vo vznose, s kontinuálnym spôsobom vypúšťania, priestorovo oddelenými funkčnými zónami 

(anaeróbnymi, anoxickými a oxickými) a dosadzovacím priestorom pre separáciu aktivovaného 

kalu od vyčistenej vody v rámci biologického reaktora, recirkuláciou aktivačnej zmesi medzi 

jednotlivými zónami a priestormi a integrovanou retenčnou zónou. 

Obr.1: Priestorová schéma bioreaktorov systému VFL® s kruhovým resp. oválnym pôdorysom   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrž bioreaktora systému VFL®  je rozdelená na štyri funkčné priestory:  

 anaeróbne a anoxické zóny pozostávajúce zo 6 až 14 objemových kompartmentov, v ktorých 

je zrealizovaný vertikálne pretekaný labyrint VFL® 

 oxická zóna 

 dosadzovacia zóna 

 integrovaná retenčná zóna  

(nad normálnou hladinou vody v reaktore až po prelivový otvor v regulátore prietoku) 
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Tab.1:  Porovnanie hlavných parametrov technológie VFL® s bežným aktivačným systémom 

(hydraulická doba zdržania v anaeróbnej zóne a objemové pomery medzi zónami)  

 bežné aktivačné systémy technológia VFL® 

typ aktivačného systému kontinuálny kontinuálny 

hydraulická doba zdržania v anaer.zóne < 3 h 7-15 h 

objemový pomer medzi anaeróbnou,  

anoxickou a oxickou zónou  1 : 2 : 4 až 8 1 : 1 až 2 : 1 až 4 

 

Popis technológie čistenia odpadových vôd v systéme VFL®  (číslovanie podľa schém) 

Odpadová voda priteká do vstupného úseku anaeróbnej zóny  (1) vertikálne pretekaného laby-

rintu. Do tohto vstupného úseku anaeróbnej zóny (1) je zaústený aj interný recyklus aktivačnej 

zmesi z koncového úseku anoxickej zóny (2). Realizovaná je pomocou recirkulačného mamut-

kového čerpadla, ktoré zabezpečuje internú recirkuláciu a miešanie vo vertikálne pretekanom 

labyrinte. Odpadová voda odteká cez vertikálne pretekaný labyrint, kde norné steny a prepado- 

vé steny usmerňujú prúdenie aktivačnej zmesi smerom dole a smerom hore - smer toku je teda 

prevažne vertikálny. Vzdialenosť medzi jednotlivými deliacimi stenami je riešená tak, aby cha-

rakter toku aktivačnej zmesi medzi týmito deliacimi stenami bol prevažne postupný - piestový. 

Z vertikálne pretekaného labyrintu odteká aktivačná zmes do oxickej zóny (3). V tejto oxickej 

zóne sú na dne uložené jemnobublinové aeračné elementy, zabezpečujúce prevzdušňovanie aj 

miešanie aktivačnej zmesi. Aktivačná zmes odteká z oxickej zóny do dosadzovacej zóny (4), 

kde sa oddeľuje aktivovaný kal od vyčistenej vody a vyčistená voda odteká z biologického re-

aktora. Aktivovaný kal sa z dna dosadzovacej zóny odčerpáva recirkulačným mamutkovým  

čerpadlom sčasti do oxickej zóny reaktora (recyklus vratného kalu) a sčasti do anoxickej zóny 

vertikálne pretekaného labyrintu (interný anoxický recyklus NOx). V dosadzovacej zóne je pri 

hladine vody zabudovaný regulátor prietoku, ktorého úlohou je pomocou škrtiaceho otvoru re-

gulovať odtok medzi normálnou a maximálnou hladinou v nádrži (integrovaná retenčná zóna). 

 

Riadenie procesu recirkulácie a aerácie aktivačnej zmesi 

Doba zdržania a koncentrácia aktivovaného kalu v anaeróbnej, anoxickej a oxickej zóne sa riadi  

zmenou intenzity recyklu aktivačnej zmesi a NOx denitrifikačnej zóny alebo striedaním konti-

nuálneho a krátkodobého prerušovaného chodu recirkulácie v pevne určených časových inter-

valoch. Chod dúchadla je riadený riadiacou jednotkou, ktorá má prednastavené intervaly preru-

šovaného a kontinuálneho chodu počas dňa. Striedajú sa intervaly prerušovaného a kontinuál-

neho chodu, pričom toto striedanie je prispôsobené dennému režimu produkcie odpadových vôd 

z individuálneho zdroja. Recirkulácia a aerácia aktivačnej zmesi prebieha súbežne, pričom 

počas kontinuálneho chodu dúchadla dochádza k premiešavaniu anaeróbno-fermentačnej, an-

oxickej a oxickej zóny a vyrovnáva sa koncentrácia kalu v jednotlivých zónach.    

 

Nový spôsob riadenia procesu recirkulácie a aerácie aktivačnej zmesi 

Dlhodobým testovaním systému sme zistili, že kľúčovým faktorom pre zvýšenie biologického 

odbúravania N a P je prerušovaný chod prevzdušňovania, recirkulácie a miešania aktivačnej 

zmesi tak, aby sa striedali krátkodobé periódy aerácie s krátkodobými periódami recirkulácie a 

miešania. Vypnutím recirkulácie a miešania aktivačnej zmesi vo vertikálne pretekanom laby- 

rinte s anaeróbnymi a anoxickými zónami sa prehlbuje vertikálna stratifikácia kalového mraku. 

Pri dne sa usadzujú ťažšie častice zo surovej odpadovej vody a ťažšie vločky biomasy (prie-
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merná koncentrácia kalu okolo 15-25 kg/m
3
). Ľahšie častice a vločky aktivovaného kalu idú 

bližšie ku hladine vody (priemerná koncentrácia kalu okolo 2-5 kg/m
3
). Pri dne anaeróbnej a 

anoxickej zóny sa tak vytvárajú optimálne anaeróbne podmienky s ORP -200 až -450 mV,  

bližšie ku hladine vody s ORP -50 až -150 mV.  

Obr. 2: Schéma technológie a riadenia prevzdušňovania a recirkulácie 

 

Perióda prevzdušňovania (prevzdušňovanie ON, recirkulácia OFF) 

Perióda recirkulácie (recirkulácia ON, prevzdušňovanie OFF) 

1 1 2 2

3 4

Odtok
Prítok

Odtok
Prítok

Recyklus aktivačnej zmesi

Recyklus aktivačnej zmesi

Recyklus NOx a vratného kalu

1 1 2 2

3
4

Dodávka, riadenie a rozdelenie tlakového vzduchu

Dodávka, riadenie a rozdelenie tlakového vzduchu

Recyklus NOx a vratného kalu
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Bližšie ku dnu vertikálne pretekaného labyrintu prebiehajú procesy hydrolýzy a fermentácie 

usaditeľných a koloidných biodegradabilných organických látok a aktivačnej zmesi (činnosť 

fermentačných baktérií), pričom sa produkuje ľahko dostupný substrát vo forme nižších mast-

ných kyselín in-situ. V anoxickej zóne prebieha denitrifikácia pri krátkodobo vysokej koncen- 

trácii oxidovaných foriem N z recyklu NOx  (činnosť heterotrófnych denitrifikačných baktérií) 

s využitím ľahko dostupného substrátu vo forme nižších mastných kyselín. Tie sú produkované 

v stratifikovanej vrstve kalového mraku pri dne anaeróbnej  a anoxickej zóny, odkiaľ sú vymý-

vané interným recyklom aktivačnej zmesi spolu s fermentačnými baktériami. Aktivačná zmes 

s obsahom fermentačných baktérií (recirkulovaná interným recyklom aktivačnej zmesi) tak tý-

mito fermentačnými baktériami očkuje pritekajúcu surovú odpadovú vodu a aktivačnú zmes z 

recyklu NOx. Krátka recirkulačná perióda vertikálnu stratifikáciu vo vertikálne pretekanom la-

byrinte významne nenarušuje. V anaeróbnej zóne prebieha asimilácia produkovaných nižších 

mastných kyselín P-akumulujúcimi baktériami, ktoré tak chemicky viažu energiu vo forme in-

tracelulárnych zásobných látok.  

 

PRÍKLADY RÔZNEHO VYUŽITIA SYSTÉMU VFL® V PRAXI 

Komunálna ČOV AT500 s vysokými výkyvmi v zaťažovaní - obec Potôňske Lúky  

- asi 500 obyv. / vysoký podiel nehnuteľností obývaných len občas víkendové domy, chaty) 

- typ odpadových vôd: splaškové (prítok kanalizáciou) a zvážané odpadové vody zo žúmp 

- produkcia odpadových vôd - premenlivá kvalita a kvantita v priebehu dňa, týždňa a sezón 

 

Tab.2: Kvalita vody v odtoku ČOV (2-hod.kvalifikované bodové vzorky / okrem pH v mg.l
-1

) 

termín pH NL ChSKCr BSK5 N-NH4
+ 

Ncelk Pcelk 

27.01.2015 7,5 24 48,2 19,4 3,9 24,6 4,1 

06.05.2015 --  18 70,2 28,2 1,9 19,5 4,3 

19.05.2015 6,89 14 29,6 9,1 1,8 10,7 6,5 

07.07.2015  -- 10 14,3 6,1 2,0 11,7 2,9 

28.07.2015 7,47 10 7,5 12,3 0,8 12,3 2,6 

29.09.2015 7,12 10 13,1 5,9 1,7 13,4 1,9 

27.10.2015 7,14 12 17,8 7,0 0,9 18,1 1,9 

03.11.2015 7,4 12 21,8 8,1 1,8 21,7 1,5 

24.11.2015 7,17 10 16,0 9,0 1,8 9,4 0,49 

01.12.2015 6,91 16 18,0 7,9 1,8 10,3 0,84 

08.12.2015 6,91 16 29,2 10,7 4,2 18,5 2,5 

priemer -- 13,8 26,0 11,25 2,1 15,5 2,7 
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Čistenie priemyselných odpadových vôd s menším podielom splaškových odpadových vôd  

ČOV AT750 - Minerálne vody, a.s. - závod Baldovce  

- typ odpadových vôd: priemyselné (obsah cukrov, sanitačných prípravkov) + splaškové vody 

- produkcia odpadových vôd - premenlivá kvalita a kvantita v priebehu dňa, týždňa a sezón 

Tab. 3: Návrhové technologické parametre dvojstupňovej ČOV AT750     

parameter I.stupeň   (Vuž ≈  43 m
3
) II.stupeň  (Vuž ≈  153 m

3
) 

priemer zaťaženia kalu  Bx     (BSK5)  10  kg.kg
-1

.d
-1

 ≤  0,046 kg.kg
-1

.d
-1

 

návrhová koncentr.biomasy          Xb  0,5  kg.m
-3

 6,5  kg.m
-3

 

priemer množstva vzduchu         Qvzd 186  m
3
.h

-1 
194  m

3
.h

-1
 

priemer kvality prítoku         [kg.m
-3

] ChSKCr = 3,8   BSK5 = 2 BSK5  ≈  0,75 

 

Výsledky kontrolných meraní ČOV boli získané počas jej skúšobnej prevádzky v r. 2015-2016. 

V tejto dobe bolo optimalizované dávkovanie deficitných živín (N a P) do vody a automatické 

odkalovanie biologických reaktorov. V nasledujúcej tabuľke je porovnaná realita a priemerné 

údaje z projektovej dokumentácie (Ø PD; n = počet vzoriek). 

Tab.4: Kvalita prítoku a odtoku ČOV od doby plného objem.zaťaženia (IX.2015-VIII.2016) 

 prítok ČOV  [mg.l
-1

] odtok ČOV   [mg.l
-1

]   garancia ≡ limit  

min

. 

max. Ø n Ø 

PD 

min. max. Ø n [mg.l
-1

] 

  

ChSKCr 

36 9750 3400 10 3800 12 160 48,5 11 150 

BSK5     6,5 4300 1625 6 2000 2,7 110 23 8 25 

  NL 13 554 248 5 300  4 30 9,4 6 30 

  N-

NH4
+
 

0,05 5,06 2,35 4   0,05 1,17 0,42 5 
-- 

Ncelk 1,8 35,4 10,3 4 -- 4,3 7,4 5,3 5 

Pcelk nesledované  0,09 4,96 1,1 5 2 

 

Nový spôsob riadenia recirkulácie a prevzdušňovania v reaktore s technológiou VFL®  

ČOV AT8 -  splaškové odpadové vody  

- produkcia odpadových vôd - premenlivá kvalita a kvantita v priebehu dňa a týždňa  

Výsledky boli získané počas dlhodobého testovania (r. 2014-2015) za striktne kontrolovaných 

podmienok na testovacom polygóne v našom odbore renomovaného nemeckého inštitútu PIA 

Aachen v súlade s požiadavkami STN EN 12566-3. V tejto ČOV boli optimalizované cykly ae-

rácie a recirkulácie, ako aj spôsob riadenia čistiarenského procesu za účelom dosiahnuť maxi-

málnu účinnosť biologického odbúravania N a P. Cieľom tejto optimalizácie bolo taktiež znížiť 

náročnosť prevádzky, zjednodušiť nastavovanie rozdelenia vzduchu na aeráciu a do jednotli-

vých recirkulačných mamutkových čerpadiel a umožniť diaľkové sledovanie a ovládanie čistia- 

renského procesu. Porovnanie výsledkov procesu s dávkovaním koagulantu (Fe
III

) a bez neho 

pre rozhodujúce ukazovatele kvality uvádza nasledujúca tabuľka. 
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Tab. 5: Priemerné hodnoty počas testovania ČOV AT8 s dávkovaním a bez dávkovania  

  zrážadla, za nominálneho a nízkeho zaťažovania a pri preťažovaní systému 

 

NOMINÁLNE 

ZAŤAŽENIE  

s dávkovaním koagulantu bez dávkovania koagulantu 

prítok odtok účinnosť prítok odtok účinnosť 

(mg.l
-1

) (mg.l
-1

) (%) (mg.l
-1

) (mg.l
-1

) (%) 

ChSKCr 813 35,6 95,7 823 44,8 94,4 

BSK5 383   5,5 98,6 386 6,7 98,2 

NL 406 9,0 97,8 422 12,5 97,0 

N-NH4
+ 

39,3  5,4* 87,6* 40,9 0,2*  99,5* 

Ncelk 71,3  10,5* 85,2* 77,1 5,6*  93,2* 

IIIPcelk   8,6 0,3 97,1 9,0 0,6 93,3 

 

NÍZKE  

ZAŤAŽENIE a 

PREŤAŽENIE 

odtoky - s dávkovaním koagulantu 
odtoky - bez dávkovania 

kkoagulantu 

50% 150% 0% 50% 150% 0% 

(mg.l
-1

) (mg.l
-1

) (mg.l
-1

) (mg.l
-1

) (mg.l
-1

) (mg.l
-1

) 

ChSKr 37 34 23 31 35 58 

BSK5 3,0 5,5 1,5 3,0 3,5 11 

NL 11,5 5,0 6,0 6,8 5,0 17,5 

N-NH4
+
  0,8* -  0,2*  2,0*  0,2* 1,9* 

Ncelk  4,3* -  5,0*  6,0*  6,9* 12,8* 

Pcelk 0,2 0,2 0,1 0,6 0,5 0,7 

*pri teplote aktivačnej zmesi ≥12
o
C 

 

ZÁVER 

Dlhodobé pozitívne výsledky účinnosti procesu a spoľahlivosti hlavných technologických pa-

rametrov optimalizovaných domových ČOV, ale aj väčších komunálnych decentralizovaných 

resp. semicentralizovaných ČOV s technológiou VFL®  ukazujú, že týmto procesom je možné 

dosiahnuť aj veľmi vysokú a stabilnú účinnosť biologického odbúravania N a významnú reduk-

ciu obsahu P bez potreby chemického zrážania. Potrebná stabilita procesu v podmienkach níz-

keho zaťažovania až preťažovania sa darí dosiahnuť v praxi plne osvedčenou vnútornou kon-

štrukciou biologického reaktora, recirkuláciou zabezpečovanou mamutkovými čerpadlami, ako 

aj optimalizáciou riadenia dodávky vzduchu do jednotlivých funkčných prvkov reaktora. 

Systém VFL® už preukázal svoju opodstatnenosť - vysokú stabilitu a účinnosť čistiarenského 

procesu -  aj v mnohých priemyselných aplikáciách u nás aj vo svete. Je preukazne spoľahlivou 

alternatívou k iným (chemickým aj nechemickým) alternatívam zvýšeného odstraňovania N a P 

z odpadových vôd rôzneho charakteru.  
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ABSTRAKT 

 

ČOV s technologií MBR již dnes není krokem do neznáma ani teoretickým řešením. Množství 

realizací společnosti ENVI-PUR, s.r.o. a rostoucí zájem mezi provozovateli a vlastníky 

vodohospodářské infrastruktury, ale i mezi dodavateli technologií ukazuje, že membránový 

bioreaktor můžeme řadit mezi stabilní technologie pro čištění odpadních vod a je zřejmé, že se 

dokáže uplatnit i v evropských a českých podmínkách. Praktické zkušenosti ukazují, že 

v mnoha případech se technologie MBR jeví jako jediné vhodné řešení, ať už z hlediska 

prostorového, provozního (kvalita odtoku) či ekonomického. 

Dlouhodobý provoz některých ČOV s membránovou technologií a také větší čistírny 

s propracovaným systémem měření a regulace dávají možnost nahlédnout na provoz detailněji a 

v řeči čísel.  

V tomto příspěvku budou diskutovány tři různé ČOV s kapacitou 200 EO, 1 950 EO a 6 000 

EO. Ve všech případech byla společnosti ENVI-PUR, s.r.o. dodavatelem technologie a díky 

intenzivní spolupráci s provozovateli máme možnost pracovat s daty o provozu ČOV. 

Vzhledem k prostorovým omezením článku byla pro každou popisovanou ČOV diskutována 

pouze dílčí vybraná data.    

 

 

TECHNOLOGIE MBR 

 

Membránový bioreaktor (MBR) kombinuje klasické biologické čištění odpadních vod 

s membránovou technologií. Čištění odpadních vod v konvenčních biologických ČOV se 

separací kalu dosazovacími nádržemi má omezující limity. Kvalita vyčištěné odpadní vody je 

ovlivňována zejména množstvím nerozpuštěných látek na odtoku, produkty biochemického 

rozkladu a obsahem biochemicky neodbouratelných látek. Běžně používané dosazovací nádrže 

nejsou schopny např. zachytit přítomné patogenní mikroorganismy. Jedním z možných řešení je 

využití membránové technologie pro separaci aktivovaného kalu, kde je biomasa od vyčištěné 

odpadní vody separována na polopropustné membráně, která funguje jako prakticky 

stoprocentní bariéra pro nerozpuštěné látky a bakterie. 

K nejzásadnějším výhodám technologie MBR patří menší potřebné objemy a tím menší 

požadavky na prostor, protože odpadají dosazovací nádrže a prostor pro membránovou separaci 

je nesrovnatelně menší. Další snížení objemu, tentokrát na straně aktivačních nádrží, přichází s 

možností provozovat MBR s vysokou koncentrací aktivovaného kalu (10-12 kg/m
3
). 

Aplikujeme-li zmíněnou potřebu menších objemů na intenzifikace stávajících ČOV získáme 

dvoj- až trojnásobné zvýšení kapacity bez nutnosti zásadních stavebních úprav. Dalším 
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benefitem technologie je kvalita vyčištěné vody, která umožňuje její znovuvyužití pro užitkové 

účely (mytí, oplachy, zalévání, apod.). Voda po membránové filtraci je zbavena nerozpuštěných 

látek, bakterií a z velké části i virů, kdežto dosazovací nádrže nemohou separovat dispergované 

mikroorganismy. Z technologického hlediska je výhodou hlavně to, že kvalita aktivovaného 

kalu (především poměr mezi vláknitými a vločkotvornými mikroorganismy) nemá vliv na 

účinnost separace. 

Z hlediska skladby technologie je možné využít prakticky veškeré modifikace aktivačního 

procesu, které se využívají v konvenčních ČOV. Nejčastěji využívaná řešení u menších a 

středních membránových čistíren jsou:  

 Směšovací aktivace s časovým střídáním fází nitrifikace a denitrifikace a oddělenou 

membránovou komorou. 

 D-N systém s oddělenou membránovou komorou. 

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

Odpadní vody natékají na mechanické předčištění, které slouží k odstraňování mechanických 

nečistot. Ty mohou způsobit poškození (zanesení) membrán a ostatních zařízení. Jako 

mechanické předčištění slouží v malých aplikacích septik, v případě větších čistíren pak velmi 

jemné česle. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže. 

V systémech s oddělenou membránovou komorou je směs aktivovaného kalu z aktivační nádrže 

řízeně čerpána do membránové komory. Z membránové komory je z aktivační směsi 

podtlakově pomocí čerpadla odsáván permeát (vyčištěná voda), který natéká do nádrže 

permeátu. Nádrž slouží jako zásobník pro zpětné proplachy a chemické praní. Recirkulovaný 

kal z membránové komory natéká zpět do aktivace.  

Jsou-li membránové moduly umístěné přímo v nitrifikační nádrži, je oběh kalu v systému 

zajištěn interní recirkulací mezi nitrifikací a denitrifikací. 

Membránové moduly se čistí vzduchem vháněným pod moduly, zpětným proplachem, zpětným 

proplachem za současného dávkování chemikálií (CEB) a chemickou regenerací (namáčení 

modulů v roztocích chemikálií). Ta může probíhat buďto přímo v membránové komoře nebo ve 

speciálně vybudované externí regenerační komoře, kam je modul v případě potřeby přenesen. 

 

PRAKTICKÉ APLIKACE MBR  

 

ČOV Tuchoměřice 

Technické řešení 

V roce 2016 rekonstruovaná ČOV Tuchoměřice byla realizována s kapacitou 6000 EO 

(původní kapacita 2930 EO60) jako mechanicko-biologická čistírna s aktivací v uspořádání D-N 

a membránovou filtrací pro separaci aktivovaného kalu. ČOV je nadále dvoulinková. Součástí 

technologie je čerpací jímka s možností odvětvení části nátoku do dešťové zdrže a jímka 

svážených vod. Mechanické předčištění tvoří hrubý česlicový koš v čerpací jímce a integrovaná 

jednotka jemných česlí, lapáku písku a tuků. 

Předčištěné odpadní vody z rozdělovacího objektu natékají na jednotlivé linky v uspořádání D-

N. Na konci aktivačních nádrží jsou umístěny membránové moduly. V každé lince jsou čtyři 

moduly BC-UF 416, což představuje celkovou filtrační plochu 3328 m
2
. Ke každému modulu je 

přiveden vlastní vzduchový svod s uzavírací armaturou a zároveň je pružnou hadicí 

s rychlospojkou napojen na nerezové potrubí permeátu a u každého modulu lze uzavřít odtok 

ruční armaturou. To je důležité kvůli případné regeneraci membránových modulů, která bude 

prováděna jednotlivě v oddělené regenerační jímce. Sání permeátu přes membrány zajišťují 

čerpadla s rotujícími písty, která mají možnost reverzace chodu (čerpadla jsou využívána i pro 

zpětný proplach a chemický zpětný proplach). Permeát je čerpán do nádrže permeátu, která 

vznikla využitím jedné ze stávajících dosazovacích nádrží. Z nádrže permeátu gravitačně 



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

125 

odtéká vyčištěná voda přes měrný objekt a odtud do recipientu. Je instalována ATS pro rozvod 

provozní vody na ostřik česlí, plnění regenerační komory a plnění nádrže pro přípravu 

flokulantu. Kalovou koncovku za dvěma kalojemy tvoří odvodňovací centrifuga.  

 

Zatížení ČOV a odtokové parametry 

Tabulky 1 a 2 shrnují výsledky provozovatelem doposud odebraných dvouhodinových 

slévaných vzorků přítoku a odtoku z ČOV Tuchoměřice po uvedení do zkušebního provozu 

v červnu 2016. 

 

Tabulka 1: Výsledky rozborů nátoku v dosavadním průběhu zkušebního provozu 

 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+
 N-NO2

-
 N-NO3

-
 Nanorg Ncelk Pcelk 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

počet 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

průměr 645 301 398 47 ~ 0 ~ 0 47 78 8,9 

minimum 390 150 240 39 ~ 0 ~ 0 39 63 6,4 

maximum 990 420 830 52 ~ 0 ~ 0 52 97 14 

 

Tabulka 2: Výsledky rozborů odtoku v dosavadním průběhu zkušebního provozu 

 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+
 N-NO2

-
 N-NO3

-
 Nanorg Ncelk Pcelk 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

počet 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

průměr 27,2 3,9 <2,0 0,81 0,042 5,1 6 10,2 1 

minimum 19 <2,5 <2,0 0,14 0,017 3 3,3 8,4 0,42 

maximum 39 8,1 <2,0 2,5 0,075 7,2 9,8 13 1,7 

 

Projektované hydraulické zatížení je 852 m
3
/d (průměrný denní přítok), respektive 1 150 m

3
/d 

(maximální denní přítok). Reálné hydraulické zatížení od začátku rekonstrukce (prosinec 2015) 

do ledna 2017 se pohybovalo kolem 450 m
3
/den.  

 

Energetická náročnost 

Na ČOV Tuchoměřice (projektovaná kapacita 6000 EO, reálné zatížení cca 50 %) se celková 

spotřeba elektrické energie pohybuje okolo 1,4 kWh/m
3
 včetně provozu odstředivky na 

odvodnění kalu. Z hodnot získaných v průběhu rekonstrukce – ČOV byla dva měsíce 

provozována s jednou linkou v plném zatížení – lze předpokládat, že po dosažení projektované 

kapacity bude energetická náročnost ČOV včetně kalové koncovky okolo 1,1 kWh/m
3
 (cca 3,7 

kWh/kgBSK5). 

Spotřeba elektrické energie membránového bioreaktoru na ČOV Tuchoměřice představuje ve 

spotřebě celé čistírny přibližně dvě třetiny. Zbylá třetina připadá na čerpací jímku, mechanické 

předčištění, kalovou koncovku, osvětlení, ventilaci atd. Ze spotřeby membránového bioreaktoru 

je pak nejvýznamnější dmychadlo membránových modulů, jehož podíl opět zhruba na úrovni 

dvou třetin, pětina celkové spotřeby připadá na dmychadlo aerace aktivace, spotřeba míchadla, 

čerpadla permeátu a recirkulačního čerpadla je v jednotkách procent. Přesné vyjádření těchto 

hodnot ukazují tabulky 3 a 4. 
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Tabulka 3: Podíl spotřeby samotné technologie MBR na celkové spotřebě elektrické energie   

Membránový bioreaktor 67% 

Ostatní  33% 

 

Tabulka 4: Podíl spotřeby jednotlivých strojů na spotřebě samotného MBR  

Dmychadlo membránových modulů  65% 

Dmychadlo aktivace 19% 

Míchadlo 8% 

Čerpadlo permeátu  4% 

Čerpadlo recirkulace 3% 

Ostatní 1% 

 

Uvedené poměry jsou platné při provozní kázni a dodržování technologických parametrů. Při 

nárůstu koncentrace aktivovaného kalu z projektované hodnoty 9 g/l na hodnoty mezi 12 a 14 

g/l není recirkulace, míchání, čerpání permeátu ani dodávka vzduchu do modulů nijak 

ovlivněna, ale narůstá spotřeba dmychadla aktivace o téměř 200 % - to může představovat cca 

15 000 – 35 000 kWh/rok. To může v závislosti na energetickém tarifu představovat i více než 

100 tisíc Kč ročně na vrub nesprávného provozu čistírny.  

 

Porovnání ČOV před a po intenzifikaci 

Zatížení ČOV Tuchoměřice bezprostředně po provedené intenzifikace je prakticky stejné, jako 

před ní. Lze tedy porovnat například produkce jednotlivých odpadů i energetickou náročnost 

původní a nové technologie. 

Průměrná produkce shrabků z česlí na staré ČOV byla v roce 2015 3,3 t/měsíc. Na nové je 

produkováno 8,5 t/měsíc odpadu z mechanického předčištění (shrabky + písek), což představuje 

nárůst o 155 %. Je ale třeba vzít v úvahu, že původní mechanické předčištění neobsahovalo 

lapák písku a ten tak sedimentoval na dně aktivačních nádrží, kdy se za několik let provozu 

vytvořila mohutná vrstva, kterou bylo třeba nárazově (a draze) likvidovat. 

Produkce odvodněného přebytečného kalu se zvýšila ze 7,3 t/měsíc na 15,3 t/měsíc. Více než 

100% nárůst je dán dokonalou separací kalu a vyčištěné vody, zatímco na původní ČOV kvůli 

hydraulické nestabilitě dosazováků kal při dešťových událostech unikal do odtoku, na 

membránové ČOV je třeba skutečně všechen vzniklý přebytečný kal odvodnit. 

Průměrná spotřeba elektrické energie v letech 2012 až 2015 činila 209 725 kWh ročně.  Na 

základě prvních 6 měsíců provozu MBR je proveden odhad na rok 2017 na úrovni 278 000 

kWh. Rozdíl mezi konvenční čistírnou s velmi omezeným MaR systémem a nejmodernější 

čistírenskou technologií tak činí zhruba 32 %. 

  

Permeabilita membrán 

Během procesu filtrace dochází k zanášení membrány (tzv. fouling – organické úsady a scaling 

– anorganické úsady) a tím k nárůstu transmembránového tlaku (filtrační odpor membrány) a 

zároveň snižování permeability. Permeabilita (propustnost) je veličina, která určuje míru 

zanesení membrány. Jedná se o měrný průtok přepočítaný na standardní tlak a teplotu. 

Vyjadřujeme ji v jednotkách l.m
-2

.h
-1

.bar
-1

 – někdy také zkráceně LMH/bar. 

Permeabilita membrán je ovlivňována mnoha různými faktory (aktuální flux, koncentrace kalu, 

látkové a hydraulické zatížení, složení odpadních vody, teplota…), za přibližně konstantních 

podmínek by ale neměla vykazovat žádné výrazné poklesy. V rámci jednoho filtračního cyklu 

je možné pozorovat malý postupný pokles permeability a po relaxaci a zpětném proplachu její 

obnovení. V rámci filtračního intervalu mezi sepnutím filtrace a jejím vypnutím minimální 
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hladinou také dochází k pomalému poklesu střední hodnoty permeability v rámci jednotlivých 

cyklů. Stejně tak permeabilita trvale postupně klesá v horizontů dnů a týdnů. Tento pokles 

permeability je možné zvrátit či zpomalit dávkováním chemikálií do proudu zpětného 

proplachu při tzv. CEBu (chemical enhanced backwash – chemicky posílený zpětný proplach). 

Tímto způsobem je udržována permeabilita v žádoucím intervalu hodnot a to buďto 

automatickým časovým nebo ručním spouštěním CEBu. Jak ukazují obrázky 1 až 3, jako 

nejúčinnější se na ČOV Tuchoměřice ukazuje kombinace oxidačního a kyselého CEBu krátce  

po sobě.   

 

Obrázek 1: Graf permeability linky 1 ze dne 12.7.2016. Permeabilita se v rámci filtračních 

cyklů pohybuje pod hodnotou 90 LMH/bar. Před 10. hodinou je zahájen oxidační CEB. Po jeho 

skončení se permeabilita okamžitě zvyšuje nad 100 LMH/bar. Po skončení se permeabilita 

okamžitě zvyšuje nad 100 LMH/bar. 

 
 

Obrázek 2: Graf permeability linky 1 ze dne 13.7.2016 Permeabilita se po provedeném 

oxidačním CEBu pohybuje okolo hodnoty 110 LMH/bar. Před 2. hodinou ranní se automaticky 

spouští kyselý CEB, permeabilita se zvyšuje o dalších 10 %. 
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Obrázek 3: Graf permeability linky 1 ze dne 20.7.2016 V týdnu po provedení obou CEBů 

permeabilita postupně narůstá až na hodnoty okolo 150 LMH/bar – příčina tohoto nárůstu je 

nám zatím neznámá. 

 
 

 

ČOV Benecko 

 

Technické řešení 

Obec Benecko je významné rekreační středisko, které ve 3. zóně Krkonošského národního 

parku. V této rekreační  oblasti je značně rozdílný počet obyvatel a hostů v zimním a letním 

období (1 000 – 1 900) a v období mezisezony, kdy je na čistírnu napojeno pouze 350 stálých 

obyvatel Benecka. Odpadní vody v lokalitě Benecko byly čištěny ve dvou čistírnách (Benecko 

a Štěpanická Lhota), které byly v obdobích zimních rekreačních sezón přetěžovány. Bylo 

rozhodnuto, že pro čištění odpadních vod  bude použita centrální ČOV Benecko a navýšit její 

kapacitu bez přístavby nových nádrží z důvodu nedostatku místa a vysoké ceny případných 

stavebních prací, a to včetně rozšíření provozní budovy. Původní kapacita čistírny byla 900 EO, 

požadovaná po rozšíření 1 950 EO, a to bez zvětšování objemů nádrží. To byl hlavní důvod pro 

aplikaci technologie MBR.  

ČOV je umístěna do zděné zastřešené provozní budovy o půdorysu 11,0 x 15,6 m a je 

koncipována jako mechanicko-biologická s aktivací, s nitrifikací a membránovou filtrací pro 

separaci aktivovaného kalu. Je instalováno nové mechanické předčištění s velikostí průliny 2 

mm a byla provedena rekonstrukce lapáku písku.  

Původní dvojlinka aktivačních nádrží je vybavena jemnobublinným aeračním systémem a 

vestavbou membránové filtrace pro separaci aktivovaného kalu - filtrační komory oddělené 

příčkami (umožňují provádět regeneraci modulů bez manipulace s nimi). V každé 

z membránových komor jsou umístěny dva membránové moduly BC-UF 400, což představuje 

celkovou filtrační plochu 1600 m
2
.
 
ČOV je doplněna o chemickou eliminaci fosforu síranem 

železitým. Rekonstrukce byla provedena ve dvou etapách na přelomu let 2011 a 2012. 
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Zatížení ČOV a odtokové parametry 

V tabulkách 5 a 6  jsou uvedeny látkové par. na přítoku a odtoku od roku 2012 do roku 2016. 

 

Tabulka 5: Výsledky rozborů nátoku na ČOV Benecko 

 

Tabulka 6: Výsledky rozborů odtoku z ČOV Benecko 

 CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 N-NO2

-
 N-NO3

-
 Nanorg Ncelk Pcelk 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

počet 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

průměr 10,10 0,891 0,273 4,22 0,141 7,89 12,3 13,9 1,89 

minimum <10,0 <3,00 <5,00 <0,250 <0,050 0,518 0,52 <3,00 0,430 

maximum 52,0 16,0 <5,00 37,1 2,70 25,0 38,8 44,2 6,30 

 

Projektované hydraulické zatížení je 332,5 m
3
/den (průměrný denní přítok), respektive 427,5 

m
3
/d (maximální denní přítok). Reálné průměrné hydraulické zatížení v letech 2012-2016 se 

pohybovalo kolem 205 m
3
/den, s extrémy přes 400 m

3
/den během zimních turistických špiček. 

 

Provoz linky 1 - dlouhodobý vývoj permeability  

Linka 1 je v provozu od 14.12.2011. Z důvodu nízkého zatížení čistírny byla na podzim 2012 a 

v létě 2014 linka odstavena a provedena tzv. mokrá konzervace membránových modulů. Kal 

byl z nádrží přečerpán, filtrační (membránová) komora byla propláchnuta čistou vodou a 

následně napuštěna čistou vodou (permeátem) s potravinářským chlornanem sodným, aby 

koncentrace volného aktivního chloru v nádrži byla cca 10 mg/l. Poté se během doby trvání 

mokré konzervace pravidelně stanovuje koncentrace volného aktivního chloru v nádrži a 

udržuje se na hodnotě kolem 5 mg/l. Účinek mokré konzervace na obnovení permeability je 

neprůkazný, což vyplývá z grafů na obrázcích 4 a 5. V některých případech dojde k výraznému 

zvýšení permeability, v některých k nepatrnému zvýšení a někdy i ke snížení permeability. Po 

ukončení zimní sezony 2015 byla provedena regenerace membránových modulů. Linka byla 

před regenerací v provozu 41 měsíců a z toho 10 měsíců probíhala mokrá konzervace. 

Důvodem pro provedení regenerace byla zejména žádost provozovatele o technické předvedení 

této procedury, nikoliv snížení permeability na nepřijatelnou hodnotu. 

 

Provoz linky 2 - dlouhodobý vývoj permeability 

Linka 2 je v provozu od 29.5.2012. V létě 2013 a v listopadu 2015 byla provedena tzv. mokrá 

konzervace membránových modulů. Regenerace membránových modulů proběhla po ukončení 

zimní sezony 2016. Linka byla před regenerací v provozu 48 měsíců, z nichž 8 měsíců 

probíhala mokrá konzervace.  

 

 

 

 

  

 CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 N-NO2

-
 N-NO3

-
 Nanorg Ncelk Pcelk 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Počet 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Průměr 482 179 251 34,8 0,076 0,26 36,3 60,8 7,63 

Minimum 57 15 35 4,28 <0,040 0,055 5,04 11,2 1,430 

Maximum 1270 470 908 107 1,15 1,7 107 181 19 
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Obrázek 4: Provoz linky 1 se znázorněním průběhu permeability 

 
 

 

Obrázek 5: Provoz linky 2 se znázorněním průběhu permeability 
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Chemické zpětné proplachy a spotřeba chemikálií 

Provozní oxidační chemické zpětné proplachy projevily jako velmi účinné pro zpomalení 

poklesu permeability zejména během zvýšených hydraulických zatížení čistírny (jarní tání nebo 

plná turistická sezóna). Používaná chemikálie pro oxidační CEB je chlornan sodný, pro kyselý 

CEB kyselina citronová. Základní princip spočívá v dávkování chemikálie do proudu zpětného 

proplachu permeátu a v klidové fázi, která umožňuje proběhnutí reakce.  

Při plném zatížení čistírny jsou prováděny oxidační CEBy 3 x do týdne a jeden kyselý CEB za 

14 dní na každé lince. Při nižším zatížení je počet oxidačních chemických zpětných proplachů 

snížen na jeden do týdne. Aplikace oxidačního CEBu zvyšuje provozní permeabilitu o 5 – 8%. 

Chemický zpětný proplach také snižuje četnost potřeby chemické regenerace, a tím přispívá k 

prodloužení životnosti membránového modulu. 

Za rok 2015 bylo na ČOV Štěpanická Lhota spotřebováno pro chemické proplachy cca 800 l 

chlornanu sodného a 20 kg kyseliny citronové. Na regeneraci membránových modulů jedné 

z linek bylo spotřebováno dalších 150 l chlornanu sodného, 60 l hydrogensiřičitanu sodného 

(pro redukci zbytkového volného chloru v regeneračním roztoku po ukončení regenerace) a 75 

kg kyseliny citronové. 

 

Kontejnerová MBR ČOV pro pivovar ve Švédsku 

 

Technické řešení 

ČOV je zástupcem řady modulárních kontejnerových ČOV s technologií MBR. Celková 

výhledová projektovaná látková kapacita ČOV pro pivovar, izolovaný zdroj průmyslové 

odpadní vody bez možnosti napojení na komunální ČOV, je 800 EO60 pro čtyři biologické 

linky. Dodána již byla první linka a v současné době se připravuje realizace dodávky druhé 

biologické linky. 

Mechanické předčištění, strojovna a prostor pro elektro a chemické hospodářství jsou umístěny 

v prefabrikované provozní budově, která je umístěna nad kontejnerem kalové nádrže. Dále se 

ČOV skládá z egalizační nádrže pro vyrovnání pH, kontejneru aktivace, kde se časově střídají 

fáze nitrifikace a denitrifikace a kontejneru membránové separace. ČOV je osazena jedním 

membránovým modulem BC-UF 100 o filtrační ploše 100 m
2
. ČOV je dále doplněna srážením 

fosforu dávkováním síranu železitého. Kvůli nedostatku dusíku v natékající odpadní vodě je 

dávkovaná močovina ve formě komerčně dostupného AdBlue. 

Švédská legislativa má v určitých oblastech extrémně přísné nároky na kvalitu otoku i u 

menších zdrojů – zde konkrétně BSK7 < 10 mg/l a celkový fosfor < 0,3 mg/l. Důvodem pro 

použití membránové technologie tak byla požadovaná kvalita odtoku. 

 

Provoz ČOV, permeabilita a regenerace membrán 

První linka ČOV byla uvedena do provozu v prosinci 2014. Čistírna byla nejprve po několik 

týdnů provozována v SBR režimu bez využití membránové separace. Důvodem byl „rozpad“ 

kalu dovezeného z komunální ČOV při kontaktu s pivovarskou odpadní vodou. 

Po prvotním prudkém snížení permeability, způsobeném zhoršenými vlastnostmi kalu, se 

pomocí pravidelných i mimořádně přidávaných CEBů permeabilita vrátila do běžných 

provozních hodnot. Obvyklé nastavení oxidačního CEBu je jednou za 2 týdny a kyselého 

jednou za měsíc.    

I přes občas značně nestandardní provoz ČOV – opakovaný únik chladiva propylenglykolu 

z pivovaru do ČOV a z toho plynoucí extrémní organické zatížení, nebo extrémní koncentrace 

kalu až 30 g/l – byla za dva roky provozu regenerace membrán provedena dvakrát. 
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Hydraulické a látkové zatížení 

Švédská legislativa definuje pro ČOV této velikosti pouze dva limitované parametry – BSK7 a 

celkový fosfor. Z tohoto důvodu byla v prvním roce provozu většina analytických rozborů 

nátoku i odtoku provedena pouze v rozsahu právě těchto dvou parametrů. Až od začátku roku 

2016 jsou po dohodě s provozovatelem prováděny kompletní rozbory. Hydraulické a látkové 

zatížení shrnuje Tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Hydraulické a látkové zatížení ČOV 

 

Nátok 

celkem 

Denní 

průměr 

BSK7 

průměr 

BSK7  

max 

BSK7  

min 

Pcelk 

prům 

Pcelk 

 max 

Pcelk  

min 

2015 2470 6,9 681 1400 310 4,2 8,1 1,7 

2016 2603 7,6 589 1200 340 3,9 10 2,3 

 

Obrázek 6: Porovnání hydraulického a látkového zatížení 

 
 

Obrázek 7: Průběh hydraulického zatížení v průběhu roku 2016 – kumulativní hodnoty 

 
 

 

Obrázky 6 a 7 pak ukazují porovnání hydraulického a látkového zatížení, respektive průběh 

hydraulického zatížení v průběhu roku. Lze z nich konstatovat, že látkové a hydraulické 

zatížení spolu nekorelují, patrně vzhledem k charakteru provozu pivovaru a také, že produkce 

OV je až na několik výjimek v průběhu roku poměrně rovnoměrná. 
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Kvalita odtoku 

Lze konstatovat, že odtokové parametry jsou i navzdory velkým rozdílům v nátokových 

koncentracích poměrně stabilní. Vzhledem k tomu, že deficitní dusík musí být do ČOV 

dávkován, prakticky nedochází k nitrifikaci a koncentrace oxidovaných forem dusíku jsou 

v odtoku blízké nule. Odtokovou koncentraci celkového dusíku tak tvoří především nadbytek 

dávkovaného dusíku nad množství potřebné k růstu nové biomasy. 

 

Tabulka 8: Výsledky rozborů odtoku z ČOV pro minipivovar ve Švédsku v roce 2016 

  CHSKCr BSK7 NL N-NH4
+
 Ncelk Pcelk 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

počet 17 17 17 17 17 17 

průměr 46 5,5 2,2 7,4 9,3 0,23 

minimum 34 3,0 1,9 1 2,6 0,1 

maximum 72 9,0 4,9 15 17 0,35 

 

Z obrázku 8 a 9  pak lze konstatovat, že zbytková koncentrace neodstraněné BSK není úměrné 

kolísajícím nátkovým koncentracím, respektive že účinnost odstranění BSK není přímo úměrná 

absolutní hodnotě odstraněného zatížení. 

 

Obrázek 8: Porovnání nátokové a odtokové koncentrace BSK v roce 2016 
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Obrázek 9: Porovnání účinnosti odstranění BSK a absolutního množství odstraněné BSK 

v roce 2016 

 
 

 

Obrázky 10 a 11 ukazují vysokou stabilitu srážení fosforu, respektive nekorelující účinnost a 

množství odstraněného fosforu. 

 

Obrázek 10: Porovnání bilance fosforu v nátoku a odtoku v roce 2016 
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Obrázek 11: Porovnání účinnosti odstranění fosforu a absolutního množství odstraněného 

fosforu v roce 2016 

 
 

 

ZÁVĚR 

 

V článku byly prezentovány tři různé praktické aplikace membránového bioreaktoru. Jednotlivé 

případové studie ukazují možnosti použití nejčastěji z důvodů potřeby špičkové kvality odtoku, 

rozšiřování kapacity stávající ČOV nebo nedostatku místa. Rostoucí počet aplikací (společnost 

ENVI-PUR jich zrealizovala již více než padesát) dokazuje zvyšování konkurenceschopnosti 

této technologie na poli čištění odpadních vod splaškových i průmyslových.  Zároveň neustále 

se prodlužující doba využívání jednotlivých systémů potvrzuje dlouhodobou udržitelnost 

provozování.    

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

136 

LITERATURA 

 

STEHNOVÁ M., VILÍM D. (2016): Vyhodnocení provozu ČOV s MBR Benecko-Štěpanická 

Lhota (2016), vod, sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, Soběslav, 

8.11.2016 

VOJTĚCHOVSKÝ R., VILÍM D. (2016): Membránové ČOV – možnosti a praktické aplikace, 

sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, Soběslav, 8.11.2016 

VOJTĚCHOVSKÝ R., VILÍM D. (2016): Praktické zkušenosti s návrhem a realizací ČOV 

s technologií MBR, konference Odpadové vody 2016, Štrbské Pleso, 19.-21.10.2016 

ZIMMERMANN B., KRAUSE S., DONG Z. J. (2009): Factors affecting the performance of 

submerged MBR-Modules, Sborník IWA Membrane Technology Conference & Exhibition 

2009, 1. – 4.9.2009, Peking 

JUDD S., (2006): The MBR Book: Principles and Applications of Membrane Bioreactors in 

Water and Wastewater Treatment, Elsevier 

CHUDOBA J., DOHÁNYOS M., WANNER J. (1991): Biologické čištění odpadních vod, 

SNTL Praha. 

STEHNOVÁ M. (2013): Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Benecko – Štěpanická Lhota, 

materiál SčVK, a.s. 

Interní materiály ENVI-PUR s.r.o. 

 

 

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

137 

 

 

Mechanické předčištění pro malé průtoky 
 

 

Ing. Ondřej Prax  

 

Fontana R, s.r.o. Příkop 4 Brno 602 00; GSM: +420 602758256  fontanar@fontanar.cz 

 

 

Abstrakt 

 

Problematika separace pevných částic z odpadních vod s „malými průtoky“ představuje 

aktuálně velmi frekventované technologické zadání. V době dokončených velkých a středních 

ČOV přechází pozornost v oblasti mechanického předčištění především na ČOV s nominálně 

nižšími průtoky a to nejen na území České republiky. Příspěvek diskutuje jednotlivá úskalí, 

která je nutno zohlednit při optimalizovaném návrhu mechanického předčištění. 

 

Klíčová slova 

 

Mechanické předčištění – návrhový průtok odpadních vod - integrované systémy – separace – 

česle  

 

 

1. Úvod  

 

Jakkoliv by se mohlo zdát, že je problematika mechanického předčištění na moderních ČOV 

zvládnutým technologickým prvkem, ukazuje se, že i tento obor vyžaduje neustálý vývoj. 

Stěžejními procesy mechanického předčištění v čistírenství jsou procesy využívající filtraci 

(česle, síta, apod.), sedimentaci (lapáky štěrku, lapáky písku, primární usazování) flotaci 

(lapáky tuků a olejů) nerozpuštěných hrubých či makroskopických látek, které by mohly 

v dalších stupních čištění způsobovat mechanické závady, zanášení objektů a zařízení. Nelze 

vycházet z domněnky, že mechanické předčištění bude pouze otázkou variace měřítka a 

osvědčená zařízení ze středních a velkých ČOV budou v menším měřítku plně aplikovatelná i 

pro malé ČOV. Pro správnou volbu optimálně fungujícího mechanického předčištění každé 

menší ČOV je nutné zohlednit „reálné“ vstupní technologické parametry. Tyto údaje proto 

nesmí vycházet pouze z tabulkových hodnot doporučených normou či odbornou literaturou, ale 

zejména z reflexe místních podmínek a požadavků od provozovatele. 

 

Mezi základní úskalí procesu mechanického předčištění patří problematika: 

 Dynamiky přítoku odpadních vod na přítoku; 

 Správná volba mechanického předčištění s ohledem na koncepci technologie čištění; 

 Požadavky provozovatele se zohledněním místních podmínek. 
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2. Průtočné charakteristiky odpadních vod z malých zdrojů – dynamika přítoku  

 

Pro lokality s nízkým průměrným denním průtokem odpadních vod bývá „charakteristickým 

rysem“ vysoká rozkolísanost přítoků v průběhu dne. Můžeme zde očekávat extrémní rozdíl 

mezi oběma mezními stavy průtoků – tedy mezi hodnotami „maximálního“ a „minimálního 

hodinového přítoku“ na čistírenskou linku. Přestože na tuto skutečnost poukazuje odborná 

literatura i technické předpisy, bývá tato otázka „přehlížena“ neboť volba „návrhového 

průtoku“ významně ovlivňuje „skutečné pořizovací náklady“ požadovaných zařízení.      

 

Výchozím podkladem pro stanovení „návrhového průtoku“ pro mechanické předčištění by mělo 

být vyhodnocení dlouhodobého monitoringu přítoku odpadních vod na posuzovanou ČOV (viz 

Graf.1). 

 

Graf. 1:  Ukázka hydrogramu odpadních vod z monitoringu na stokové síti před ČOV 

 

 

Z hydrogramu přítoku odpadních vod na ČOV (Graf 1) je na první pohled zřejmý vysoký podíl 

balastních vod (cca 80 %), který byl příčinou malé účinnosti nově postavené ČOV. Monitoring 

v tomto případě nabádá především k sanaci stokové sítě. Do období její realizace však bylo 

nutno technologické parametry ČOV přizpůsobit naměřeným hodnotám.  

 

Pro oddílnou splaškovou soustavu jsou rozhodující průtoky odpadních a balastních vod. 

Rozkolísanost hodinové nerovnoměrnosti může být vyjádřena čárou přítoku (viz Obr 1). Ta je 

obecně velmi proměnná, mění se podle velikosti odvodňovaného povodí, typu zástavby 

(průmysl - bydlení). Je jiná pro pracovní dny a jiná pro dny sváteční. Liší se v závislosti na 

životní úrovni obyvatel i stavu kanalizace (množství balastních vod). Hodnoty průtoku ve 

splaškové soustavě však reálně rostou i vlivem srážkové činnosti - díky nedovoleným 

napojením dešťových přípojek a průsakům (infiltracím) způsobených zvýšenou hladinou 

podzemní vody. Nejsou-li pro danou oblast čáry „denního nerovnoměrnosti“ vyšetřeny s 

dostačující přesností, bývají analogicky převzaté z povodí obdobného charakteru. Tyto údaje 

však bývají dostupné jen zřídka, proto se využívá čar odvozených - např. dle Imhoffa (Obr.1).  
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Obr.1: Čáry denního průběhu přítoku splašků na ČS a malé ČOV podle ATV A134 

 

 

Velice zjednodušeným, ale doposud často jediným dostupným způsobem, který vede k 

vyčíslení přítoku odpadních vod za „denních špiček“ či „nočního minima“ je postup podle ČSN 

75 6101:  

 

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 se vypočte takto: 

 Q24 = Q24,m + Q24,p + QB    [m
3
.den

-1
] 

Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh se stanoví jako větší ze dvou možných hodnot takto: 

 Qh = (Q24,m . kd . kh + Q24,p . kd,p + QB) : 86,4  [l.s
-1

] 

 Qh = (Q24,m . kd  + Q24,p . kd,p . kh,p + QB) : 86,4          [l.s
-1

] 

kde kd je součinitel denní nerovnoměrnosti;  

 kh  součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti, který je uveden v tabulce 1 

ČSN 75 6101; 

 kd,p a kh,p jsou součinitele nerovnoměrnosti pro průmyslové odpadní vody, které se určí 

podle časového režimu vypouštění průmyslových odpadních vod. 

Minimální bezdeštný hodinový přítok se potom vypočte obdobným postupem s využitím 

součinitele minimální hodinové nerovnoměrnosti podle ČSN 75 6101. 

Údaje získané tímto způsobem vychází z hodnot průměrného denního přítoku odpadních vod – 

Q24,m., a průměrné denní produkce odpadních vod z průmyslu -  Q24,p. Tedy z údajů 

vycházejících především z množství fakturované vody v řešené oblasti. Údaje Q24,m a Q24,p 

nezahrnují přítok balastních vod QB. Ten je nutno zvážit samostatně podle místních podmínek. 

Jak je na první pohled patrno, postup nemůže zohlednit specifické podmínky  malých zdrojů, 

neboť vycházejí z obecných vodohospodářských statistik. Také proto citovaná norma nabádá k 

získání hodnot součinitelů nerovnoměrnosti přímým měřením (viz. Graf 1).  

U jednotné stokové soustavy je nutno zvážit přítok dešťových vod ovlivněných úrovní regulace 

poslední odlehčovací komory před ČOV. Kolísání přítoku na ČOV tak často bývá ještě větší 

než uvádí Graf.1 a Obr.1. Stále přísnější legislativní pohled na otázku vypouštění odpadních 

čas 
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vod na odlehčovacích komorách sebou bude přinášet zvyšující se nároky na čištěný podíl 

srážkových vod. Toto navýšení ovlivní zejména konstrukci česlí, které tento nápor zachytí jako 

první. 

 

Tomuto zásadnímu úskalí (rozkolísanost průtoku) je nutno čelit ověřenou konstrukční úpravou 

běžných typových zařízení. Například v případě česlí se osvědčily následující konstrukční 

úpravy:        

 

 schodek před česlemi většiny typů (Obr.č. 2) v rozsahu 50÷200 mm, bez ohledu na 

výšku spočítané místní ztráty na zařízení, kterou zejména pro vetší ČOV tento schodek 

reprezentoval). Tuto hodnotu je vhodné konzultovat s výrobcem; 

 úprava sklonu přívodního potrubí či žlabu (minimální přítoková rychlost ve žlabu  vmin ≥ 

0,3 m.s
-1

); 

 zohlednění maximální rychlosti v průlině, aby nedocházelo k protlačení zachycených 

nečistot (shrabků) proudem vody;   

 předřazená sedimentační jímka. 

 

 

Obr. 2: Schodek před česlemi [4]  
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Graf 2: Diagram odolnosti nerez ocelí 

AISI 304L a AISI316L vůči HCOOH [3] 

3. Volba mechanického zařízení 

 

Každé vhodně zvolené mechanické předčištění vychází ze správně zadaných základních 

parametrů. Jedná se především o reálné charakteristiky průtoku odpadních vod. Specifikace 

v poptávkových řízeních často uvádějí pouze „průměrný denní průtok“ či „denní produkci 

odpadních vod“. Navrhované zařízení však musí být dimenzováno na maximální špičkový 

průtok Q [l/s]. Důležitá je také zvolená průlina s ohledem na typ technologie ČOV, charakter 

shrabků a délka přívodního potrubí. V případě krátkých kanalizačních tras nedochází k 

dostatečnému rozbití exkrementů. Ty mohou být následně zachyceny a vyneseny již na česlích, 

přičemž biologickému stupni ČOV se nedostává nezbytný přísun živin. Této problematice se 

lze vyhnout správně zvolenou průlinou, případně využitím česlí, které mají částečný mělnící 

efekt. Zařízení tohoto typu jsou specifická využitím vyhrnovacích kartáčů pro vynášení 

shrabků. Jsou to například česle ekonomické mělnící, česle šnekové; stíraná válcová síta; apod. 

[4]). 

  

U malých ČOV je množství shrabků většinou přímo úměrné množství napojených EO avšak 

nepřítomnost trvalé obsluhy zvyšuje nároky na jejich „skladování“. U jednotných kanalizací 

dochází k razantním výkyvům zachycených shrabků v porovnání bezdeštných a dešťových 

přívalů, se kterými je nutné počítat při dimenzování popelnice. Případně uvažovat již ve fázi 

projektu s umístěním lisu na shrabky pod česle. Samozřejmostí musí být bezpečnostní 

hladinová sonda nadřazená časovému řízení chodu zařízení, aby nedošlo k jeho přehlcení. 

  

V případě čerpacích stanic s nedostatečným 

odvětráním přívodních tras na mechanické 

předčištění dochází ke kumulaci agresivních 

plynů, se kterými si neporadí základní nerez typu 

AISI 304 (DIN 1.4301) a je nezbytné částečně 

nebo v plném rozsahu volit zařízení z materiálu 

AISI 316L (DIN 1.4404). Rozdíl odolností nerez 

ocelí znázorňuje Graf 2. reprezentující úroveň 

koroze 0,1 mm za rok. Specifickou dodatečnou 

ochranou vůči chemickým vlivům odpadní vody 

tvoří některými výrobci používané lakování. 

Mohlo by se zdát, že u nerezových materiálů je 

takové opatření zbytečný přepych, avšak praxe 

dokazuje, že dodatečná ochrana v podobě 

speciálního nátěrů má své opodstatnění a mnohdy 

ochrání nerez stejně jako by tomu bylo v případě 

využití vyšší a tedy i dražší třídy nerez ocelí. 
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Obr. 3a,b: Štěrbinové síto; děrovaný plech [4] 

Obr. 3c: Česlicový pás Samočistících česlí [4] 

Obr. 4: Samočistící efekt 

3.1 Obecný souhrn požadavků pro mechanické přečištění: 

 maximální průtok Q [l/s]; 

 charakter provozování; 

o jednotná nebo oddílná kanalizace; 

o gravitační nebo čerpaný přítok; 

o délka a sklon přívodního potrubí; 

o požadovaná průlina česlí  

(Geometrie česlí a sít Obr.3,a,b,c); 

 požadavek na separaci písku 

 požadavek na zachycování tuků 

 rozměr kanálu  

o šířka B [mm]; 

o hloubka H [mm]; 

 výška výpadu V0 [mm]; 

o dle typu popelnice, lisu nebo dopravníku 

na shrabky; 

 materiálové provedení;  

o AISI 304; AISI 316L; apod.; 

 provozně technické požadavky. 

 

 

 

 

 

4. Provozně technické požadavky 

 

Zvláštní kapitolou problematiky mechanického 

předčištění je i samotná pozice zařízení. V případě 

umístnění strojního vybavení vně objektů ČOV je 

nezbytné mimo požadavku na temperování 

jednotlivých strojů zvažovat zakrytí kanálů před i za 

zařízením. Sama odpadní voda s sebou přináší teplo, 

které v případě otevřeného kanálu zbytečně uniká 

mimo kanál. Samotná temperace zařízení pak nemusí 

zajistit chod zařízení v průběhu velkých mrazů. Přívod 

technologické vody je také nezbytné vybavit tepelným 

odporovým drátem a řádně zaizolovat.  

 

 

Obecně se však přívod technologické vody k místu instalace česlí jeví jako zbytečně nákladný, 

zejména v okamžiku, kdy je zařízení umístěné vně budovy nebo daleko od zdroje technologické 

vody. Na trhu již existuje celá škála výrobků, které si s danou instalací bez problémů poradí. 

Nezbytné je však trvat na skutečně, praxí ověřeném „samočistícím efektu“. U „Samočistících 

česlí“ je princip znázorněn na Obr. 4. Tento druh česlí již technologickou vodu nepotřebuje. 

Stejně tak je tomu například u česlí vrchem stíraných tzv. Ekonomických (Obr. 5), které jsou 

optimální volbou pro malé ČOV. 
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Obr.5: Ekonomické česle – typ SČE 

     
  

Pokud je mechanické předčištění umístěno v budově, je nezbytné volit správnou dimenzi 

instalačních otvorů (nejčastěji dveří), zejména s ohledem na instalaci a případný servis. Vhodné 

je také uvažovat s nosným profilem nad zařízením, které poslouží právě při instalaci a 

zjednodušuje případný servis. V případech, kdy je instalační místo těžko přístupné a je nutné 

uvažovat o instalaci bez zvedací techniky, je možno po konzultaci s výrobcem dělit rám stroje a 

rozložit zařízení na maximální počet dílů za účel snížení maximální hmotnosti a rozměru 

největších dílů. 

 

Pro zjednodušení instalace a provozování technologií mechanického předčištění existují 

integrované systémy, které kombinující česle (případně s lisem na shrabky) se separátorem 

písku. Toto řešení značně redukuje prostor potřebný pro mechanické předčištění, zjednodušuje 

projektovou náročnost návrhu daného uzlu a snižuje rizika provozu dodáním již ověřeného 

zařízení.  Typickým příkladem „integrovaného řešení“ zařízení pro malé průtoky odpadních 

vod, jsou systémy tzv. Ekonomické řady typu IHPEmini, IHPE, IHPEL, případně IHPES 

(Obr.6).  

 

Obr. 6: Integrované systémy IHPE a IHPES 
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Významné množství aplikací mechanického předčištění bývá v oblasti čištění průmyslových 

vod. Velká rozmanitost znečištění v průmyslových vodách přináší svá specifická úskalí. 

Například u jatečních vod se jedná o vysoké látkové zatížení společně s vysokou koncentrací 

tuků. Pro jateční vody se proto jako nejvhodnější jeví pohyblivý filtrační pás (Obr. 3.c), který si 

s velkým látkovým zatížením poradí a zároveň využívá tuků ve vodě jako lubrikantu ve svůj 

prospěch. Naprosto nevhodné je v těchto případech použití stacionárních sít s nízkou perforací, 

u kterých nedochází k úplnému vyčištění a časem může dojít až k jejich ucpání. Jako 

preventivní opatření se pak často využívá proplachování horkou technologickou vodou (60° C), 

které však není provozně-ekonomicky výhodné. 

 

 

5. Závěr 

 

S ohledem na velký rozsah nabídky zařízení v oblasti mechanického předčištění není problém 

vybrat provozně spolehlivé a servisně nenáročné zařízení. Cíle dalšího vývoje jsou orientovány 

především k úsporám investičních nákladů při zachování či zlepšení provozní spolehlivosti. 

Snahy vedoucí k úsporám by neměly vést k oddalování nákupu některých doplňkových 

technologií, případně koupi levnějších napodobenin. Dodatečné úpravy, případná výměna stroje 

však „cílovou investici“ jenom prodražují, neboť úpravy si mohou vynutit dodatečné zásahy do 

dispozice stavebních objektů, případně jsou s ní spojená jiná úskalí. Pořizovací cena zařízení 

přitom není jediným ukazatelem, který by měl být zohledněn při výběru požadované 

technologie. Vždy je nutno dbát, aby byla vybraná technologie podpořená kvalifikovaným a 

operativním servisem, včetně cenově a skladově dostupných náhradních dílů.  
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Intenzifikace kalové koncovky s dezintegrací kalu 
 

 

J. Foller, M. Esterka, L. Tůna 

 

 

Abstrakt 

 

Zvyšující se nároky na vlastnosti produkovaného čistírenského kalu si vynutily komplexní 

změnu v obecném pohledu na uspořádání a efektivitu provozu kalového hospodářství. Na 

popisu prvních provozních zkušeností je ilustrována kvalitativní i kvantitativní změna 

v uspořádání, ve funkci a výsledcích provozu ČOV s kapacitou asi 54000 EO. Záměrem byla 

produkce kalu kategorie I a udržení energetické efektivity provozu, při stabilizaci vlastního 

procesu a snížení rizika častého pěnění metanizační komory. Kalové hospodářství bylo 

technologicky optimalizováno, a navíc doplněno o desintegraci kalu před metanizací, další 

uskladňovací kapacitou a pasterizaci vyhnilého kalu. 

 

 

Úvod 

 

Přesto, že by byl popis vývoje technologie celé dotčené ČOV velmi zajímavý a poučný 

(původní stavba z let 1978 – 1981), bude se tento text zabývat pouze vývojem technologického 

procesu stabilizace a konečného zpracování  produkovaného čistírenského kalu s tím, že se 

bude snažit poukázat na chyby v rozhodování ve fázi příprav intenzifikací, dané především 

preferencí investic do modernizace biologické linky ČOV, částečně omluvitelnou rychlým a 

zásadním vývojem legislativy a nároků na odtokové parametry, především v koncentracích 

sloučenin dusíku a běžně tolerovaným podceněním funkce a nároků kalového hospodářství, 

které bylo motivováno relativně dobrou „odbytelností“ odvodněných kalů, předáním „třetí“ 

osobě ke konečnému využití. Nebylo důležité, jaké jsou konečné vlastnosti produktu a přes to, 

že od roku 2001 byla příslušnou vyhláškou definována metoda klasifikace hygienických 

vlastností kalů, nebylo nezbytně nutné řešit tento problém přímo na ČOV a nejlepší hygienické 

vlastnosti kalů z ČOV neměly vliv na cenu za odvoz. V posledních letech se však tato zavedená 

praxe začíná rychle měnit a nová legislativa přichází s velmi přísnými podmínkami pro 

výstupní vlastnosti stabilizovaného kalu přímo z ČOV, a tyto jsou zajistitelné pouze 

sofistikovaným přístupem k řešení technologické linky kalové koncovky, nemají-li legislativou 

vynucené změny v technologii mít vliv na fatální zvýšení provozních nákladů. 

 

Kalové hospodářství, vývoj v technologii a popis před poslední rekonstrukcí 

 

Původní řešení kalového hospodářství vycházelo z běžného standardu v letech 1978 – 1981, 

kdy byla ČOV vybudována a uvedena do trvalého provozu. Projektovaná kapacita ČOV byla 

původně s ohledem na průmysl navržena na 69830 EO, při produkci 52 g BSK5/EO, tedy po 

přepočtu na současnou normu: 60519 EO. V současnosti je na ČOV napojeno asi 43000 

obyvatel a kapacita ČOV je navržena pro 54000 EO s vysokou účinností odstraňování nutrientů 

na třetím stupni čištění a bezproblémovou funkcí kalové koncovky podle požadavků posledních 

změn v legislativě. Stručně lze shrnout vývoj ve vystrojení kalové koncovky původní ČOV a 

předposlední rekonstrukce následovně: 
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Stav v roce 1981: 

 Primární kal – zahuštění gravitačně přímo v podélných usazovacích nádržích, společně 

s přebytečným aktivovaným kalem ze středně zatížené aktivace 

 Přepouštění do čerpací jímky 19 m
3
 

 Čerpání do 1. VN (980 m
3
) a metanizace při 33 – 37 

0
C 

 Přepouštění do 2. VN (980 m
3
) bez ohřevu, stahování kalové vody 

 Odvodnění na sítopásovém lisu, šíře pásu 1500 mm 

 Bioplyn využíván k ohřevu metanizační komory, vytápění a v letních měsících, při 

nadbytku spalován na hořáku bez užitku 

 

Zásadní změnu přinesla první rozsáhlá rekonstrukce ČOV v letech 2001 – 2005, kdy byly 

zadávací podmínky pro přípravu stavby a koncepce kalového hospodářství doplněny 

požadavkem na zajištění hygienických vlastností stabilizovaného kalu podle požadavků na 

kategorii I, dle Vyhl. 382/2001 Sb. V době přípravy této rekonstrukce byla nabízena v ČR 

komerčně pouze jediná technologie garantující tyto vlastnosti kalu, a to technologie 

AEROTHERM. Z tohoto důvodu byla tato technologie i bez předchozích zkušeností 

projektantem do technologické linky zařazena. Celková koncepce kalové koncovky byla 

zásadně změněna: 

 

Stav v roce 2005: 

 Primární kal zahuštění v usazovacích nádržich 

 Řízené gravitační přepouštění do čerpací jímky 19 m
3
 

 Automatické čerpání (čidlo měření zákalu), do jímky směsného zahuštěného kalu 45 m
3
 

 Čerpání přebytečného aktivovaného kalu z čerpací stanice vratného kalu 

 Jímka na přebytečný aktivovaný kal 30 m
3
, vybavená míchadlem (nízko zatížená 

aktivace, stáří kalu asi 14 – 16 dní) 

 Zahušťování kalu, odstředivka Flottweg 11 – 23 m
3
/h 

 Hygienizace kalu Aerotherm V = 50 m
3
, výkon 72 m

3
/d 

 Metanizační nádrž, V = 980 m
3
, míchadlo mechanické ABS + recirkulace, 37 – 40 

0
C 

 USN V = 1 000 m
3
, míchání recirkulačním čerpadlem a vzduchem (105 m

3
/h), bez 

jímání bioplynu 

 Plynojem BGR 510 m
3
  

 Plynové motory – kogenerace, 2 ks Cento 75 SPE 

 Kotelna na bioplyn a zemní plyn 90 – 440 kW 

 Macerátor, homogenizační nádrž 110 m
3
 

 Odvodňování kalu odstředivka Flottweg 8 – 12 m
3
/h 

 Krytá deponie odvodněného kalu 

 Kalová voda čerpána před biologickou linku 

 Simultánní srážení fosforu 

 

Po realizaci rekonstrukce dle výše popsaného popisu byly sledovány hygienické vlastnosti kalu 

za jednotkou AEROTHERM, před vstupem do mezofilní metanizační komory. Hodnoty všech 

tří indikačních mikroorganismů byly nulové. Při kontrole odvodněného kalu po metanizaci se 

však ukázalo oživení a zjištěné vlastnosti stabilizovaného kalu nesplňovaly kritéria kategorie I. 

Vzhledem k tomu, že odběratel kalu na hygienických vlastnostech kalu kategorie I netrval, 

nebyl tento problém významný pro provoz. Horší byly jiné technologické problémy. Časté 

pěnění metanizační komory, které řešila obsluha snížením provozní hladiny kalu a tím doby 

zdržení, špatná odvodnitelnost stabilizovaného kalu, zápach z jednotky AEROTHERM a další.  
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Vzhledem k tomu, že celá ČOV v posledních letech vykazovala v zimních měsících zvýšenou 

nestabilitu v odstraňování dusíku a v nitrifikaci, bylo rozhodnuto o dobudování třetího stupně 

čištění – původně zamýšleného, jako další možná etapa a s ohledem na přetrvávající provozní 

potíže v kalovém hospodářství a signálům o zásadních změnách v pohledu na kalová 

hospodářství ČOV bylo rozhodnuto o technologických úpravách linky kalové koncovky, které 

by s minimem stavebních zásahů vedly ke stabilizaci provozu, technologie a kvalitativnímu 

zlepšení konečných vlastností produkovaného kalu. Pro ilustraci funkce kalového hospodářství 

v posledních letech před rekonstrukcí a intenzifikací z let 2014 – 2016, jsou v následující 

tabulce uvedena některá data k vlastnostem produkovaného kalu, především však výsledky 

procesu hygienizace, který jak je zjevné neplní očekávání a nemůže obstát při hodnocení dle 

současných kritérií. 

 

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI ODVODNĚNÉHO KALU 

Datum enterokoky (KTJ/g) 

termotolerantní 

koliformní bakterie 

(KTJ/g) 

Ztráta žíháním % Sušina % 

22.01.2009 28000 98000 66,5 23,1 

23.04.2009 450000 340000 51,7 0 

23.07.2009 15000 79000 52,3 30,5 

17.09.2009 11000 18000 54,1 26,9 

21.01.2010 2100 5000 61,9 24,1 

12.03.2010 45000 37000 63,7 0 

20.05.2010 130000 310000 52,6 27,4 

09.12.2010 180 160 65,2 22,0 

21.04.2011 25000 120000 61,0 23,36 

19.05.2011 2400 14000 60,3 0 

21.07.2011 340000 770000 60,6 24,29 

 

 

Technologie kalového hospodářství po rekonstrukci 2013 – 2016 

 

Při řešení návrhu technologické koncepce kalového hospodářství pro poslední rekonstrukci byly 

projektantem (AQUAPROCON), využity veškeré připomínky a poznatky provozovatele 

v oblasti hygienizace a zpracování přebytečného kalu z ČOV z posledních let a navrženy 

technologické prvky s ohledem na užitnou hodnotu a funkčnost zařízení.  

Na prvním místě při rozhodování byla vždy potřeba zajištění optimálních provozních podmínek 

dle známých požadavků technologického procesu a teprve potom otázka technických 

kompromisů. To vedlo v některých fázích výstavby k přehodnocení původních návrhů a řešení 

a k částečnému prodloužení termínu jejího dokončení (zásadní změny v režimu čerpání 

vratného kalu a v koncentraci kalu v regeneraci odkud je odebírán přebytečný aktivovaný kal).  
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Bylo dohodnuto, že budou v maximální míře využity již zabudované aparáty, existující jímky a 

stávající technologie zahuštění přebytečného kalu odstředivkou a odvodnění stabilizovaného 

kalu. Přes tuto dohodu musely být upraveny některé technologické uzly kalové koncovky 

zásadním způsobem, přidáním moderních technologických operací a byla také zvýšena 

uskladňovací kapacita kalu v tekutém stavu před odvodněním. Zásadní změna byla učiněna ve 

způsobu hygienizace stabilizovaného kalu technologií Postpasterizace. Všechny uvedené 

změny v řešení kalové koncovky jsou zřejmé z následujícího přehledu: 

 

Primární kal: 

 Periodické automatické nucené čerpání primárního kalu z UN do čerpací nádrže 19 m
3
 

 Zahuštění v průtočné vertikální gravitační zahušťovací nádrži 35 m
3
 

 Přepouštění do nádrže směsného zahuštěného kalu 45 m
3
 

 

Přebytečný aktivovaný kal: 

 Čerpání z regenerace do čerpací nádrže přebytečného kalu 30 m
3
 

 Zahuštění na 4,5 – 6,0 % odstředivkou s hltností 11 – 23 m
3
/h 

 Čerpání zahuštěného kalu do nádrže směsného zahuštěného kalu 45 m
3
 

 Macerátor desintegrační jednotky 

 

Smíchaný zahuštěný kal: 

 Elektrokinetická desintegrace střídavým elektrickým polem o vysoké frekvenci a 

vysokém napětí 

 Střídavé čerpání do dvou shodných mechanicky účinně míchaných metanizačních 

komor (VN1 a VN2, každá 980 m
3
), s jímáním bioplynu a provozní teplotou cca 40,0 – 

42,0 
0
C 

 Plynojem membránový 510 m
3
 

 Nové měření objemu bioplynu a kontinuální měření obsahu metanu v bioplynu 

 Čerpání přes systém výměníku do mechanicky míchané UsN 500 m
3
 

 Čerpání přes systém výměníku do pasterizační sekce (dva pastéry 2,5 m
3
 a dvě nádrže 

2,5 m
3
) 

 Pasterizace při 75 
0
C, po dobu 45 – 60 min 

 Vypouštění z pasterizačních nádrží přes výměník do homogenizační nádrže 110 m
3
 

 Odvodnění na odstředivce 8 – 12 m
3
/h 

 Deponie odvodněného hygienizovaného kalu na zakryté skládce 

 

 

Nová technologická zařízení a jejich očekávaný technologický, případně ekonomický efekt 

 

Primární kal: 

Zásadním zlepšením v technologii je nucené čerpání zahuštěného kalu ze zahušťovacích 

jehlanů (dva v každé usazovací nádrži) v UN. Ukazuje se jako složité sladění pohybu 

shrabovacího mostu v každé nádrži s cykly čerpání. Gravitační průtočná zahušťovací nádrž je 

oproti potřebě ČOV předimenzována a její provoz v zimním období je problematický i přes 

tepelnou izolaci. Dosahovaná sušina zahuštěného kalu kolísá v intervalu 3,0 – 5,0 %.  

 

Přebytečný aktivovaný kal: 

Úpravou systému čerpání vratného kalu na biologickém stupni (2016) došlo k výrazné 

stabilizaci koncentrace kalu v regeneraci a tím i kalu čerpaného k zahuštění na odstředivce. 

Pravděpodobně opotřebením stroje (provoz asi 14 let) se nedaří trvale dosahovat potřebnou 
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sušinu 5,0 – 6,0 % a reálná sušina se pohybuje v intervalu 3,8 – 4,5 %. Toto má zatím 

významný dopad na kolísání dosažené ztráty žíháním ve stabilizovaném kalu 48 – 53 %. Přes to 

se jedná o významný posun k lepším hodnotám. 

 

Desintegrace surového kalu: 

Pro zvýšení stupně fermentace, zlepšení stability procesu metanizace a zvýšení produkce 

bioplynu při očekávaném snížení vstupního obsahu organiky v surovém kalu, zvýšením jeho 

stáří v biologickém stupni na hodnotu asi 18 – 20 dní, byla do technologické linky kalového 

hospodářství zařazena jednotka BIO-CRACK firmy Vogelsang. Proces desintegrace je založen 

na principu rozrušení části buněčných membrán biologického materiálu v kalu působením 

vysokofrekvenčního střídavého elektrického pole o vysokém napětí po určenou dobu během 

opakovaného průtoku zahuštěného kalu čtyřmi sekcemi jednotky. Pro spolehlivost funkce je 

biodegradační jednotce předřazen speciální macerátor od téhož výrobce. Spotřeba elektrického 

proudu na proces desintegrace je nízká, asi 4 x 35 W/h, při výkonu jednotky maximálně asi 35 

m
3
/h zpracovaného kalu, který je nastaven od výrobce. Pro zajištění rovnoměrnosti průtoku 

kalu zařízením je celá sekce osazena objemovým čerpadlem zahuštěného kalu s rotačními písty 

(také od firmy Vogelsang).  

Technologie desintegrace kalu metodou BIO-CRACK byla zvolena po srovnání možností 

aplikace ultrazvuku, případně termických metod. Rozhodnutí bylo učiněno na základě minima 

požadavků po instalaci: na energii (ultrazvuk je energeticky náročnější), zastavěný prostor 

(tepelná předúprava by vyžadovala zásahy do celé koncepce kalové koncovky) a s ohledem na 

riziko tvorby zápachu (tepelná předúprava je zdrojem zápachu, který je nutno eliminovat na 

zvláštním zařízení). Jednotka desintegrace kalu je v provozu od poloviny roku 2015. Objektivní 

hodnocení přínosu metody ve všech parametrech však bude možné až s odstupem času, po 

ověření přínosu i ostatních opatření.  

Během druhé poloviny roku 2015 a po celý rok 2016 byly na ČOV prováděny další významné 

zásahy do celkového provozu, které značným způsobem ovlivňovaly funkci nebo způsob 

provozu kalového hospodářství ČOV. Jednalo se o poruchy funkce zahuštění primárního kalu, 

čerpání přebytečného kalu, případně zahuštění přebytečného kalu. Zásadním způsobem sběr dat 

ovlivnila výměna membrány plynojemu, která vedla k odstavení měření jeho produkce a 

složení. Mnohem častější byly poruchy dosluhující jednotky PLC, řídícího systému ČOV z roku 

2004. 

 

Pasterizace stabilizovaného kalu: 

Vzhledem k tomu, že je na ČOV zavedena stabilizace přebytečného kalu metanizací s produkcí 

bioplynu, bylo rozhodnuto o řešení hygienizace kalu pasterizací. VAS tuto metodu využívá již 

více než 10 let a má dostatečné zkušenosti s touto technologií. Pro vlastní realizaci byla zvolena 

varianta dvou pastérů a dvou vyrovnávacích nádrží, navržená dodavatelem technologie s cílem 

maximálního využití dostupných energetických zdrojů, stávající kotelny a kogenerace, bez 

nutnosti jejich obnovy. Navržená technologie plní předpokládané parametry:  

 

 Maximální zpracovávané množství kalu 78 m
3
/d (dimenzování pasterizační jednotky) 

 Průměrné zpracovávané množství kalu 58 m
3
/d 

 Teplota pasterizace 75 
0
C 

 Doba ohřevu včetně rekuperace 30 - 45 minut 

 Doba pasterizace 30 – 60 minut 

 Doba cyklu 1,5 h (90 minut) 

 V jednom cyklu je 2x plnění kalem v množství 2,5 m
3
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Pasterizační jednotka se skládá z 2 nádrží pro pasterizaci a 2 nádrží pro přečerpávání kalu při 

rekuperaci kalu. Všechny nádrže budou s provozním objemem 2,5 m
3
.  

 

 

Dosažené výsledky a funkce kalového hospodářství 

 

Pro srovnání je v následující tabulce uvedena produkce bioplynu v posledních letech před 

rekonstrukcí a za provozu po rekonstrukci. Data z let 2015 a 2016 jsou z částí roku, kdy byl 

provoz stabilizován a nebyly v realizaci kroky, které ovlivňovaly zatížení kalové koncovky 

různým způsobem. 

 

PROVOZ METANIZAČNÍCH KOMOR 

Rok teplota VN BP (m
3
/d) 

Prod. BP/m
3
 

kalu 

1991 – 2001  ? 612 - 

2003 – 2009  ? 703 - 

2013 ? 786 - 

2014 ? 887 - 

11 – 12/2015 39,1 1112 15,83 

1 – 2/2016* před rekonstrukcí čerpání 41,5 1286 17,20 

12/2016 – 1/2017 (bez primárního kalu) 40,5 – 42,0 649  

 

Předposlední řádek tabulky ukazuje konsolidovaný provoz kalové koncovky před zásadní 

změnou v zatížení a částečným odstavením metanizace, poslední řádek ukazuje zapracování po 

provedených opravách plynojemu, ale s vyřazenou zahušťovací nádrží (zamrzlý kal). 

 

Přes to, že je zatím málo nových provozních výsledků je již nyní možné konstatovat 

následující: 

 Provoz metanizačních komor je bez pěnění, stabilní i při výkyvech v zatížení objemem a 

složením kalů v rozmezí jednotlivých dní 

 Produkce bioplynu je závislá významně na manipulaci a dávkách primárního kalu 

 Obsah metanu v bioplynu se pohybuje v intervalu 63,8 – 65,4 % při běžném provozu, 

při vyřazení dávkování primárního kalu klesá koncentrace metanu v bioplynu na 

hodnoty 61,8 – 63,4 %. Koncentrace metanu je kontinuálně měřena společně 

s objemem. 

 

Zajímavým důsledkem provedené rekonstrukce je vysoká spolehlivost v dosažených 

hygienických parametrech stabilizovaného kalu – kategorie I bez kompromisů a podstatně lepší 

dosahovaná sušina odvodněného kalu, která se nyní podle podmínek v provozu pohybuje 

v intervalu 24 – 35 %, ve spojení se snížením spotřeby flokulantu. Výsledky za IV. čtvrtletí i při 

naznačených problémech ukazuje následující tabulka. 
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VLASTNOSTI ODVODNĚNÉHO KALU IV. Q 2016 

Datum 

odběru 

Místo 

odběru 
Enterokoky 

T- 

koliformní 

bakterie 

Salmonella VL % VL ZŽ % 

29.08.2016 Odstředivka       25,77 50,7 

05.09.2016 Odstředivka       24,25 51,0 

19.09.2016 Odstředivka       22,96 51,1 

03.10.2016 Odstředivka       21,26 52,6 

17.10.2016 Odstředivka       23,87 51,9 

31.10.2016 Odstředivka       25,05 51,1 

21.11.2016 Odstředivka       23,76 53,6 

05.12.2016 Odstředivka       26,43 53,9 

02.01.2017 Odstředivka       25,50 53,0 

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI ODVODNĚNÉHO KALU 

23.08.2016 Odstředivka 20 40 negativní     

01.09.2016 Odstředivka 0 0 negativní     

15.09.2016 Odstředivka 17 240 negativní     

03.11.2016 Odstředivka 0 160 negativní     

03.11.2016 Odstředivka 21 460 negativní z deponie za 1 měsíc 

 

 

Závěr 

 

Po každé provedené rekonstrukci nebo intenzifikaci ČOV je možné nalézt další „témata“, 

jejichž rozebrání by vedlo k novým návrhům a opatřením. Je to dáno především dlouhou dobou, 

která uplyne od rozhodnutí o uskutečnění akce do kolaudace a konečné realizace. Zejména 

v ČR se udála řada změn v legislativě, které mají za následek vynucené nové investice. 

V případě popisované ČOV se však podařilo prosadit taková řešení v úpravě technologie, že je 

možné s jistotou prohlásit, že provoz je způsobilý vyhovět požadavkům legislativy i po roce 

2019 (kalové hospodářství), bez kompromisů. Lze očekávat ještě lepší než uvedené výsledky 

v produkci bioplynu i v odvodnitelnosti stabilizovaného kalu, protože se provoz po opravách 

ještě konsoliduje, což povede ke snížení, již tak zlepšujících se provozních nákladů (energetické 

úspory, náklady za likvidaci menšího množství odvodněných kalů). 
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Řešení poruch kanalizačních sítí pomocí  

bezvýkopových technologií 

 

 
Ing. Markéta Mazlová, obchodní manažer TRASKO, a.s.,  

E: m.mazlova@trasko.cz, T: 725 638 259 

 

 

 

Abstrakt 

 

Přednáška je zaměřena na popis bezvýkopových technologií a vhodnost jejich použití při řešení 

nejčastějších poruch kanalizačních sítí. Dále popisuje stavy opravovaných kanalizací 

v návaznosti na statický výpočet tloušťky stěny rukávců používaných při opravách kanalizace 

pomocí CIPP technologií. Jako konkrétní příklad je uvedena realizace opravy kanalizace 

pomocí UV technologie, která odstraňuje velmi častou závadu našich kanalizačních sítí – nátok 

balastních vod na ČOV. 

 

Úvod 

 

Použití bezvýkopových technologií se v posledních letech rozvíjí a věříme, že vzhledem 

k jednoduchosti jejich použití a minimálním omezením dopravy se bude dále rozvíjet i 

v budoucnosti. V této přednášce se proto budeme zabývat vhodností použití vybraných typů 

bezvýkopových technologií – krátký sanační rukávec, nerez kroužky, injektáže a vložky 

vytvrzované na místě. 

 

Příčiny poruch na stokových sítích 

Příčinou poruch na stokových sítích mohou být tyto faktory: přirozené stárnutí materiálu, 

změna vlastností transportních medií, síranová koroze, použití nekvalitních stavebních 

materiálů, špatná kvalita práce nebo např. vnější vlivy 

 

Příklady poruch na stokových sítích: 

 koroze 

 obrus 

 podélné a příčné trhliny 

 netěsnost, rozestouplé spoje  

 deformace profilu 

 nesprávné uložení profilu výšky 

 chybějící části trouby 

 prorůstání kořenů 

 

 

 

Obr. 1: porucha – prorůstání kořenů 

mailto:m.mazlova@trasko.cz
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Vybrané typy bezvýkopových technologií 

Bezvýkopové technologie můžeme rozdělit na: 

 lokální – používají se pro opravu lokálních poruch v rámci úseku 

o krátký sanační rukávec 

o nerezové kroužky 

o injektáže 

 úsekové – používají se pro opravu celého úseku (šachta-šachta) – vložky vytvrzované 

na místě 

 

Lokální opravy kanalizace  

 

Krátký sanační rukávec (KSR) 

Bezvýkopová technologie sanace kanalizace 

pomocí krátkého sanačního rukávce (textilie 

napuštěná pryskyřicí) slouží pro lokální opravy 

kanalizace. Oprava je prováděna bezvýkopově přes 

kanalizační šachtu tak, že k poškozenému místu se 

dopraví „packer“ obalený textilií napuštěnou 

pryskyřicí. Na poškozeném místě se obvod 

„packeru“ rozšíří stlačeným vzduchem a tkanina se 

tlakem přitiskne na stěnu poškozeného potrubí. Po 

vytvrdnutí se „packer“ vypustí a vytáhne z potrubí. 

KSR těsně přilne k potrubí a tak jej přesně kopíruje. 

 

Použití:  

 utěsnění netěsností, 

 zajištění potrubí proti průsakům vody ve spojích 

 opravy lokálních prasklin, proražení, 

 zajištění potrubí proti prorůstání kořenů, 

 menší kaverny  

 rozestouplé spoje 

 trhliny v menším rozsahu 

 

Krátký sanační rukávec je vhodný pro použití: 

 většinově na kanalizační potrubí kruhových profilů, 

 nejčastěji se používá pro dimenze DN 100 – 600mm, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Instalace krátké sanační vložky 

Obr. 3: Krátký sanační rukávec pro 

utěsnění netěsných spojů 

Obr. 4: Krátký sanační rukávec detail 
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Nerez kroužky – koncové a úsekové manžety  

Nerezové kroužky slouží pro lokální opravy kanalizace. Oprava 

je prováděna bezvýkopově přes kanalizační šachtu tak, že k 

poškozenému místu se dopraví nerezový kroužek na „packeru“.  

Na poškozeném místě se obvod „packeru“ rozšíří stlačeným 

vzduchem a nerezový kroužek se přitiskne na stěnu poškozeného 

potrubí a pomocí zámku se nerezový kroužek zamkne proti 

zavření. Nerezový kroužek má na vnější straně těsnící manžetu 

z EPDM pryže. 

 

Nerezové kroužky se vyrábí ve 2 variantách: 

 koncové - zakončení rukávců a oprava špatného zaústění 

trub do šachet 

 úsekové - lokální opravy potrubí a utěsnění nátoku 

balastních vod. V tomto případě je možné použít několik 

nerezových kroužků za sebou pro opravu rozsáhlejších poruch. 

 

 

Použití: 

 utěsnění konců rukávců v šachtách 

 utěsnění nátoku balastních vod, 

 lokální, částečné statické zajištění 

 zajištění potrubí proti průsakům vody ve spojích 

 opravy lokálních prasklin, proražení,  

 zajištění potrubí proti prorůstání kořenů, 

 menší kaverny  

 

Nerezové kroužky jsou vhodné pro použití:  
 na kanalizační potrubí kruhových profilů,  

 nejčastěji se používá pro DN 150 – 600mm, ale lze je použít i pro DN 800 – 1800mm 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Nerezový 

kroužek s těsněním 

z EDPM pryže 

Obr. 6: Příklad aplikace 

nerezového kroužku 

s těsněním z EDPM pryže 

Obr. 8: Oprava praskliny 

pomocí nerezového kroužku 

Obr. 7: Statické zajištění deformované 

kanalizace pomocí nerezových kroužků 
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Injektáž 

Injektáže jsou známé především jako technologie vhodná pro opravu napojení přípojek. Je 

možné je ale použít pro opravu lokálních závad, jako jsou praskliny, netěsné spoje a kaverny. 

Při opravě injektáží je do určeného místa injektován materiál (speciálně k tomu určená 

pryskyřice nebo malta), který praskliny a netěsné spoje utěsní a zabrání tak průsakům 

balastních vod. 

 

Použití: 

 utěsnění nátoku balastních vod (pouze některé typy) - infiltrace, 

 zajištění potrubí proti průsakům odpadních vod ve spojích - exfiltrace 

 opravy lokálních prasklin, proražení,  

 menší kaverny  

 

Obr. 9: Utěsnění konce rukávu pomocí 

nerezového kroužku 

Obr. 10: Utěsnění konce rukávu pomocí 

nerezového kroužku - detail 

Obr. 11: Použití 3 nerezových kroužků 

za sebou 

Obr. 12: Použití 3 nerezových kroužků za 

sebou - detail 
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Úseková oprava kanalizace 

 

Úsekové opravy kanalizace vložkami vytvrzovanými na místě zahrnují obecně dvě technologie 

– inverzní a UV. Pro zjednodušení jsme zvolili popis pouze jedné technologie - UV LINER. 

 

Sanace kanalizace UV LINER 

Úseková oprava kanalizačního potrubí vložkami vytvrzovanými na místě, která řeší jak statické 

zajištění potrubí, tak jeho těsnost. Pro vložkování se používá polyesterovou pryskyřicí nasycený 

rukávec, jehož tloušťka je určena statickým výpočtem s ohledem na kvalitu použitého 

materiálu.  

Rukávec je vytvrzován pomocí soustavy UV lamp. 

 

Popis průběhu sanace 

Po pročištění, odstranění překážek a přesazených přípojek a kontrole kamerou dojde k zatažení 

sanační vložky přes revizní šachtu do potrubí. Následně se nafoukne vzduchem, čímž dojde k 

těsnému přilnutí ke stávající vnitřní stěně kanalizace, a pomalým tažením soustavy UV lamp 

Obr. 13: Packer pro2K injektáž 

kaverny (prasklin). 

Obr. 14: Praskliny s nátokem balastních 

vod 

Obr. 16: Uzavřená přípojka pomocí 2K 

injektáže 

Obr. 15: Zainjektované praskliny pomocí 

2K injektáže 
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(rychlost tažení UV lamp je předepsána výrobcem rukávu) je rukávec vytvrzen. Součástí této 

soupravy je i zabudovaná kamera, přes kterou obsluha nepřetržitě sleduje celý proces 

vytvrzování např. správné rozbalení rukávce, přilnutí ke stěně potrubí atd. Údaje o průběhu 

tvrzení jsou průběžně zaznamenány do protokolu a po ukončení porovnány s hodnotami 

předepsanými výrobcem pro danou dimenzi a tloušťku rukávce. Okamžitě po projetí celé 

soustavy UV lamp je potrubí plně vytvrzeno a připraveno k provozu. 

 

 

  

 
 

 

Po sanaci se rukávec zařízne v šachtách a pomocí kanalizačního robota se otevřou přípojky.  

 

Tloušťku stěny rukávce a mechanické parametry (modul pružnosti, napětí v ohybu, …) 

použitých rukávů na stavbě je možné laboratorně ověřit odebráním vzorku vytvrzeného potrubí 

ze stavby.  

Na závěr je provedena kontrolní kamerová prohlídka a je vytištěn protokol o instalaci. 

 

Použití: 

 úseková oprava kanalizace 

 statické zajištění, 

 prodloužení životnosti kanalizace o min. 50 let 

 utěsnění nátoku balastních vod, 

 

 

Technologie UV LINER je vhodná pro použití:  
 na gravitační kanalizační potrubí kruhových, vejčitých i tlamových profilů, 

 používá se pro dimenze DN 150 – 1300mm, 

 

 

 

  

Obr. 17: Postup prací technologie UV LINER 
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Stavy kanalizace vhodné pro opravu z hlediska statiky 

 

Statickým výpočtům sanovaných trubek není zpravidla věnována přiměřená pozornost. Také 

bohužel existuje velké množství chybných přístupů k statickým výpočtům, které pak vedou 

k nesprávným výsledkům a tím k adekvátním škodám.  

Instalací sanačního rukávu se mají obnovit standartní požadavky na kanál, které již nejsou 

plněny z důvodu jeho poškození, např. těsnost a stabilita.   

 

Systém potrubí (vložka+ stávající trouba) musí být 

dimenzován na následující zatížení:  

 zeminou a dopravou 

 vlastní váha potrubí 

 naplnění vodou 

 vnitřní tlak 

 vnější tlak vody 

 ostatní zatížení 

 

Norma ATV M 127 – 2 definuje 3 stavy porušení starého 

potrubí, na základě kterých se pak dále provádí statický 

výpočet.  

 

 

Stav starého potrubí I. 

 stávající potrubí je plně únosné a bez deformací  

 stávající potrubí má dostačující pevnost v tahu za ohybu 

 

Potrubí může být: 

 netěsné ve spojích  

 přípustný je výskyt vlasových trhlin 

 

=> Potrubí je dimenzováno na tlak podzemní vody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 18: Model zatížení 

kanalizační trouby. 

Obr. 19: Zatížení kanal. 

trouby ve stavu I.  

Obr. 20: Příklad kanalizační trouby ve 

stavu I.  
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Stav starého potrubí II. 

 systém potrubí a okolní zemina je stále únosný  

 stávající potrubí vykazuje podélné trhliny ve všech kvadrantech; oporou o zásyp se 

vytvořila nová stabilita 

 

Potrubí může být: 

 netěsné ve spojích  

 vyskytují se podélné trhliny 

 deformace do 6% 

 

=> Potrubí je dimenzováno na tlak podzemní vody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav stávajícího potrubí III 

 systém potrubí a okolí není dlouhodobě únosný  

 pohyby půdy zatížením dopravy při malém krytí 

 násypy, odebrání půdy, kolísání hladiny spodní vody 

 

Potrubí může být: 

 netěsné ve spojích  

 vyskytují se podélné trhliny, střepy a chybějící části stěn 

 deformace nad 6% 

 výrazná koroze 

 

=> Potrubí je dimenzováno na tlak podzemní vody, přitížení zeminou a zatížením od 

dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Zatížení kanalizační 

trouby ve stavu II.  

Obr. 22: Příklad kanalizační 

trouby ve stavu II.  

Obr. 23: Zatížení kanalizační 

trouby ve stavu III.  

Obr. 24: Příklad kanalizační 

trouby ve stavu III.  
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Výpočet statiky je úkolem investora a musí se provést v rámci plánování sanace před vypsáním 

výběrového řízení. Statiku by měl vypracovat odborník, protože především v případě stavu 

stávajících potrubí III to není triviální. 

Sanační rukáv dosáhne své zamýšlené životnosti, pokud je staticky dostatečně nadimenzován. 

 

Příklad řešení enormního nátoku balastních vod pomocí technologie UV LINER 

 

V roce 2013 se na provoze Židlochovice (Vodárenská 

akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov) potýkali 

s problémy ve formě enormního nátoku balastních vod 

do splaškové kanalizace. Konkrétně se jedná o obce 

Přísnotice, Unkovice a Žabčice.  

 

Parametry potrubí:  

» DN 300, kamenina  

» stáří: cca 15let 

» celková opravovaná délka: 423m 

 

Odvádění dešťových a splaškových odpadních vod je v 

těchto obcích řešeno oddílným způsobem, kdy na 

splaškové kanalizaci jsou umístěny přečerpávací 

stanice. Ty čerpají surovou odpadní vodu na společnou 

čistírnu odpadních vod v Žabčicích. 

 

 

Indikace problému se začala pozvolna projevovat od 

jarních měsíců roku 2013. Jak obsluha čistírny, tak i 

pracovníci provozu zaznamenali zvýšené přítoky 

odpadní vody a přetížení zejména koncových čerpacích 

stanic. Z porovnání denních i měsíčních bilancí 

vycházelo, že došlo ke skokovému navýšení nátoku z 

jednotlivých obcí v rozmezí od 50 do 100 % oproti 

dlouhodobému průměru. Na základě těchto hodnot byl 

v celé lokalitě proveden průzkum kanalizační sítě, 

který vedl k vytipování úseků s evidentně rozdílnými 

průtoky na přítoku a odtoku. V těchto úsecích byly 

následně provedeny kamerové prohlídky. 

 

Ze zjištěného rozsahu poškození – praskliny s nátokem 

balastních vod - bylo rozhodnuto o jedné lokální 

opravě potrubí v délce cca 2,0m a o nutnosti sanace 

zbylých úseků pomocí bezvýkopové technologie. Ve 

výběrovém řízení byla vybrána technologie UV 

LINER. 

Při výběru zhotovitele kladl zadavatel důraz zejména 

na rychlost opravy, zajištění statické únosnosti 

poškozeného potrubí a zabránění dalšímu nátoku 

balastních vod do splaškové kanalizace.  

Obr. 25: Nátoky balastních vod 

v Unkovicích.  

Obr. 26: Kanalizace v Unkovicích po 

sanaci.  

Obr. 27: Ukončení konce rukávu po 

sanaci v Unkovicích pomocí 

nerezového kroužku.  
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Před zahájením realizace byla pomocí statického výpočtu určena minimální tloušťka staticky 

relevantní vrstvy sanačního rukávce: 3,7mm (celková tloušťka sanačního rukávce: 4,1mm) 

s odpovídajícím minimálním krátkodobým modulem pružnosti vytvrzené trouby 8 400N/mm
2
 . 

 

V tomto případě, kdy je řešen problém extrémního nátoku balastních vod, je výhodou zvolené 

technologie UV LINER zejména její rychlost a minimální omezení provozu. Další výhodou je, 

že vytvrzení rukávce probíhá UV zářením a případné ochlazení rukávce balastními vodami 

nemá vliv na kvalitu jeho vytvrzení a dále použitý rukáv Alphaliner je vyráběn s integrovanou 

vnější folií, která rukáv chrání před jeho poškozením – vyplavení pryskyřice, navlhnutí, odření, 

roztržení.  Navíc je možné použít další venkovní folii, která je instalována před samotnou 

instalací rukávce. 

 

Po samotné sanaci kanalizace je nutné, pro zajištění těsnosti kanalizace, provést utěsnění 

zaústění kanalizačních přípojek a konců rukávce v revizních šachtách. 

K tomu slouží speciální injektáže nebo nerezové těsnící kroužky QUICK-LOCK.  

 

K utěsnění přípojek byla použita technologie pryskyřičné injektáže 2K od německého výrobce 

ProKASRO, která používá dvousložkovou pryskyřici. Technologie 2K je vhodná pro použití při 

výskytu nátoku balastních vod, protože injektážní směs při styku s vodou okamžitě reaguje a 

samotná vlhkost působí jako urychlovač tvrdnutí. Za použití této technologie se podařilo 

všechny sanované přípojky utěsnit.  

 

Bezprostředně po ukončení prací byl vyřezán vzorek sanačního rukávce z mezišachty a zaslán 

k otestování do německé akreditované laboratoře. Zde bylo ověřeno, zda rukávec splňuje 

požadované parametry. Byla testována tloušťka staticky relevantní vrstvy rukávu, jeho celková 

tloušťka, krátkodobý modul pružnosti a napětí v ohybu. Dosažené hodnoty odpovídaly 

předepsaným parametrům, čímž bylo prokázáno správné provedení vytvrzení sanačního 

rukávce. 

Na závěr byl proveden monitoring sanovaných úseků kanalizace a vizuální prohlídka šachet a 

celý systém byl těsný, bez viditelných nátoků balastních vod do kanalizace. 

 

K předání hotového díla došlo v polovině roku 2014. Od té doby bylo možné pozorovat pokles 

přítoku odpadní vody na čistírnu v Žabčicích a vrácení se na  dlouhodobé průměrné hodnoty.  

Obr. 28: Nátok balastních vod 

v Unkovicích po otevření přípojky.  

Obr. 29: Zatěsnění napojení přípojky 2K 

injektáží.  
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Z tohoto pohledu lze říci, že provedené opravy poškozených úseků potrubí byly účinné a  

opodstatněné. 

 

Bohužel se ke konci roku 2014 potvrdily obavy provozovatele, že se daná situace může v 

budoucnu znovu objevit a bude nutné v opravách pokračovat na dalších úsecích. V tomto 

období provedl vlastník opravovaných sítí – Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný 

svazek obcí, spolu s provozovatelem Vodárenskou akciovou společností, a.s., odběr dvou 

vzorku potrubí, aby zjistili příčiny vznikajících závad.  Vzorky byly otestovány v Technickém a 

zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p. Jeden ze vzorků vykázal při zkoušce únosnosti ve 

vrcholovém tlaku pouze 58% požadované hodnoty. Zjištěné hodnoty kameninového potrubí 

byly zahrnuty do statického výpočtu rukávce, který byl objednán u  TÜV Rheinland Industrial 

Services GmbH. 

 

V roce 2015-2016 jsme realizovali sanaci dalších úseků v délce 1196m. Vložkování kanalizace 

bylo dokončeno v červnu 2016 a pro relevantní vyhodnocení důsledků akce bude nutné 

dlouhodobé sledování. Údaje, které máme nyní k dispozici v porovnání se stejným 

obdobím předešlého roku, ovšem naznačují velmi dobrý výsledek. Za období od června do 

prosince se, v porovnání se stejným obdobím předešlého roku, snížily nátoky balastních vod na 

ČS Unkovice o 45% a na ČS Žabčice o 20%. Snížení nátoků nemusí však být v celé výši 

způsobeno provedenou opravou.  

 

 

Závěr 

 

Správné použití bezvýkopové technologie spolu se správnou instalací dává předpoklad ke 

správné opravě. V následující tabulce jsme shrnuli vhodnost použití výše zmíněných 

technologií. Pokud je v tabulce vyznačeno možné použití jak lokální, tak úsekové opravy 

kanalizace berte v potaz, že v případě vícečetného výskytu poruchy v rámci jednoho úseku je 

pravděpodobně finančně výhodnější použít úsekovou opravu kanalizace. 

 

 
Lokální opravy 

Úseková 

oprava 

 krátký 

sanační rukáv 

nerez 

kroužky 
injektáž 

sanace         

UV LINER 

koroze, obrus    X 

podélné a příčné trhliny X X X X 

netěsnost, rozestouplé spoje X X X X 

deformace profilu (podpora 

statiky) 
   X 

nesprávné uložení profilu výšky     

chybějící části trouby X X X X 

prorůstání kořenů X X X X 

  

Tab. 1: Přehled možných použití bezvýkopových technologií dle poruch 
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Praktické zkušenosti z použití laserových průtokoměrů  

na stokových sítích 
 

 

Michaela Povýšilová 

 

TECHNOAQUA s.r.o., U Parku 513, 252 41 Dolní Břežany, Česká Republika, 

www.technoaqua.cz, povysilova@technoaqua.cz, +420 724 971 161 

 

 

Abstrakt 

 

Měření průtoku na stokových sítích má svá specifika. Pro většinu stok je nevhodné použití 

měrných konstrukcí. Ve většině případů se využívají kontinuitní průtokoměry, které nijak 

nezužují průtočný profil a jsou schopné měřit průtoky jak v podmínkách otevřené hladiny, tak i 

při zaplnění potrubí. Kontinuitní průtokoměry využívají různé technologie pro měření hladiny a 

rychlosti proudění. Velký podíl na přesnosti měření mají vyhodnocovací elektroniky a vnitřní 

algoritmy systému, které z naměřených dat vypočítávají průtok. V příspěvku přinášíme 

zkušenosti z několika takových instalací. 

 

Klíčová slova 

 

Měření průtoku, laserové měření rychlosti proudění, stokové sítě, kontinuitní průtokoměry, 

rychlostní profil, otevřené kanály 

 

 

Měření průtoku na ČOV a stokových sítích 

 

Na většině čistíren odpadních vod je pro měření průtoku na přítoku a na odtoku využívána 

sestava měrná konstrukce (žlab, přeliv) ve spojení s měřením hladiny (ultrazvuková sonda, 

tlaková sonda nebo bubbler). Ne vždy je to však to jediné možné a optimální řešení. Při 

některých jevech je nutné využít kontinuitní systémy. Ještě větší opodstatnění mají tyto systémy 

na stokových sítích. Kontinuitní průtokoměry měří rychlost proudění a výšku hladiny, následně 

pak z plochy příčného řezu krát rychlost proudění vypočítávají průtok. Pro měření rychlosti 

využívají tzv. Dopplerův jev. Většina kontinuitních průtokoměrů je kontaktních. Měřící 

sonda/sondy je instalována v toku a měří pomocí odrazu ultrazvukového signálu od 

nerozpuštěných látek nebo bublinek rychlost proudění. Na stokových sítích jsou také používány 

systémy TransitTime. Přístroje mají mezi sebou různé rozdíly. Zejména je to v technických 

parametrech jako například frekvence ultrazvukového signálu, počet rychlostních snímačů, 

způsob vysílání signálu do toku, rozsahy měřených rychlostí, způsob vyhodnocení a další. 

Kontaktní senzory lze dále rozdělit na kontinuální a pulzní, právě podle způsobu vysílání 

ultrazvukového signálu. Při instalaci v surové odpadní vodě je nutné kontaktní senzory 

pravidelně čistit, což někdy poněkud pokulhává. 

 

Další kategorií senzorů, které měří rychlost proudění, jsou senzory bezkontaktní. Výhoda 

bezkontaktních měřících přístrojů je hlavně jejich nízká potřeba údržby. Nehrozí zde zanášení 

http://www.technoaqua.cz/
mailto:povysilova@technoaqua.cz
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Obrázek č. 1 

 

 

Obrázek č. 2 

 

 

Obrázek č. 3 

 

 

sond sedimenty nebo plovoucími materiály, které se, zvláště v surové odpadní vodě, vyskytují. 

Až do nedávné doby byly pouze systémy využívající radar. Radarové snímače rychlosti 

potřebují pro správnou funkci zvlněnou hladinu. Dalším nedostatkem radaru je to, že měří 

pouze povrchovou rychlost toku. Před čtyřmi roky do kategorie bezkontaktních senzorů přibyly 

systémy využívající laserový paprsek. Stejně jako kontaktní senzory i laserové využívají 

Dopplerova jevu. Měřen je zde však odraz laserového paprsku. Pro měření hladiny přístroj 

využívá ultrazvukový senzor. 

 

Konstrukce laserové hlavy a jak pracuje 

 

Laserová hlavice má velice robustní 

konstrukci, aby mohla být využívána jak na 

čistírnách odpadních vod, tak i ve stokové 

síti (viz obrázek č. 1). Hlavice je vodotěsná 

a prachotěsná. Laser je umístěn uvnitř 

hlavice ve štěrbině, která zabezpečuje, že 

v případě zatopení přístroje nedojde ke 

znečistění čočky laseru. Prostor funguje 

jako vzduchová kapsa. Pro měření hladiny 

je na hlavici ultrazvukový senzor, který 

měří přes odrazovou plochu pod úhlem 45°. 

Jeho poloha zabraňuje kondenzaci vlhkosti 

na senzoru, která by ovlivnila kvalitu 

měření. Zároveň je tímto způsobem 

eliminována mrtvá zóna, která bývá u 

běžných ultrazvukových senzorů 30 cm.  

 

Přístroj vysílá velkou rychlostí do toku 

laserový paprsek, který je lomen přes čočku 

a jeho ohnisko je vždy pod hladinou vody 

(viz obrázek č. 2). Rychlost proudění je 

měřena pod hladinou v jednom bodu anebo 

ve více bodech a více hloubkových 

úrovních, podle nároků aplikace (viz obrázek 

č. 3). Přístroj je vybaven diagnostickými 

možnostmi pro kontrolu správného umístění senzoru, 

síly signálu snímaných hodnot a mnohými dalšími údaji, 

které usnadňují jak instalaci, tak i provoz. Pro měření 

v profilech, kde může dojít ke kompletnímu zatopení, 

lze laserovou hlavici ještě doplnit o kontaktní rychlostní 

senzor s tlakovým čidlem, který převezme měření, 

pokud dojde k zatopení laserové hlavy.  
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Obrázek č. 4 

 

 

Obrázek č. 5 

 

 

Aplikace vhodné pro využití laserového průtokoměru 

 

Při navrhování měření průtoku je potřeba vycházet z faktu, že neexistuje žádné univerzální 

řešení měření průtoku. Pokud projektant navrhne pro měření využití měrné konstrukce 

s měřením hladiny, musí si být jist především tím, že jsou v místě měření vhodné průtočné 

podmínky a v profilu nemůže dojít ke stagnaci toku, zpětnému vzdutí, zpětnému proudění nebo, 

pokud se jedná o stokovou síť, že nedojde k přílišnému zúžení v místě měření. Pro kontinuitní 

průtokoměry nejsou uvedené jevy problémem. Laserové měření průtoku je vhodné zejména pro 

následující situace: 

 

 zpětné vzdutí, zpětný tok 

 velký rozsah mezi minimálním a 

maximálním průtokem (bylo by obtížné 

navrhnout vhodnou velikost měrné 

konstrukce) 

 nemůže být restrikce v toku (např. stoková 

síť) 

 nízká hladina a vysoká rychlost 

 potřeba měření rychlosti, ale velmi 

znečištěná nebo agresivní voda 

 není možné zastavit průtok daným místem 

 riziko tvorby sedimentů 

 

Při měření na stokových sítích je hlavním problém to, že průtočný profil nemůže být zmenšen, 

aby nebyla ovlivněna jeho kapacita pro větší průtoky (viz obrázek č. 5). Pokud se navíc jedná o 

stoku, kde je nízká hladina a vyšší rychlost, sedimenty nebo agresivní médium, docházelo by 

k zanášení případně poškození kontaktního 

senzoru. 

Pokud bychom v místě s nízkou hladinou a 

vysokou rychlostí proudění instalovali kontaktní 

rychlostní senzor, došlo by zde k vodnímu skoku 

na senzoru a ten by pak neměřil správné hodnoty. 

Proto je laser ideální volbou. Ve velmi 

znečištěných vodách je výhodou bezkontaktního 

měření jeho bezúdržbovost. 

Montáž zařízení je velmi snadná a nevyžaduje 

žádné omezení toku, protože se instaluje nad 

vodní hladinu.  Pokud se jedná o náhradu měrného 

žlabu, je výhodou, že tento prvek není nutné vybourávat. 

 

 

Praktické zkušenosti z instalace laserového průtokoměru Drůbežářský závod Klatovy a.s. 

 

Tento projekt byl realizován v několika krocích. Základní zadání byla nutnost měření průtoku 

vody na odtoku z podniku Drůbežářský závod Klatovy a.s., která odtéká na ČOV Klatovy, 

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.. Realizaci příprav od počátku zajišťoval 

Vodohospodářský podnik a.s., Plzeň. Jako prvotní podklad pro zpracování návrhu řešení a 

projektové dokumentace sloužil kamerový průzkum kanalizace. Při průzkumu se ukázalo, že 

celkový stav odtokového potrubí není optimální. Jedná se o kameninové potrubí DN 500, kde 
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Obrázek č. 6 

 

 

jednotlivé segmenty nenavazují plynule a jsou zde výškové rozdíly, všechny segmenty nejsou 

ve vhodném spádu a v potrubí jsou trhliny.  

 

 
 

Revizní šachta na potrubí, která je běžně využívána na 

odběry vzorku, byla pro trvalé osazení měření průtoku 

naprosto nevhodná.  Jednalo se o soutokovou šachtu 

(viz obrázek č. 6.), do které jsou zaústěny 4 různé 

přítoky z provozů. Dále bylo zjištěno, že se za deště 

zpětně vzdouvá kanalizace v ulici, do které se odtok 

z drůbežárny napojuje. Problémem je také kvalita 

odpadní vody. Jedná se o vody z drůbežářského 

provozu s velkým obsahem tuků. Tuky jsou v případě, 

že je voda teplá, emulgované. Při menším množství 

odpadní vody dochází k jejímu ochlazení a usazování 

tukových částic. Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářský podnik lze předpokládat, že 

v době provádění CIP procesů (čištění kyselinou nebo louhem), mohou být odpadní vody 

agresivní (jedná se o odhad, hodnoty pH jsme neměřili). Dalším úkonem před přípravou 

projektu, bylo provozní měření průtoku. Pro dobrý návrh řešení jsme chtěli zjistit, jaké hodnoty 

průtoku jsou v jednotlivých dnech a směnách vykazovány. Jelikož nebyla jiná možnost než 

soutoková šachta, instalovali jsme přenosný průtokoměr Isco 2150 s kontaktní rychlostní sondu 

kombinovanou s tlakovou sondou pro měření výšky hladiny do odtokového potrubí DN 500. 

Výsledky měření jsou uvedeny níže v grafu. Jedná se o bezdeštný průtok. 
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Obrázek č. 7 

 

 

 
 

Po vyhodnocení všech informací, to znamená kamerové zkoušky, místní šetření a provozní 

měření průtoku, připravil Vodohospodářský podnik, a.s. projekt, který zahrnoval vybudování 

nové šachty s možností osazení přenosného 

vzorkovače kontrolní laboratoře, dále pilíř 

pro elektroinstalaci a přenos dat, místo pro 

osazení stacionárního vzorkovače a hlavně 

instalaci průtokoměru. Po zvážení všech 

faktorů bylo rozhodnuto využít laserový 

průtokoměr, kterým budou eliminovány 

všechny rizikové faktory, což je v tomto 

případě především zpětné vzdutí, obsah tuku 

v odpadní vodě a velmi nízké hladiny vody 

v době kdy odtéká menší množství odpadní 

vody. Například o víkendech nebo 

odstávkách. Pro bezkontaktní měření průtoku 

se vedení podniku rozhodlo také z důvodu 

čištění systému. Existovaly obavy, že by 

pravidelné čištění nemuselo probíhat podle 

nároků dané aplikace a tím by mohla být 

ovlivněna kvalita dat. Dalším důvodem pro 

volbu bezkontaktního měření byl i 

předpoklad delší životnosti senzoru, který 

není v přímém kontaktu s médiem.  

 

 

  



 OS REP  Konference Blansko 2017, 23.-24. 2. 2017 

 

172 

Obrázek č. 8 

 

 

 

Celé dílo bylo realizováno dle projektu. Na povrchu terénu je vybudován pilíř, ve kterém je 

osazená řídící jednotka a rozvaděčová skříň. Z tohoto místa vedou přenosy digitálních dat přes 

Ethernet. Vedle pilíře je umístěn stacionární vzorkovač pro odběr vzorku. Nová šachta je 

osazena nerezovým žebříkem pro bezpečný přístup a mezipodestou pro případné umístění 

mobilní techniky (viz obrázek č. 7). Nad profilem je umístěna laserová hlavice, která vysílá 

signál proti proudu toku do kruhového profilu DN 500 a měří průtok. Měření funguje bez 

problémů již od září 2015.  

 

Praktické zkušenosti z instalace laserového průtokoměru jako náhrada za Venturiho žlab 

 

Této instalaci nepředcházela tak podrobná příprava 

jako v předchozím případě. Bylo provedeno pouze 

místní šetření a provozní zkoušky (viz obrázek č. 

8). Hlavním důvodem, proč jsme se na tomto místě 

rozhodli pro instalaci laserového průtokoměru, 

bylo to, že pokud by měl být přestavován 

Venturiho žlab, který již nevyhovoval rozměrově a 

také konstrukčně (byl po době provozu již 

poškozený a pravděpodobně již od počátku ne 

zcela správně zbudovaný), byl by omezen provoz a 

musel by být řešen problém, jak odvádět vodu z čistírny, která nemá žádné obtokové potrubí. 

Dalším faktorem pro zvolení laserového bezkontaktního měření byl opět výskyt tuků ve vodě. 

Jedná se totiž o čistírnu v potravinářském provozu, která však odpadní vody pouze předčišťuje 

a ty jsou pak odváděny na městskou ČOV.  

 

Měření na stokové síti města Brna, akce ve spolupráci s BVK a.s. 

 

Na stokové síti Brna je osazena celá řada měření průtoku. Na některých profilech však dochází 

k zanášení sedimenty, což značně komplikuje měření kontaktními sondami. Jedná se navíc o 

velké profily, kde by čištění bylo dosti komplikované. Z tohoto důvodu jsme na dvou místech, 

Jeneweinova a Královka, prováděli měřící kampaň. Cílem tohoto měření bylo vyzkoušet na 

těchto problematických místech laserový průtokoměr při různých průtočných podmínkách. 

Během měření jsme zachytili i různě intenzivní dešťové události. 

 

Pro měření na obou místech byl použit měřící systém 

sestávající z kontinuitního průtokoměru Isco 

LaserFlow a vyhodnocovací jednotky Isco 2160. Pro 

komunikaci byl použit propojovací a komunikační 

GSM/GPRS modul Isco 2105Gi a vyhodnocovací a 

komunikační software Isco Flowlink Pro Global. Data 

byla po celou dobu měrné kampaně přenášena na 

server a bylo na ně možné průběžně nahlížet. 

Vzhledem k GSM komunikaci bylo možné provádět 

na dálku i nastavení systému. Vzhledem k charakteru měřících míst bylo použito bateriové 

napájení. Celý měřící komplet měl mechanické krytí IP68, což zabezpečovalo jeho plnou 

ochranu i v případě kompletního zatopení. 
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Popis měřících míst 

 

Nátok na OK Královka 

 

Nátok na OK Královka je pravoúhlý 

profil s boční přepadovou hranou do 

odlehčení. Měření bylo prováděno 

v nátokové části. Jedná se o betonový 

profil pravoúhlého tvaru šířka 4150 mm 

výška 2500 mm. Při měření byla zadána 

výška sedimentu 120 mm. 

 

Laserový snímač byl umístěn do profilu 

tak, že měřil rychlost protiproudně. Tento 

snímač je možno instalovat oběma směry. 

Laser může měřit v různém počtu bodů 

V případě instalace na tomto profilu bylo zvoleno měření ve všech 15 bodech. Při měření 

v různých podmínkách je možno zvolit body podle potřeby dané aplikace. 

 

 

Na těchto obrázcích vidíte, jakým 

způsobem je možno nahlédnou a vybrat 

měřící body v profilu. Na základě 

dlouholetých výzkumů bylo stanoveno, že 

měření je prováděno pod hladinou 5%, 

8% a 11% z měřené hloubky. Ohnisko 

laserového paprsku je možné zaměřit i 

jinam, ale dle dlouhodobého testování 

právě tyto hloubky jsou optimální pro 

další algoritmy výpočtu. 

 

  

 

 

Vyhodnocovací a komunikační moduly Isco 

2160 a 2105Gi byly umístěny v prostoru za 

stěnou, kde byl zajištěn bezpečný přístup pro 

případné stahování dat, nastavování a výměnu 

baterií.  

  

Veškerá data včetně diagnostiky byla ukládána 

v intervalu 5 minut. 
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Průběh měření 

 

Monitoring na tomto profilu probíhal v termínu od 22. 4. 2016 do 26. 5. 2016. Za toto období 

došlo k 10 dešťovým událostem v různém rozsahu a intenzitě. Tyto události je možné vidět na 

grafu. 

 
 

Nejvýznamnější událost na tomto profilu byla dne 3. 5. 2016, kdy při kulminaci protékalo 5500 

l/s. 

 

Hladina v průběhu měření a hladina při dešťové události 
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Rychlosti v průběhu měření a rychlost při dešťové události 

 

 
 

 

Nátok na OK stoka B, Jeneweinova 

 

Nátok na OK Jeneweinova je profil s nepravidelným 

tvarem. Horní část je kruhová, ale dno je ploché.  

I na tomto místě jsme zvolili měření rychlosti ve všech 15 

bodech v intervalu 5 minut. Laserová hlavice byla 

nainstalována přímo do horní části kruhového profilu, 

jelikož bylo nutné instalovat dále od odlehčovací komory. 
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Během monitoringu na tomto profilu opět bylo zachyceno více dešťových událostí, které jsou 

vidět na níže uvedeném grafu.  

 

Celkový průtok v průběhu testů 

 

 
 

 

 

 

Graf nejnižších průtoku v brzkých ranních hodinách. 
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Napájení systému 

 

Měřící systém včetně přenosu dat byl napájen z baterie 33 Ah umístěné ve vodotěsném kufru. 

Výměna probíhala při poklesu na 11,2 V. Na tuto hodnotu byl nastaven SMS alarm pro 

obsluhu. 

 

 

Závěr 

 

Máme i mnohé další zkušenosti, z měření laserovými průtokoměry v různých podmínkách. 

Tento přístroj lze dobře využít i při rekonstrukcích nevyhovujících měrných objektů na ČOV. 

Jedná se o náhradu velice jednoduchou po stránce montáže a zprovoznění, jelikož není potřeba 

provádět složité stavební úpravy. Přístroj se instaluje na konzolu umístěnou nad tokem. Může 

být instalován jak do kanalizačních šachet, přímo do potrubí, tak i nad otevřené kanály. 

Vyhodnocovací jednotky mají vysoké mechanické krytí, takže mohou být vystaveny běžným 

povětrnostním vlivům i prostředí ve stokové síti. Využití laserového paprsku pro měření 

rychlosti proudění je naprosto nový způsob měření v provozních podmínkách.  
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Optimalizace provozu ČOV v papírnách pomocí  

optického senzoru CHSK. 

 

 

Miloš Volenec 

 

Endress+Hauser Czech s.r.o. 

 

Abstrakt  

Článek se zabývá nasazením kontinuální optické sondy na přítoku průmyslové čistírny v 

papírenském průmyslu za účelem rychlé indikace vysokých koncentrací organických 

znečišťujících látek, které by mohly komplikovat provoz čistírny. V tomto případě byla úspěšně 

odzkoušena ponorná sonda absorbující v UV oblasti a byla nalezena použitelná provozní 

korelace mezi UV absorbancí a laboratorní hodnotou CHSKCr.  

 

 

Úvod  

Během papírenské technologie dochází k vypírání buničitého materiálu a odpadní voda 

obsahuje vysoké koncentrace CHSKCr. Z důvodu ochrany průmyslové čistírny před vysokou 

zátěží organickými látkami provozovatel poptal v průběhu roku 2016 u společnosti 

Endress+Hauser analytický přístroj pro monitoring vysokých koncentrací CHSKCr .  Do 

provozu čistírny spadá i vlastní laboratoř, kde se provádí klasické měření CHSKCr s rozkladem 

chromsírovou směsí.  

Pro provozní vyhodnocování CHSKCr přicházejí v úvahu automatické provozní analyzátory 

TOC (s možností přepočtu na CHSKCr) nebo přímo CHSK analyzátor, který principiálně 

imituje laboratorní metodiku, kdy přístroj ukazuje hodnotu CHSKCr po cca dvouhodinovém 

intervalu po rozkladu, zchlazení a kolorimetrické koncovce. Automatický CHSK analyzátor 

mimo výsledků produkuje také toxický odpad obsahující chróm, stříbro, rtuť a kyselinu, který 

se musí likvidovat podobně jako u laboratorní metody. Výhodou je ovšem shoda se standardní 

metodou. TOC analyzátor představuje další variantu s intervalem analýz ca kolem 10 minut, 

nicméně investičně nebyla tato verze průchozí. Provozovatel také argumentoval, že potřebuje 

znát okamžité aktuální hodnoty a mít možnost rychle reagovat na případný rostoucí trend. 

Z tohoto důvodu bylo navrženo odzkoušet optický senzor pracující v UV oblasti a 

s podmínkou, že by musela být nalezena vyhovující korelace mezi hodnotami UV absorbance 

(měřeno optickou sondou) a hodnotami CHSKCr (měřeno v lokální laboratoři). Optický senzor 

nepotřebuje k provozu reagencie, snadno se instaluje, údržba je minimální a poskytuje 

prakticky okamžité hodnoty absorbance. 
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Obr.1: Kapalina z papírenského stroje obsahující vysoké koncentrace CHSKCr. 

 

Původně byl požadavek na měření přímo v papírenském stroji, kde CHSKCr v odpadním mediu 

dosahovaly hodnot až 20000 mg/l.   

Rozpuštěné organické látky absorbující v UV oblasti. 

Optická insitu metoda je měření absorbance media v UV oblasti kolem 254 nm. V této oblasti 

spektra silně absorbují některé organické substance rozpuštěné ve vodě. Ne všechny organické 

látky absorbují, např. jednoduché cukry a alkoholy nikoli, obvykle absorbují UV světlo 

molekuly obsahující dvojné vazby – jako aromáty apod. Pulzní zdroj UV světla „prosvěcuje“ 

vrstvu vody a prochází polopropustným zrcadlem, kde se na měřícím detektoru při 254 nm 

vyhodnocuje úbytek světla, který je úměrný obsahu absorbujících organických látek a zákalu. 

Světlo odražené od zrcadla se měří při 550 nm na referenčním detektoru a kompenzuje zákal v 

kapalině. Použitím dvou detektorů se kompenzuje drift optiky, případné kolísání napájení a 

zákal. Tato metoda měření absorbance rozpuštěných oganických látek (parametr SAK) se 

uplatnila a rozšířila při monitoringu pitných a povrchových vod a také při monitoringu na 

odtoku ČOV jako jednoduchý online indikátor obsahu organických látek. V těchto aplikacích se 

používá poměrně široká optická kyveta v řádu jednotek cm. Při měření UV absorbance na 

přítoku ČOV neboli obecně vysokých hodnot je nutno použít optickou kyvetu s max. 

1…2milimetrovou tloušťkou.   
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Obr. 2: UV senzor (5-pulsní zdroj, 2-polopropustné zrcadlo, 3-kyveta s měřeným mediem, 1-

měřicí UV detektor, 2- referenční VIS detektor. 

 

Pro posuzování, zdali je UV sensor možné použít jako CHSK analyzátor, jsme nejprve 

zjišťovali optickou charakteristiku zkoušeného media s hodnotou CHSKCr kolem 17 000 mg/l. 

Bylo zjištěno, že UV sensor s optickou kyvetou 2 mm bude mít lineární odezvu 0 - 3AU při 

ředění cca 1:8, což odpovídá hodnotě SAK do  ca 1500/m neboli pro 1 mm kyvetu hodnotě 

SAK kolem 3000mg/l a max. teoretická hodnota CHSKCr, kterou UV senzor s 1 mm optickou 

kyvetou bude detekovat je kolem 5000 mg/l, což by znamenalo nutnost ředění media a 

komplikaci při instalaci. UV sensor byl poté zkušebně ponorně instalován na hráz pojezdového 

mostu přímo do usazovací nádrže, kde CHSKCr nepřevyšovalo obvykle hodnotu 2000 mg/l. V 

tomto bodě pak byly porovnávány reálné měřené hodnoty UVsak verzus lab. CHSKCr a byla 

vypočtena kalibrační křivka (korelace) ve formě y = kx +q. Do paměti sondy lze implementovat 

několik korelačních faktorů mezi CHSKCr a UV absorbancí a tím také adaptovat výsledky při 

změně provozních surovin. 

Obr.3: Spektrální sken zkoušeného media z papírenského stroje při různém ředění 
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Obr. 4+5: Lineární oblast UV absorbance a SAK parametru pro zkoušené medium 
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Obr. 6: Porovnání mezi UVabsorbancí (y) a lab. CHSKCr (x) s výpočtem kalibrační křivky 

 

  

Závěr  

Pro potřeby rychlé informace a ochrany průmyslové čistírny odpadních vod před vysokou 

zátěží organickými látkami byla úspěšně odzkoušena kontinuální optická sonda po matematické 

adaptaci z primární měřené hodnoty UV absorbance při 254nm na formu CHSKCr (v 

jednotkách mg/l). Sonda nemá žádné pohyblivé díly, čištění je realizováno tlakovým vzducehm. 

Do paměti sondy lze implementovat několik korelačních faktorů mezi CHSKCr a UV 

absorbancí a tím také adaptovat výsledky na případné změny provozních surovin nebo 

podmínek. Univerzální převodník Liquiline umožňuje simultánní připojení až 8 různých 

analytických senzorů včetně prodoudových smyček. Výstup hodnot do PLC je možný ve formě 

analogových hodnot nebo digitálně (Ethernet, Modbus, Profibus, apod.). Optimalizaci provozu 

vzhledem k poměrně nedávné realizaci zatím nebylo možné vyhodnotit.   
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