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Nová právní úprava CHKO Moravský kras 

 
 

Leoš Štefka, RNDr. 

 

 

AOPK ČR-Správa CHKO Moravský kras, leos.stefka@nature.cz 

 

 

Abstrakt 

 

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956. Území je pozoruhodné 

souborem povrchových a podzemních krasových jevů, cennou živou přírodou i doklady 

dávného života našich předků. Přes 60% rozlohy území je evropsky významnou lokalitou a 

podzemní systém Punkvy je zapsán mezi mezinárodně významné mokřady Ramsarské úmluvy. 

Od roku 1956 zřizovací výnos výrazně legislativně zastaral. Z tohoto důvodu Agentura ochrany 

přírody a krajiny společně s MŽP ČR vypracovala návrh nového vyhlášení vč. nové zonace 

chráněné oblasti. Předpoklad vyhlášení je první pololetí roku 2019. 

 
 

 

Moravský kras je různorodou harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem. Je 

nejvýznačnější krasovou oblastí České republiky s typicky vyvinutými formami povrchového a 

podzemního krasu. Nalezneme zde unikáty živé a neživé přírody, četné archeologické, 

paleontologické i kulturní památky. První praktická opatření ochrany tohoto území se datují do 

let 1930 a 1933, kdy byly vyhlášeny první rezervace a vrcholily v roce 1956 vyhlášením 

chráněné krajinné oblasti (CHKO, výnos ministerstva školství a kultury č. 18.001/55-A/6 ze 

dne 4. 7. 1956) o rozloze 92 km2. Moravský kras se stal druhou nejstarší CHKO v ČR. Již při 

vyhlášení chráněné oblasti byla deklarována ochrana přírodních hodnot. 

Přírodní hodnoty krajiny představuje zejména soubor krasových jevů. Vhodné geologické 

podmínky umožnily vytvoření rozvinutého krasového reliéfu. Z typických krasových jevů lze 

uvést závrty (např. Blažkův závrt u jeskyně Balcarky, závrty u Vilémovic), hřebenáče a skalní 

mosty (Hřebenáč u Sloupu, Kolíbky u Rudice, Čertova branka v Pustém žlebu), ponory 

(Rudické propadání, Nová a Stará Rasovna) a vývěry (vývěr Punkvy v Pustém žlebu, vývěr 

Jedovnického potoka u Býčí skály). V Moravském krasu známe více než 1100 jeskyní. 

Jeskynní systémy dosahují úctyhodných rozměrů. Nejdelší s více než 40 km chodeb, dómů a 

propastí je vytvořen na podzemní Punkvě a jejích zdrojnicích Bílé vodě a Sloupském potoku. 

V roce 2004 byl tento v ČR nejdelší systém zapsán na List mokřadů mezinárodního významu 

Ramsarské úmluvy. Součástí mokřadu jsou jeskyně Sloupsko-šošůvské, Nová a Stará Rasovna, 

13-C, Císařská, Balcarka, Amatérská, Punkevní, Kateřinská, systém Malého výtoku a další.  
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Obr. 1: Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem ČR 

 

 

Turistům je zpřístupněno pět jeskyní, které se liší jak svým charakterem, tak i délkou prohlídky. 

Nejnavštěvovanější Punkevní jeskyně s plavbou na podzemní Punkvě a prohlídkou dna propasti 

Macochy ročně zhlédne přes 200 000 turistů. Jeskyně Kateřinská zaujme největším 

zpřístupněným dómem, Balcarka barevnou krápníkovou výzdobou. Mohutné chodby a 

podzemní propasti s  vyhlídkovými můstky upoutají ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. 

Součástí prohlídky je světově známá archeologická lokalita jeskyně Kůlna. Jeskyně Výpustek 

přibližuje historii využívání jeskyně člověkem od nejstarších dob až po válečnou výrobu 

v období 2. světové války a podzemní protiatomový kryt československé armády. Upravena je i 

jeskyně Císařská v blízkosti Ostrova u Macochy. Jeskyně není přístupná turistům a od roku 

1997 je využívána k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii.  

V jeskyních sedimentech se uchovaly pozoruhodné doklady vývoje lidského rodu. Nástroje 

neandrtálců z jeskyně Kůlny jsou staré více než 120 000 let. Jeskyni Pekárnu proslavily nálezy 

nejstarších dokladů umění – rytin koní a bizonů kultury magdalenien z doby před cca 12.000 – 

15.000 lety.  Chloubou přírodovědného muzea ve Vídni je nález tzv. halštatského pohřbu 

z jeskyně Býčí skála. Evropsky důležitým nálezem je objev kovárny z 5. století př.n.l. ze stejné 

lokality. Nejstarší datovaná jeskynní kresba v ČR z Býčí skály má 5 200 roků.  

Přírodní hodnotu území reprezentuje i pestrá škála druhově bohatých přirozených a 

polopřirozených společenstev se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Teplomilná společenstva 

rostlin s  dubem šípákem, kosatcem nízkým, koniklecem velkokvětým a živočichy jako je 

jestěrka zelená a jasoň dymnivkový na jihu, střídají rozlehlé bučiny střední části krasu 

s kyčelnicí cibulkatou a devítilistou, okroticí červenou, lilií zlatohlavou, vzácně zde hnízdícím 

čápem černým a dalšími druhy. Horským lesem na nás dýchnou suťové svahy ve žlebech 
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s jilmem horským, s mohutnými jedlemi, tisem červeným na skalách, v podrostu s  kriticky 

ohroženou kapradinou jelením jazykem celolistým a měsíčnicí vytrvalou. U Punkvy hnízdí 

skorec obecný a konipas horský. Pozůstatkem ledových dob jsou karpatské a alpské druhy. 

Kruhatka Matthioliho roste v propasti Macoše na jediné lokalitě v České republice. 

Pozoruhodnost území podtrhuje i skutečnost, že z  Moravského krasu bylo popsáno více než 

100 nových živočišných druhů (bezobratlí). Pestrost dokumentuje výskyt více než 2000 druhů 

motýlů. Z 27 druhů našich netopýrů a vrápenců bylo v Moravském krasu zjištěno 23 druhů, z 

nich 18 zimuje v jeskyních.          

Specifikem Moravského krasu jsou praví jeskynní živočichové. Prostředí věčné tmy, vlhka a 

jen mírného kolísání teplot není bez života. Živočichy trvale přizpůsobené tomuto prostředí 

zastupují v našich podmínkách pouze bezobratlí, což je z největší pravděpodobností způsobeno 

vyhynutím mnoha jeskynních forem v dobách ledových. Z Amatérské jeskyně byly nově pro 

vědu popsáni např. chvostoskoci Onychiurus rauseri a Arrhopalites ruseki. Tzv. „trusinkové 

lavice“ jsou v Amatérské jeskyni vytvářeny na povrchu sedimentu žížalou Allobophora rosea. 

Významnými druhy jsou korýš blešivec karpatský a máloštětinatý červ Bythonomus absoloni – 

endemit popsaný z Jalového koryta ze dna propasti Macocha. 

Na území CHKO se nachází celkem 17 maloplošných zvláště chráněných území (dále jen 

„MZCHÚ“), která pokrývají 1358,15 ha, čili 14,02 % plochy CHKO, z toho čtyři v kategorii 

národní přírodní rezervace, dvě v kategorii národní přírodní památka a 11 v kategorii přírodní 

rezervace. Součástí území CHKO je Evropsky významná lokalita Moravský kras, která pokrývá 

plochu 6485,37 ha tj. 63,73 % celkové rozlohy CHKO. 

Po více než padesátileté historii ochrany území nastala doba upravit vymezení i podmínky 

ochrany přírody. Nedochoval se ani originální mapový podklad se zákresem hranice CHKO. 

K dispozici je pouze slovní popis hranice. Výnos také výrazně legislativně zastaral. S ohledem 

na dnešní stav poznání vznikla potřeba upravit hranici CHKO tak, aby ochranným režimem 

CHKO byla pokryta rozhodující a nejcennější část území EVL Moravský kras, respektive i ty 

jeho části, které zasahují mimo dnešní hranice CHKO a jsou nedílnou funkční součástí území 

EVL již dnes zahrnutého v CHKO. Novým vymezením dojde ke zpřesnění hranice CHKO do 

úrovně podrobnosti katastrální mapy. Společně se zpřesněním hranice CHKO byly nově 

definovány předměty a cíle ochrany, včetně zohlednění předmětů ochrany EVL Moravský kras. 

  



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

12 

Obr. 2: Změny hranic CHKO Moravský kras 
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Plocha nově vyhlášené CHKO vzroste o 5,74 %. Při vymezení CHKO se zohledňovala 

existence zastavěných a zastavitelných území obcí, které se nacházejí na okraji CHKO a 

nevyskytují se zde přírodní ani krajinné hodnoty a nemůže zde docházet k negativnímu 

ovlivnění vodního režimu krasového území. 163 ha zastavěných a zastavitelných ploch tak bylo 

z území  CHKO vyjmuto a žádné nové zastavěné území nebylo do CHKO zařazeno.  

Moravský kras má v současnosti nejstarší platný právní předpis, kterým byla CHKO vyhlášena. 

Bližší ochranné podmínky stanovené tímto výnosem jsou, díky době jeho vzniku, v částečném 

překryvu se současně platnými základními ochrannými podmínkami CHKO obsaženými 

v zákoně. Příkladem lze citovat podmínky:  

1) „Krasové jevy, povrchové i podzemní, jako zejména skalní útvary a převisy, závrty, 

ponory (propadání), výtoky (vyvěračky), jeskyně, propasti aj. není dovoleno 

poškozovati: závrty se nesmějí zavážet nebo zasypávat.“ Dnes jsou ochranné podmínky 

krasových jevů obsahem § 10 zákona, který mimo jiné zakazuje ničit, poškozovat nebo 

upravovat jeskyně a další krasové jevy na povrchu. 

2) „Dosavadní nevhodné a nepřirozené porosty budou postupně přeměněny na porosty 

stanovišti odpovídající. Vysazovat cizokrajné nebo stanovišti nevhodné druhy není 

dovoleno.“ Tuto podmínku dnes řeší § 26, odst. 1, písm. d) podle kterého je zakázáno 

povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a 

živočichů. 

Některé bližší ochranné podmínky původního vyhlášení CHKO jsou s ohledem na jejich 

formulaci obtížně vymahatelné a nekorespondují s aktuálním trendem hospodářského využívání 

krasového území a potřebou zajištění ochrany přírodních hodnot v celém souboru. Příkladem 

lze uvést: 

1) „Chodit je dovoleno jen po značkovaných a veřejných cestách.“ Podle současně platné 

právní úpravy je striktní zákaz vstupu mimo cesty pouze do území národních přírodních 

rezervací (§ 29, písm. d zákona).  

2) „Vědecký výzkum v chráněné krajinné oblasti bude plánovat, řídit a koordinovat 

komise, zřízená brněnskou základnou Československé akademie věd a složená ze 

zástupců zainteresovaných pracovišť.“ Podle současné právní úpravy např. průzkum a 

výzkum jeskyní povolují orgány ochrany přírody (§ 10, odst. 3 zákona). Odborné 

expertízy a výzkum, které vyžadují zásahy do jejich ochranných podmínek opět povolují 

orgány ochrany přírody (§73 zákona).  

Oproti původně nastaveným bližším ochranným podmínkám, dochází ke zpřesnění těch 

činností, které svými důsledky mohou negativně poškozovat krasové území, případně mohou 

způsobit jejich zánik (např. upravovat místa soustředěného vtoku srážkových vod do krasového 

podzemí, místa vznikajících závrtů atd.). Nový návrh bližších ochranných podmínek tak odráží 

potřebu zajištění účinnější ochrany předmětů ochrany CHKO. Pozornost bude zaměřena na 

zachování, ochranu a rozvoj přirozených lesních i nelesních společenstev, udržování druhové 

pestrosti území péčí o cenná společenstva, udržování, příp. vytváření vhodných životních 

podmínek pro vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů. V ochraně krajiny bude pozornost 

soustředěna na zachování a ochranu typického krajinného rázu, povrchových i podzemních 

krasových jevů a všech složek vázaných na krasový fenomén, udržení pestrosti krajiny, včetně 

zachování jejích kulturních a historických hodnot. 
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Nařízením vlády má nově vyhlášená Chráněná krajinná oblast Moravský kras (dále jen 

„CHKO“) rozlohu 96,82 km2. Územní ochrana celé oblasti bude zajištěna základními 

ochrannými podmínkami stanovenými v § 26 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a bližšími ochrannými podmínkami stanovenými 

zřizovacím předpisem (výše uvedeným nařízením vlády, kterým se vyhlašuje CHKO). Tyto 

ochranné podmínky jednotným způsobem regulují některé činnosti na celém území CHKO a 

odstupňovaně v jednotlivých zónách ochrany přírody. Nehomogenní zastoupení předmětů 

ochrany co do ploch i kvality, mozaika cenných biotopů s řadou chráněných druhů rostlin a 

živočichů společně s biotopy relativně druhově chudými intenzivně využívanými člověkem, 

vyžadují diferencovaný způsob ochrany formou vymezení zón. Novou právní úpravou dochází 

k vymezení zón ochrany přírody CHKO. Území CHKO je členěno do 4 zón odstupňované 

ochrany přírody.  

Hlavním důvodem nového vymezení zón CHKO je, že stávající vymezení zón Protokolem 

MŽP, č. j.: 3180/94, ze dne 21. 7. 1994 již neodpovídá dnes známým hodnotám přírody a 

krajiny CHKO. Potřeba nového vymezení zón dále vyplynula ze skutečnosti, 

že vymezení zón do tří stupňů ochrany podle uvedeného protokolu neumožňuje dostatečně 

diferencovanou péči o území. Novým vymezením zón je dosaženo souladu bližšího určení 

způsobu ochrany přírody v CHKO se skutečným stavem přírodně a krajině cenných ploch. Je 

také dosaženo jednoznačného vymezení zón, neboť zóny jsou vymezeny 

v podrobnosti katastrální mapy.  

V souladu s § 27 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. e) zákona je k vymezení a změnám jednotlivých 

zón ochrany přírody příslušné Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), a to formou 

vyhlášky. Nové vymezení zón na území CHKO vychází z analýzy plošného zastoupení a stavu 

přírodních hodnot. Kritéria jsou dána metodickým pokynem MŽP k vymezení zón ochrany 

přírody v chráněných krajinných oblastech ČR, který byl zveřejněn ve Věstníku MŽP 

č. 2006/02. Popis přírodních hodnot a jiných významných charakteristik zón je stanoven 

v souladu s § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k 

vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Základní kritéria pro územní rozčlenění 

zón jsou přírodní hodnoty, krajinný ráz a zřizovacím předpisem specifikované další hodnoty a 

míra jejich zranitelnosti. Navíc se do nové zonace promítla změna hranice CHKO a s ní spojené 

vyčlenění vybraných areálů z území CHKO.  
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Obr. 3: CHKO Moravský kras je členěna do 4 zón 
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Obr. 4: Zonace Ostrovské krasové plošiny se systémem Amatérské jeskyně 

 
 

Z nové rozlohy CHKO 96,82 km2 I. zóna zaujímá 18 % celkové rozlohy, II. zóna 43 %, III. 

zóna 33 % a IV. zóna téměř 6 %. V I. zóně se jedná se zejména o pozemky MZCHÚ a pozemky 

s koncentrovaným výskytem povrchových a podzemních krasových jevů. Dále ji tvoří 

v zemědělsky obhospodařovaných oblastech plochy na povrchu nad půdorysem jeskyní, které 

s krasovým podzemím jednoznačně souvisí a kde jsou jeskynní ekosystémy ohroženy splachy 

hnojiv či biocidů z orné půdy. Dále jsou sem zařazeny pozemky nelesních a lesních ekosystémů 

přírodě blízkých společenstev, porosty s vysokým podílem autochtonních dřevin a s pestrou 

druhovou, prostorovou a věkovou skladbou, často s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů. Do II. zóny jsou zařazeny především pozemky s výskytem rozptýlených 

povrchových a podzemních krasových jevů a dále plochy na povrchu nad půdorysem jeskyní 

v lesních oblastech, kde je ohrožení jeskyní výrazně menší než pod pozemky orné půdy a dále 

hospodářsky využívané lesní ekosystémy s vyšším podílem přírodě blízkých společenstev. Z 

plochy území CHKO zařazeného do I. a II. zóny je již dnes chráněno cca 14 % prostřednictvím 

MZCHÚ, zároveň je plocha I. a II. zóny navrhované CHKO součástí EVL. Ve III. zóně je 

intenzivně využívaná zemědělská a lesní krajina. Plošně převládá orná půda, v menší míře jsou 

zastoupeny i obhospodařované trvalé travní porosty a území s rozptýlenou zástavbou. V lesních 

porostech III. zóny převažují stanovištně nepůvodní zejména smrkové porosty, místy i s vyšším 

podílem geograficky nepůvodních dřevin. Nově vymezená IV. zóna zahrnuje zastavěná území 

obcí a území vymezená územními plány jako zastavitelná. Záměrem nově stanovené IV. zóny 
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je snížení administrativní zátěže občanů regionu. Podmínkou však je doplnění územních plánů 

obcí o regulativy ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona).  

Obr. 5: Okolí závrtu Společňák s Harbešskou jeskyní je zařazeno do I. Zóny 

 

 

Respektování podmínek ochrany přírody může znamenat pro vlastníky nebo nájemce při 

zemědělském či lesním hospodaření újmu. Podle § 58 zákona mají právo uplatnit nárok na její 

finanční náhradu, která bude uhrazena z rozpočtu MŽP.  Žádost o finanční náhradu předkládá 

vlastník či nájemce na AOPK – Správu CHKO vždy nejpozději do 31.3. následujícího roku, ve 

kterém újma vznikla.  Pravidelně je tak vyplácena újma za ponechání lesních porostů 

v bezzásahovém režimu a za zvýšené náklady, např. rozdíl mezi chemickou likvidací a sečením 

okolí nových výsadeb.  Možnost čerpání finančních prostředků z dalších dotačních titulů (např. 

AgroEnvi, Program rozvoje venkova, Program obnovy přirozených funkcí krajiny, Program 

péče o krajinu, Příspěvky na hospodaření v lesích) zůstává zachována. Další možností, jak 

nahradit omezení plynoucí z dodržování podmínek ochrany přírody jsou výkupy pozemků. 

V závislosti na finančních možnostech vykupujeme pozemky v rezervacích a v I. zóně CHKO. 

V návaznosti na realizaci úprav hospodaření na zemědělských pozemcích v I. zóně možnost 

náhrady újmy a výkupy nabízíme i vlastníkům a nájemcům těchto pozemků. Nové vyhlášení 

CHKO Moravský kras se uskuteční nařízením vlády a nová zonace vyhláškou MŽP. 

Předpokládáme, že oba dokumenty vyjdou v prvé polovině letošního roku. 
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Eliminace transportu pesticidů a léčiv v ŽP 

 

Ing. Taťána Halešová 

 ALS Czech Republic, s.r.o. (tatana.halesova@alsglobal.com); +420 734 186 545 

 

Abstrakt  

V životním prostředí se hromadí rozmanité chemické látky, které mohou mít při dlouhodobé 

expozici negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka či jiné necílové organismy. Mezi 

takové látky patří pesticidy a léčiva. Rezidua těchto látek a i jejich rozkladné produkty se 

postupně dostávají do různých složek životního prostředí (ŽP). Důležité je průběžně tyto látky 

sledovat a vzhledem k jejich častějšímu výskytu již hledat možnosti jejich eliminace z ŽP např. 

regulací spotřeby přípravků, úpravou ochranných pásem, použitím moderních technologií na 

úpravu vod (na úpravnách pitných vod, čistírnách odpadních vod nebo třeba i v samotných 

domácnostech) ale také například hledáním způsobu urychlení jejich degradace v již zatížených 

oblastech. 

Sledováním pesticidů a léčiv v komunálních odpadních vodách jsme se zabývali v rámci 

projektu LIFE2Water, jenž reaguje na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních 

odpadních vod. V příspěvku jsou také uvedeny výsledky monitoringů pesticidních látek a léčiv 

v různých matricích, které dokazují poměrně snadný přestup těchto látek mezi jednotlivými 

složkami životního prostředí. 

Klíčová slova: pesticidy, léčiva, monitoring, životní prostředí, voda, odstranění 

 

Úvod 

Jak pesticidy, tak i léčiva jsou v současné době hojně využívány (až nadužívány), život bez nich 

si prakticky nedovedeme představit, což vede k tomu, že se stále častěji setkáváme s nálezy 

jejich reziduí v různých složkách ŽP. Obě zmíněné kategorie látek jsou vnímány především pro 

své pozitivní účinky, nicméně je třeba si také uvědomit, že mohou mít toxické, mutagenní, 

karcinogenní vlastnosti popř. další vedlejší negativní účinky. Degradace účinných látek 

neznamená vždy eliminaci nebezpečí, rozkladem původních látek mohou vznikat metabolity se 

stejnými nebo i horšími účinky, popř. prekurzory nebezpečných látek, metabolity mají často 

vyšší mobilitu půdou, a mohou v ŽP přetrvávat delší dobu, tj. jsou více perzistentní. Proto je 

velmi důležité tyto látky a jejich metabolity v různých složkách ŽP sledovat a v případě jejich 

opakovaných nálezů hledat možnosti jak jejich výskyt eliminovat.  

Dlouhodobé výzkumy ukazují, že právě čistírny odpadních vod (ČOV) jsou vzhledem k jejich 

vysoké produkci významným zdrojem kontaminace ŽP těmito látkami. Konvenční metody 

čištění odpadních vod se v bodových zdrojích znečištění zaměřují na odstranění organických 

látek a na snížení koncentrací dusíku a fosforu na míru přijatelnou pro ekosystém daného toku. 

Zatížení toků mikrobiálním znečištěním a dalšími negativně působícími chemickými látkami 

jako například léčivy a pesticidy zůstává vysoké. Tyto chemické látky, popř. vybrané 

mailto:tatana.halesova@alsglobal.com
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metabolity se prostřednictvím odpadních vod dostávají na čistírny odpadních vod (ČOV), zde 

však nejsou některé z nich dostatečně zachycovány a/nebo rozkládány a přecházejí tak 

prostřednictvím výstupů z ČOV (biologicky vyčištěná odpadní voda, stabilizovaný čistírenský 

kal) do vodních toků a není tak ani vyloučena kontaminace podzemních a pitných vod viz 

obr. 1. 

Obr. 1: schéma transportu pesticidů a léčiv v ŽP, s možností dopadu na zdroj pitné vody  

 

Pesticidy 

Pesticidy jsou aplikovány k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců. Používají se 

v zemědělství, v lesnictví, k údržbě vodních ploch, železnic, silnic a dálnic, na městských 

plochách, v potravinářských závodech ale také ve zdravotnictví či veterinářství. Celosvětová 

roční spotřeba pesticidů je v rozmezí 2-2,5 miliónů tun. V České republice (ČR) se každoročně 

jen k zemědělským účelům spotřebuje přibližně 5000 tun pesticidů (dle dat ÚKZÚZ Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Celosvětově je registrováno více než 800 účinných 

látek pesticidů různých fyzikálně – chemických vlastností, v ČR se v současné době používá 

přibližně 450 druhů účinných látek. Kromě samotných účinných látek je nutné brát v potaz fakt, 

že účinné látky se v ŽP rozkládají za vzniku metabolitů pesticidů. Rozsah sledovaných 

pesticidních látek v pitné vodě nebyl v ČR do roku 2014 systematicky řešen. Na některých 

místech ČR se dokonce od sledování pesticidních látek v pitné vodě úplně upustilo, pro jejich 

dlouholeté „negativní“ nálezy. S novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. (vyhláškou č. 83/2014 Sb.) 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, došlo k zásadnímu zvratu v přístupu k problematice pesticidů. Kromě sledování 

účinných látek pesticidů s pravděpodobným reálným výskytem v dané lokalitě se sledují také 

jejich rozkladné produkty, které se úpravou vyhlášky začaly rozlišovat na relevantní a 

nerelevantní. Mezi posouzené relevantní pesticidy dle ÚKZÚZ patří acetochlor OA, acetochlor 

ESA, atrazin-desethyl, atrazin-desisopropyl, dimethachlor OA, dimethachlor ESA a 1,2,4 – 

triazol.  
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Grafy 1, 2 popisují výskyt reziduí pesticidů v podzemní vodě (analýza 30 vzorků, 350 

sledovaných parametrů) a na výstupu z ČOV Brno Modřice do řeky Svratky (analýza 15 

vzorků, 350 sledovaných pesticidních látek).  

 

Graf 1: Výsledky monitoringu pesticidů ve vzorcích podzemní vody odebraných na území ČR. 

 

 

Graf 2:monitoring pesticidů na výstupu z ČOV, biologicky vyčištěná odpadní voda  

(LIFE2Water)  - vstup do řeky Svratky  
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Pesticidy a jejich metabolity se z pohledu chování v ŽP mohou vyskytovat na místech, kde 

bychom jejich přítomnost neočekávali. Příkladem je výskyt pesticidních látek v CHKO 

Moravský kras, území se nachází v I. a II. zóně, část se ale stále nachází ve III. zóně, kde 

dochází k intenzivnímu zemědělskému hospodaření včetně aplikace průmyslových hnojiv a 

pesticidů. Díky přístupnosti jeskyně je možné sledovat transport pesticidních látek z povrchu do 

podzemní vody. Nálezy pesticidních látek v obhospodařované orné oblasti a v trvale zatravněné 

oblasti (I. a II. zóna) jsou uvedeny v grafech 3,4. 

 

Graf 3: výskyt pesticidních látek v zemině a podzemní vodě – zemědělsky využívaná oblast

 

 

Graf 4: výskyt pesticidních látek v zemině a podzemní vodě – zemědělsky nevyužívaná/ 

dlouhodobě zatravněná oblast  
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Nejproblémovější pesticidní látky představují přípravky, jenž jsou aplikovány k pěstování 

řepky, kukuřice, cukrové řepy tj. pesticidy ze skupin chloracetanilidových pesticidů, 

triazinových pesticidů a účinné látky chloridazon. Některé metabolity těchto látek patří mezi 

relevantní metabolity a v pitných vodách se vyskytují nad hygienickým limitem.  

 

 

Léčiva 

Léčiva jsou látky sloužící k ochraně před chorobami, léčení nebo zmírnění projevů chorob. V 

současné době dochází k rozsáhlému užívání, často i nadužívání, což se následně projevuje 

jejich výskytem v životním prostředí. V ČR se každoročně spotřebuje kolem 50 000 léčivých 

přípravků a přibližně 1000 druhů účinných látek léčiv. Jedním z hlavních zdrojů kontaminace 

jsou osídlené městské oblasti, nemocnice, zdravotní střediska ale také domovy důchodců. 

Nejčastějšími používanými účinnými látkami jsou ibuprofen, paracetamol, diklofenak, 

diazepam, naproxen, sulfamethoxazol, karbamazepin či warfarin. Jde o látky, které mají 

biologickou účinnost při velmi nízkých koncentracích. Některá léčiva jsou rezistentní vůči 

biologické degradaci, příkladem jsou hojně využívané diklofenak či karbamazepin, jenž jsou 

dosavadním způsobem čištěním odpadních vod nedostatečně odstraňovány. Přestože pro léčiva 

není zatím platná legislativa, některá z nich byla doporučena mezi prioritně sledované látky 

v Rámcové směrnici EU pro vodní politiku (2000/60/EC) kdy cílem je dosažení dobrého 

ekologického stavu vod se zřetelem na množství a kvalitu.  

Léčiva jsou obdobné chemické povahy jako pesticidní látky, také v ŽP se chovají podobně, 

proto se s pesticidními látkami často sledují a i při hledání možností eliminace těchto látek 

z ŽP, se při výběru nových technologií na odstranění pesticidních látek přihlíží také k účinnosti 

na léčiva. Transport léčiv v ŽP je analogický s transportem pesticidů viz.obr.1. 

V grafech 5,6 jsou uvedeny příklady pozitivních nálezů léčiv na výstupu z čistírny odpadních 

vod Brno Modřice, jenž představuje pozdější zátěž řeky Svratky a v čistírenském kalu 

odebraném na různých místech ČR, který může být uložen na zemědělskou půdu. V obou 

případech bylo sledováno cca 20 látek, v kalech nebyly analyzovány jodové kontrastní látky.   
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Graf 5: monitoring léčiv na výstupu z ČOV, biologicky vyčištěná odpadní voda (LIFE2Water) 

– vstup do řeky Svratky  

 

 

Graf 6: výsledky monitoringu léčiv v čistírenském kalu odebraném na 28 místech ČR  

(jodové kontrastní látky nebyly analyzovány)  
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V grafu 7, 8 jsou uvedeny nálezy reziduí léčiv v kohoutkové vodě odebírané ve velkých 

městech v rámci České a Slovenské republiky, vzorky byly rozlišeny dle původu zdroje pitné 

vody – podzemní x povrchová. Celkem bylo sledováno 55 parametrů. 

 

Graf 7: výsledky monitoringu léčiv v kohoutkové vodě, zdroj pitné vody - podzemní voda

 

 

 

Graf 8: výsledky monitoringu léčiv v kohoutkové vodě, zdroj pitné vody -  povrchová voda
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Srovnáním grafů 5 a 8 (povrchová voda) a 6 a 7 (čistírenský kal a podzemní voda) můžeme 

pozorovat shodný výskyt reziduí léčiv. V případě „povrchové vody“ výskyt reziduí 

karbamazepin, diklofenak, iomeprol a iopromide. V případě kalů (kontaminace zemědělské 

půdy) a podzemní vody výskyt karbamazepinu, diklofenaku a diazepamu.  

 

Eliminace výskytu látek v ŽP – LIFE2Water 

Jak je možné vidět z výsledků sledování pesticidů a léčiv v různých matricích, je třeba reagovat 

na výskyt pesticidních látek, ale i léčiv v životním prostředí. Existuje několik způsobů jak 

eliminovat výskyt těchto látek, je možné minimalizovat vstup látek do prostředí např. 

vytyčením ochranných zón/pásem či samotným snížením jejich spotřeby/aplikace. V moderní 

uspěchané době nelze očekávat, že by došlo k většímu omezení používání nebo dokonce 

úplnému zamezení užívání a proto je třeba situaci řešit hledáním a budováním moderních 

technologií na odstranění těchto látek a zamezit tak jejich dalšímu přenosu a kumulaci v ŽP 

(úpravny pitných vod, čistírny odpadních vod).  

Projekt LIFE2Water reagoval na potřebu zlepšení kvality vypouštěných komunálních 

odpadních vod. Jeho cílem bylo ověřit vybrané technologie na dočištění komunálních 

odpadních vod. V průběhu řešení byla sledována účinnost odstranění znečištění (mikrobiální 

znečištění a znečištění vybranými chemickými látkami) a provozní parametry s důrazem na 

snížení spotřeby elektrické energie a dalších vstupů na vlastní proces dočištění. Koordinujícím 

příjemcem projektu byla projektová a inženýrská firma AQUA PROCON s.r.o. a přidruženými 

příjemci projektu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a analytická laboratoř ALS Czech 

Republic, s.r.o.  

 

Pilotní jednotky:  

 

Pro terciální dočištění odpadních vod byly navrženy, zkonstruovány a testovány tři pilotní 

jednotky. Mikrosítová filtrace s UV zářením a dávkováním H2O2 (MS-UV-P). Druhá pilotní 

jednotka (O-UZ-P), která kombinuje ozonizaci s akustickou kavitací (sonolýzou), dodatečně s 

dávkováním H2O2. Poslední testovanou pilotní jednotkou je ultrafiltrace s adsorpcí na aktivní 

uhlí (UF-AU). Pro posouzení účinnosti odstranění jednotlivých pilotních jednotek bylo vybráno 

25 pesticidů a 23 léčiv, které se opakovaně vyskytovaly ve vyšších koncentracích. 

 

Odstranění sledovaného znečištění  

 

Každá pilotní jednotka byla v provozu 12 měsíců a vzorky byly odebírány jak na vstupu na 

pilotní jednotku (biologicky vyčištěná odpadní voda) tak na výstupu z pilotní jednotky. 

Porovnáním koncentrací sledovaných analytů byla zjištěna míra odstranění. Během testování 

jednotek byly opakovaně testovány různé provozní stavy (změny průtoku vody pilotní 

jednotkou, dávky UV záření, ozonu a dalších chemikálií) s cílem ověřit účinnosti odstranění 

vybraného znečištění a nároky na provoz a obsluhy za různých provozních podmínek. Ukázalo 

se, že využití mikrosítové filtrace s UV zářením a dávkováním H2O2 (MS-UV-P) nemá význam 

na odstranění chemického znečištění typu léčiva a pesticidní látky.  

Účinnosti odstranění pro jednotlivé provozní stavy pro pilotní jednotku O-UZ-P jsou v grafech 

3-4 uváděny jako průměry. Účinnost odstranění účinných látek pesticidů včetně jejich 
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metabolitů (graf 9) roste se zvyšující se dávkou ozonu od 23 % do 83 % (dávky ozonu od 2 

mg·l-1 O3 do 50 mg·l-1 O3). Přídavek peroxidu vodíku nemá výrazný pozitivní vliv na účinnosti 

odstranění samotných účinných látek pesticidů, avšak má malý pozitivní vliv na účinnosti 

odstranění pesticidů včetně jejich metabolitů.  

 

Graf 9: Účinnosti odstranění sledovaných pesticidů a jejich metabolitů v % na pilotní jednotce 

O-UZ-P při různých provozních stavech  

 

Účinnosti odstranění jednotlivých léčiv jsou závislé na odolnosti daného léčiva. Např. 

diklofenak a karbamazepin byly ve všech provozních stavech mimo nejnižší dávky ozonu (2 

mg·l-1 O3) odstraněny v míře větší než 96,9 %. Účinnosti odstranění sumy sledovaných léčiv 

(graf 10) jsou výrazně nižší ve srovnání s účinnostmi odstranění samotného diklofenaku nebo 

karbamazepinu. Nejvíce výsledky ovlivňují rentgenové kontrastní látky (iohexol, iomeprol, 

iopamidol a iopromid), které jsou těžko rozložitelné. V případě samotné ozonizace jsou 

účinnosti odstranění léčiv od 59,4 % do 96,5 % pro dávky ozonu od ozonu 2 mg·l-1 O3 do 50 

mg·l-1 O3. Sonolýza ozonu, ani kombinace ozonu s peroxidem vodíku nemají na účinnosti 

celkových léčiv výrazný pozitivní vliv. 
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Graf 10: Účinnosti odstranění sledovaných léčiv na pilotní jednotce O-UZ-P při různých 

provozních stavech  

 

Účinnosti odstranění pro jednotlivé provozní stavy pro pilotní jednotku UF-AU jsou v grafech 

11-12 uváděny opět jako průměry. 

Účinnosti odstranění účinných látek pesticidů včetně jejich metabolitů (graf 11) se zvyšuje s 

dávkou aktivního uhlí od 21 % (provozní stav „2 mg·l-1 PAC + 2 mg·l-1 Fe3+, doba zdržení 2 

hod“) do 80 % (provozní stav „50 mg·l-1 PAC + 2 mg·l-1 Fe3+, doba zdržení 1 hod“). 

Dávkování chloridu železitého ani hydraulická doba zdržení nad 1 hodinu neměly významný 

vliv na účinnosti odstranění. 

 

Graf 11: Účinnosti odstranění sledovaných pesticidů a jejich metabolitů na pilotní jednotce UF-

AU při různých provozních stavech  

 

 
 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Úč innos ti  ods tranění: léč iv a

2OZ

5OZ

10OZ

20OZ

50OZ

5OZ+ 2PER

10OZ+ 4PER

5OZ+ 1250UZ

10OZ+ 1250UZ

20OZ+ 800UZ

20OZ+ 1250UZ

20OZ+ 1630UZ

5OZ+ 2PER + 1250UZ

10OZ+ 4PER + 1250UZ

(1) 2 l·s-1 + 2 mg·l-1 O3

(2) 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3

(3) 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3

(4) 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3

(5) 0,4 l·s-1 + 50 mg·l-1 O3

(6) 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2

(7) 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2

(8) 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

(9) 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

(10) 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ

(11) 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1250 J·l-1 UZ

(12) 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1625 J·l-1 UZ

(13) 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ

(14) 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10       11       12       13       14 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

29 

Účinnosti odstranění sumy sledovaných léčiv (graf 12) se pohybují mezi 36 % (provozní stav 

„5 mg·l-1 PAC + 2 mg·l-1 Fe3+, doba zdržení 2 hod“) do 92,9 % (provozní stav „100 mg·l-1 

PAC + 2 mg·l-1 Fe3+, doba zdržení 5 hod“). Nejhůře sorbovatelnými látkami jsou RTG 

kontrastní látky (především iomeprol), tramadol a sulfametaxazol. Dávkování chloridu 

železitého nemělo významný vliv na účinnosti odstranění. Prodloužením hydraulické doby 

zdržení z 1 hod na 5 hod (provozní stavy „50 mg·l-1 PAC + 2 mg·l-1 Fe3+, doba zdržení 1 

hod“ a „50 mg·l-1 PAC + 2 mg·l-1 Fe3+, doba zdržení 5 hod“) se zvýšila účinnost odstranění 

sumy léčiv z 85,4 % na 90,7 %. 

Graf 12: Účinnosti odstranění sledovaných léčiv na pilotní jednotce UF-AU při různých 

provozních stavech  

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že vzhledem k faktu, že pesticidy i léčiva patří mezi velmi často 

používané látky, není překvapením, že se objevují v různých složkách ŽP. Tento fakt je 

ilustrován pozitivními nálezy ve vodách, zeminách či v čistírenských kalech. Klade se čím dál 

větší důraz na analýzu správného rozsahu pesticidních látek v pitných vodách, jejichž výskyt je 

možné v daném prostředí skutečně očekávat, což se projevuje především pozitivními nálezy 

metabolitů než samotných účinných látek. Je důležité sledovat tyto látky včas, zabývat se jejich 

chováním – transportem a akumulaci v ŽP a jejich zvyšující se nálezy včas eliminovat tak 

abychom zamezili negativnímu dopadu na zdraví člověka.  

Z výsledků monitoringů různých složek ŽP na území ČR vyplývá, že mezi často vyskytující se 

pesticidy patří – triazinové pesticidy (atrazin, terbuthylazin a především jejich metabolity), 

chloracetanilidové pesticidy (acetochlor, metolachlor, metazachlor a opět hlavně jejich 

metabolity) a chloridazon a jeho metabolity.  Mezi nejčastěji vyskytující se léčiva patří potom 

karbamazepin, diklofenak,  a jodové kontrastní látky (iomeprol, iopromid). Výše uvedené 

pesticidy a léčiva nelze dosavadním konvenčním způsobem čištění odpadních vod odstranit, pro 

jejich eliminaci je zapotřebí modernějších technologií.  

Literatura 
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www.life2water.cz 
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Obrázek č. 1: první model vzorkovače Isco 

 

Měření průtoku a kontrola kvality na odlehčovacích komorách 

 

Michaela Povýšilová, tel. +420 724971161, mail: povysilova@technoaqua.cz 

TECHNOAQUA, s.r.o., U Parku 513, 252 41 Dolní Břežany 

 

Abstrakt 

Měření průtoku a kontrola kvality odlehčovaných vod je v současné době často skloňovaným 

tématem diskuzí. Vzhledem k chystaným změnám v legislativě, všichni s napětím očekáváme, 

jak bude vypadat konečná podoba.   

Klíčová slova 

Odběr vzorků, automatické vzorkovače, monitoring, monitorovací stanice, měření fyzikálně 

chemických parametrů, měření průtoku, přenos dat, stoky, dešťové odlehčovače, odpadní vody, 

dešťové vody 

 

Úvod 

Poslední roky se často místo předchozích témat povodní na konferencích vyskytují témata 

sucha. Vzhledem k tomuto fenoménu posledních let dochází k většímu zájmu o kvalitu a 

kvantitu vod, které jsou vypouštěny do recipientu. Odlehčované vody již nejsou brány jako 

vody dešťové, ale jako vody odpadní.  

Na odlehčovacích stokách se chystají požadavky na měření průtoku a na kontrolu kvality 

odlehčovaných vod. Obě tyto problematiky nebudou na odlehčovacích stokách jednoduché. Je 

potřeba si uvědomit, že se jedná o profily, kde častěji žádná voda neteče, což se může na první 

pohled jevit jako výhoda, ale pro většinu měření a pro kompletní monitoring je to 

problematické. Některé informace, které jsou aktuální pro monitoring odlehčení jsem zmínila 

ve své přednášce z roku 2015, ale protože je dobré si tyto informace opakovat, uvedu je znovu. 

Odběry vzorků 

Základem celého procesu kontroly 

kvality vod a to nejen odpadních, je 

odběr vzorků. V minulosti se prováděl 

odběr jedině ručně, ale v 70. letech, díky 

vyšší systematičnosti ve sledování 

kvality vody, vznikly automatické 

vzorkovače. První typy měly velmi 

jednoduché ovládání a možnost jen 

základního nastavení. Na obrázku můžete 

vidět první produkt americké firmy 

ISCO. V současné době vypadají 

automatické vzorkovače zcela odlišně. 

Jsou to zařízení z odolných materiálů, 

s výkonnými čerpadly. Mohou být 

vybaveny izolací, chlazením, 

vyhříváním, různými typy vzorkovnic, 

mailto:povysilova@technoaqua.cz
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Obrázek č. 2: bateriové napájení vzorkovače v odlehčovací 

komoře – 2 x 80 Ah 

 

 

 

 

přídavnými periferiemi jako měřící sondy, srážkoměry, průtokoměry, telemetrie a další. 

 

Právě pro kontrolu kvality vod na odlehčení je potřeba použít automatické vzorkovače. Není 

možné, aby pracovník čekal na požadovaném místě, až zaprší. Díky důležitosti odběru vzorku 

pro následné zjištění kvality odlehčovaných vod, je nutné provést odběr správným způsobem a 

stejně tak veškerou manipulaci. Pokud by byl vzorek odebrán neodborným způsobem, 

nedokáže to již žádná laboratoř napravit. Postupy pro odběr vzorků, jejich úpravu, uchování a 

převoz, rozbory vzorků a vyhodnocení výsledků jsou uvedeny v nařízení vlády 143/2012 Sb. 

Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou jsou uvedeny v příloze č. 1 

k tomuto nařízení. Ukazatele znečištění a analytické metody k jejich stanovení jsou uvedeny 

v příloze č. 2 k nařízení. Kompletní postupy, jak správně nakládat se vzorky před chemickou 

analýzou jsou stanoveny v ČSN 757315 Příloha A (normativní). Další zásadní normou pro 

odběr vzorků je ČSN 5667. 

 

Nároky a problémy při odběru z odlehčovacích stok 

Při odběru vzorků z odlehčovacích stok jsou ale nároky na odběr přeci jen trochu odlišné. 

Musíme vycházet z toho, že častěji jsou tyto stoky bez vody. Hrozí zde tedy jiná rizika. Je 

potřeba zvážit jak přístroje 

napájet, aby mohly být 

spuštěny po celou dobu, kdy 

budou čekat na odběr vzorku. 

Dále to musí být zařízení, 

která umožňují spínání na 

základě události. V případě 

odlehčení to nejčastěji bude 

spouštění vzorkovače, pokud 

v odlehčovací stoce poteče 

voda. I když by bylo dobré 

odebírat vzorky i na základě 

překročení některých 

fyzikálně chemických 

ukazatelů, s největší 

pravděpodobností to nebude 

možné realizovat, protože 

většina měřících sond musí 

být trvale smáčena, aby 

nedošlo k jejich poškození 

respektive, aby byla 

zachována jejich funkčnost. 

Například pokud by byl 

požadavek odebírat 

odlehčované vody pouze 

s překročenou hodnotou pH 

je to velký problém, protože 

pH elektrodu nesmíte nechat 

vyschnout anebo pokud se 

jedná o sondy, které mohou 

být na suchu i delší dobu, pak 
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Obrázek č. 4: sací koš obalený 

hrubými nečistotami 

 

Obrázek č. 3: Vyústění odlehčovací stoky 

 

je většinou potřeba, aby následně byly aktivovány ponořením do vody na 12 hodin. To není při 

tomto monitoringu možné zabezpečit.  

Dalším problémem těchto míst jsou nerozpuštěné látky, které mohou obalit sací koš vzorkovače 

a tím následně buď znemožnit odběr vzorku anebo ovlivnit kvalitu tím, že vlastně dojde 

k filtraci vzorku přes nerozpuštěné látky usazené na sacím koši. Hrubé nečistoty mohou na 

sacím koši ulpívat i přesto, že vzorkovače mají profuk před vzorkem i po vzorku a mohou mít i 

proplach. 

Na obrázku č. 3 je příklad toho, co s sebou mohou nést odlehčené vody. 

Pokud chceme odebrat vzorek spolehlivě, je nutné zvolit 

správné umístění sacího koše a vhodnou konstrukci, 

případně úpravu, která zabrání zachytávání mechanických 

nečistot přímo na sacím koši. Dalším problémem může být 

i riziko, že náhlý příval odlehčované vody „vyhodí“ koš 

mimo odlehčovací stoku. Proto je dobré koš vhodným 

způsobem fixovat v určitém místě. 

 

Napájení monitorovacích kompletů 

V případě sledování odlehčovacích stok na ČOV je možné 

zabezpečit napájení z elektrické sítě. Pokud se jedná o 

odběr vzorků nebo měření průtoku na odlehčovacích 

komorách nebo stokách mimo areál ČOV je možno buď 

použít baterie s velkou kapacitou (viz obrázek č. 2) anebo 

je možné dobíjet baterie pomocí fotovoltaických panelů. 
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Obrázek č. 5: odlehčovací hrana 

 

 

V každém případě musíme počítat s dostatečným napájením pro případ, že bude dlouhé 

bezdeštné období a bude nutné, a by vzorkovače dlouho „čekaly“ na událost.  

 

Řízení odběru na základě události 

Jak již bylo zmíněno, v odlehčovacích stokách voda většinou není. Proto je potřeba, aby byl 

vzorkovač spouštěn, pouze pokud voda ve stoce je. K tomuto účelu lze použít různé limitní 

spínače nebo snímače hladiny. I v tomto máme na výběr různé způsoby. Důležité je, aby 

vzorkovač měl možnost takového řízení. Vzorkovač může být nastaven v pravidelných 

časových intervalech.  

 

Komunikace přístrojů 

Vzhledem k tomu, že u tohoto 

typu odběru vzorku není jisté, 

kdy k odběru dojde, je dobré, 

aby byl vzorkovač vybaven 

dálkovou komunikací, přes 

kterou bude informovat 

obsluhu, že začal odebírat 

vzorky a následné, že byl 

odběr ukončen. Obsluha tak 

má možnost se dozvědět, že je 

nutné jet vzorky vyzvednout a 

odvézt je do laboratoře 

k analýze, aby na místě 

odběru nedegradovaly. 

V případě vzdálených 

odběrových míst bez možnosti 

napájení elektřinou je prakticky nemožné zajistit chlazení vzorků, tak jako to je u vzorků typu 

A, B a C. Bohužel někdy navrhovaná legislativa nepočítá s těmito skutečnostmi. Pak požaduje 

po provozovateli různé podmínky, které nelze v praxi dosáhnout. To stejné platí u měření 

průtoku v odlehčení. 
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Obrázek č. 7: umístění bezkontaktního 

průtokoměru Isco LaserFlow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření průtoku na odlehčovacích stokách 

 

Základní skutečností je, že odlehčovací stoky mají 

odlehčovat určité množství vody a na to jsou i 

kapacitně navrženy. To je hlavní důvod, proč není 

možné tyto stoky osazovat měrnými profily, to 

znamená žlaby nebo přelivy. Pro odlehčovací 

stoky se nejvíce pro měření průtoku hodí 

kontinuitní systémy. Průtokoměry, které měří 

výšku hladiny a rychlost proudění. Tyto systémy 

pracují na základě Dopplerova jevu. Průtokoměry 

měřící rychlost proudění existují buď kontaktní, to 

znamená, že měřící sonda je ve vodě anebo 

bezkontaktní, kdy měřící sonda je umístěna nad 

tokem. K měření hladiny se používají různé 

principy, ultrazvuk, tlakové čidlo nebo bubbler. 

 

Praktický příklad -  měření průtoku na odlehčovacích stokách 

 

Pro měření průtoku v odlehčovacích stokách, jsme použili průtokoměry Isco 2150, které měří 

rychlost proudění a výšku hladiny. Na základě rovnice kontinuity vypočítávají průtok. Tento 

monitoring je realizován v aglomeraci s několika kmenovými sběrači, které mají dešťové 

oddělovače v rozměrech DN 1000  až DN 2400. V případě silných přívalových dešťů může 

docházet k odlehčení velkého množství vod.  

 

 

Obrázek č. 6: Graf, z průtokoměru, který by mohl řídit vzorkovač při dešťových 

událostech 
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Obrázek č. 8: umístění kontaktní rychlostní sondy 

Průtokoměry Isco 2150, 

využívající Dopplerova jevu 

k měření rychlosti a tlaková čidla 

pro měření výšky hladiny, byly 

vybrány z několika důvodů. U 

velké části těchto objektů může 

docházet ke zpětnému zaplavení 

profilu a průtokoměry jsou 

schopny měřit i zpětný průtok. 

Dále je zde problém možných 

velkých rozdílů v hodnotách 

průtoku. Potrubí při kritických 

stavech může jít do tlakového 

režimu. Všechny tyto stavy dávají 

důvod k použití výše uvedeného 

typu průtokoměrů. Výhodou 

průtokoměrů je jejich snadná 

instalace, a pokud je stoka 

v dobrém stavu, tak i žádné nároky 

na stavební úpravy. Ve většině případů používáme pro instalaci nerezové plechy s nůžkovým 

mechanizmem pro snadnou údržbu systému. Přístroje jsou vodotěsné, tudíž mohou být 

instalovány přímo v odlehčovacích komorách. Napájení je voleno dle místních podmínek, buď 

bateriové nebo z elektrické sítě přes transformátor 12/24V. Pro přenos dat jsou využity 

modemy. Data jsou přenášena na server a následně zpracovávána. Na server je možno 

nahlédnout i přes chytrý telefon. 

Na níže uvedeném grafu je možno vidět průtok v oddělovači v průběhu rekonstrukce kmenové 

stoky. K odlehčení docházelo na základě povolení ve vybraném čase, kdy byly průtoky 

nejmenší. Na grafu je možné vidět hodnoty výšky hladiny, rychlosti a průtoku. Ve čtvrté sekci 

grafu jsou kumulovány hodnoty diagnostiky. Přístroje Isco 2150 mají vlastní diagnostiku 

rychlostního signálu, jeho spektra a poměru. Tato diagnostická data vypovídají o podmínkách 

pro měření, respektive o kvalitě měření. Na tomto grafu je patrné, že podmínky pro měření 

průtoku jsou velmi dobré. Hodnota signálu a spektra se pohybuje mezi 60 – 90%. Tyto hodnoty 

vypovídají o případném rušení a kvalitě přijímaného signálu. Třetí hodnota, poměr spektra je 

100%, to znamená, že tok je bez turbulencí a zpětného proudění. Vypovídací schopnost těchto 

dat je velmi dobrá. Diagnostika je užitečná zejména při instalaci přístrojů a následně jako 

nástroj pro kontrolu stavu měřící sondy bez nutnosti vstupu do stokové sítě. Tato data lze 

stahovat do počítače lokálně nebo přenášet na server přes telemetrii. 
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Obrázek č. 9: Graf hodnot měřených průtokoměrem Isco 2150 

 

Závěr 

 

Z našich zkušeností můžeme konstatovat, že měřit průtok a odebírat vzorky na dešťových 

odlehčovačích je možné, avšak velmi záleží na místních podmínkách na dané stoce.  

Co však je z našeho pohledu velmi problematické, pokud bude podmínkou měření průtoku 

osvědčení funkční způsobilosti měřidla. Ne proto, že by průtokoměry měřily nepřesně, ale 

proto, že pro posouzení funkční způsobilosti je potřeba, aby stokou protékala voda, a je zřejmé, 

že do mnoha profilů nebude možné dostat dostačující a stabilní průtok vody, který je 

podmínkou pro posouzení. Více informací se dozvíte na přednášce. 
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Abstrakt 

 

Vodní nádrže jsou velmi citlivé na zvýšený přísun živin, klíčové jsou v podmínkách ČR 

zejména koncentrace fosforu na přítoku. Zvýšení úživnosti může v nádržích způsobit řadu 

problémů, např. masový výskyt toxických sinic, zarůstání nežádoucími vodními organismy, 

úbytek kyslíku nade dnem či úhyn ryb. V povodích nádrží je proto nutné pečlivě sledovat 

zdroje fosforu a dalších polutantů, určovat významnost těchto zdrojů a následně navrhovat a 

provádět příslušná protiopatření. Článek se zabývá analýzou povodí vybraných moravských 

nádrží, identifikací zdrojů fosforu a největšími problémy, které stojí v cestě ke zlepšení jejich 

stavu. 

 

 

 

Úvod 

 

Vstup živin do vodního prostředí (trofizace) je přirozeným procesem, který postupně mění 

útvary stojatých i tekoucích vod. V neovlivněných systémech trvá stovky i tisíce let, 

v některých případech i déle. V současnosti však dochází k urychlenému nárůstu trofie vlivem 

lidské činnosti. Během několika let či desetiletí tak mohou toky a jezera dosáhnout vyššího 

stupně trofie a stát se tak eutrofními či dokonce hypertrofními. Nejvýznamnějšími aktivitami, 

které zrychlují přísun živin do vodního prostředí, je přeměna přirozené krajiny na zemědělskou 

a zakládání a růst lidských sídel. [1] 

Pro vnitrozemské sladkovodní systémy je klíčovou živinou eutrofizace fosfor. Je to nejméně 

dostupná živina pro růst vodních organismů vzhledem k poměru dostupnost/spotřeba. Další 

živina, dusík, je podstatně dostupnější, neboť se dostává do vodního prostředí s atmosférickými 

srážkami a z rozsáhlých plošných zdrojů (zejména orná půda), které jsou velmi obtížně 

kontrolovatelné. [2, 3] 

Některé vodní mikroorganismy (např. různé druhy sinic) si dokonce dusík dokáží získávat 

pomocí svého enzymatického aparátu přímo z atmosféry, jsou tedy z makroprvků závislé jen na 

fosforu. [4, 5] 

 

Podobné podmínky jako pro přirozená jezera platí i pro umělé vodní nádrže: antropogenní 

eutrofizace může již během několika let degradovat kvalitu takových nádrží. Zvláště citlivé jsou 

drobné nádrže s malým objemem a krátkou dobou zdržení. Náprava je velmi obtížná a 

nákladná, sestává především z odstranění zdrojů živin v povodí a následného vyčištění nádrže, 

např. letněním, odtěžením sedimentů aj. Po realizaci opatření pak může trvat velmi dlouho, než 

se původní stav zvrátí. 

 

Pro úspěšnou realizaci nápravných opatření je nutné znát zdroje živin v povodí nádrže, jejich 

mohutnost a vliv na nádrž. Tyto cíle většinou vyžadují monitorovací kampaň zaměřenou nejen 
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na stanovení koncentrací, ale i na určení průtoků, aby mohla být provedena hmotnostní bilance 

jednotlivých částí území nebo konkrétních zdrojů. 

 

Pro účely prezentace byly vybrány tři vodní nádrže: vodárenské nádrže Bojkovice a Ludkovice 

a rybník Olšovec. Jsou tak zastoupeny jak nádrže s vodárenským využitím, tak nádrž rekreační. 

Jedná se o nádrže malé a mělké, s malým povodím. V povodí všech tří nádrží se nachází menší 

obce s různými způsoby likvidace odpadních vod. Všechny tři vodní nádrže trpí projevy 

eutrofizace, ať už je to výskyt sinic nebo absence kyslíku u dna doprovázená uvolňováním 

železa, manganu, případně dalších látek. U obou vodárenských nádrží se vyskytují problémy 

s úpravou surové vody na vodu pitnou. [6] 

 

Osídlení a vybavenost ve zkoumaných povodích je následující: 

VN Bojkovice  – obec Hostětín (227 ob., kořenová ČOV, jednotná kanalizace) 

VN Ludkovice – obec Provodov (759 ob., ČOV, jednotná kanalizace, přečerpávání vyčištěných 

odpadních vod mimo povodí nádrže),  

  – osada Pradlisko (70 ob., část obce Ludkovice, bez kanalizace a ČOV),  

  – osada Řetechov (215 ob., část osady disponuje jednotnou kanalizací a ČOV). 

Rybník Olšovec – obec Podomí (437 ob., oddílná kanalizace, ČOV), 

  – obec Senetářov (498 ob., bez kanalizace a ČOV), 

  – obec Krasová (243 ob., kanalizace, ČOV), 

  – obec Kotvrdovice (865 ob., jednotná kanalizace, biologický rybník), 

– městys Jedovnice (v povodí se nachází pouze malá část obce,   

  je odkanalizována mimo povodí rybníka). 

 

Parametry VN Bojkovice a Ludkovice a rybníka Olšovec:  

Tab. č. 1: Charakteristika nádrží a jejich povodí 

 

rok 

výstavby 

ploch

a 

nádrž

e 

objem 

nádrže 

plocha 

povodí 

hloubk

a u 

hráze 

doba 

zdržen

í při 

Qa 

doba 

zdržení 

při Q355d 

počet 

ob. v 

povodí 

 ha mil. m3 km2 m dny roky  

Bojkovic

e 
1966 15,4 0,92 13,8 10 122 7,3 227 

Ludkovic

e 
1968 12,4 0,58 13,1 10 73 3,1 1044 

Olšovec 
14.–17. 

st. 
42 0,60 31,5 5 58 3,8 

2043 

*) 

*) bez místní části Jedovnic 

 

Metody 

 

Povodí nádrží jsou dlouhodobě sledována standardním monitoringem, který sestává 

z měsíčních bodových odběrů na přítoku (přítocích), odtoku a odběru surové vody. Samotné 

nádrže jsou sledovány ve vegetační sezóně měsíčně od dubna do října. Je sledován směsný 

4metrový vzorek hladinové vrstvy a dále vertikální profil nádrže od hladiny až ke dnu.  

Během podrobných kampaní je povodí navíc sledováno v dalších profilech, které zajistí 

posouzení všech důležitých prvků, jako jsou obce, zemědělské plochy atd. 

 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

41 

Celkový a rozpuštěný fosfor je stanovován metodou ICP-MS s mezí stanovitelnosti 0,005 mg/l, 

fosforečnanový fosfor (rozpustný reaktivní, SRP) je stanovován kontinuální průtokovou 

analýzou na přístroji Skalar. Měření fyzikálně-chemických parametrů v nádrži je prováděno 

sondou YSI 6600. Chlorofyl ve směsném vzorku je analyzován podle metody ISO 5667-3  

(etanolová extrakce). Výsledky byly hodnoceny dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., přílohy č. 

3, tabulky 1a (dále jen NV) a dle ČSN 75 7221. 

 

 

Výsledky a diskuse 

 

1. Bojkovice 

 

V povodí VN Bojkovice bylo po dobu 1 roku sledováno 9 profilů. Důraz byl kladen na jedinou 

obec v povodí, Hostětín, která je vybavena jednotnou kanalizací a kořenovou čistírnou z roku 

1996. Potok Kolelač, protékající skrz obec, byl sledován nad obcí, pod obcí nad výustí ČOV a 

pod ČOV. Dále byl sledován přítok od samoty Vasilsko (chov koní) a přítoky ze zemědělských 

a lesních ploch. 

 

Graf č. 1: Koncentrace Pc v povodí VN Bojkovice, květen 2016 až duben 2017 

Pozn.: Limit obecný: přípustné znečištění, roční průměr dle nařízení vlády (0,15 mg/l),  

limit VN: přípustné znečištění pro koupací vody a vodárenské nádrže(0,05 mg/l). 

 
 

Graf č. 2: Roční bilance Pc v povodí VN Bojkovice, květen 2016 až duben 2017 

 
 

Z výsledků roční kampaně vyplývá, že na profilech neovlivněných komunálním zdrojem 

(Kolelač nad Hostětínem, LP od Jahodiska, LP od Slatin, Kolelačský p., Hluboká) byla 
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dlouhodobě velmi nízká koncentrace Pc, v průměru i mediánu do 0,05 mg/l. Tyto profily 

splňují požadavky na povodí nádrží dle NV.  

Při průtoku obcí dochází k mírnému zvýšení koncentrace – mezi obcí a ČOV (profil Kolelač 

nad ČOV) již roční průměr překračuje 0,05 mg/l. Pod ČOV pak dochází k prudkému nárůstu 

koncentrace až na 0,44 mg/l v ročním průměru. V dalším úseku je tok přirozený, dochází zde 

k částečné retenci, avšak ještě v uzávěrovém profilu činí roční průměr 0,27 mg/l. To výrazně 

přesahuje jak obecný limit NV, tak limit pro povodí nádrží. Taková koncentrace je zcela 

nevhodná pro hlavní přítok do vodárenské nádrže, vede k eutrofizaci a jejím následkům. 

 

Tab. č. 2: ČOV Hostětín. Průměrné hodnoty na nátoku a odtoku a průměrné účinnosti, období 

2016–2018, odběry 4x ročně.  

 
BSK5 CHSKCr NLs N-NH4 P celkový 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

ČOV Hostětín přítok 104 167 61,5  2,70 

ČOV Hostětín odtok 6,8 34,5 15,6 9,3 1,11 

účinnost odstranění (%) 78 64 72  28 

Pozn.: Průměrná účinnost stanovena z účinností u jednotlivých odběrů, nikoli z průměrných 

hodnot na nátoku a odtoku. 

 

Zdaleka největším zdrojem fosforu v povodí VN Bojkovice je kořenová ČOV v obci 

Hostětín, která sice fosfor odstraňuje s nízkou účinností, vzhledem k malé vodnosti toku je 

znečištění toku vysoké. Ještě horší je situace u amonných iontů, které jsou v toku v 

koncentracích neslučitelných s životem v toku (až 4,7 mg/l). Pro ČOV není momentálně 

předepsán limit pro fosfor ani amonné ionty, provozovatel nemá žádnou povinnost 

současný stav řešit. Předepsané limity (BSK5 40 mg/l, ChSKCr 110 mg/l, NLs 30 mg/l) čistírna 

plní. 

 

 

2. Ludkovice 

 

Monitorovací kampaň v době vzniku tohoto příspěvku stále probíhala, bylo ukončeno 9 odběrů 

z roční kampaně. V povodí se nevyskytuje intenzívní zemědělství, pouze drobné pozemky a 

koňské pastviny. Největším komunálním zdrojem OV je obec Provodov, která je vybavena 

jednotnou kanalizací a ČOV. Vyčištěné vody jsou přiváděny na čerpací stanici v areálu ČOV, 

odkud jsou odčerpávány do sousedního povodí. Jednotná kanalizace odvádí velké množství 

balastních a srážkových vod. Nátok má tak malé koncentrace, že aktivace v podstatě nepracuje. 

Často dochází k odlehčení před ČOV. Čerpací stanice byla v minulosti několikrát mimo provoz 

v důsledku závady na čerpadle, OV jsou v takovém případě vypouštěny do Ludkovického 

potoka, hlavního přítoku nádrže. 

Dalšími sídly jsou osada Řetechov, která je vybavena částečnou kanalizací a drobnou ČOV, a 

dále osada Pradlisko těsně nad ústím do nádrže, která není odkanalizována. 
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Graf č. 3: Koncentrace Pc v povodí VN Ludkovice, duben až prosinec 2018 

 
 

Graf č. 4: Bilance Pc za sledované období v povodí VN Ludkovice, duben až prosinec 2018 

 
 

Opět je jasně patrné, že profily, které se nacházejí nad obcí (Ludkovický nad Provodovem, 

roztroušená zástavba) a v lesním povodí (LP Ludkovického – les) splňují i limit 0,05 mg/l a 

jsou bilančně zcela bezvýznamné. Znečištění mírně stoupá průchodem obcí, avšak stále ještě 

v únosných mezích. Situace se opět zásadně mění až pod ČOV, ačkoli by měly být OV 

přečerpávány pryč z povodí. Je tu patrný vliv problémů s ČS a také odlehčování. I když se 

nepodařilo odebrat vzorky přímo během odlehčení, koryto toku obsahuje zátěž dlouhodobě a 

fosfor se z něj uvolňuje postupně i po skončení takové epizody.  

Další profily na Ludkovickém potoce (Ludkovice Pradlisko) již neukazují další navýšení Pc, 

vliv osady Pradlisko je tedy malý. Koncentrace v bočním přítoku (profil Řetechovský ústí) jsou 

velmi vysoké, průměr překračuje i limit 0,15 mg/l, avšak bilančně je tok málo významný. 

 

Lze říci, že v povodí VN Ludkovice pochází naprostá většina znečištění fosforem z ČOV 

Ludkovice. Na vině je jednak poruchovost ČS, jednak dešťové odlehčování na jednotné 

kanalizaci. Celková účinnost ČOV je velmi špatná, přitékající voda je silně naředěná. 

V minulosti bylo zachyceno dokonce několik odběrů se zápornou účinností pro Pc. 
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Tab. č. 3: ČOV Provodov. Průměrné hodnoty na nátoku a odtoku a průměrné účinnosti, období 

2016–2018, odběry 4x ročně.  

 
BSK5 CHSKCr NLs N-NH4 P celkový 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

ČOV Provodov přítok  180 65 37,1 4,10 

ČOV Provodov odtok 26 83 27 18,9 2,96 

účinnost odstranění (%)  44 48 42 23 

 

 

3. Rybník Olšovec 

 

Monitorovací kampaň v povodí rybníka probíhala po celý rok 2018, celkem bylo odebráno 

12 vzorků. Byly sledovány jednotlivě přítoky od všech obcí v povodí, shodou okolností každá 

z obcí leží na jiném potoce, monitoring tedy přesně ukazuje příspěvek z každé obce zvlášť. 

 

Situace v povodí je následující: Obec Podomí disponuje oddílnou kanalizací a novou ČOV  

z roku 2015 bez srážení fosforu, Obec Senetářov byla v době kampaně vybavena kanalizací bez 

ČOV zaústěnou do Senetářovského potoka, v obci Krasová byla splašková kanalizace 

zakončená drobnou ČOV z roku 1993. Obec Kotvrdovice je malou částí odkanalizována na 

novou kořenovou ČOV, větší část je jednotnou kanalizací svedena na biologický rybník, který 

je průtočný na místní vodoteči. 

Kampaň zahrnula i zemědělskou část povodí, kterou odvodňuje potok Podomský (profil 

Podomský nad Podomím). V povodí nad tímto profilem není žádná obec ani osada, téměř celá 

plocha je zemědělsky obdělávaná, nad profilem se nalézá menší rybník. 

 

Graf č. 5: Koncentrace Pc v povodí rybníka Olšovce, leden až prosinec 2018 
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Graf č. 6: Bilance Pc za sledované období v povodí rybníka Olšovce, duben až prosinec 2018 

 
 

Výsledky ukazují velmi nízké koncentrace přitékající ze zemědělského povodí a rybníka, 

naopak extrémně vysoké hodnoty nad všemi sledovanými obcemi. Jedinou výjimkou je 

Kombutský potok s kořenovou čistírnou pro malou část obce Kotvrdovice – tato ČOV byla 

postavena nedávno, zřejmě ještě nedošlo k nasycení filtračního substrátu. Do budoucna se 

předpokládá podstatné zhoršení toku. 

Ze sledovaných obcí vychází nejlépe Podomí, které disponuje oddílnou kanalizací a novou 

ČOV (před rokem skončil zkušební provoz). Tok je ale i tak v podstatě zničen, neboť je příliš 

drobný na dostatečné naředění OV. Bez srážení fosforu činí průměrná koncentrace Pc na 

odtoku cca 8 mg/l, průměrný průtok v potoce byl v roce 5 l/s. 

 

Tab. č. 4: ČOV Podomí, ČOV Krasová a biologický rybník Kotvrdovice. Průměrné hodnoty na 

nátoku a odtoku a průměrné účinnosti, období 2017–2018, odběry 2x ročně.  

 
BSK5 CHSKCr NLs N-NH4 

P 

celkový 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

ČOV Podomí přítok  1060 408 75,5 14,33 

ČOV Podomí odtok 5 68 7 0,4 6,98 

účinnost odstranění (%)  94 98 99,5 48 

ČOV Krasová přítok  2501 1033 37,8 15,02 

ČOV Krasová odtok 12 72 34 0,4 4,61 

účinnost odstranění (%)  89 87 99 52 

ČOV Kotvrdovice přítok  239 117 61,8 4,21 

ČOV Kotvrdovice odtok 14 51 9 11,6 1,63 

účinnost odstranění (%)  50 36 46 48 
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ČOV Podomí funguje velice dobře, účinnost u uhlíkatého znečištění, NL a amonných iontů je 

velmi vysoká. Bez srážení fosforu však ČOV dosahuje pouze cca 50 % účinnosti pro Pc. Do 

toku tak odchází vysoká koncentrace Pc a vzhledem k malému naředění jsou hodnoty 

v recipientu extrémní. 

Na ČOV Krasová je podobná situace, účinnost u uhlíkatého znečištění je menší. Obec Krasová 

se však v roce 2019 přepojí kanalizačním sběračem na ČOV Jedovnice, tedy mimo povodí 

rybníka Olšovec. 

Biologický rybník v Kotvrdovicích je největším problémem v povodí, a to nejen vzhledem 

k Pc, ale i k obsahu amonných iontů. Koncentrace Pc i N-NH4 jsou velmi vysoké, navíc 

z rybníka odtéká přímo recipient, nedochází zde k dalšímu ředění. Maximální naměřená 

koncentrace N-NH4 v toku byla 22 mg/l. 

 

Shrnutí a závěr 

 

VN Bojkovice 

Jednoznačně největším zdrojem fosforu je kořenová ČOV Hostětín. Ostatní části povodí (lesní 

plochy, zemědělské pozemky i samotné území vesnice bez ČOV) jsou bilančně nevýznamné. 

Koncentrace Pc v toku jsou velmi vysoké, naprosto neuspokojivé pro přítok do vodárenské 

nádrže. Kořenová čistírna má malou účinnost odstraňování pro Pc a amonné ionty. V roce 2019 

dojde k jednání s obcí o technických změnách na čistírně, Povodí Moravy, s.p. preferuje 

výstavbu nové m/b ČOV a rekonstrukci kanalizace na oddílnou. 

 

VN Ludkovice 

Největším bilančním zdrojem Pc je čistírna Provodov a odlehčování na konci kanalizace. Části 

povodí s lesem, pastvou a roztroušenou zástavbou jsou bilančně nevýznamné. Kanalizace je 

výrazně zatížena balastními a srážkovými vodami, nátok je silně naředěn, účinnost u všech 

sledovaných parametrů je velmi malá. Protože velká část odpadních vod končí v toku ještě před 

ČOV, případně jsou OV vypouštěny do toku při výpadku ČS, je vodárenský tok velmi 

znečištěn. ČOV Provodov opakovaně nesplňuje předepsané limity na odtoku ve všech 

parametrech. 

ČOV Řetechov produkuje velké koncentrace Pc na odtoku a díky tomu jsou velké koncentrace i 

v recipientu, bilančně je ale tato část povodí málo významná. 

 

Rybník Olšovec 

Tok se zemědělským povodím a rybníkem a tok s nově založenou kořenovou ČOV mají velmi 

nízké koncentrace Pc a jsou bilančně nevýznamné. Všechny ostatní profily pod obcemi Podomí, 

Krasová, Kotvrdovice a Senetářov mají velmi vysoké hodnoty Pc, které se blíží spíše vodě 

odpadní než povrchové. To stejné platí pro amonné ionty, které jsou zejména pod 

Kotvrdovicemi extrémní. 

ČOV Provodov funguje velmi dobře, kvůli absenci srážení však odstraňuje Pc pouze s asi 50% 

účinností, do toku odchází v průměru 7 mg/l. Vysoké hodnoty fosforu se promítají do masové 

produkce sinic v Podomském rybníku ležícím cca 200 m pod ČOV, spolu s biomasou sinic 

dochází opět k produkci BSK5 a NLs. 

ČOV Krasová rovněž čistí Pc s malou účinností, obec však bude přepojena na ČOV Jedovnice 

mimo povodí rybníka. 

Obec Senetářov není čištěna, je částečně zkanalizována, je to druhý největší zdroj fosforu 

v bilanci rybníka. Obec se v roce 2019 rovněž napojí na ČOV Jedovnice. 

ČOV Kotvrdovice (biologický rybník) odstraňuje OV velmi špatně, rybník je průtočný na 

místní vodoteči (Kotvrdovický potok), kde jsou hodnoty znečištění velmi vysoké, zejména u Pc 

a N-NH4. Obec je největším přispěvovatelem k přísunu Pc do rybníka Olšovec.  
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Obec Kotvrdovice byla oslovena spolu s Krasovou a Senetářovem pro napojení na ČOV 

Jedovnice, na rozdíl od těchto dvou ale tuto možnost nevyužila. Po napojení Senetářova a 

Krasové na ČOV Jedovnice a po zavedení srážení Pc v Podomí tak bude jediným významným 

zdrojem fosforu pro rybník. Bohužel ČOV Jedovnice současně prochází intenzifikací, při které 

se již s Kotvrdovicemi nepočítá, možnost zbavit rybník Olšovec nadbytku živin je tak zmařena 

na desítky let dopředu. 

 

Povodí uvedených vodních nádrží jsou zatěžována celkovým fosforem téměř výhradně 

kvůli komunálním zdrojům znečištění. Tyto zdroje produkují velmi vysoká množství Pc (a 

někdy i dalších látek), vodárenské přítoky proto zcela nevyhovují požadavkům těchto 

nádrží. Všechny tři zmíněné nádrže zvýšeným přísunem fosforu trpí, u VN Bojkovice a 

Ludkovice je poškozena funkce vodárenská, u rybníka Olšovec je dlouhodobě 

znemožněna funkce rekreační. 

 

Některé ČOV nesplňují předepsané limity. U žádné z nich není předepsán limit pro fosfor, 

takže k poškozování nádrží dochází v souladu s legislativou. Tento stav není udržitelný, 

neboť jsou touto benevolencí narušována práva ostatních subjektů, které mají k nádržím 

vztah. 
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Problematika monitoringu mikropolutantů v OV a kalech 

 

Prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Klára Jagošová, Ing. Jan Foller 

 

Abstrakt 

Tato studie se zabývala zkoumáním přítomnosti steroidních hormonů, patřících do skupiny 

endokrinních disruptorů (látek schopných interferovat s přirozeným endokrinním systémem 

živých organismů) v čistírenském kalu. Vzorky kalu pocházely z ČOV Tetčice a byly odebírány 

v období 22.8.-12.10.2017. Po lyofilizaci, ultrazvukem podpořené extrakci, přečištění pomocí 

extrakce tuhou fází, derivatizaci a finální analýze pomocí plynové chromatografie 

s tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí stanoveno 5 syntetických 

(17α-ethinylestradiol, diethylstilbestrol, progesteron, mestranol a norethindron) a 4 přírodní 

steroidní hormony (estron, 17-estradiol, 17-estradiol a estriol). 

 

Úvod 

Přítomnost mikropolutantů v odpadních vodách vyvolává již delší dobu značný zájem odborné 

veřejnosti, který souvisí s prohlubujícím se poznáním jejich negativních vlivů nejen na vodní 

biotu, ale i na člověka. Tato skupina látek je přitom značně široká a velice různorodá, takže 

jejich analytické stanovení je značně náročné i s přihlédnutím k různorodosti matric, v nichž se 

vyskytují (voda povrchová, podzemní, pitná i odpadní, půda, kaly, exkrementy lidské i zvířecí, 

živočišné i rostlinné tkáně) a k nutnosti stanovovat stopové až ultrastopové koncentrace. Dalším 

komplikujícím faktorem je skutečnost, že mnohdy je zapotřebí sledovat nejen původní aktivní 

složky, ale i jejich metabolity a produkty abiotických transformací, které mohou vykazovat 

citelně vyšší negativní efekty. Otázka poznání osudu mikropolutantů v odpadních vodách pak 

získává rovněž na naléhavosti vzhledem k současné tendenci vyčištěné odpadní vody znovu 

využívat, a rovněž v souvislosti s očekávanými legislativními změnami ohledně používání 

upravených kalů z ČOV jako hnojivo v zemědělství. 

Tato studie byla zaměřena na výskyt steroidních hormonů v čistírenských kalech. Steroidní 

hormony jsou skupinou biologicky aktivních látek, které mohou narušovat přirozený endokrinní 

systém organismů. Souhrnně tyto látky označujeme jako endokrinní disruptory. Jejich aktivita 

je znatelná již ve velmi nízkých koncentracích, např. při koncentraci na hladině ppt byla 

prokázána exprese vitellogeninu u samců druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový), u 

rostlin dochází v důsledku expozice ke zrychlení růstu [1]. Za endokrinní disruptory s 

nejsilnějšími účinky jsou považovány syntetické hormony, které se používají jak hormonální 

antikoncepce a rovněž jsou obsaženy v prostředcích hormonální substituční terapie. Jedná se 

především o 17α-ethinylestradiol [2], dále byly sledovány diethylstilbestrol, progesteron, 

mestranol a norethindron. Steroidní hormony jsou rovněž produkovány lidmi i zvířaty, a to po 

celý život. Sestava a množství hormonů závisí na pohlaví jedince, věku, stavu a vývoji 

reprodukčního systému a u zvířat i na druhu. Z těla jsou hormony vylučovány močí a v menší 

míře fekáliemi. V moči jsou hormony obsaženy ve formě inaktivních konjugátů, které mohou 

být dekonjugovány bakteriemi aktivovaného kalu (enzymatickou hydrolýzou) zpět na volnou 

aktivní formu [3, 4]. Z této skupiny byly do studie zahrnuty estron, 17-estradiol, 17-estradiol 

a estriol. Chemické vzorce sledovaných sloučenin jsou uvedeny na Obr. 1. 
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Steroidní hormony jsou prostřednictvím odpadních vod transportovány na čistírny odpadních 

vod, kde jejich osud závisí na jejich fyzikálně-chemických vlastnostech a na využívané 

technologii čištění. Obecně se pro systémy využívající aktivovaný kal uvádí účinnost eliminace 

40-96 % pro estron (E1), 40–100 % pro 17β-estradiol (E2), 40–96 % pro estriol (E3) a 40–98 % 

pro ethinylestradiol (EE2). Tradičním procesem čištění odpadních vod tedy nedochází k jejich 

kompletnímu odstranění. Protože steroidní hormony jsou obecně netěkavé látky, středně 

hydrofobní s nízkou rozpustností ve vodě a s vysokým sorpčním potenciálem, hraje významnou 

roli při jejich odstraňování z vodné fáze odpadní vody sorpce. Experimentálně bylo zjištěno, že 

až 70 % estronu (E1), 79 % 17β-estradiolu (β-E2) a 76 % 17β-ethinylestradiolu (EE2) se během 

čištění odpadní vody sorbuje na kal [5]. 

 

Obr. 1: Chemické struktury sledovaných hormonů 

    

17-ethinylestradiol Diethylstilbestrol Progesteron Mestranol 

    

Progesteron Estron Estradiol Estriol 

Do životního prostředí se tyto látky tedy dostávají vypouštěním přečištěných odpadních vod do 

recipientů a také aplikací čistírenských kalů a hnoje hospodářských zvířat na zemědělské 

plochy [1, 6]. 

Nejvíce informací je ohledně negativního vlivu steroidních hormonů na vodní ekosystémy. Již 

koncentrace ethinylestradiolu řádu desetin ng/l způsobují např. u plotice obecné (Rutilus 

rutilus) expresi samičího proteinu vitellogeninu u samců, což vede k feminizaci samců a 

následně ke snižování plodnosti. U žab byly za obdobných podmínek pozorovány poruchy 

vývoje pohlavních orgánů, snížení plodnosti a feminizace samců [7]. Progesteron pak může 

zvyšovat nitrooční tlak u lvů [8]. 

Experimentální část 

Vzorky kalu (celkem 30 vzorků ze vstupu a výstupu stabilizace kalu čistým kyslíkem) byly 

odebírány pracovníky VAS na ČOV Tetčice. Vzorky byly dodány do laboratoře v 

jednolitrových skleněných lahvích s teflonovým uzávěrem. Kal byl vysušen pomocí lyofilizace 

na přístroji Christ Epsilon 2 10 D LSC plus. Do Petriho misek bylo dávkováno vždy 100 ml 

kalu pomocí odměrného válce. V první fázi byl proveden zámraz na -35 °C při tlaku 1 mbar. 

Během primárního sušení se teplota zvýšila až na -25 °C. Během sekundárního sušení byla 

udržována teplota -25 °C a tlak se snížil až na 0,01 mbar. Teplota vymražovací komory byla 

konstantně udržována na -90 °C.  Po lyofilizaci byly vzorky rozetřeny ve třecí misce a 

uschovány ve skleněných lahvičkách při teplotě 4 °C.  

K izolaci sledovaných látek bylo využito ultrazvukem podpořené extrakce. 1 gram lyofilizátu 

byl extrahován 50 ml směsi aceton : hexan (1:1, v/v) v ultrazvukové lázni po dobu 30 minut. 
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Extrakt byl přelit přes bezvodý síran sodný, jeho objem byl zredukován na rotační vakuové 

odparce a dosušen pod proudem dusíku. 

Odparek byl následně přečištěn pomocí extrakce tuhou fází (SPE) s využitím kolonek 

SupelHLB. Kolonky byly kondicionovány 5 ml acetonitrilu, 5 ml acetonitrilu s 1 % NH4OH (95 

: 5, v/v) a 5 ml směsi ACN : voda (1 : 9, v/v). Poté byl nanesen odparek rozpuštěný v 10 ml 

směsi ACN: Milli-Q (1 : 9, v/v). Následovalo promytí 5 ml Milli-Q vody a eluce 10 ml 

acetonitrilu s 1 % NH4OH (95 : 5, v/v). Přečištěná frakce byla odpařena dosucha pod proudem 

dusíku za mírně zvýšené teploty.  

Před plynově chromatografickou analýzou byl vzorek derivatizován. Odparek po SPE byl 

rozpuštěn v 250 μl pyridinu a přenesen do vialky o objemu 1,8 ml. Po přídavku 150 μl 

derivatizačního činidla BSTFA byla vialka uzavřena víčkem a inkubována v sušárně při teplotě 

70 °C po dobu 60 min. Poté byl vzorek ihned analyzován. 

K finální analýze byl využit přístroj EVOQ firmy Bruker, což je plynový chromatograf 

s hmotnostně spektrometrickou detekcí na bázi trojitého kvadrupolu. Separace byla prováděna 

na kapilární koloně SLB™ - 5ms o rozměrech 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm v nosném plynu 

heliu s konstantním průtokem 1 ml/min. Dávkován byl 1 µl vzorku bezděličově, kolona byla 

programována od 90 °C (1 min) do 300 °C s gradientem 10 °C/min a s 13minutovou finální 

izotermou. Separované složky byly ionizovány elektronovou ionizací, k detekci byl využit 

trojitý kvadrupól v módu MRM, kdy byly v prvním kvadrupólu v příslušném časovém intervalu 

izolovány prekursorové ionty pro každou sledovanou sloučeninu, v druhém kvadrupólu byly 

kolizí s atomy argonu fragmentovány a třetí kvadrupol sledoval charakteristický fragment. 

Tento způsob umožňuje dosáhnout nejlepších mezí detekce. 

 

Výsledky a diskuse 

Získané výsledky jsou uvedeny v Tabulce 1. Údaje jsou průměrem ze dvou paralelních 

stanovení. V žádném ze třiceti vzorků se nepodařilo detekovat norethindron a mestranol, 

progesteron byl přítomen pouze v jednom vzorku, proto tyto sloučeniny nejsou v tabulce 

uvedeny. 

Naopak ve všech vzorcích se vyskytoval estron, 17α-estradiol (<182,63 ng·g-1), 17β-estradiol 

(<6,9 ng·g-1) a estriol (<9,57 ng·g-1). Ve 26 vzorcích byl stanoven 17α-ethinylestradiol (<2,16 

ng·g-1) a v 18 vzorcích se nacházel diethylstilbestrol (<7,15 ng·g-1).  

Koncentrace estronu jsou značně variabilní a lze konstatovat, že jsou vyšší ve vzorcích se 

sudým číselným označením (vzorky odebírané na výstupu) než v lichých (vzorky odebírané na 

vstupu). To může být způsobeno skutečností, že estron je produktem mikrobiální degradace 

estradiolu, ale i ethinylestradiolu [9]. 

Poměrně stabilní koncentrace 17-estradiolu (okolo 159 ng·g-1) jsou překvapující. Tato 

sloučenina je asi 100x slabší estrogen než jeho epimer 17β-estradiol. Je rovněž známa pod 

komerčním označením Alfatradiol a využívá se v prostředcích proti plešatění. 

17-estradiol (někdy označovaný zkráceně pouze jako estradiol) byl nacházen v koncentracích 

o dva řády nižších, s minimem 0,66 a maximem 6,9 ng·g-1. Zde lze pozorovat opačný trend než 

u estronu, tj. vzorky na výstupu vykazují nižší koncentrace než vzorky na vstupu. 

Nalezené koncentrace ethinylestradiolu se pohybují v koncentracích pod mez stanovitelnosti 

použití metody po 2,16 ng·g-1. Jednoznačný trend zde pozorovatelný není; vyšší koncentrace na 

výstupu by mohly být vysvětlitelné skutečností, že z lidského organismu je tato sloučenina 

vylučována ve formě glukuronidu, z něho pak může být hydrolýzou opět uvolněna. 
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Nalezené koncentrace estronu se pohybují v řádu jednotek ng·g-1 a oscilují mezi hodnotami 

2,67 a 9,57 ng·g-1. Stejně jako u estriolu lze konstatovat, že vzorky se sudým označením 

vykazují obecně vyšší koncentraci než vzorky liché, což může být opět vysvětleno tím, že 

estron je degradačním produktem estriolu [9]. 

Diethylstilbestrol byl prokázán v koncentračním rozsahu od hodnot pod mezí kvantifikace 

použité analytické metody po 7,15 ng·g-1. V porovnání koncentrací na vstupu a výstupu nelze 

nalézt žádný významný trend. 

Tabulka 1: Přehled výsledků 

Popis 

vzorku 

Koncentrace [ng·g-1 lyofilizátu] 

Estron 
17α- 

estradiol 

17β- 

estradiol 

Ethinyl-

estradiol 
Estriol 

Diethyl-

stilbestrol 

Kal_01 3,91 170,13 4,01 1,68 2,67 0,13 

Kal_02 4,33 150,23 3,15 <LOQ 3,71 <LOQ 

Kal_03 11,45 156,59 3,48 <LOQ 3,37 0,33 

Kal_04 10,15 182,63 2,95 1,19 3,02 0,58 

Kal_05 15,56 173,92 2,35 0,45 3,83 2,58 

Kal_06 112,38 162,91 0,90 1,09 5,30 0,99 

Kal_07 6,97 149,06 1,92 0,17 4,02 <LOQ 

Kal_08 188,84 177,36 0,71 0,43 5,06 4,04 

Kal_09 5,78 167,50 1,75 0,40 4,40 <LOQ 

Kal_10 154,00 157,18 1,66 1,57 5,61 2,79 

Kal_11 11,12 168,86 2,49 0,72 3,53 2,34 

Kal_12 113,76 142,22 1,60 1,51 3,86 5,18 

Kal_13 5,92 156,18 0,89 <LOQ 3,78 4,65 

Kal_14 88,19 144,23 1,32 0,67 5,14 3,02 

Kal_15 6,13 163,74 3,53 0,87 4,13 <LOQ 

Kal_16 43,60 170,90 0,88 0,53 5,85 1,72 

Kal_17 5,60 153,36 2,98 <LOQ 3,89 1,33 

Kal_18 67,15 154,55 2,24 <LOQ 3,82 <LOQ 

Kal_19 4,42 145,86 2,06 0,27 2,77 1,09 

Kal_20 26,77 155,27 1,27 0,39 4,02 0,86 

Kal_21 4,82 139,44 4,13 0,37 2,76 <LOQ 

Kal_22 447,88 158,52 2,15 1,53 3,96 2,04 

Kal_23 7,20 179,32 4,17 0,56 3,33 <LOQ 

Kal_24 129,14 181,63 0,99 1,59 5,03 <LOQ 

Kal_25 1,69 142,75 0,66 0,98 5,33 <LOQ 

Kal_26 105,72 154,74 3,82 0,48 2,95 0,96 

Kal_27 2,96 129,62 1,52 0,64 2,96 <LOQ 

Kal_28 161,48 138,64 4,93 2,16 5,71 <LOQ 

Kal_29 4,29 177,38 3,97 1,92 8,85 <LOQ 

Kal_30 176,23 165,06 6,90 2,02 9,57 7,15 
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Závěr 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že monitoring přítomnosti mikropolutantů v odpadních vodách a 

čistírenských kalech je činností značně náročnou jak po stránce časové, tak i finanční, přičemž 

samozřejmým předpokladem je vysoce kvalitní přístrojová technika s vysoce kvalifikovanou 

obsluhou. Nicméně v souvislosti s očekávanými legislativními změnami ohledně využívání 

kalu i s postupným uplatňováním prvků cirkulární ekonomiky bude nutno tuto problematiku 

sledovat v potřebné šíři, kterou je dosti obtížné odhadnout vzhledem k rozrůstající se skupině 

nových environmentálních kontaminantů (Emerging Pollutants), označované jako PPCP 

Pharmaceuticals and Personal Care Products, ke které výrazně přispívají jak aktivity 

kosmetických, tak i farmaceutických firem uvádějících na trh stále nové a lepší prostředky 

nejrůznějšího určení. 

Na základě publikovaných dat lze rovněž konstatovat, že nízkozatížené systémy ČOV 

s dlouhou dobou kontaktu odpadních vod s biomasou během procesu čištění, vykazují lepší 

účinnost v eliminaci mikropolutantů než systémy s vyšším zatížením, jak tomu může být 

například u ČOV sledujících pouze vysokou účinnost odstraňování amoniakálního dusíku bez 

důrazu na účinnou denitrifikaci, která vyžaduje čas. Tato skutečnost by měla být do budoucna 

zohledněna v návrhu nových rekonstrukcí nebo staveb ČOV. 
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Abstrakt 

 

Užití membránových technologií v úpravárenství a čistírenství, tj. při přípravě pitné a 

technologické vody o různé požadované kvalitě a při čištění odpadních vod je celosvětově 

jednou z nejrozvinutějších oblastí využití separačních membrán. Uvádí se, že pokrývá více než 

50% aplikací průmyslového využití membránových separací. V tomto příspěvků jsou nejprve 

stručně charakterizovány milníky zavádění membránových separací do procesů úpravy a čištění 

odpadních vod. Poté jsou obecně popsány tlakové membránové procesy a možnosti jejich 

využití v dané oblasti. Pozornost je zaměřena především na využití reverzní osmózy při 

zpracování výluhů ze skládek komunálního odpadu a na využití aerobních membránových 

bioreaktorů v jak v domovních čistírnách, tak i v komunálních a průmyslových čistírnách 

odpadních vod. Nejdůležitějším klíčem k úspěšné realizace membránového procesu je 

stanovení optimálních provozních parametrů membránové separační jednotky v návaznosti na 

zdrojovou technologii čištění odpadní vody. Přitom se často nevyhneme experimentálnímu 

získání či ověření potřebných údajů. 

 

 

Úvod 

 

Koncem osmdesátých let minulého století nastal první zlom související s průmyslovým 

nástupem využívání membránových separací, a to zejména reverzní osmózy (RO), při 

demineralizaci různých typů procesních vod a při odsolování mořské vody. V současnosti je 

více než polovina celosvětově provozovaných jednotek pro odsolování mořské vody založena 

na membránové RO demineralizaci [1]. Například RO odsolovací jednotka mořské vody 

„Ashkelon SWR“ Izrael, dokončená v roce 2008 pro ilustraci produkuje 330 tis. m3 pitné vody 

za den (tj. cca 13% spotřeby všech izraelských domácností) prodávané distribučním 

společnostem za cenu $0,52 m3 produkované vody2. Souběžně s tím RO nahradila řadu 

ionexových technologií využívaných v průmyslu i energetice [1,2,3].   

Další zlom nastal po roce 1994 v souvislosti s dosud nejvýznamnějším případem infekce 

kryptosporidiózou z pitné vody, kdy bylo v Milwaukee (Wisconsin, USA) infikováno více než 

400 000 obyvatel a kryptosporidióza byla příčinou úmrtí téměř 100 osob [4]. Ukázalo se, že 

membrány pro tlakové membránové procesy (TMP) lze považovat za téměř absolutní bariéru 

cystám i oocystám parazitických prvoků Cryptosporidium a Giardia. Například již při 

mikrofiltraci (velikost pórů membrány je řádově desetiny mikrometru) je separační účinnost 

procesu vůči prvokům 6 log. Proto jsou v této souvislosti membrány často označovány jako 

prostředky fyzikální desinfekce. Následně přijatá legislativní opatření (zejména v severní 
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Americe) byla příčinou nebývalého rozvoje mikrofiltračních a ultrafiltračních zařízení 

zařazených do úpravárenských technologií. V současnosti nacházejí tato zařízení uplatnění i při 

zpracování šedých a dešťových vod. 

Dalším milníkem byl přechod do nového tisíciletí. V té době se začaly průmyslově využívat 

membránové bioreaktory (MBR) při čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. 

Odhaduje se, že touto technologií jsou v současnosti zpracovávány 3 až 4% produkovaných 

odpadních vod. V roce 2018 bylo například celosvětově v provozu více než 30 velkých MBR 

ČOV s kapacitou větší než 100 tis. m3/den [5]. Největší z nich je Beihu WWTP (Hubei, Čína) 

s kapacitou srovnatelnou s novou vodní linkou ÚČOV Praha (cca 800 tis. m3/den). Výstavba 

obdobné MBR ČOV probíhá ve Stockholmu; v tomto roce bude dokončena její první část.  

Tyto velké aplikace značně akcelerovaly jak trh s membránami a membránovými zařízeními, 

tak i základní a aplikovaný výzkum v této oblasti. Výsledkem je, že na straně nabídky, tj. 

producentů membrán, zařízení a technologií, jsou k dispozici nové odolnější materiály 

membrán, jejich antifoulingové úpravy a nízkotlaká provedení (robustní ultratenké membrány). 

Přitom v některých případech dochází i k poklesu ceny membrán, který souvisí zejména 

s rozsahem a centralizací jejich produkce. Z hlediska technologického nasazení byly 

vypracovány a ověřeny metodiky testování a návrhu jednotlivých procesů, zvládnuta 

předúprava nástřiku a související čistící postupy. Kvalitní vývojové a dodavatelské firmy se 

produktově a technologicky úzce specializují s cílem zvládnutí i všech souvisejících procesů 

zvažované technologie. Zároveň je ve zvýšené míře uplatňována modularita, unifikace a 

automatizace. Rozumně je zvládán i transfer znalostí na národní i nadnárodní úrovni. Z hlediska 

technologického je stávající etapa rozvoje též charakterizována nástupem integrace 

membránových procesů do složitějších výrobních celků. 

Je však třeba konstatovat, že membránové separace nejsou žádnou zázračnou technologií, která 

postupně nahradí všechny stávající postupy. Stejně jako jiné čistírenské a úpravárenské 

technologie mají nejen řadu výhod, ale i limitací. V ČR zavádění těchto technologií zpravidla 

naráželo na přetrvávající všeobecné povědomí, že se jedná o technologie investičně a provozně 

drahé a často i méně spolehlivé. Řada nových a úspěšných membránových instalací 

v posledních 5 letech však naznačuje změnu trendů v této oblasti. 

V další text a zejména související přednáška se budu zabývat principy a možnostmi využití a 

specifiky tlakových membránových procesů. Zaměří se především na použití reverzní osmózy 

při zpracování výluhů ze skládek komunálního a průmyslového odpadu a na využití 

membránových bioreaktorů při zpracování odpadních vod v ČOV. 

 

Tlakové membránové procesy 

 

Jako tlakové membránové procesy se zpravidla označují čtyři typy separačních technik: 

mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO). Jejich 

společným znakem je, kromě použití polopropustné membrány jako separačního elementu, 

aplikace tlakového rozdílu jako hnací síly transportu tekutiny (permeátu) membránou. 

Vzájemná odlišnost spočívá ve velikostech používaných tlakových rozdílů, vlastnostech 

membrán (zejména velikosti pórů) a převažujícím transportním mechanismu. Schématicky je 

dělení směsí látek pomocí tlakových membránových separačních procesů znázorněno na 

obrázku 1.  
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Obr. 1: Separace látek pomocí tlakových membránových procesů  

 

 

 

V posledním desetiletí se v souvislosti s TMP často hovoří i o přímé osmóze („osmosis“, 

„direct osmosis“ a nejčastěji „forward osmosis“, dále jen FO) a tlakově zpomalené osmóze 

(„pressure retarded osmosis“, dále jen PRO). Při FO prochází voda (rozpouštědlo) 

semipermeabilní membránou z roztoku o nižší koncentraci rozpuštěných látek do roztoku s 

vysokou koncentrací ve snaze o vyrovnání (přiblížení) koncentrací na obou stranách membrány. 

Separační membrána je v tomto případě propustná pro rozpouštědlo a méně propustná nebo 

nepropustná pro rozpuštěné látky. Velikost osmózy je dána rozdílem koncentrací a následně 

osmotických tlaků na obou stranách polopropustné membrány. Technické využití tohoto 

procesu je závislé zejména na nalezení způsobu, jak efektivně oddělit prošlé rozpouštědlo od 

koncentrovanějšího, tzv. „tažného“ roztoku. Jako tažné roztoky se nově kromě solných a 

cukerných roztoků používají i některé typy iontových kapalin, zwitter-ionty a tenzidy. PRO je 

pak proces úzce navazující na FO. Při PRO se přeměňuje část osmotického tlaku vznikajícího v 

koncentrovanějším roztoku na jeho hydrostatický tlak, který může být využit standardním 

postupem například pro produkci elektrické energie.   

Separační membrány nikdy nemají všechny póry stejné velikosti. Distribuce velikosti pórů 

membrány může být u provozních membrán velmi široká (často zahrnuje téměř jeden řád). 

Také částice obsažené v separovaném systému nejsou stejně velké a mohou mít i rozdílné 

povrchové vlastnosti, difuzivitu či náboj. Jsou tak často vytvářeny podmínky, při kterých část 

separovaných částic prochází membránou do permeátu. Proto je důležitou charakteristikou 

membránového separačního procesu účinnost odstranění dané komponenty neboli selektivita 

membrány. Ta se nejčastěji vyjadřuje retencí (rejekcí) membrány R pro danou složku, která 

určuje, jaký podíl z částic přicházejících v nástřiku je membránou zadržen. 

𝑅 = (1 −
𝐶𝑃

𝐶𝑅
) ∙ 100       [%] , 

kde CP je koncentrace komponenty v permeátu a CR je její koncentrace v retentátu (nástřiku). 

Pro vyjádření účinnosti odstranění patogenů se často používá i pojem log odstranění, což je 

hodnota −𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑃 𝐶𝑅⁄ ). Pak například dříve uvedené odstranění 6 log odpovídá rejekci 

membrány R=99,9999%, což je snížení koncentrace patogenů o 6 řádů. V membránové 
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literatuře se setkáváme i s pojmem cut-off hodnota (MWCO – molecular weight cut-off), česky 

též dělící schopnost membrány, která udává, že molekuly s molekulovou hmotností přesahující 

MWCO by měly být membránou zadrženy. Tento parametr je nutno brát s rezervou, svou roli 

tu hraje nejen celková molekulová hmotnost, respektive velikost molekuly, ale i její tvar.  

Důležitou charakteristikou membránového procesu je intenzita toku permeátu J, která je 

definována jako množství permeátu protékající jednotkovou plochou membrány za jednotku 

času. Intenzita toku permeátu je pro tlakové membránové separační procesy funkcí hnací síly 

procesu, tj. tlakového rozdílu P nad a pod membránou (zmenšeného případně o vliv 

osmotického tlaku π), dynamické viskozity permeátu μ a odporu vůči toku permeátu Rc. Ten 

je dán zejména vlastnostmi membrány a vrstvy, která se případně vytvoří (zachytí) v průběhu 

děje uvnitř membrány, na jejím povrchu nebo v její těsné blízkosti. 

𝐽 =
∆𝑃 − ∆𝜋

𝜇𝑅𝑐
 

 Zprostředkovaně tak může být hodnota J při vlastním separačním procesu i funkcí času, 

teploty, charakteru toku v nástřikovém kanále a hodnoty koncentrace, náboje nebo dalších 

vlastností separovaných komponent. Z předchozí rovnice vyplývá, že průtok permeátu 

membránou je přímo úměrný aplikovanému tlakovému rozdílu. To znamená, že čím vyšší je 

tlakový rozdíl, tím je vyšší i hodnota intenzity toku permeátu. Pokud ovšem sledujeme závislost 

ustálené hodnoty intenzity toku permeátu na tlakovém rozdílu při vlastní separaci 

vícesložkového systému, získáme zcela odlišnou závislost, neboť jak osmotický tlak, tak i 

odpor Rc jsou obvykle funkcí času. Typický průběh závislosti J-ΔP je pro jednotlivé tlakové 

membránové procesy znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 2: Závislost ustálené hodnoty intenzity toku permeátu na tlakovém rozdílu při tlakových a 

osmotických membránových procesech 

 

Po dosažení určité, limitní hodnoty tlakového rozdílu další zvyšování tlakového rozdílu nevede 

k vyšším hodnotám intenzity průtoku permeátu. To je dáno zejména tím, že proces je v tomto 
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okamžiku limitován velikostí zpětného transportu hmoty z mezní vrstvy v těsné blízkosti 

membrány do hlavního proudu nástřiku, který cirkuluje podél membrány. Tento transport je 

závislý především na vlastnostech separovaných látek a hydrodynamice toku v nástřikovém 

proudu. 

Při návrzích membránových jednotek je dalším důležitým parametrem konverzní poměr X 

(stupeň využití nástřiku, recovery), který udává poměr mezi množstvím permeátu a množstvím 

přicházejícím do systému jako nástřik. Je zřejmé, že X může nabývat hodnot od nuly do jedné, 

respektive od 0 do 100%. Čím vyšší je hodnota X, tím je lepší využití nástřiku, vyšší 

koncentrace odseparovaných látek v retentátu a zároveň nižší celkové množství retentátu. Na 

druhé straně je při vyšších hodnotách konverzního poměru vyšší osmotický tlak systému a vyšší 

riziko zanášení membrán. Konverzní poměr se obvykle pohybuje v rozmezí od 40 do 90 %.  

Stanovení optimálních provozních parametrů membránové separační jednotky, počínaje 

výběrem membrány, určením tlakového rozdílu, konverzního poměru, hydrodynamikou toku 

v nástřikové štěrbině, či frekvencí a způsobem regenerace (čištění) membrán musí být součástí 

zodpovědného návrhu membránové separační jednotky. S výjimkou návrhu jednoduchých RO 

jednotek se obvykle nevyhneme experimentálnímu získání či ověření potřebných údajů. 

 

Zpracování výluhů ze skládek odpadů  

 

Průsakové vody (výluhy) ze skládek komunálních odpadů jsou velmi složitý systém, který 

obsahuje různé látky v závislosti na stáří skládky, sezónních klimatických podmínkách a typu 

odpadu. V důsledku toho jsou skládkové výluhy obvykle toxické a nebezpečné pro životní 

prostředí. Jejich zpracování je komplikované a vždy vyžaduje kombinaci několika separačních 

metod. Obecně používané metody pro nakládání s odpadními vodami (například aerobní nebo 

anaerobní biologický rozklad a standardní fyzikálně-chemická úprava) neumožňují dosažení 

požadovaných limitů určených naší legislativou pro vypouštění vyčištěných skládkových 

výluhů do recipientu. Jedno z možných řešení je jejich řízené zpracování společně s klasickými 

kanalizačními kaly, tj. čerpají se nebo převážejí do městských čistíren a zpracovávají společně s 

domovními kaly. Tento proces je obvykle spojen se značnými transportními náklady. 

Využití membránových separací, zejména reverzní osmózy pro zakoncentrovávání skládkových 

výluhů je v posledních letech standardním procesem patřícím do širokého portfolia procesů 

využívaných při zpracování skládkových výluhů [6]. V současné době je v Evropě (zejména v 

Německu, Francii, Nizozemí, Belgii a Španělsku) v provozu více než stovka RO jednotek, 

mnohé z nich po dobu delší než 10 roků. Typické příklady lze nalézt například v literatuře5,6. 

Při realizaci procesu jsou využívány různé RO moduly zahrnující například upravené trubkové 

moduly, spirálově vinuté moduly, moduly z dutých vláken a pro tuto aplikaci speciálně 

vyvinuté DT (disc-tube) moduly. Důležitý je výběr takového modulu a celkové technologie, 

aby se omezilo zanášení membrány dispergovanými látkami a tvorbě usazenin a sraženin na 

jejím povrchu. Zároveň je nezbytné, aby konstrukce modulu (zejména uchycení membrány) 

umožňovala aplikaci vysokých transmembránových tlakových rozdílů přesahujících v 

některých případech i hodnoty 100 bar.  Reverzně osmotické membrány mají obvykle retenci 

pro většinu znečišťujících látek (včetně jednomocných iontů) vyšší než 98%. Některé jednotky 

jsou konstruovány jako dvoustupňové s retencí vyšší než 99,6%. Produktem tak je permeát 

(vyčištěná voda), který splňuje ty nepřísnější normy pro vypouštění do vodoteče. Dobře 

navržené a provozované systémy pracují s konverzním poměrem 60 až 90%.  

V našich pracích [např.7] jsme se zabývali možnostmi využití kombinací membránových 

procesů elektrodialýzy a reverzní osmózy při zpracování skládkového výluhu. Pro experimenty 
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byla použita reálná průsaková voda z komunální skládky Svébořice. V navrženém 

experimentálním uspořádání je elektrodialýza využívána ke snížení solnosti skládkového 

výluhu (diluát elektrodialýzy), který je poté zakoncentrován pomocí nízkotlaké reverzní 

osmózy. Retentát z reverzní osmózy s nízkým obsahem solí a vysokým obsahem organických 

látek se vrací na skládku, zatímco permeát lze přímo vypouštět do vodoteče, nebo využívat jako 

kvalitní procesní vodu (ředění, zalévání apod). Vzniklý koncentrát z elektrodialýzy je odpadní 

produkt, který by dále mohl být likvidován ve spalovnách nebezpečného odpadu. Nebo, díky 

vysokému obsahu amoniakálního dusíku a dusičnanů, je možné v některých případech přidávat 

koncentrát spolu se splaškovou vodou do technologie biologických čistíren odpadních vod. Pro 

modelování a vyhodnocení osmotických tlaků a saturačních indexů byly použity komerční 

programy ROSA (Dow Filmtec) a Design Systems (Toray). 

Výsledky lze shrnout do následujících bodů: 

 bylo ověřeno, že při zpracování skládkových výluhů lze účinně využít elektrodialýzu i 

reverzní osmózu; heterogenní iontově selektivní membrány vyráběné společností Mega a.s. 

a polyamidové reverzně osmotické membrány RE2540-BE (CSM, Saehan, Korea) 

prokázaly dobrou selektivitu a odolnost proti nevratnému zanášení; 

 zapojením elektrodialýzy do procesu došlo ke snížení obsahu celkových rozpuštěných látek 

na 18 % jejich původní hodnoty; z výluhu byly účinně odseparovány kationty K+, Na+, 

Mg2+, NH4
+ a Ca2+, jakož i anionty Cl-, CO3

2- a SO4
2-; separace vícemocných iontů, zejména 

Fe3+, Ba2+, Sr2+ a B3+ a organických látek měla nízkou účinnost; 

 následná reverzní osmóza může být vzhledem k nízké solnosti nástřiku provozována při 

nízkých pracovních tlakových rozdílech, obvykle do 15 bar, a vysokých konverzních 

poměrech okolo 80 %; 

 průběh obou membránových procesů je ovlivňován zanášením membrán huminovými 

látkami a případným srážením některých anorganických sloučenin. Přitom nejvyšší 

náchylnost k zanášení vykazují aniontově výměnné elektrodialyzační membrány; 

 srážecí rovnováhy jsou ovlivňovány zejména hodnotou pH; pro odhad saturačních indexů 

lze využít standardní SW dodávaný výrobci NF a RO membrán; riziko vysrážení uhličitanů 

vápenatého je velké již v surových výluzích, neboť hodnota LSI je kladná a dosahuje až 

hodnotu 2,5; pro dosažení hodnoty LSI <-0,2 je obvykle nutné snížení pH všech procesních 

proudů; ve výluzích byl vysoce překročen saturační index pro síran barnatý, avšak přítomné 

fulvické kyseliny lze považovat za přirozený antiscalant, který posunuje srážecí rovnováhu 

a zabraňuje při zvažovaných koncentracích srážení síranu barnatého na povrchu membrán; 

výluhy obsahovaly zvýšené množství železitých iontů, které přesahovalo doporučované 

limity, též rejekce reverzně osmotické membrány pro bór se pohybovala v závislosti na 

konverzním poměru od 46 do 70,5 %, což jsou hodnoty výrazně nižší než pro běžné 

jednomocné i vícemocné ionty;  

 byla navržena a ověřena účinná metoda odstranění případného fyzikálního a chemického 

reverzibilního znečištění pomocí alkalického čištění. 
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Membránové bioreaktory  

 

Membránové bioreaktory v poslední době nacházejí uplatnění jak v domovních čistírnách, tak i 

v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod [3,5]. MBR jsou tak součástí 

komplexního systému, který kombinuje membránovou mikrofiltraci (popřípadě ultrafiltraci) s 

biologickým procesem využívajícím aktivovaný kal, a často i se srážecími, sorpčními nebo 

flokulačními procesy. Separační membrána v těchto zařízeních zadržuje především 

nerozpuštěné látky (zejména aktivovaný kal) a mikroorganismy, včetně těch patogenních. Při 

tomto uspořádání lze poměrně snadno měnit poměr doby zdržení kapaliny a tuhé fáze v zařízení 

a ve srovnání s klasickými postupy provozovat proces při optimálních koncentracích 

aktivovaného kalu s ohledem na konkrétní provozní zónu procesu (aerobní, anaerobní, 

nitrifikační, denitrifikační, odstraňování fosforu apod.). Koncentrace aktivovaného kalu bývá 

běžně kolem 15 g/l, nárazově i vyšší. Vyčištěná voda je permeátem z membránové jednotky. 

Při vhodně zvolené membráně je to čirá kapalina o turbiditě menší než 0,5 NTU, prostá 

patogenních organismů a bakterií.    

Z pohledu membránové části jsou MBR jsou provozovány ve třech základních technologických 

konfiguracích, a to (i) s plochými deskovými moduly, (ii) s dutými vlákny a (iii) trubkovými 

nebo vícekanálovými moduly. Všechny varianty dále mohou být obecně provozovány v tzv. 

ponorném (dead-end) režimu nebo dynamickém (cross-flow) režimu s cirkulační boční 

smyčkou. V realizovaných aplikacích se však plošné membrány používají téměř výhradně pro 

ponorné MBR, trubkové a vícekanálové moduly pro boční cross-flow systémy a pouze dutá 

vlákna lze úspěšně využívat v obou konfiguracích. 

Při výběru konfigurace je třeba nalézt kompromis mezi provozní robustností, jednoduchostí 

konfigurace a investičními i provozními náklady. U menších množství obtížně zpracovatelných 

průmyslových odpadních vod je častěji volena cross-flow konfigurace s boční smyčkou osazená 

dražšími keramickými membránami, protože je zařízení kompaktní, a i přes vyšší cenu 

membrán a spotřebu energie je zde výhodou možnost snadnějšího (i agresivnějšího) čištění 

membrán. Velké instalace jsou vždy založeny na provozně levnějším ponorném dead-end 

procesu. Přitom membrány z dutých vláken jsou obvykle používány u největších instalací. Pro 

běžné komunální odpadní vody je u středních a menších instalací zastoupení membrán z dutých 

vláken a plošných membrán srovnatelné. Zajímavá srovnání (včetně ekonomických) a typické 

provozní hodnoty membránových jednotek jsou uvedeny například na 

https://www.thembrsite.com/ (membrane bioreactors site). 

Při vysoké kvalitě (čistotě) odtoku z MBR technologií je v podstatě výpusť do recipientu 

ztrátou této kvality. Proto se objevuje řada studií, které jsou zaměřeny na další dočištění   

výpustě z MBR pomocí RO, NF, PRO, ED (elektrodialýzy) nebo jejich kombinací a využití 

získané vody v řadě průmyslových aplikací (např. napájecí vody).  

Novější studie [8] se zaměřují též na možnosti použití anaerobních MBR při čištění odpadních 

vod, jako prostorově nenáročnou alternativu pro produkci vyčištěné vody bez patogenů a zákalu 

a bohaté na nutrienty. Jedná se především o ponorná uspořádání, s cílem využít vznikající 

bioplyn pro čištění membrán a eliminovat nutnost čerpání kalu. Anaerobní MBR jsou ve 

srovnání s aerobními MBR provozovány při vyšších koncentracích biomasy, což ovlivňuje jak 

její reologii a následně hydrodynamiku a čerpání, tak i tendenci k zanášení membrány. Tyto 

membránové jednotky obvykle vyžadují vyšší frekvenci čištění a pečlivější optimalizaci 

provozu v oblasti pod kritickou hodnotou intenzity toku permeátu. 

 

  

https://www.thembrsite.com/
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Závěr 

 

V příspěvku prezentovány možnosti využití tlakových membránových procesů při čištění 

komunálních a průmyslových odpadních vod. Lze konstatovat, že procesy vycházející 

z reverzní osmózy a nanofiltrace lze v současné době považovat za standardní jednotkové 

operace. Své uplatnění nacházejí například při zakoncentrovávání výluhů ze skládek 

komunálního odpadu. Je zřejmé, že budoucnost mají i při následné úpravě odtoku z MBR a 

jeho využití v různých průmyslových aplikacích.  

Aerobní membránové bioreaktory se úspěšně využívají jak v domovních čistírnách, tak i 

v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod a je patrný celosvětový rozvoj trhu 

s těmito jednotkami. Aktuální výzkum je zaměřen především na anaerobní MBR.  

Nejdůležitějším klíčem k úspěšné realizace membránového procesu je stanovení optimálních 

provozních parametrů membránové separační jednotky v návaznosti na zdrojovou technologii 

čištění odpadní vody. Přitom se často nevyhneme experimentálnímu získání či ověření 

potřebných údajů. 
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ABSTRAKT 

Technologie membránového bioreaktoru je v posledních letech na velkém vzestupu, neboť již 

prokázala svoji konkurenceschopnost a technologickou, či ekonomickou smysluplnost i 

v našich podmínkách. Při požadavku na zvýšení kapacity stávající ČOV, velmi vysokou kvalitu 

vyčištěné vody či minimalizaci zastavěné plochy lze konstatovat, že MBR čistírny jsou nejlepší 

volbou. Tak, jak se povědomí o technologii a zkušenosti s ní zvětšují, dochází již také 

k realizaci větších projektů v řádech tisíců ekvivalentních obyvatel či pro komplikované 

odpadní vody. Čistírna odpadních vod v závodě Bosch Diesel Jihlava intenzifikovaná 

membránovou technologií v roce 2017 má projektovanou kapacitu 2400 EO a rekonstrukce 

zahrnovala i realizaci nové flotace pro předčištění přímo biologicky nečistitelných 

průmyslových odpadních vod. Realizace i provoz takové čistírny je pak výzvou jak pro 

dodavatele, tak pro provozovatele. 

 

ČOV Bosch Diesel Jihlava, respektive její membránová biologická linka, je v provozu již od 

února 2017, tento text se ale bude zabývat především obdobím zkušebního provozu, který trval 

jeden rok od září 2017 do září 2018. V uvedeném období musela čistírna prokázat nejen 

potřebnou účinnost čištění, schopnost stabilního provozu a také provozovatel a obsluha museli 

zvládnout přechod na nejmodernější technologii čištění odpadních vod. Během roku 

zkušebního provozu byly odtokové parametry ČOV Bosch Diesel Jihlava s rezervou pod 

nastavenými limity a i přes drobné dětské nemoci se prokázala stabilita provozu, zkušební 

provoz tak mohl být zdárně ukončen kolaudací. 

 

POPIS ČOV BOSCH DIESEL JIHLAVA 

ČOV je navržena s kapacitou 2400 EO60 a Q24 = 307,2 m3/den a je řešena jako jedna linka 

aktivace v uspořádání D-N se zdvojenou membránovou separací, takže v případě odstávky 

jedné filtrační linky může být čistírna dále provozována. Biologická část nové ČOV je 

realizována v nádržích větší ze dvou linek původní ČOV. Součástí technologie je čerpací jímka 

s havarijním přepadem do retenčního rybníka. Do čerpací jímky natéká odpadní voda ze závodu 

a také odpadní voda předčištěná na flotaci. Mechanické předčištění tvoří jemné šnekové česle 

s vrtanými otvory o průměru 2 mm. 

mailto:vojtechovsky@envi-pur.cz
mailto:vilim@envi-pur.cz
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Předčištěné odpadní vody natékají do denitrifikační části, kde je udržován kal ve vznosu 

pomocí míchadla. Dále natéká aktivační směs do nitrifikace vystrojené jemnobublinnými 

aeračními elementy Raubioxon. Zdrojem vzduchu pro aktivaci je dmychadlo (1+společná 

záloha s membránovou separací), jehož chod je řízen vloženou oxysondou. Hladina v aktivační 

nádrže je měřena tlakovou sondou.  Na konci aktivační nádrže jsou umístěna čerpadla – 2 ks 

recirkulačních čerpadel, která čerpají aktivační směs do membránových komor a čerpadlo 

přebytečného kalu s výtlakem do kalojemu. V každé ze dvou membránových komor jsou dva 

moduly BC-UF 416, což představuje celkovou filtrační plochu 1664 m2. Zdrojem vzduchu pro 

provzdušnění modulů je samostatné dmychadlo se společným záložním agregátem. Celkem 

jsou tedy instalována tři dmychadla stejného typu. Sání permeátu přes membrány zajišťují 

čerpadla s rotujícími písty, která mají možnost reverzace chodu (čerpadla jsou využívána i pro 

zpětný proplach membrán a chemický zpětný proplach). Na potrubí permeátu jsou osazeny 

automatické armatury ovládané pneupohony a ventilační válec zajišťující odvzdušnění potrubí 

permeátu, pH sonda, snímač tlaku a indukční průtokoměr permeátu. Membránové moduly mají 

integrovaný jemnobublinný aerační systém. Aerací dochází k čištění filtračních ploch membrán 

a zároveň je tím napomáháno provzdušňování aktivační směsi. Dmychadla a čerpadla jsou 

umístěna v nově vybudované zděné strojovně nad nádrží denitrifikace. 

Permeát je čerpán do nádrže permeátu, která slouží jako zásobník pro zpětné proplachy a dále 

odtéká do druhé z původních dosazovacích nádrží. Z té pak gravitačně odtéká vyčištěná voda 

přes měrný objekt do recipientu. Je naistalována ATS pro rozvod provozní vody na ostřik česlí.  

Kalové hospodářství původní ČOV bylo zachováno. Nádrže menší z původních linek byly po 

rekonstrukci částečně využity pro nově instalované fyzikálně-chemické předčištění 

průmyslových odpadních vod a byly kompletně zastropeny. Na stropě nádrží byla zbudována 

nová provozní budova pro flotační jednotku. Flotační linka nebyla součástí původní ČOV, 

průmyslové odpadní vody byly zpracovávány na flotaci v areálu závodu. V prostoru nové ČOV  

byla dále vybudována nová montovaná budova pro umístění strojních česlí a také chemického 

hospodářství ČOV. MaR a ASŘTP systém je navržen pro maximální možnost optimalizace 

technologických parametrů. Řídící systém umožňuje archivaci všech měřených parametrů a 

vzdálený přístup včetně zobrazení na smartphonech či tabletech. 

 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Q24 = 226,0 m3 v průběhu zkušebního provozu odpovídal 73,6 % projektované hodnoty, což 

odpovídá zatížení cca 1765 EO. Za celou dobu zkušebního provozu byl projektovaný Q24 

překročen pouze jednou, tato hodnota je zároveň veden jako Qd = 332,5 m3 za dobu zkušebního 

provozu. Z hodnoty projektovaného Qd se jednalo o 83,2 %. Vzhledem k charakteru ČOV (pro 

průmyslový areál) bylo v denní produkci odpadních vod zřejmé kolísání všední dny/víkendy a 

také určitá sezónní nerovnoměrnost. Vzhledem k absenci spojitosti mezi vysokými denními 

průtoky ČOV a srážkovými událostmi bylo možné konstatovat, že vnik balastních a dešťových 

vod do kanalizačního systému je zcela minimální. Po proložení denních průtoků lineární 

spojnicí trendu byl zřejmý mírný pokles, to bylo ale patrně způsobeno tím, že zkušební provoz 

nepokrývá kalendářní rok s očekávanými maximy v podzimních měsících. 
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Obrázek 1: Denní průtoky ČOV Bosch Diesel Jihlava v průběhu ZP 

 

V projektovaném i povolením ročním resp. měsíčním množství odpadních vod přiváděných na 

ČOV Bosch Diesel Jihlava byla dostatečná, vice než třetinová rezerva (vůči povolenému 

množství prakticky poloviční) pro případné navyšování počtu zaměstnanců v závodě a 

odpovídala předpokladům při zpracování projektu. Q24, který je vyjádřen mediánem denních 

nátoků také odpovídal předpokladům z projektu a zhruba plnému zatížení staré ČOV. Ačkoliv 

hodinové nátoky nelze přesně kvantifikovat – nátok není měřený a odtok není nátoku přímo 

úměrný – bylo možné konstatovat, že retenční objem aktivačních nádrží je dostatečně 

dimenzovaný a ani v hlavních denních špičkách nedochází k vyčerpání retenčního objemu. 

Filtrační výkon membránové separace je řízen hladinou v aktivaci a v průběhu celého 

zkušebního provozu bylo pouze v jednotkách případů dosaženo takové hodnoty, že došlo ke 

zvýšení filtračního výkonu na druhý stupeň. 

LÁTKOVÉ PARAMETRY 

Tabulka 1: Základní statistické zhodnocení - přítok 

 

Z výsledků rozborů přitékající odpadní vody bylo možné konstatovat několik faktů. Průměrné 

hodnoty znečištění odpovídají běžné komunální vodě, jen koncentrace CHSK jsou mírně 

zvýšené. Poměr CHSK ku BSK je v průměrných hodnotách jen mírně zhoršený (optimální je 

2:1) a je tak stále v mezích dobře biologicky čistitelné vody, nicméně v některých vzorcích se 

  
CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l) 

NL  

(mg/l) 

Ncelk 

(mg/l) 

Namon 

(mg/l) 

N-NO2  

(mg/l) 

N-NO3 

(mg/l) 

Pcelk 

(mg/l) 

Průměr 996 392 260 98 79 - - 10,8 

Minimum 465 228 152 70 59 - - 4,2 

Maximum 1430 625 500 130 101 - - 18,0 
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pohybuje mezi 3:1 až 4:1. S ohledem na kvalitní hodnoty na odtoku je ale zřejmé, že bohaté 

dimenzování aktivace stačí i k odbourání hůře rozložitelných organických látek. Poměry BSK 

ku dusíku a fosforu jsou příznivé a v průběhu zkušebního provozu nebyl důvod se domnívat, že 

by biologické procesy mohly být negativně ovlivněny nedostatkem nutrientů. Mezi 

jednotlivými vzorky bylo poměrně výrazné kolísání, a ačkoliv u vzorků s vyššími 

koncentracemi se jednalo o hodnoty nad projektovými předpoklady, nejednalo se o žádné 

extrémy.  Koncentrace dusičnanového a dusitanového dusíku byla v přítoku na ČOV prakticky 

ve všech vzorcích pod mezí stanovitelnosti, proto jsou v tabulce uvedeny hodnoty nulové a 

nejsou spočteny průměry.  

Tabulka 2: Základní statistické zhodnocení - odtok 

 

Výsledky rozborů odtoku lze označit za výborné. Nejen, že nedošlo k ani jedinému překročení 

p-limitu pro zkušební provoz, ale všechny hodnoty se dostaly i pod přísnější limity pro trvalý 

provoz. Většina hodnot nerozpuštěných látek, některé hodnoty BSK a Namon byly dokonce pod 

mezí stanovitelnosti. Vzhledem k tomu, že v průběhu zkušebního provozu došlo ke změně 

laboratoře, nejsou tyto meze stejné. Hodnoty tak byly do tabulek a průměrů počítány jako 

hodnota meze stanovitelnosti. V parametru amoniakální dusík došlo k mírným zhoršením 

v zimních měsících, i zhoršené hodnoty jsou ale stále z hlediska vodoprávního rozhodnutí 

v pořádku. Odtokové koncentrace celkového fosforu byly hluboko pod požadovaným ročním 

průměrem, což je dobré z hlediska rezervy pro případ horšího výsledku například při poruše 

dávkování. 

Tabulka 1: Průměrná účinnost čištění ve vybraných parametrech 

 

Dle platného vodoprávního rozhodnutí jsou na ČOV Bosch Diesel Jihlava požadovány vzorky 

typu A (24hodinový slévaný vzorek) v počtu 12 vzorků za rok. Vzorky typu A jsou 

reprezentativnější z hlediska vyloučení možného ovlivnění denní špičkou a podobně. Čistě 

z hlediska odtokových parametrů a účinnosti čištění bylo možné zkušební provoz hodnotit jako 

zcela bezproblémový a stabilní. Co se týká hodnot rozborů přítoku, ty byly hodnocené jako 

bezproblémové, byť s určitými výkyvy, které ale podle všeho neměly na účinnost a stabilitu 

čistícího procesu zásadní vliv. 

PROVOZNÍ PARAMETRY 

Počáteční návrh parametrů filtračního cyklu se ukázal tak robustní, že nebylo třeba do 

parametrů – především pak nastaveného fluxu – v průběhu celého zkušebního provozu nijak 

zasahovat. Membrány jsou kromě trvale vháněného vzduchu a zpětného proplachu vodou 

čištěny chemickým zpětným proplachem, tzv. CEB a v krajním případě regenerací, tj. 

namáčením celého modulu do roztoku chemikálií. Používané chemikálie jsou chlornan sodný 

(oxidační CEB/regenerace) a kyselina citronová (kyselý CEB/regenerace). Chemický zpětný 

proplach je prováděn automaticky v nastaveném časovém intervalu, chemická regenerace je 

  
CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l) 

NL  

(mg/l) 

Nanorg 

(mg/l) 

Namon 

(mg/l) 

N-NO2  

(mg/l) 

N-NO3 

(mg/l) 

Pcelk 

(mg/l) 

Průměr 37 3,9 4,2 11,5 1,27 0,067 10,5 0,74 

Minimum 15 1,0 2,0 3,0 0,04 0,011 5,0 0,05 

Maximum 52 8,9 10,0 14,0 5,30 0,120 14,0 2,51 

 

  CHSKCr BSK5 NL Namon Pcelk 

Průměrná účinnost čištění v % 96,3 99,0 98,4 98,4 93,2 

 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

69 

případně prováděna na základě vyhodnocení technologických parametrů manuálně. Regenerace 

se provádí odstavením jedné filtrační linky a namáčení v roztocích chemikálií přímo 

v membránové komoře. 

Po zahájení zkušebního provozu bylo nastavení CEB následující: oxidační CEB v intervalu 14 

dní, kyselý CEB v intervalu 14 dní s nastavením tak, aby oxidační a kyselý CEB proběhly 24 

hodin po sobě. Toto nastavení je aplikováno jako základní na většině membránových čistíren a 

podle potřeby je měněno. Od 12/2017 byl po výrazném propadu permeability interval obou 

CEBů zkrácen na 7 dní a následně i na 5. V průběhu zimních měsíců 2018 byl interval opět 

prodlužován. Na jaře 2018 byla úprava intervalů CEBu doplněna do kompetencí obsluhy. Ta 

tak má možnost reagovat na zhoršování či naopak zlepšování permeability úpravou intervalu. 

Ten se pak pohybuje většinou mezi 5 a 10 dny.  

S ohledem na efektivní využívání CEBů jako nástroje pro udržování permeability nebylo za 

dobu zkušebního provozu a ani od začátku reálného provozu membránové separace třeba 

provádět regeneraci membrán. Od počátku zkušebního provozu – a také od začátku reálného 

provozu membránové separace – byla permeabilita membrán trvale ve vysoce nadstandardních 

hodnotách v rozmezí 250 – 300 LMH/bar. 12/2017 došlo k prudkému poklesu permeability 

patrně vlivem změny charakteru odpadní vody v období před vánočními svátky. Úpravami 

intervalu CEBů se podařilo permeabilitu obnovit. V průběhu roku 2018 docházelo k menším 

výkyvům (např. vliv dávkování opěňovače, bude diskutováno níže), permeabilita se však 

prakticky trvale drží v hodnotách vysoko nad hranicí mezi optimální a sníženou permeabilitou – 

pro nastavené parametry se jedná o cca 125 LMH/bar. 

V průběhu zkušebního provozu bylo spotřebováno celkem přibližně 900 litrů chlornanu 

sodného a 825 kg kyseliny citronové pro chemické zpětné proplachy prováděné automaticky. 

Čistě z tohoto pohledu je spotřeba vyšší, což je dána nastavenou vyšší četností. Naopak ale 

nebylo prováděno žádné mimořádné čištění modulů – regenerace, intenzivní CEB, v celkovém 

výsledku tak tato čísla nijak nevybočují ze zkušeností z dalších membránových čistíren 

odpadních vod. 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Na ČOV docházelo opakovaně k závadám pojistných ventilů na potrubí permeátu, které se 

projevovalo protékáním vody tělem ventilu mimo potrubí. Patrně docházelo k proražení 

membrány ventilů vlivem nepřesného sledu kroků v řídícím systému – automatická klapka se 

zavře dříve, než se zcela zastaví čerpadlo. Předpoklad se sice nepodařilo potvrdit, chyba je 

patrně tak krátká, že v intervalu záznamu dat není zachycena. Nejprve byly opakovaně 

vyměněny ventily, následně provedena změna jejich pozice, ale finální řešení přinesla až 

výměna za jiný typ, od té doby je provoz bez problémů. 

V průběhu zkušebního provozu došlo také několikrát k potížím s PC, ve kterém je vizualizace 

řídícího systému a jsou ukládána data o provozu. Ještě před začátkem ZP došlo k přerušení 

přívodního kabelu pro provizorní velín v průběhu stavby. Po opravě PC pak došlo k dalším 

dvěma poruchám, řešeným výměnou zdroje a základní desky. Ve druhém případě došlo bohužel 

ke ztrátě archivovaných dat. 

V noci ze 14. na 15.5.2018 došlo k vypěnění ČOV tak extrémnímu, že se pěna s vyneseným 

kalem dostala i mimo nádrže ČOV. Ze strany dodavatele bylo rozborem dat z ŘS vyloučeno, že 

by příčinou byla technická závada na některém ze strojů nebo chyba řízení. Prudké vypěnění 

pravděpodobně způsobil nátok nějaké nestandardní odpadní vody – ve vzorku nátoku po 

události byly zaznamenány zvýšené koncentrace tenzidů. Provozovatel ČOV provedl 
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monitoring v závodě (chladící vody atd.), přesnou příčinu se zatím odhalit nepodařilo. Pěnění se 

v menší míře objevovalo i před tímto datem a objevuje se i nadále. V návaznosti na 

mimořádnou událost byla realizována opatření – instalace postřiku hladina a kontaktního 

pěnového čidla, které v případě vzniku pěny odstaví dmychadlo a sepne dávkování odpěňovače. 

Tato ochranná opatření nebyla původně zahrnuta v projektu. 

FLOTAČNÍ LINKA 

Flotační linka byla do areálu ČOV nově umístěna, původní flotační linka BYLA v areálu 

závodu. Využití pouze nádrží velké linky pro biologické čištění se tak uvolnily nádrže původní 

malé linky, které jsou částečně využity jako akumulace odpadních vod před flotací a 

uskladňovací nádrž flotačního kalu. Všechny nádrže původní malé linky byly zastropeny a na 

vzniklé desce byla vystavěna montovaná budova, ve které je umístěna flotační linka. 

Odpadní vody určené k předčištění na flotační lince jsou shromažďovány v nádrži v areálu 

závodu, odkud jsou řízeně přečerpávány do akumulační nádrže OV před flotací. Ta vznikla 

v jedné z nádrží původní malé linky ČOV a nachází se pod podlahou místnosti, kde je flotační 

linka umístěna. Odtud je odpadní voda ponorným čerpadlem čerpána do flotační jednotky. 

Čerpání je vybaveno průtokoměrem, frekvenčním měničem a automatickým řízením čerpaného 

množství. Do odpadní vody je dávkován anorganický koagulant a polymerní práškový 

flokulant. Obě chemikálie jsou dávkovány automatickými dávkovacími soubory řízenými 

z rozvaděče flotační linky. Vyflotovaný kal je z hladiny flotační jednotky automaticky stahován 

a spolu s odkalením sedimentujících částic je odváděn do uskladňovací nádrže flotačního kalu. 

Flotační linka byla uvedena do provozu až po cca 2 měsících zkušebního provozu biologické 

části ČOV. Flotace je provozována šest dní v týdnu pondělí až sobota, v neděli probíhá čištění. 

Původní předpoklad provozu byl, že ráno dojde k naplnění akumulační jímky odpadních vod 

před flotací, obsluha provede koagulační testy a dle výsledků upraví dávky koagulantu a 

flokulantu. Vzhledem ke zdlouhavému přečerpávání odpadních vod bylo od tohoto postupu 

upuštěno a přečerpávání probíhá za provozu flotace. Obsluha tak průběžně provádí koagulační 

testy, sleduje hodnoty pH a upravuje dávky chemikálií dle změn složení přečerpávané odpadní 

vody. V počátku provozu byla odpadní voda na flotační jednotku čerpána v množství 2 m3/h, 

zhruba v polovině března 2018 bylo standardní čerpání upraveno na 2,5 m3/h. Obsluha pak 

čerpané množství v řídícím systému upravuje dle aktuální potřeby, nejčastěji je ale nastaven 

průtok uvedených 2,5 m3/h. Po dobu zkušebního provozu bylo zpracováno 6027 m3 odpadních 

vod, což představuje měsíční průměr 464 m3 s maximem 713 m3.  

Při srovnání množství předčištěné vody s objemovým množstvím likvidovaného odpadu – 

flotačního kalu, který je ze zásobní nádrže odvážen k likvidaci – byla vypočtena hodnota cca 

7,5 % odpadu. To je v porovnání s jinými flotacemi zpracovávajícími průmyslové odpadní 

vody solidní hodnota. Množství a tedy i podíl odpadu je negativně ovlivňován pravidelným 

týdenním čištěním flotační jednotky, kdy obsluha část objemu jednotky vypustí do kalové 

nádrže a jednotku následně vypláchne a napustí čistou vodou. 

Tabulka 2: Průměrná účinnost odstranění v základních ukazatelích 

 

Účinnost předčištění v základních sledovaných parametrech bylo možné vůči literaturou 

uváděným předpokládaným účinnostem hodnotit jako nadstandardní. Zároveň bylo z průběhu 

  
CHSKCr 

(mg/l) 

NL  

(mg/l) 

EL  

(mg/l) 

NEL  

(mg/l) 

C10-C40 

(mg/l) 

Průměrná účinnost předčištění v % 83,6 98,0 93,2 99,9 99,8 
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zkušebního provozu zřejmé, že provoz flotační linky neměl negativní vliv na stav biologického 

čištění a membránové separace. Analýzy vstupní vody také potvrdily značnou proměnlivost 

zpracovávaných průmyslových odpadních vod – hodnota CHSK kolísá v rozmezí 18 000 až cca 

35 000 mg/l. 

 

ZÁVĚR 

Čistírna odpadních vod Bosch Diesel Jihlava byla intenzifikována instalací nejmodernější 

čistírenské technologie – membránového bioreaktoru. Toto řešení přineslo zvýšení celkové 

kapacity ČOV jen s využitím nádrží větší z původních dvou linek a to bez zvětšování objemů 

aktivace. Kapacita ČOV byla navýšena ze 1750 EO na 2400 EO ve stávajících objemech nádrží 

s rekonstrukcí/přístavbou budov. V průběhu zkušebního provozu nastalo několik mimořádných 

událostí, které byly s výjimkou pěnění řešeny průběžně generálním dodavatelem, či dodavateli 

jednotlivých zařízení. Z hlediska membránové separace nebyl v průběhu zkušebního provozu 

zaznamenán žádný problém.  

Obsluha zvládla přechod na novou, moderní technologii, včetně provozu flotační jednotky, 

zcela bez problémů a s nadstandardním zájmem o věc. I v tomto ohledu zkušební provoz 

potvrdil schopnost obsluhy a provozovatele zvládnout nejmodernější čistírenské technologie. 

Odtokové parametry jsou od samého začátku zkušebního provozu na výborné úrovni a v tomto 

ohledu zkušební provoz plně prokázal bezproblémovou funkci čistírny. Zkušební provoz 

potvrdil navrženou kapacitu ČOV a dostatečnou rezervu pro případný další rozvoj výroby 

v závodě. ČOV Bosch Diesel Jihlava byla při kolaudaci bez problémů uvedena do trvalého 

provozu. 
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Souhrn 

 

Šedé vody mohou dnes být považovány za zdroj vody. Jejich využívání však představuje 

zdravotní riziko, které způsobuje zejména mikrobiologická kontaminace. V posledních letech se 

ve světě, ale i v České republice, začaly realizovat projekty na opětovné využití šedé vody. 

V České republice realizace předběhla legislativu. V článku jsou diskutované limity pro 

mikrobiologickou kontaminaci opětovně používaných šedých vod a jsou uvedena relevantní 

data mikrobiologických parametrů šedých vod jednoho z fungujících stávajících projektů. 

 

 

Klíčová slova: šedé vody; legislativa;  indikátorový organismus; zdravotní rizika 

 

 

 

1. Úvod 

 

Šedá voda dostala svoje pojmenování podle své barvy. Jako šedá voda se označuje voda 

z vodovodů, prádelen, koupelen, sprchy nebo umyvadla, kromě odpadních vod z toalet, pisoárů, 

bidetů, kuchyňských umyvadel a myčky nádobí (prEN 16941-2). 

 

Šedé vody mohou být považovány dnes, v době nedostatku vody, stejně jako podzemní voda z 

vrtů nebo povrchové vody z nádrží za zdroj vody. Recyklace šedých vod přispívá ke zvýšení 

úspor vody v domácnostech a významnému snížení provozních nákladů. V uplynulém desetiletí 

prošly inovacemi technologie recyklace šedé vody a i její implementace v systému, zejména v 

nových budovách a stavbách, které pomohou zmírnit neudržitelné požadavky na zásobování 

pitnou vodou a zvýšit efektivitu využívání vody v budovách. Byly vyvinuty a testovány 

pokročilé systémy čištění šedé vody, které produkují vysoce kvalitní užitkovou vodu, která 

mnohdy splňuje požadavky na pitnou vodu. Využívá se pro vnitřní (splachování toalet, praní 

prádla) a venkovní použití (zahradnictví, čištění, zasakování). 

 

 

2. Mikrobiologická kontaminace šedých vod a zdravotní rizika 

 

Zdravotní rizika šedých vod závisí na technologii jejich úpravy a na kvalitě surových i 

upravených šedých vod. Neupravené vody ohrožují zejména obsluhu zařízení na úpravu vod 

(vznikající aerosoly) a uživatele. Také životní prostředí může být ohroženo vodami, které byly 

nedokonale upraveny nebo v případě kdy dojde k havárii při nakládání s těmito vodami 

mailto:ladislava.mateju@szu.cz
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(možnost vniknutí do řadu s pitnou vodou, přetečení akumulační nádrže apod.). Zdravotní 

rizika způsobuje zejména mikrobiologická kontaminace nebo látky, které se mohou běžnou 

činností nebo nepozorností uživatelů anebo obsluhy dostávat do vod (např. vylití čistících 

přípravků, předávkování činidly používanými při úpravě). Obecně platí, že expozice 

kontaminované vodě je převážně funkcí aplikace pro opakované použití a k expozici dochází 

buď u zdroje, při přepravě nebo skladování nebo při použití. Expozice člověka je vůči šedé 

vodě buď dobrovolná (požití) nebo nedobrovolná (kontakt s kůží, vdechování aerosolu).   

 

Nejzásadnějším rizikem využívání šedých vod je pravděpodobně mikrobiologická kontaminace. 

Vzhledem ke svému původu mohou šedé vody obsahovat velké množství mikroorganismů. 

Mohou být patogenní, podmíněně patogenní a také rezistentní na antibiotika. Možnost 

onemocnění závisí na mnoha faktorech, zejména na koncentraci a virulenci patogenních 

organismů, stupni expozice, zdravotním stavu a věku osob (tab. 1). Šedá voda může obsahovat 

podle různých autorů až 105–108 /100 ml koliformních bakterií (Casanova a kol. 2001, Gerba a 

kol. 1995), 105 KTJ/100 ml E. coli a 104 KTJ/100 ml enterokoků (Dixon 1999, WHO 2006). 

Šedá voda při skladování prochází změnami v kvalitě a může docházet k pomnožení 

mikroorganismů. Celkové koliformní a termotolerantní koliformní bakterie (TKB) se v průběhu 

48 hodin mohou zvýšit z 10 na 105 KTJ / 100 ml (Dixon 1999). 

 

Další mikroorganismy, které se nacházejí v šedých vodách a představují zdravotní riziko, jsou 

Pseudomonas aeruginosa, legionely, mykobakterie, salmonely (Dalahmeh, 2016) a viry. Kromě 

těchto byly zjištěny v šedých vodách bakterie, které se vyskytují v moči nemocných lidí nebo 

zvířat (leptospiry), zejména v rozvojových zemích. 

  

Tabulka 1: Dávky vyvolávající infekci pro vybrané mikroorganismy (Dixon, 1999) 

 

mikroorganismus dávka vyvolávající infekci – 

počty KTJ* 

Salmonella typhimurium 106  -108 

Shigella disenteritis 103 

Střevní patogenní bakterie 106  -108 

Poliovirus 1 72 (orální) 

Echovirus 12 35 (orální) 

Adenovirus 4 1(kapénková infekce) 

                          * kolonie tvořící jednotku 

 

Velmi důležitá je potenciální infekční cesta, kterou šedá voda poskytuje pro virové infekce. 

Viry představují vážné riziko pro zdraví, které je zesíleno poměrně nízkou dávkou potřebnou k 

vyvolání infekce. Počet virů nalezených v šedé vodě závisí na zdravotním stavu populace 

generující šedé vody, protože pouze infikovaní jedinci mohou vylučovat virus, ačkoli 

jednotlivec nemusí vykazovat příznaky infekce (Dean a Luno, 1981). Recyklací šedých vod se 

zvyšuje pravděpodobnost nálezu viru v této šedé vodě.  

 

Cesta infekce inhalací aerosolů do plic jednotlivce je nejběžnější pro viry a legionely. 

Vzhledem k tomu, že existují pouze omezené informace o odezvě na dávku pro patogenní 

bakterie a viry, infekční dávka pro Legionella pneumophila není známa. Bakterie je přirozeně 

odolná vůči úpravám vody; proto, pokud růst bakterií není účinně ošetřen na místě, může se stát 

vážným problémem (Mistry a van Woerkom, 1990). Je možné, že zařízení pro recyklaci šedých 
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vod může poskytnout útočiště pro proliferaci legionel. Faktory podporující růst zahrnují 

znečištění povrchu nádrží a potrubí, tvorba biofilmu, pomalu se pohybující nebo stojaté vody a 

zvýšené teploty (20-45 ° C), které jsou potenciálně spojené se sběrem, skladováním a 

opětovným použitím šedých vod. Proliferace bakterií legionely musí být kontrolována tak, aby 

se zabránilo infekci tím, že se zlepší systém distribuce vody společně s pravidelným programem 

kontroly a údržby. Pro minimalizaci rizika legionel je třeba zavést používání upravené 

(biologicky) a chlorované (1 mg/l) šedé vody. Takto upravené vody lze využít pro splachování 

a zalévání (Blanky 2017). 

 

 

3 Legislativa pro nakládání s šedými vodami  

 

Některé země mají vypracovaná pravidla pro používání recyklovaných šedých vod. Pravidla 

nejsou jednoznačná, jsou vypracována v závislosti na účelu a použití recyklovaných šedých 

vod. Většinou nejsou předem dané požadavky na technologie přečištění a tak vody na výstupu 

mají různou kvalitu. Limity i požadavky na šedé vody se řídí dalším využitím (zavlažování, 

použití na splachování WC).  

 

Problematika stanovení limitů pro šedé vody se v odborných kruzích diskutuje již několik let. 

Liší se v jednotlivých státech i nařízeních, např. WHO vydalo Doporučení pro bezpečné využití 

odpadních vod, exkrementů a šedých vod (WHO, 2006). Existuje několik norem a návrhů 

norem přímo pro využití šedých vod např. britská norma BS 8525-2:2011 Greywater systems. 

Domestic greywater treatment equipment Requirements and test methods, americká NSF/ANSI 

350-:2014 Onsite Residential and commercial water reuse treatment systeme, návrh prEN 

16941 -2  On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater 

(2017).  

 

Přehled všech předpisů do roku 2014 je uveden např. v publikaci JRC (Sanz a Gawlik, 2014). 

Problematice stanovení standardů a limitů se ve svém článku „Jak by měli hygienici přistupovat 

k návrhům na využití vyčištěných odpadních vod“ věnuje MUDR. František Kožíšek CSc ze 

Státního zdravotního ústavu (Kožíšek, 2015). Poukazuje na to, že autoři těchto navržených 

standardů a limitů (s výjimkou Austrálie) se při výběru inspirovali převážně požadavky na pitné 

či koupací vody, jejichž základ byl ale položen před padesáti až sto lety ve zcela jiných 

odborných podmínek (Kožíšek, 2015). 

 

K odvození limitů mikrobiologických ukazatelů se má dnes správně používat metoda QMRA 

(Quantitative microbial risk assessment čili kvantitativní hodnocení mikrobiologického rizika), 

což je systematizovaný matematický postup pro hodnocení infekčního rizika z expozice 

lidským patogenům. Princip spočívá v tom, že bakterie a viry nejsou ve vodě rozptýleny 

homogenně, ale v náhodných shlucích, a jejich výskyt je tedy pravděpodobnostní. Také se již v 

podstatě opustil koncept infekční dávky, protože dnes se u patogenů považuje za možné, že u 

vnímavého jedince stačí k vyvolání infekce jen 1 bakterie či 1 virová partikule, byť je taková 

pravděpodobnost velmi malá (alespoň u většiny bakterií a virů), ale s rostoucí dávkou roste pak 

i pravděpodobnost vzniku infekce. Z toho plyne, že prakticky nelze stanovit určitý limit, který 

by zaručoval úplnou bezpečnost, resp. který by bylo možné v praxi kontrolovat. Proto by 

každému stanovení limitu mělo předcházet společensko-politické rozhodnutí, jaká je pro 

společnost přijatelná míra rizika (zde např. z používání recyklované vody k určitému účelu). Od 

tohoto výchozího požadavku se pak odvozuje výpočet přijatelné koncentrace mikroorganismu 

ve vodě (při znalosti vztahu mezi dávkou a účinkem a nějakého předpokládaného expozičního 
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scénáře). Protože v ČR dosud žádný orgán přijatelnou míru (infekčního) rizika nedefinoval, 

chybí zde vlastně už základní předpoklad pro stanovení limitů vybraných ukazatelů (Kožíšek 

2015).  

 

Od roku 2017 je v řízení návrh evropské normy na použití šedých vod prEN 16941-2 On-site 

non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater. Kromě požadavků 

na zařazení zabezpečovacího a kontrolního systému a požadavků na minimalizaci rizik 

kontaminace je v normě včleněn článek 5.10 Posouzení rizik. Požaduje se takové posouzení 

rizik, aby se zjistilo, zda je systém bezpečný a vhodný pro daný účel. Posouzení rizik by mělo 

již probíhat při navrhování systému. Při posuzování rizika se zohlední vliv expozice a 

potenciální dopady systému na lidi, životní prostředí a hmotná aktiva. Při posuzování rizika se 

zohlední návrh, instalace, zkoušení a uvedení do provozu, provoz a údržba systému, včetně 

jakosti vody, strukturální stabilita, nároky na elektrickou energii. 

 

V závislosti na posouzení rizika musí být provedena zkouška, která ověří kvalitu vody 

deklarovanou výrobcem zařízení a jeho správnou funkci. Místo pro odběr vzorků musí být 

instalováno v distribučním systému upravené šedé vody. V případě, že neexistují národní 

předpisy, doporučuje norma v přílohách způsob monitoringu kvality vody pro parametry 

týkající se zdravotního rizika. Dále v přílohách popisuje způsoby kontroly pro parametry 

týkající se provozu systému, které ukazují na kvalitu vody. Uvádí i parametry pro 

mikrobiologický monitoring a jeho interpretaci. Vzhledem k tomu, že kvalita vody 

pravděpodobně kolísá, jelikož lidé používají koupele a sprchy, různými způsoby a šedá voda je 

proto různě znečištěná, je třeba vzorkování a monitoring přizpůsobit těmto faktorům. 

 

V příloze D jsou definovány požadavky pro mikrobiologické parametry v závislosti na využití 

recyklovaných šedých vod (tab. 2). 

 

 

4 Recyklace šedých vod v české republice  

 

Co tedy dělat, když se množí požadavky na projekty vyžívání šedých vod a nejsou dány 

požadavky jak na provoz, tak na kvalitu recyklovaných šedých vod? V posledních letech se ve 

světě, ale i v České republice, začaly realizovat projekty na opětovné využití šedé vody. Je 

zřejmé, že v České republice realizace předběhla legislativu. V České republice běží již několik 

projektů, kde se využívají šedé vody (pouze z umyvadel a sprch) po přečištění na splachování 

toalet. Požadavky na kvalitu recyklovaných šedých vod většinou byly určeny místně příslušným 

hygienikem nebo se hygienik k projektům z hlediska monitoringu mikrobiologických parametrů 

vůbec nevyjadřoval.  
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Tabulka 2:  Limity pro mikrobiologické parametry v recyklovaných šedých vodách   

                    (prEN 16941-2) 

parametr 

KTJ/100ml 

tlakové mytí, omývání 

postřikem, zavlažování 

postřikem a mytí aut 

                          aplikace ne postřikem 

splachování 

WC 

zavlažování 

zahrad*** 

praní prádla-

pračky 

E.coli negativní nález 250 250 250 

Intest. 

enterokoky 
negativní nález 100 100 100 

Legionella 

pneumophila* 
10 N/A N/A N/A 

koliformní 

bakterie** 
10 1000 1000 1000 

         *   vždy, kdy existuje zdravotní riziko  

         **  koliform. bakterie jsou indikátorovým organismem pro kontrolu účinnosti úpravy  

               šedých vod 

         ***pokud byla voda použita k zavlažování produktů ke spotřebě (stravování), musí být   

               poskytnuty spotřebiteli informace o úpravě plodin (vaření, loupání, důkladné umytí v   

               pitné vodě apod.) 

 

Relevantní data mikrobiologických parametrů šedých vod v České republice jsou velmi vzácná. 

Snad jediný monitorovaný projekt je projekt Botanica K 3,4. V následujícím textu jsou 

prezentovány výsledky monitoringu systému pro čištění, recyklaci a následné využití šedých 

vod pro splachování v objektu Botanica K 3,4, jehož investorem je firma Skanska reality a.s. a 

dodavatelem technologie firma Koncept ekotech s.r.o.  

 

Vzorkování probíhalo v bytovém domě Botanica K 3,4 se systémem pro recyklaci šedých vod. 

V jedné ze sklepních místností je umístěna technologie pro úpravu šedých vod, která funguje 

pro obě dvě sekce domu (K3 a K4). V bytovém domě se dohromady nachází 99 bytů. Šedé 

vody představují vody pouze z koupelen, tj. ze sprch, van a umyvadel. 

 

Šedá voda je přivedena do sedimentační nádrže o objemu 4 m3 (odběrné místo č. 1 – 

„sedimentace“), která slouží k zachycování usaditelných nerozpuštěných látek. Zároveň je zde 

čerpadlem s hladinovým čidlem zajištěn odtah přebytečné surové šedé vody do kanalizace. 

Přepadem je voda vedena do aerační nádrže o objemu 4 m3 (odběrné místo č. 2 – „aerace“), 

která nebyla inokulována biomasou – veškerá biomasa narostla na šedé vodě. Po aeraci je voda 

čerpána do dvou nádrží o objemu 1 m3 s deskovými ultrafiltračními membránami. Podtlakově 

je pak voda čerpána přes membrány do dvou akumulačních nádrží o objemu 1 m3 (odběrové 

místo č. 3 – „akumulace“), kde je uskladněna a v případě potřeby čerpadlem vytlačena do 

oběhu ke spotřebiteli (pro splachování toalet). Přítok do akumulačních nádrží je řízen na 

základě výšky hladiny s použitím tlakových čidel. V případě nedostatku šedé vody lze 

akumulační kapacitu doplnit dešťovou nebo pitnou vodou. V potrubí za akumulačními 

nádržemi, je do vyčištěné vody dávkován chlornan sodný sloužící k chemickému zabezpečení 

vody proti růstu mikroorganismů a vzniku biofilmu. Poslední vzorkovací místo (č. 4 – 

„stoupačka“) bylo v nejvyšším 7. patře v nejvzdálenější bytové jednotce. Před odběrem ze 

stoupačky byla voda vždy několik minut odpouštěna, aby byl odebrán čerstvý vzorek (Šátková 

a kol., 2018). 
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V následujícím grafickém znázornění jsou uvedena data pro vybrané indikátory 

mikrobiologické kontaminace získaná v období od dubna do prosince 2018 (obr. 1 a obr. 2).  

Jedná se pouze o data ze „sedimentace“, protože pro E.coli, koliformní bakterie, intestinální 

enterokoky, Pseudomonas aeruginosa a Legionella pneumophila byla zaznamenána 

kontaminace v akumulační nádrži pouze ojediněle a ve stoupačkách ani v jednom případě. 

V akumulační nádrži (tj. před dezinfekcí NaClO) byla E. coli detekována jednou (1 KTJ/100 ml 

a Pseudomonas aeruginosa šestkrát (1- 13,5 KTJ/100 ml) (Obr.2). tzn., že redukce patogenů 

pouze vlivem zařazení ultrafiltrační membrány dosahovala u všech těchto ukazatelů pěti až šesti 

logaritmických jednotek. Zbytková kontaminace pak vymizela pravděpodobně vlivem aplikace 

dezinfekčního činidla (NaClO). 

 

Obr. 1:  Nálezy mikrobiologických parametrů (v log KTJ na 100ml) v akumulační nádrži v 

období duben – prosinec 2018. 
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Obr. 2:  Nálezy mikrobiologických parametrů (v log KTJ na 100ml) v odběrových 1,3 a 4 v 

období duben – prosinec 2018 

 

Kromě výše uvedených parametrů sledovaných na SZÚ se sledovaly počty kolonií 

kultivovatelných organismů při 22 a 36 °C v jiné laboratoři. Vlivem membránové filtrace 

docházelo ke snížení výskytu počtů o 4 – 5 logaritmických jednotek a o další cca 2 řády vlivem 

dávkování dezinfekčního činidla. Ve stoupačce pak bylo detekováno 0 – 430 KTJ/ml ( 22 °C) a 

0 – 190 KTJ/ml ( 36 °C). Nicméně výskyt těchto organismů v akumulaci popř. ve stoupačce 

s časem nenarůstal (spíše mírně klesal), nebyl tedy pozorován postupný rozvoj růstu 

mikroorganismů v potrubí (Šátková a kol., 2018). 

 

Technologie recyklace šedých vod použitá v objektu Botanica K 3,4, se ve sledovaném období 

jevila jako bezproblémová. Vyčištěná voda ve většině sledovaných biologických i fyzikálně-

chemických parametrů splňovala dokonce požadavky na pitnou vodu a neprojevil se žádný 

problém se zápachem, barvou nebo zákalem. Díky využití šedé vody se v objektu snížila 

spotřeba pitné vody v současné době o 25 %, ale v budoucnu se nevylučuje i vyšší úspora 

spotřeby vody (Šátková a kol.  2018). 

 

5. Závěr 

 

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 šedými vodami.  Zvýšené požadavky si vynutily tlak na revizi právních předpisů 

v mnoha zemích, které by měly uplatňovat princip předběžné opatrnosti a nové principy 

stanovení rizik. Výsledkem je snad výše uvedený návrh normy prEN 16941-2, který ale stále na 

zveřejnění jako evropská norma čeká. 

 

Je třeba si uvědomit, že vody v ČR začíná být nedostatek, což nám potvrdily poslední dva roky 

s velmi malým množstvím srážek. Je třeba hledat nové cesty jak s vodou šetřit. Projekty na 

recyklaci šedých vod určitě nelze zastavit a je třeba přistupovat k řešení problému komplexně a 

rizika zvažovat ze všech stran. Na druhou stranu je pravda, že v zahraničí recyklace šedých vod 

v bytových domech a úředních budovách funguje bez problému přes téměř 20 let.  

 

Poděkování 

Příspěvek byl vypracován s laskavým svolením firmy Skanska reality a.s., která umožnila 

zveřejnění dat mikrobiologických parametrů šedých vod a popisu zařízení. 
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Využití čistého kyslíku na ČOV masozávodu Kaufland 
 

 

Ing. David Bek, Ph.D.  a  Ing. Antonín Kroupa, Ph.D. 

 

Messer Technogas s. r. o., Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4 

David.Bek@messergroup.com, tel. 602 760 022, Antonin.Kroupa@messergroup.com 

 

 

Abstrakt 

 

V příspěvku je diskutován projekt intenzifikace čistírny odpadních vod společnosti Kaufland 

Česká Republika s využitím dávkování čistého kyslíku do jedné z trojice aktivačních nádrží. 

Dávkování kyslíku slouží pro vykrytí jak pravidelných, tak nepravidelných krátkodobých 

vysokých zatížení čistírny, kdy dochází k deficitu rozpuštěného kyslíku v aktivaci. Efektivní 

vnos kyslíku byl realizován pomocí injektorů Messer. 

 

  

 

Úvod 

 

Biologická čistírna odpadních vod společnosti Kaufland v Modleticích u Prahy se nachází 

v areálu jejího centrálního skladu. Jeho součástí je i masozávod produkující maso a masné 

výrobky pro všechny filiálky Kauflandu v ČR. Kapacita ČOV je z větší části vytížena 

zpracováváním odpadních vod z masozávodu. Vzhledem k jeho nepravidelnému provozu se 

objem a znečištění vody na nátoku do ČOV v průběhu dne rychle a výrazně mění. Postupem let 

se zároveň zvýšila produkce masozávodu a zatížení ČOV dosáhlo svých limitů. V určitých 

obdobích, například před vánočními svátky, kdy je prodej masových výrobků nejvyšší, 

docházelo ke krátkodobým deficitům koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivaci. Ty bylo 

nutné co nejrychleji vyřešit posílením aerace. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem společnosti 

Messer s aplikacemi čistého kyslíku na čistírnách odpadních vod oslovil Kaufland v roce 2015 

naší společnost, abychom nabídli vhodné řešení „nouzového“ dávkování čistého kyslíku do 

vody v aktivační nádrži v případech vyššího zatížení ČOV. Naše řešení bylo následně přijato a 

koncem roku 2015 realizováno. 

 

Popis aktivace ČOV 

 

Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v kruhových železobetonových 

nádržích. Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do denitrifikační nádrže o objemu 300 

m3. V denitrifikační části, kterou je také možné provzdušňovat, je umístěno ponorné míchadlo, 

které udržuje aktivovaný kal ve vznosu. Z denitrifikačního prostoru odpadní voda a aktivovaný 

kal natéká trubním propojením do dvojice nitrifikačních nádrží. Nejdříve do první nádrže o 

objemu cca 100 m3 ve tvaru prstence umístěného na vnějším okraji druhé kruhové nitrifikační 

nádrže o objemu 300 m3. Nitrifikační nádrže jsou osazeny provzdušňovacími jemnobublinnými 

elementy. Výška hladiny vody ve všech nádržích je 4,5 m. K oddělení aktivovaného kalu od 

vyčištěné vody dochází ve dvou dosazovacích nádržích, které jsou z prostorových důvodů 

vloženy do aktivačních nádrží (v nitrifikační a druhé aktivační nádrži) jako technologické 

mailto:David.Bek@messergroup.com
mailto:Antonin.Kroupa@messergroup.com
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vestavby z nerezové oceli. Vyčištěná voda odtéká přes objekt terciálního dočištění (mikrosítový 

bubnový filtr) a přes retenční nádrž do recipientu – Dobřejovického potoka. 

Objem a znečištění vody na nátoku do ČOV se v průběhu dnů výrazně mění. Objem se 

nejčastěji pohybuje v rozsahu 100 – 250 m3/den, hodnoty CHSK pak cca 500 - 2000 mg/l. Ve 

výjimečných případech, kdy bylo po dobu několika dnů potřeba vyčistit větší množství vody o 

CHSK převyšující 2000 mg/l docházelo k poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku až k nule. 

S ohledem na minimální koncentrace dusíku byla v těchto situacích spuštěna vzduchová aerace 

i v nádrži denitrifikace a ta byla takto využívána jako nitrifikační nádrž. I přes to však 

docházelo k deficitům koncentrace rozpuštěného kyslíku. Tento problém bylo nutné urychleně 

vyřešit. Kompletní výměna systému vzduchové aerace by nejspíše pomohla, nicméně by 

vyžadovala dlouhodobější odstávku celé ČOV. Jelikož hlavním zdrojem odpadní vody je 

masozávod, který je v provozu prakticky nonstop celý rok, bylo téměř nemožné odstávku 

provést. 

 

 

Aerace v aktivaci čistým kyslíkem 

 

Na základě konzultace se společností Kaufland a provozovatelem čistírny bylo navrženo řešení, 

a to využití aerace čistým kyslíkem, která zajistí dostatečnou koncentraci rozpuštěného kyslíku 

v aktivaci. Dosažení rozpuštění potřebného množství kyslíku ve vodě je při použití technického 

kyslíku (o koncentraci min. 99,5% O2 v dodávaném plynu) ve srovnání se vzduchem výrazně 

jednodušší, efektivnější a energeticky méně náročné. Toto je způsobeno 4,8 krát vyšší 

koncentrací kyslíku (a tedy i parciálního tlaku kyslíku) ve vnášeném plynu. Navíc je tlak, nutný 

k vnosu plynu (6 bar), zajištěn odparem kapalného kyslíku (20 bar) ze zásobníku bez nutnosti 

instalace dmychadel. Dávkování kyslíku probíhá současně se vzduchovou aerací, která 

významně nesníží účinnost rozpouštění čistého kyslíku. Nutné je pouze dávkovat čistý kyslík 

zvlášť, pomocí samostatných elementů. Pokud by například bylo využito obohacování vzduchu 

z dmychadel čistým kyslíkem, pozitivní efekt by byl minimální.  

Technologie vnosu kyslíku do vody jsou poměrně různorodé a závisí na požadavcích a typu 

existujících zařízení na ČOV. Nejčastěji se však využívají na míru navržené injektory 

(přetlakové dvoustupňové rozpouštění kyslíku) s čerpadlem nebo speciální kyslíkové 

jemnobublinové hadice. Injektory se vyznačují vysokou účinností vnosu čistého kyslíku do 

vody, kdy dochází za určitých podmínek k rozpuštění naprosté většiny dávkovaného plynu. To 

je s ohledem na provozní náklady nezbytné. Přesnou regulací toku plynu, řízené na základě 

údajů ze sondy rozpuštěného kyslíku, je možné pružně reagovat na měnící se podmínky bez 

dodatečné spotřeby kyslíku a elektrické energie.  

V případě této ČOV byla navržena instalace dvou injektorů, každého o kapacitě 25 kg O2/h 

s kalovým čerpadlem o příkonu 3,7 kW. Vzhledem k tomu, že denitrifikační nádrž byla 

využívána jako nitrifikační, byly oba injektory umístěny do této nádrže. Montáž proběhla 

v rámci jednodenní odstávky, kdy byla vypuštěna pouze tato nádrž, a ostatní dvě byly 

ponechány v provozu.  
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Obrázek: Instalace kyslíkového injektoru na ČOV Kaufland Modletice. Injektor v chodu při 

testování technologie s říční vodou (na jiné ČOV).  

 

 

 

Dávkování plynu je řízeno samostatným řídicím systémem na základě koncentrace kyslíku 

v denitrifikační a v druhé nitrifikační nádrži. Při poklesu koncentrací rozpuštěného kyslíku ve 

vodě pod nastavenou úroveň dojde ke spuštění dávkování kyslíku přes oba injektory. Průtok 

plynu je možné nastavit na regulačním panelu. 

Kyslík je do aeračních elementů dodáván potrubním rozvodem z odpařovací stanice kapalného 

kyslíku. Její hlavní částí je kryogenní zásobník kapalného kyslíku o kapacitě cca 5 tun 

zajišťující dostatečnou provozní zásobu a tlak kyslíku i s potřebnou rezervou. 

 

Obrázek: Kyslíkový regulační panel a řídicí systém dávkování kyslíku umístěný v samostatné 

skříni na stěně budovy na ČOV. Odpařovací stanice kapalného kyslíku (v pozadí reg. panel). 
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Zkušenosti s čistým kyslíkem a závěr 

 

Ihned po instalaci injektorů bylo započato s nepravidelným dávkováním kyslíku v případech 

vysokého zatížení ČOV nebo velice rychle a výrazně se měnících parametrech průtoku a 

znečištění, což pomohlo stabilizovat provoz ČOV. Injektory jsou prakticky bezúdržbová 

zařízení, a tak ani po cca 3 letech provozu nebyla zaznamenána jakákoliv porucha či problém se 

zařízením. Vzhledem ke zvyšující se koncentraci dusíku ve vodě bylo koncem roku 2018 nutné 

přistoupit k omezení dávkování čistého kyslíku do denitrifikace a po diskusi s provozovatelem 

se do budoucna počítá s přesunem jednoho nebo obou injektorů do druhé nitrifikační nádrže. 

Dosavadní zkušenosti s provozem zařízení pro dávkování kyslíku jsou však pozitivní, k plné 

spokojenosti jak společnosti Kaufland tak společnosti Messer Technogas. 
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ČOV České Budějovice – optimalizace aeračního systému 

 

Ing. Jiří Stara, Miroslav Novák, ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 

Ing. Josef Smažík, EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 

 

Abstrakt 

Optimalizací aeračního systému na ČOV České Budějovice v letech 2017-2018 bylo dosaženo 

vyšší stability provozu biologické linky v odstranění celkového dusíku a fosforu. Oba 

parametry se v období výrazného poklesu látkového zatížení ČOV odpadními vodami 

z českobudějovické papírny na konci roku 2012 ukázaly být rizikové z hlediska zajištění 

požadovaných odtokových koncentrací. Současné technické řešení spočívá v rozšíření počtu 

turbokompresorů a změny v rozdělení distribuce vzduchu do dvou paralelních linek 

v uspořádání R-AN-D-N. Odpovídajícím způsobem byl rozšířen a optimalizován i 

automatizovaný řídicí systém, který kromě standardního vyhodnocování on-line hodnot 

kyslíku, zaznamenává koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku a fosforečnanů. Na 

základě informace o množství zbytkového P-PO4 v reálném čase je řízeno simultánní srážení 

síranem železitým. Článek přináší poznatky z uplynulého ročního provozu ČOV a jejich 

srovnání s předchozím obdobím.  

 

 

Úvod 

Na ČOV České Budějovice proběhla v období 08/2017-02/2018 investiční akce Statutárního 

města České Budějovice ve výši 20,255 mil Kč (bez DPH) zaměřená na optimalizaci aeračního 

systému. Cílem bylo zajistit účinný a hospodárný provoz biologického stupně v podmínkách, 

kdy došlo k významnému snížení znečištění odpadních vod průmyslové povahy. Na konci roku 

2012 byla ukončena výroba bednové lepenky z recyklovaného papíru v českobudějovické 

papírně a látkové zatížení ČOV skokově pokleslo zhruba z cca 200.000 EO na 130.000 EO [1]. 

Tento pokles způsobil přechodnou nestabilitu provozu ČOV a ovlivnil kvalitu vyčištěné 

odpadní vody v ukazatelích dusík a fosfor. Ukazatele jsou v současnosti limitovány s ohledem 

na velikost ČOV, hospodářský a environmentální význam recipientu, na hodnoty 10/20 mg/l Nc 

(průměr/maximum) a 0,5/2,0 mg/l Pc (průměr/maximum). Pro bezpečné zajištění těchto 

požadavků se jako rozhodující ukázaly být podmínky dodávky a distribuce vzduchu do 

aktivačních nádrží a chemické srážení fosforu. V tomto smyslu zmíněná investice reaguje na 

doporučení studií, které byly z pověření vlastníka a provozovatele ČOV vyhotoveny firmami 

AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. a EKOEKO s.r.o. v letech 2013, resp. 2014 [2,3]. 
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Optimalizace aeračního systému 

Realizované řešení optimalizace vychází ze zadávací projektové dokumentace, kterou 

zpracovala projektová kancelář EKOEKO s.r.o. v roce 2016. Stěžejní úpravy realizované 

v biologickém stupni čištění, byly následující:  

 Došlo k posílení zdrojů vzduchu o čtvrtý turbokompresor HST Integral, plně 

kompatibilní s ostatními třemi turbokompresory dříve instalovanými v rámci nápravy 

povodňových škod v roce 2003.  

 Původní a jediné potrubí vzduchu vedené z prostoru dmychárny a dále rozdělené do 

dvou paralelních linek biologického čištění, bylo zdvojeno.  Každá biologická linka má 

nyní k dispozici samostatný systém vzduchu napojený vždy na dva turbokompresory 

s tím, že uspořádání a vybavení trubních rozvodů umožňuje i nouzový záskok 

turbokompresoru z vedlejší linky 

 Rozvody vzduchu byly doplněny o nové regulační armatury s vazbou na okamžitý 

průtok vzduchu měřený v jednotlivých větvích pro provzdušňované nádrže regenerace 

vratného kalu a nitrifikace 

 V nádržích regenerace a nitrifikace byly repasovány a doplněny optické sondy k měření 

rozpuštěného kyslíku. Byly repasovány původní iontově selektivní elektrody pro 

monitoring amoniakálního a dusičnanového dusíku 

 Technologický uzel aktivačních nádrží a objektu dmychárny byl optimalizován 

prostřednictvím nového ASŘTP, kdy kromě polní analytické instrumentace byly 

provedeny významné změny v komunikační a silové části elektro a vizualizaci procesů. 

Dodávku vzduchu z HST lze variantně řídit podle kyslíkových sond nebo podle 

systémového tlaku vzduchu v potrubí 

 U zařízení k dávkování síranu železitého došlo k nahrazení původního souboru 

dávkovacích čerpadel souborem novým.  Dávkování síranu je nově řízeno 

prostřednictvím P-RTC modulu vyhodnocujícího data z analyzátorů rozpuštěných 

fosforečnanů umístěných v koncových částech nitrifikace každé biologické linky 

 

Řízení aerace  

 

 V průběhu testování modernizovaného aeračního systému jsme vyzkoušeli pro obě biologické 

linky ČOV variantní režimy řízení dodávky vzduchu. Díky nezávislému provozu linek je 

možné řídit aeraci od kyslíkových sond nebo od systémového tlaku. Kyslíkové sondy jsou vždy 

osazeny v provzdušňovaných nádržích regenerace a sériově zapojených nádrží nitrifikace č. 1, 

č. 2, č. 3. Dodávka vzduchu je ovládána pomocí regulačních klapek na příslušných potrubních 

trasách, jejichž poloha je odvislá od okamžité koncentrace rozpuštěného kyslíku dané nádrže. 

Dříve byla, až na výjimky, možná pouze ruční manipulace s klapkami. V praxi to znamenalo 

potřebu relativně častých zásahů do pozic klapek a tím i velmi ztíženou možnost nastavení 

rovnoměrného zatížení nádrží vzduchem. Druhou variantou, jak nyní nádrže řízeně 

provzdušňovat, je přizpůsobení výkonu turbokompresorů nastavenému (zadanému) 

systémovému tlaku v potrubí. Z hlediska zajištění míchání aktivační směsi a dodržení 

kvalitativních limitů Nc na odtoku, se v současné době jeví vhodné udržovat koncentraci 

kyslíku v regeneračních nádržích v rozmezí 0,5-0,7 mg/l a v nádržích nitrifikace 2,7-3,0 mg/l 

(sekce 1), 2,0 mg/l (sekce 2) a 2,3-2,5 mg/l (sekce 3). V  případě provzdušňování podle 

systémového tlaku v potrubí se volená hodnota tlaku postupně ustálila na 54,5 kPa při hloubce 

nádrží 5,0 m. Optimalizace nastavení režimů provzdušňování je otevřenou záležitostí, které se 

nadále věnujeme. 
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Dodávka vzduchu úzce souvisí mimo jiné i s teplotou aktivační směsi. Loňské léto bylo v tomto 

směru mimořádné. Na přiložených obrázcích z let 2014 až 2018 je vidět, jak se ČOV v loňském 

roce vypořádala s dlouhým obdobím vysokých teplot. Oproti dřívějšku se teplota aktivační 

směsi v roce 2018 dostala na hodnoty 20 oC již počátkem června a postupně stoupala až nad 

hodnoty 23 oC., které se udržely do konce srpna.  Po celou dobu systém dodávky vzduchu 

pracoval spolehlivě, což dokládá i trend koncentrací amoniakálního a celkového dusíku, který, 

navzdory stoupajícím teplotám vody, měl sestupnou tendenci. Oba parametry se bezpečně 

držely v  mezích požadovaných koncentrací. V kontextu výše řečeného je možno i 

z energetického hlediska hodnotit průběh zabezpečení dodávky vzduchu v extrémním létě jako 

pozitivní. 

 

Obr. 1:   Průběh koncentrací Nc, N-NH4 a teploty aktivační směsi v letech 2014-2018 

 
 

Spotřeba elektrické energie 

 

V  tabulce 1. jsou uvedeny údaje o celkové spotřebě energie ČOV , spotřebě turbokompresorů 

HST a specifické spotřeby energie vztažené k odstraněnému BSK-5, respektive EO, 

v posledních pěti letech.  

 

Tab. 1:  Spotřeba elektrické energie 
 2014 2015 2016 2017 2018 

celková spotřeba  kWh/rok 4 120 809 4 118 554 4 075 376 4 153 979 4 102 455 

spotřeba na aeraci (HST) kWh/rok 2 580 400 2 555 900 2 420 900 2 465 760 2 392 000 

podíl spotřeby pro HST  % 62,6 62,1 59,4 59,4 58,3 

specifická spotřeba celk. kWh/BSK5 1,48 1,41 1,61 1,34 1,45 

specifická spotřeba celk. kWh/EO 32,2 30,8 35,3 29,5 32,0 

specifická spotřeba HST kWh/BSK5 0,93 0,88 0,95 0,80 0,85 

specifická spotřeba HST kWh/EO 20,2 19,2 21,0 17,5 18,7 
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Celková spotřeba elektrické energie pro celou ČOV se při srovnání jednotlivých let od sebe 

nijak výrazně neliší a pohybuje se kolem 4,1 mil. kWh/rok. Zřetelnější rozdíly byly 

zaznamenány u spotřeby energie pro turbokompresory HST, kdy její podíl na celkové spotřebě 

kolísal v intervalu 58,3 – 62,6 %. V kontextu reálných podmínek a možných objektivních vlivů 

se nejedná o nijak mimořádné výsledky. V tabulce jsou dále uvedeny specifické spotřeby 

elektrické energie pro celou ČOV a pro HST vztažené k odstraněnému BSK-5, potažmo 

zatížení EO. V tomto směru jsou data z hodnocených let víceméně srovnatelná. Výsledek z 

roku 2018 obstojí i ve světle skutečnosti, že aerační systém byl vystaven vyšším teplotám vody, 

než tomu bývalo v předchozích letech – viz výše. Navíc, životnost aeračních elementů od 

poslední výměny v letech 2009 (linka č. 2), resp. 2010 (linka č. 1) je již prakticky na konci. 

Úroveň specifické spotřeby elektrické energie v roce 2018 potvrzuje dřívější údaje o 

energetické náročnosti, které byly zpracovány v rámci energetického hodnocení ČOV České 

Budějovice (SMP CZ a EKOEKO, 2016) [4] a je plně srovnatelná s čistírnami obdobné 

velikosti a technologickým uspořádáním v České Republice.  
 

Chemické srážení fosforu  

 

V posledních šesti letech je simultánní chemické srážení fosforu aktivní součástí technologie 

čištění. Funguje jako doplněk k zvýšenému biologickému odbourávání fosforu aktivovaným 

kalem (EBPR), což dříve nebývalo běžné. Z objektivních důvodů se v minulosti vysoká 

účinnost biologického odstraňování fosforu na lince R-AN-D-N významně snížila a 

destabilizovala (v úvodu zmíněná českobudějovická papírna). Navíc od 1. 1. 2017 platí pro 

ČOV České Budějovice nové vodoprávní rozhodnutí, které ukládá dodržování přísnějších 

emisních limitů fosforu ve vyčištěné vodě (viz Úvod). Od roku 2013 do března 2018 byla 

zvolená dávka srážedla (40% roztok síranu železitého, PIX-113) ručně nastavována obsluhou 

ČOV zpětně podle hodnot zbytkového fosforu na odtoku zjištěného v laboratoři. Jedinou 

proměnnou, na kterou byla dávkovací čerpadla síranu schopna tehdy automaticky reagovat, byl 

průtok vody čistírnou. Vzhledem k citlivosti procesu biologického odstraňování fosforu na 

změny hydraulického a látkového zatížení ČOV, míře produkce fosforem zatíženého filtrátu 

z odvodnění vyhnilého kalu a změnám kyslíkových poměrů v aktivaci (žádoucí koncentrace na 

konci nitrifikace minimálně 1,5 mg/l O2), bylo potřeba začít dávkování srážedla sofistikovaně 

automatizovat. Proto byly nainstalovány analyzátory fosforečnanů v koncových místech 

aktivací obou linek a dávka srážedla řízena v reálném čase pomocí tzv. P-RTC modulu. Pro 

fungování tohoto zařízení bylo potřebné systém parametrizovat na základě provozních 

zkušeností. V našem případě se zadání proměnných pro P-RTC modul postupně ustálilo na 

hodnotách: 0,3 mg/l P-PO4 (tzv. set point), 6,0 l/h (setrvalá minimální dávka), 70 l/h 

(maximální dávka při ovlivnění dešťovými vodami) – vše pro každou linku zvlášť.  

Na následujícím obrázku č. 2 je vidět průběh celkového fosforu na přítoku a odtoku v 

posledních osmi letech, kdy je patrný postupný nárůst koncentrací v surové odpadní vodě. 

V detailnějším pohledu roku 2018 je vidět, jak došlo k postupnému zatlumení výkyvů a snížení 

zbytkového fosforu nepochybně i s přispěním on-line měření a řízení dávek síranu železitého 

(obr. 3 ).  

Pro dobré výsledky kombinovaného odstraňování fosforu je nepochybně důležité zmínit i 

kapacitu dosazovacích nádrží, která na ČOV České Budějovice dlouhodobě zajišťuje velmi 

vysokou účinnost separace aktivovaného kalu s minimálním únikem nerozpuštěných látek.     
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Obr. 2:  Průběh koncentrací celkového fosforu v průběhu let 2011-2018  
 

 

 

Obr. 3:  Detailnější průběh odtokových koncentrací Pc v roce 2018 
 

 
 
 

Spotřeba síranu železitého 

 

Jedním z obecně avizovaných možných přínosů řízeného dávkování síranu železitého s pomocí 

P-RTC modulu bývá úspora nákladů za chemikálii. V průběhu ročního provozu se ukázalo, že 

v případě ČOV České Budějovice byl na místě spíše konzervativní přístup. K zásadním 

pozitivním změnám oproti minulým rokům v tomto směru nedošlo. Je to logické z důvodu stále 

on-line kontroly a okamžité odezvy systému na odchylky koncentrace P-PO4 od nastaveného 

set pointu. Z údajů v tabulce 2 je vidět, jaká byla spotřeba síranu a jeho průměrná dávka v roce 

2018 a v letech předchozích.  Jednoznačný trend není zřejmý, vlivů, které mohly vyvolat 

potřebu vyšších či nižších dávek síranu, je více. Z faktu, že chemické srážení je na ČOV České 

Budějovice doplňkem rozhodujícího procesu – biologického odstraňování fosforu, lze soudit, že 
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jsou uvedené dávky síranu ve srovnání s jinými podobnými ČOV v ČR spíše nižší. V opačném 

případě, tj. kdyby EBPR nefungoval, by dávky síranu železitého teoreticky musely v některých 

letech představovat až pětinásobek dávek současných. I tak je spíše pravděpodobné, že při by se 

ČOV při pouhém simultánním srážení a pro zachování účinnosti odstranění P výrazně nad 90 

%, neobešla bez dalšího – terciárního stupně čištění.   
 

Tab. 2:  Spotřeba síranu železitého na srážení fosforu 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

skutečná spotřeba PIX-113 tuny 386,5 251,4 290,3 351,6 336,9 

skutečná průměrná dávka PIX-113 g/m3 33,1 22,5 26,7 30,5 31,4 

účinnost odstranění Pc - skutečná % 94,0 94,2 94,7 96,1 95,9 

účinnost EBPR (vypočtená) % 46,7 73,3 67,1 64,0 64,9 

potřebná dávka PIX-113 (teoretická) g/m3 100,6 115,6 113,6 117,2 108,6 

 

 

Závěr 

 

Z dosavadních zkušeností s novým uspořádáním provzdušňování aktivací a s řízením 

simultánního srážení fosforu lze akci optimalizaci aeračního systému na ČOV České 

Budějovice hodnotit veskrze pozitivně.  

 

V případě dodávky vzduchu pro každou aktivační linku zvlášť a zajištění vyšší úrovně 

automatizace lze jednoznačně vyzdvihnout lepší zabezpečení provozu. Odpadly ruční 

manipulace na rozvodech vzduchu a výrazně se snížil podíl zásahů obsluhy při korekci výkonu 

turbokompresorů HST. 

 

Zároveň se stabilizovaly poměry v provzdušňovaných sekcích aktivace co do koncentrací 

rozpuštěného kyslíku. Ty mají příznivý dopad na dobře fungující nitrifikaci a proces zvýšeného 

biologického odstraňování fosforu. 

 

Simultánní srážení fosforu přispívá k udržení předepsaných nízkých emisních limitů. Jeho 

řízení pomocí P-RTC modulu zajišťuje okamžitou a plynulou odezvu dávkovacích čerpadel 

síranu železitého. 

 

Zvýšené biologické odstraňování fosforu však nadále zůstává rozhodujícím procesem, který 

zajišťuje účinnost  až 70 %. Bez tohoto přínosu si lze účinnost odstranění fosforu výlučně 

chemickým srážením přes 90 % a na emisní limity v řádu desetin mg/l na ČOV velikosti 

Českých Budějovic obtížně představit.  
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Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod 
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Abstrakt 
 

Tento článek navazuje na náš předchozí příspěvek [1] „Dávkování chemikálii do zařízení a 

okruhů ČOV pomocí statických směšovačů“ publikovaného ve sborníku v roce 2013. Zde jsou 

zachyceny trendy v konstrukci statických směšovačů užívaných při čištění a úpravě odpadních 

vod. Pozornost je především zaměřena na turbulentní hydrodynamickou oblast a dávkování 

chemikálií do okruhu ČOV.  Článek obsahuje výklad vhodnosti užití statických směšovačů 

z hlediska snížení spotřeby energie i investičních nákladů vzhledem k průběhu chemických 

reakcí probíhajících v odpadních vodách. 
 

1. Úvod  

Nejdříve uvedeme, kde lze využít směšovačů při úpravě a čištění vod: 

1. Koagulační procesy, například odstranění fosforu z odpadních vod. 

2. Dávkování chemikálií. 

3. Kontrola pH. 

4. Příprava a mísení roztoku flokulantů s odpadní vodou anebo s kalem. 

5. Desinfekce pitné vody (chlorace, dechlorace). 

6. Vstřikování ozónu a jeho homogenizace. 

7. Aerace pitné vody. 

8. Membránové operace pro odsolování brakické a mořské vody. 

9. Reverzně osmotické systémy. 

10. Odběr reprezentativních vzorků vody 
 

Základní principy, výhody a nevýhody směšovačů byly uvedeny v předchozí citované práci [1]. 

Připomeneme si hlavní body postupů zařízení statických směšovačů do ČOV.  

 Posouzení možností a alternativ technologického reglementu. 

 Stanovení mechanismů, které ovlivňují celou operaci. 

 Stanovení požadavků na intenzitu míchání. 

 Požadavky na makromísení a mikromíchání. 

 Posouzení dob zdržení. 

 Stanovení vhodné koncentrace přidávaného roztoku či suspenze chemikálií. 

 Stanovení pořadí přidávaných chemikálií. 

 Vliv provozních a technologických aspektů na provoz zařízení. 

 Výpočet a návrh směšovacích, reakčních a separačních uzlů. 

 Regulovatelnost směšovače. 

 Aspekty údržby, korozní a mechanická odolnost, čistitelnost. 

Předchozí prezentace rovněž uvádí nejpoužívanější typy statických směšovačů a v oblasti 

turbulentního proudění se jedná o SULZER – SMV, KENICS. Dostatečný přehled výrobců a 

typů směšovacích zařízení najdeme na následujících webových adresách. 
 

https://www.sulzer.com/en/products/static-mixers 

https://industrychronicles.com/2019/01/12/static-mixers-market/ 

Static mixer - All industrial manufacturers - Videos - DirectIndustry 

mailto:ditl@centrum.cz
mailto:tomas.jirout@fs.cvut.cz
https://www.sulzer.com/en/products/static-mixers
https://www.sulzer.com/en/products/static-mixers
https://industrychronicles.com/2019/01/12/static-mixers-market/
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz6Je7jI3gAhXssaQKHU-xCOoQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.directindustry.com%2Findustrial-manufacturer%2Fstatic-mixer-75608.html&usg=AOvVaw3pNA81B8XWiqiMUz3gNDXg
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz6Je7jI3gAhXssaQKHU-xCOoQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.directindustry.com%2Findustrial-manufacturer%2Fstatic-mixer-75608.html&usg=AOvVaw3pNA81B8XWiqiMUz3gNDXg
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Obr. 1 ukazuje zapojení statických směšovačů do linky pro jednostupňovou deemulgaci. 

Směšovač S2 zajišťuje rychlé a kvalitní mísení flokulantu a odpadní vody před vstupem do 

čiřiče, kde pak dochází k flokulaci a separaci kalu. Statický směšovač S1 na vstupu zajišťuje 

intenzivní mísení odpadních vod s roztokem koagulantu a v druhé části pak přidání 

potřebného množství zásady (vápenného mléka). Směšovač S1 se může skládat ze dvou částí. 

Rozměr a konstrukce reaktoru R1 umožní zajistit dostatečně dlouhou dobu zdržení pro 

uskutečnění koagulace, případně deemulgace. 

 

 
Obr. 1: Schéma linky jednostupňové deemulgace. 

 

2. Trendy v návrhu statických směšovačů 

Při dávkování chemikálií do zařízení a okruhu ČOV je v mnoha případech důležité smísit 

intenzivně přidávaná aditiva až na molekulární úroveň a následně zajistit dostatečně dlouho 

dobu zdržení nutnou pro uskutečnění potřebné chemické reakce, či koagulace nebo 

flokulace. K rychlému mísení na molekulární úroveň při dodržení pístového toku jsou 

statické směšovače nenahraditelné. Většina renomovaných firem jako je např. SULZER či 

LANNTECH vyvinula vlastní zařízení k realizaci tohoto postupu. Co se týče trendů ve 

vývoji statických směšovačů pro užití v turbulentních kapalinách je snaha o zařízení s co 

nejmenší vztlakovou ztrátou, které je dobře čistitelné a kompaktní. Tak například firma 

SULZER vyvinula typ směšovačů COMPAKT, který je uveden na obrázku 2. 

Jiroutem a spolupracovníky byl na katedře navržen obdobný typ, který je uveden na 

obrázku č. 3 a byl odzkoušen pro dávkování flokulantu. Směšovač není patentově ani jinak 

chráněn. V předchozím příspěvku je uveden statický směšovač HELAX, který patří do 

skupiny šroubových směšovačů a byl po dobu 10 let průmyslově vyráběn podle amerického 

patentu č. 4,874,249, 17.10.1989. V současné době není patentově chráněn. 
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Samozřejmě klasické směšovače SULZER SMV a šroubový směšovač KENICS jsou stále 

využívány pro mísení v turbulentní oblasti. 

 

 
 

     Obr.2: Statický směšovač firmy       Obr.3: Statický směšovač dle Jirouta a spol. 

     SULZER, typ COMPACT 
 

3. Základní charakteristiky statických směšovačů 

Existují dvě základní charakteristiky statických směšovačů. 

a) Závislost tlakové ztráty na Reynoldsově čísle. 

b) Homogenizační charakteristika. 

 

Ztrátové charakteristiky 

Ztrátu při proudění statickými směšovači je možno vyjádřit různými způsoby. Jako 

nejvýhodnější se jeví Darcy-Weissbachova rovnice pro výpočet ztráty při proudění v potrubí: 

𝑒𝑧 = 𝜆𝑠
𝑙

𝑑

�̄�2

2
, ( 2) 

kde ztrátový součinitel 𝜆𝑠 je funkcí geometrie směšovače a Reynoldsova čísla, tj.𝑅𝑒 = �̄�𝑑𝜌/𝜇, 

a �̄� je rychlost vztažená na volný průřez trubky v m/s, µ je viskozita v Pa.s, d je průměr trubky 

v m  

Pro většinu typů směšovačů a jejich geometrických alternativ lze v literatuře snadno nalézt 

závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle. 

 

Homogenizační účinky statických směšovačů 

 Homogenizační účinky určitého typu statického směšovače se obvykle vyjadřují buď jako 

počet elementů 𝑖𝑠, nebo jako relativní délka směšovače (𝑙𝑠/𝑑) potřebná k dosažení požadované 

homogenity směsi. Druhý způsob vyjádření je výhodnější, protože umožňuje lépe porovnat 

různé typy směšovačů. 

 Nejčastější způsob je založen na změně fyzikálních veličin, např. koncentrace nebo 

teploty. V případě použití této metody je nutno měřit sledované vlastnosti v několika bodech 

průřezu trubky a v různých vzdálenostech od vstupu složek do směšovače. Směšovací délku 

určíme jako vzdálenost, na které je relativní směrodatná odchylka měřené veličiny (variační 

koeficient) 𝑠/�̄� menší než požadovaná nebo zvolená hodnota. K určení relativní směrodatné 

odchylky naměřených hodnot lze užít následujícího vztahu 

 

𝑠

�̄�
=

1

�̄�
√∑ (𝑥𝑗−�̄�)

2𝑚
𝑗=1

𝑚−1
, ( 3) 

kde 𝑚 je počet míst měření v kontrolním průřezu a �̄� - hodnota 𝑥 po dokonalém smíšení. 

Přitom 𝑥 je relativní hodnota sledované veličiny 𝑦, definovaná rovnicí 
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𝑥 =
𝑦−𝑦2

𝑦1−𝑦2
, (4) 

kde 𝑦1, resp. 𝑦2 je hodnota měřené veličiny v proudu 1, resp. 2. 

 V praxi lze obvykle považovat směs za homogenní, jestliže hodnota 𝑠/�̄� ≤ 0,05. 

 Hodnotu �̄� je možno určit z bilance 

 

�̄� =
�̇�1

�̇�1+�̇�2
. (5) 

V citované práci se uvádí, že poměr objemových průtoků �̇�1/�̇�2 neovlivňuje významně proces 

směšování a poměr viskozit směšovaných kapalin se uplatní pouze tehdy, je-li větší než 100. 

Vlastní měření prováděná se směšovačem KENICS le/d=1,5 v turbulentní oblasti přičemž 

složky byly přiváděny do trubky koaxiálně, podstatné zvýšení je nad poměrem průtoků větším 

než deset, což indikuje, že není vhodné snižovat příliš průtok přidávané složky  na úkor zvýšení 

její koncentrace. 

 

4. Vliv dosažené homogenity na průběh reakce [8] 

Při dávkování aditiv (reagent) do hlavního proudu tekutiny závisí průběh vyvolané reakce 

na homogenitě směsi. Ve většině příkladů homogenizace tekutin si vystačíme s 95 až 98%-ní 

homogenitou. V případech chemických reakcí je situace mnohem složitější. Rychlost 

jednoduché chemické reakce se zvyšuje s pravděpodobností střetu participujících molekul. Tato 

pravděpodobnost závisí na lokální koncentraci. Pokud molekuly látky A jsou ve shlucích, je 

sice průměrná koncentrace látky A v souladu s reglementem, ale lokální koncentrace odpovídá 

dosažené homogenitě. Reakce tedy probíhá pomaleji a za dobu zdržení reagující směsi v trubce 

či zařízení nedosáhneme uspokojivé konverze. Toto se prakticky projeví tak, že koncentrace 

přidávané reagenty je limitována danou dobou zdržení. Jinými slovy čím vyšší homogenity 

dosáhneme, tím si můžeme dovolit dodávat roztok reagenty o větší koncentraci. Následkem 

toho si můžeme dovolit menší míchaný zásobník pro tuto reagentu, čímž snížíme investiční 

náklady. Další možností je kompenzovat pomalejší kinetiku reakce a též nižší konečnou 

konverzi zvýšením dávkování množství reagentu, což pochopitelně zvyšuje provozní náklady. 

Jako příklady lze uvést: 

a) Přidávání roztoku Al2(SO4)3 x 18H2O jako kolagulační činidlo ve vodárenství. Na zařízení 

daných homogenizačních vlastností dokážeme úspěšně přimíchat jen roztok o určité 

maximální koncentraci. 

b) Ve všech případech dávkování polymerních flokulantů je omezeno jejich koncentrací cca 

0,1 hm.%. Vyšší koncentrace roztoku flokulantů či špatně připravený roztok má za 

následek zvýšení spotřeby drahého flokulantu. 

V této souvislosti je třeba zmínit i přípravu chemikálií [3]. Pokud nejsme odběratelé již 

připraveného roztoku, je důležitá, a to i ekonomicky, jeho správná příprava. Pomineme-li 

tvorbu nerozpuštěných „bacouchů“, ke kterým dochází při přípravě flokulantů obvykle 

v důsledku nevhodného (hromadného) přidávání práškového flokulantu, zbývá ve většině 

případů možnost ekonomické optimalizace právě ve zvýšení koncentrace zásobního roztoku, při 

vypořádání se s dostatečně efektivním mísením tohoto reagentu do hlavního proudu. Na 

obrázku č.3 je znázorněna závislost energetické spotřeby (především příkon míchadla) na 

koncentraci zásobního roztoku vyjádřené poměrem koncentrace roztoku k jeho nasycené 

hodnotě. Z uvedeného je patrno, že jak investiční, tak provozní náklady lze šetřit jak na straně 

přidávání reagenty do směsi, tak na přípravě zásobního roztoku. 
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Obr:3: Závislost měrné spotřeby energie vztažené na kg rozpuštěné soli Al2(S04)3 x 18 H2O. 

 

Dalším a podstatným případem jsou především následné chemické reakce typu A reaguje R, a 

R reaguje na S. Na obrázku č. 4 je uveden průběh koncentrací reagenty A, žádaného produktu R 

a nežádaného produktu S. Z obrázku je vidět, že průběh koncentrací silně závisí na průběhu 

reakčních konstant obou reakcí. Z obrázku je vidět, že v daném poměru rychlostních konstant 

k1/k2 =1 je třeba dosažením maximálního výtěžku R poměrně přesně daný čas zdržení, pokud 

necháme systém reagovat déle, většina R se rozloží na S. Pokud bude doba zdržení kratší než 

optimální, bude výtěžek R menší nebo případně nedostatečný. Toto je zvlášť důležité, neboť 

značná část srážecích (koagulačních) reakcí jsou reakce následné. Uniformní doby zdržení lze 

přibližně dosáhnout ve statickém směšovači. Míchaná průtočná nádoba vykazuje doby zdržení 

od nuly až nekonečno. Aktuální otázkou tedy je, jak dosáhnout potřebné homogenity. 

 

 
Obr. 3: Průběh následné reakce. 

SRA
kk
 21
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5. Výpočet délky směšovače, či počtu jeho elementů 

Inspekční analýzou soustavy popisujících rovnic dostaneme funkční závislost pro vyjádření 

bezrozměrné délky směšovače ve tvaru: 

 

(𝑙𝑠/𝑑) = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑆𝑐, 𝐴𝑟,  V1/V2, µ1/µ2,  
𝑠

�̄�
),                                 (6) 

kde Re je Reynoldsovo číslo-viz dřívější definice, Sc je Schmidtovo číslo a Ar je 

Archimedovo číslo. Posuzujeme-li délku statického směšovače pro stejný 

fyzikální a geometrický systém v turbulentním režimu, rovnice se výrazně 

redukuje na tvar: 

ls/d=F(V1/V2, µ1/µ2,  
𝑠

�̄�
),                                         (7) 

 

 

  

Délka směšovače, či počet jeho elementů při podobné geometrii tedy závisí na poměru toku 

směšovaných kapalin, potřebném stupni homogenity a na poměru viskozit obou proudů. 

Pro důležitý směšovač SULZER SMV je tento graf uveden pro rozumně podobný poměr 

viskozit na obr.4. [7]. 

 
Obr.:4 
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Tento graf je snadné zrekonstruovat do následující podoby: 

 

 
Obr.5: 

Z obrázku je jasně vidět, že rostoucí nároky na stupeň homogenity si kladou nárok na zvýšení 

počtu elementů a rovněž je vidět, jak nestejný poměr průtoků složek vyvolává nároky na počet 

elementů statického směšovače SULZER SMV. 

 

6. Energetické porovnání typů směšovačů a míchadel 

 

Energetické porovnání míchadel a různých geometrických alternativ je provedeno v příspěvku 

publikovaném ve sborníku této konference v roce 2013. [1] Kombinací bezrozměrných 

závislostí pro tlakovou ztrátu a homogenizaci u statických směšovačů a kombinací závislosti 

pro výpočet příkonu míchadla a bezrozměrné doby homogenizace v míchané nádobě lze 

odvodit energetické kritérium vyjadřující množství dissipované energie na jednotku objemu 

potřebné dosažení daného stupně homogenity. Výsledky jsou prezentovány ve formě grafu 

sestrojeného Streifem [10;9] jako závislost modifikovaného energetického kritéria 𝛱∗ na 

modifikovaném Reynoldsově čísle 𝑅𝑒∗  

𝛱
∗

=
𝛥𝑝 𝑉

𝑉𝜇
∗ =

𝛥𝑝 𝐿

𝑢 𝜇
=

𝜆𝑆𝑀

2
(

𝐿

𝑑
)

7
3

=  𝑓(𝑅𝑒∗ ), 

𝑘𝑑𝑒  𝑅𝑒∗ = (
𝑑

𝐿
)

1

3
𝑅𝑒. 

(8) 

L je délka úseku, na němž zjišťujeme tlakovou ztrátu, V je objem úseku, V s tečkou je st 

Z obrázku vyplývá, že v turbulentní oblasti je ze statických směšovačů firmy SULZER 

nejvýhodnější typ SMV a že mísení chemikálií je cca 40x energeticky náročnější při užití 

klasického mechanického rychloběžného míchání a cca 3,5x výhodnější než typ SMX. 

Rovněž je vidět, že z uspořádání vtoku je nejvýhodnější koaxiální uspořádání. Směšovač 

KENICS je oproti směšovači SULZER SMV cca 1,7 x energeticky náročnější. 
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9. Závěry 

Příspěvek přináší následující poznatky: 

 Prokazuje nenahraditelnou roli statických směšovačů při rychlém a intenzivním 

přimíchávání aditiv do hlavního proudu tekutin. 

 Ukazuje, že zvýšení počtu elementů nebo prodloužení délky statického směšovače 

oproti délce při standardním podmínkách (stejný průtok složek, stejné viskozity, 

relativní směrodatné odchylce nehomogenity (variačním koeficient) rovný 95 % je 

nutné v případech zvyšujících se nároků na homogenitu, mísení malé hodnoty průtoku 

proudu reagenty vůči hlavnímu proudu a při mísení složek o různých viskozitách. Tyto 

závislosti jsou v textu kvantifikovány. 

  Ukazuje se, že lepší mísení složek ve statickém směšovači umožnuje zvýšit koncentraci 

přidávaného ze zásobního roztoku, což obojí snižuje jak investiční, tak provozní 

náklady. 

 Prokazuje, že konstrukční návrh a volba vhodných technologických podmínek ovlivňuje 

jak investiční, tak provozní náklady na rozpouštění chemikálií. 

 Vysvětluje, proč je doba zdržení v případě následných reakcí důležitá a ovlivňuje 

průběh reakce a spotřebu chemikálií. 

 Základní znalosti a výpočtové vztahy nutné pro výběr a návrh statických směšovačů. 

 Obsahuje závěry energetického srovnání s klasickými míchadly a vliv uspořádání 

vstupu proudů na energetickou náročnost homogenizace. 

 Prokazuje, že pro aplikace v turbulentním režimu, kdy jsou míseny čisté kapaliny je 

nejvhodnější směšovače typu SULZER SMV či šroubové směšovače typu KENICS. 

 Upozorňuje na dva směšovače navržené na Katedře, tj HELAX a JIROUT a spol. 

v současné době nekryté patentovými ani jinými vlastnickými právy. 

 

Poděkování 

Článek byl vypracován v rámci EU Grantu č.710678 „The innovative system for coke oven 

waste water treatment and water recovering with the use of clean technologies“- 

INNOWATREAT. 
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Abstrakt 

 

Pro konstrukce a konstrukční prvky ČOV jsou obvykle používány korozivzdorné oceli typu 

1.4301 (AISI 304) a 1.4404 (AISI 316). Za určitých podmínek může být jejich pasivita lokálně 

porušena a dochází ke vzniku lokálních forem koroze. V prostředí ČOV se jako dominantní 

specifické znečištění prostředí vyskytují sulfan (biologický rozklad), amoniak a chlor, resp. 

jeho další produkty (úprava vody). Mikrobiologicky indukovaná koroze (MIC) urychluje korozi 

díky interakci mikrobiální aktivity s elektrochemickými korozními pochody. V příspěvku jsou 

ukázány i typické příklady MIC korozivzdorných ocelí v ČOV.  

 

 

 

Úvod 

 

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Celkový počet 

ČOV komunálních odpadních vod v ČR byl v r. 2016 celkem 2 445 (tj. v průměru 1 ČOV na 4 

305 obyv.). Umístění čistírny odpadních vod v určité lokalitě má poměrně přísné podmínky - 

dopravní dostupnost, vzdálenost od zástavby apod. Jedná se obvykle o velkou investici v řádu 

desítek milionů korun s plánovanou dlouhodobou životností. 

 

ČOV bývají budovány jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových 

vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a 

smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je 

mechanicko-biologická čistírna.  

 

V současné době se jedná o poměrně technologicky složité zařízení, kde je podle velikosti, resp. 

kapacity odpadních vod, používána řada konstrukcí a materiálů, které ale degradují vlivem 

působení velmi agresivního prostředí. Degradace materiálů probíhá řadou mechanismů s různou 

kinetikou. Jedním ze specifických mechanismů je mikrobiálně indukované korozní napadení 

(MIC) kovových materiálů, včetně korozivzdorných ocelí. První údaje o účasti mikroorganismů 

při korozi kovů pocházejí již z r. 1891, kdy J. H. Garrett oznámil, že se bakterie podílejí na 

korozi kovů tím, že zesilují agresivitu prostředí rozkládáním organických látek a tvorbou 

metabolitu [1]. V r. 1910 pak R.H. Gaines vysvětlil vyšší obsah síry v korozních produktech 

oceli v půdě činností mikroorganismů (SRB) [2]. Identifikovat MIC lze na základě několika 

nepřímých postupů, obvykle se tento typ korozního napadení projevuje současně i s dalšími 

lokálními typy korozního napadení. 
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1. Charakteristika korozní odolnosti korozivzdorných ocelí  

 

Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje často jediné možné 

řešení z hlediska provozu (parametry, prostředí), životnosti, bezpečnosti, ekologie, hygieny 

apod. Korozivzdorné oceli patří mezi materiály, které se vyznačují typickým chemickým 

složením a obsahují více než 12 % Cr (až 30 %), dále legující prvky, hlavně Ni (až 30 %), Mn 

(až 24 %), Mo, Cu a další, jako Si, Al, Ti, Nb, Ta, W,V a N, nejvýše do několika % [3]. Obsah 

uhlíku je obvykle v rozmezí 0,01 - 0,1 %, u martenzitických korozivzdorných ocelí 0,2 - 1,0 %. 

Skupina korozivzdorných ocelí zahrnuje cca 180 typů ocelí, které lze na základě chemického 

složení a struktury rozdělit do několika skupin:  

 

- martenzitické;  

- feritické;  

- austenitické;  

- dvoufázové (duplexní) - austeniticko-feritické, martenziticko-feritické, martenziticko-

austenitické;  

- precipitačně vytvrditelné - martenzitické a austenitické.  

 

Velmi častý zásadním nedostatkem projektů a materiálových specifikací ČOV je uvedení 

materiálu jako NEREZ, takže bez atestu materiálu nebo provedení analýzy nelze určit o jaký 

typ korozivdorné oceli se jedná. Pro konstrukce a konstrukční prvky ČOV jsou obvykle 

používány korozivzdorné oceli typu 1.4301 (AISI 304) a 1.4404 (AISI 316). Z korozního 

hlediska patří tyto oceli mezi korozivzdorné ocele s nejnižší korozní odolností a mohou se u 

těchto materiálů projevit různé formy lokálního korozního napadení. 

 

Pasivní vlastnosti korozivzdorných ocelí jsou dané především legováním chromem, kdy reakcí 

chromu se vzdušným kyslíkem dochází ke vzniku velmi tenké pasivní vrstvy oxidu chromu 

(Obrázek 1). Tato vrstva chrání ocel proti rovnoměrnému koroznímu napadní v ploše. 

Austenitická korozivzdorná ocel 1.4301 (AISI 304) má vynikající korozní odolnost v sladké 

vodě, ale není doporučována pro slanou vodu; korozivzdorná ocel 1.4401 (AISI 316) s vyšším 

obsahem niklu (10 – 14 hmot. %) a legovaná navíc molybdenem má vyšší korozní odolnost v 

prostředích obsahujících chloridy.  

 

Obrázek 1: Tvorba pasivního filmu na povrchu korozivzdorné oceli 
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Za určitých podmínek může být pasivita korozivzdorných ocelí lokálně porušena a dochází ke 

vzniku lokálních forem korozního napadení. Každý druh korozního napadení má svůj vlastní 

mechanismus a probíhá za určitých specifických podmínek. Hlavní druhy korozního napadení 

korozivzdorných ocelí jsou: 

 

-  rovnoměrné;  

-  lokální (bodové, štěrbinové, mikrobiálně indukované, bimetalické);  

-  strukturně ovlivněné (mezikrystalové, nožové, selektivní);  

-  mechanicky ovlivněné (korozní praskání za napětí, korozní únava, vodíková křehkost).  

 

Rovnoměrná korozní rychlost korozivzdorných ocelí 1.4301 a 1.4403 je v běžném 

atmosférickém prostředí bez znečištění chloridy velmi nízká a životnost materiálů se pohybuje 

v řádu sta let. Publikované údaje o dlouhodobých expozicích (5 – 20 let) uvádějí i v prostředí 

znečištěném depozicí chloridů (přímořské prostředí) korozní rychlosti rovnoměrného korozního 

napadení cca 1 µm/r pro korozivzdorné ocele typu 1.4301 a 1.4401, resp. 1.4403 [4]. 

 

Lokální formy korozního napadení korozivzdorných ocelí jsou např. bodová/důlková a 

štěrbinová koroze, korozní praskání, apod. (Obrázek 2). Lokální poškození materiálu může vést 

až k ztrátě celistvosti a pevnosti materiálu. Současně na povrchu ocelí vznikají charakteristicky 

zbarvené korozní produkty oceli. Mezi lokální formy korozního napadení lze zařadit i 

mikrobiálně indukované korozní napadení (MIC). 

 

Obrázek 2: Lokální formy korozního napadení korozivzdorných ocelí 

 

 

   

důlková (pittingová) koroze štěrbinová koroze korozní praskání 

 

 

 

2 Korozní namáhání v prostředí ČOV 

 

Korozivzdorné oceli jsou v prostředí ČOV vystaveny působení několika různých typů prostředí: 

 

- atmosférické prostředí,  

- vodné prostředí, 

- střídané podmínky. 

 

 

2.1 Atmosférické prostředí v ČOV 

Korozní agresivita prostředí je klasifikována normou ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. 

Korozní agresivita atmosfér.  Klasifikace, stanovení a odhad, ale tato klasifikace nezahrnuje 

specifická prostředí, jako jsou ČOV, a ani korozivzdorné oceli. V prostředí ČOV se jako 

dominantní specifické znečištění ovzduší vyskytují sulfan (biologický rozklad), amoniak a 

chlor, resp. jeho další produkty (úprava vody). Další škodlivé a i korozně působící sloučeniny 

jsou merkaptany. Kaly se v sedimentačních nádržích přeměňují na organické kyseliny a 

následně na metan a CO2 (bioplyn) (Obrázek 3). Specifická a technologická znečištění 
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mikroklimat (sirovodík (H2S), organické kyseliny) mohou též vyvolávat korozní jevy a tyto 

druhy znečištění jsou pro prostředí ČOV spolu s předpokládanou vysokou relativní vlhkostí 

prostředí rozhodující. U velkých ČOV s nádržemi umístěnými na volném prostranství je 

korozní namáhání výrazně nižší než u malých ČOV, kde jsou nádrže s volnou hladinou 

umístěny uvnitř budov.  

 

Obrázek 3: Emise uvolňované z odpadních vod 

 

 
 

Rozdíl mezi vnějším a vnitřním prostředím specifických prostor ČOV je především v tom, že 

v těchto prostorách jsou umístěny otevřené nádrže s vodou a relativní vlhkost vzduchu stále 

velmi vysoká (v rozsahu 70 – 100 %) současně s vyššími průměrnými teplotami než ve vnějším 

prostředí dané lokality ČR (tj. vyšší než 10°C). Odpar vody kolísá podle teploty nádrže a 

okolního prostředí - pro většinu oblastí ČR je odpar/24 hodin maximálně 15 mm výšky hladiny 

bez ohledu na plochu. Ve zrušené normě ČSN 03 8804:1981 Předpisování systémů ochrany 

technických výrobků proti vlivům prostředí jsou i příklady stupňů korozní agresivity 

specifických mikroklimat pro ocelové konstrukce – pro zařízení čistíren odpadních vod 

odkrytých je uveden stupeň 5a (vztahuje se na uhlíkové oceli).  

 

2.2 Vodné prostředí v ČOV 

Komunální odpadní vody obsahují cca 0,1 hmot. % organických látek, chloridy (100 - 200 g m-

3) a sulfidy (0,1 – 0,7 g m-3). Odpadní vody obsahují relativně vysoké koncentrace H2S, který se 

při jejich dynamickém proudění a míchání uvolňuje ve formě plynné složky, která se může 

následně kondenzovat a absorbovat na povrchu infrastruktury provozu ČOV [5]. Aerobní 

bakterie konzumují aminokyseliny a produkují plynný H2S – společný a nejdůležitější korozní 

stimulátor pro všechny ČOV. V minulosti obsahovaly i komunální odpadní vody vyšší 

koncentrace těžkých kovů, které zahubily bakterie produkující H2S. V současné době je 

koncentrace H2S a obdobných sloučenin v odpadních vodách vyšší. K tomu přispívá i tendence 

kumulace a přepravy odpadních vod na větší vzdálenosti (do centrální ČOV). Čerpání 

odpadních vod přispívá k provzdušňování vod a vyšší aktivitě bakterií produkujících H2S. 

Plynný H2S může reagovat s vodou a vytvářet slabou kyselinu sírovou: 

 

H2S + 2O2 → 2H+ + SO4
2- 

 

Vliv emisí z odpadních vod se bude zásadně lišit podle typu ČOV – otevřené nebo uzavřené 

nádrže, kapacita ČOV, technologie čištění, atd.…. Velký zdrojem emisí je mechanické oxidační 

zařízení (Obrázek 4a). Také objemné nádrže, které jsou omezeně odvětrávané, jsou zdrojem 

emisí (Obrázek 4b).  
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Obrázek 4: Příklady zdrojů emisí plynů v ČOV  

 

  
 

 

V odborné literatuře je nejvíce údajů o korozním prostředí v odpadních vodách, tj. v kapalné 

fázi,  a především pro beton jako konstrukční materiál nádrží, kanálů, atd.. Údaje o korozní 

rychlosti korozivzdorných ocelí typu 1.43014 a 1.4403 ve vybraných sekcích zařízení ČOV 

jsou prakticky stejné a pohybují se do 4 µm/r s rizikem výskytu štěrbinového nebo důlkového 

korozního napadení. Nejvyšší korozní úbytky byly zjištěny pro prostory: 

 

- vtok odpadních vod, 

- vakuový filtr kalů, 

- usazovací nádrž s dávkováním chloridu železitého. 

 

V případě, že jsou odpadní vody před vypouštěním desinfikovány chlorovanými sloučeninami, 

jedná se o velmi korozně agresivní prostředí. 

  

2.3 Střídavé podmínky prostředí v ČOV 

Z hlediska korozního namáhání jsou vždy nejvíce agresivní ta prostředí, kde dochází k střídání 

podmínek, což jsou např. ty části zařízení ovlivněná kolísáním hladiny vody nebo intenzivním 

postřikem (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Příklad střídavého prostředí s MIC korozním napadením 

 

   
 

 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

112 

Nejpřesnější údaje o stupni korozní agresivity lze získat z vyhodnocení korozních kupónů, 

standardních vzorků, po minimálně roční expozici v různých prostorách uvažovaného 

technologického objektu, který bude provozován ve standardním režimu (Obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Příklad umístění kuponů v malé ČOV 

 

  
 

 

3 Mikrobiálně indukované korozní napadení 

 

3.1 Mechanismus MIC 

Při MIC nevznikají žádné nové typy korozního napadení, ale působení bakterií a vrstvy 

biofilmu může zvýšit výskyt a/nebo kinetiku obvyklých typů korozního napadení. Bakterie 

mohou být v prostředí přítomny jako volné (planktonic) nebo navázané na povrchu v tzv. 

biofilmu (sessile). Jako volné mohou ovlivnit prostředí produkty svého metabolismu (pH, 

tvorba agresívních aniontů) nebo usnadňovat redukci/oxidaci korozních produktů. Na povrchu 

kovu se mohou bakterie usadit díky produkci tzv. „extracellular polymeric substances“ (EPS), 

které pomáhají lepší adhezi k povrchu. EPS mohou být všechny druhy organických dlouhých 

molekul, jako polysacharidy, lipidy, proteiny, apod. V případě biofilmu je možné ovlivnění 

korozních dějů následujícími základními mechanismy [6]: 

 

- vliv makročlánků s diferenční aerací; 

- tvorba okludovaných roztoků metabolitů na povrchu; 

- lokalizace anody; 

- tvorba dalšího povrchu pro katodickou reakci; 

- urychlení katodické reakce. 

 

V případě makročlánku s diferenční aerací, působí biofilm jako štěrbina, ve které je 

spotřebován kyslík na korozní děj nebo metabolismus aerobních bakterií. Pod biofilmem tak 

dochází k poklesu potenciálu a zrychlí se anodický děj, naopak katodický děj probíhá na 

volném povrchu bez biofilmu. 

 

U nejčastěji řešených anaerobních sulfát redukujících bakterií (SRB) může být donorem také 

kov [7], ale většinou je donorem organická kyselina (např. mléčnan) a akceptorem síran, který 

se redukuje na sulfid [8]. Redukcí i oxidací síry dojde ke tvorbě sulfanu, respektive kyseliny 

sírové (až 10 % hm.), což má za následek výrazné zvýšení korozní rychlosti téměř všech 

konstrukčních kovů. Mikrobiální koroze (MIC) oceli vyvolaná SRB se projevuje černými nebo 

ponor 
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oranžovohnědě zbarvenými produkty podle přístupu kyslíku, vznikem důlků v místě napadení a 

především obsahem síry v korozních produktech FeS2 (Obrázek 7).  

 

Obrázek 7: SEM snímek uhlíkové oceli pokryté bakteriemi 

 

  
síru redukující baktérie (SRB) železo redukující bakterie (IRB) 

 

Hlavním faktorem určujícím množství sulfidů, které se vytvoří v ČOV, je přítomnost 

organických látek a síranů v odpadní vodě a sulfát/redukujících bakterií. Nejčastěji se tyto 

organismy vyskytují ve značné koncentraci v nárůstových slizových vrstvách (biofilmu) na 

stěnách potrubí (při nízkých rychlostech proudění) a nádrží. Zatímco odpadní vody samotné 

nemusí obsahovat žádné sulfidy, v biofilmu na stěně může být obsah těchto sloučenin značně 

vysoký. Dále je známo, že se sulfidy mohou tvořit i přímo v odpadní vodě, protože určité 

množství sulfát-redukujících baktérií se nalézá i volně rozptýleno v odpadní vodě. 

 

Průměrná tloušťka biofilmu závisí na rychlosti tekoucí odpadní vody. Průměrná tloušťka 

biofilmu vzrůstá během prvních přibližně 20 týdnů, později je přírůstek téměř zanedbatelný, 

protože za daných hydraulických podmínek došlo k rovnováze mezi odplavováním a tvorbou 

biofilmu. Biofilmy obecně vytvářejí na povrchu mikročlánky, kde jsou odlišné podmínky 

přístupu kyslíku, což vede ke vzniku důlkového napadení (Obrázek 8).   

 

Obrázek 8: Korozní mikročlánek vytvořený biofilmem 

 

 
 

 

 

V biofilmu se obvykle vyskytují síru redukující bakterie (SRB). Metabolická činnost 

mikroorganismů v biofilmu tvoří chemické prostředí, které je blízko povrch kovů velmi odlišné 

anoda katoda 

kov 

pasivní vrstva 

kolonie aerobních bakterií 
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od celkového roztoku, například druhy iontu, koncentrace, pH, a oxidační stupeň. 

Mikrobiologicky indukované korozní napadení (MIC) urychluje poškození materiálu díky 

interakci mikrobiální aktivity s elektrochemickými korozními pochody.  

 

Korozivzdorné oceli podléhají tomuto typu korozního napadení relativně často. MIC se 

projevuje tvorbou důlkového napadení a má charakteristickou strukturu korozně napadeného 

povrchu. Důlky jsou často překryty charakteristickými tuberkulemi (výstupky) – vrstvou 

korozních produktů a biofilmu. V závislosti na koncentraci SRB, teplotě, rychlosti proudění a 

dalších parametrech prostředí, dochází k rozvoji hloubky důlků korozního napadení, např. od 1 

do 3,5 mm/r. 

 

Existují celkem tři různé typy podmínek, za nichž dochází k MIC austenitických 

korozivzdorných ocelí: 

 

- na volném povrchu – nízká rychlost proudění nebo stagnace vody, 

- ve štěrbinách,  

- ve svaru a jeho nejbližším okolí. 

 

3.2 Prokázání MIC 

Identifikace tohoto typu korozního napadení je velmi obtížná, protože bakterie po vyjmutí 

vzorků vody nebo korodujícího materiálu z jejich prostředí rychle hynou a jejich přítomnost již 

nelze jednoznačně prokázat [9, 10]: 

  

− mikrobiální koroze ve vodách se vyskytuje v nádržích, potrubí s minimálním průtokem - 

černé vrstvy úsad a/nebo vznik tuberkulí mohou indikovat MIC, 

− charakteristická je morfologie korodujícího povrchu, kdy vznikají dendritické struktury 

MIC kráterů a/nebo tuberkule korozních produktů, 

− důkaz v půdě a/nebo ve vrstvě korozních produktů – kapky HCl – bublinky CO2 a typický 

zápach H2S. 

 

Základní identifikací MIC napadení korozivzdorných ocelí je morfologie povrchu po odstranění 

korozních produktů a i morfologie tvaru důlků s užším vstupem a rozšířením pod povrchem 

(Obrázek 9). Při větším zvětšení je na povrchu korozivzdorné oceli patrná charakteristická 

dendritická struktura (Obrázek 10) [11]. 

 

Obrázek 9: Příklady morfologie důlků v korozivzdorné oceli v důsledku MIC 

 

 
 

Obrázek 10: Morfologie povrchu korozivzdorné oceli po MIC napadení – tuberkule, dendrity 
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Velmi průkazné je zjištění lokálně zvýšených obsahů síry na zkorodovaném povrchu – využité 

SEM a EDAX analýz – a/nebo v korozních produktech – rtg. difrakce. Obsah síry je v místech 

s MIC až řádově vyšší než na referenčních plochách.   
 

Pro prokázání přítomnosti bakterií lze použít různé mikrobiologické testy [12]. Např. 

biodetektory BART jsou diagnostické nástroje, které pomáhají identifikovat přítomnost 

bakterií, např. vytvářejících vrstvy slizu, nebo bakterií redukující sulfidy nebo železo a 

způsobujících korozi. Lze použít i výluh z kalu, vrstvy korozních produktů a tuberkulí, pokud 

jsou vzorky dostatečně „čerstvé“. Biodetektory BART indikují přítomnost sledovaného typu 

bakterií vznikem černého zbarvení ve zkumavce naplněné testovaným vzorkem vody: 

- doba vzniku černého zbarvení do 3 dnů (72 hod) - 115 000 cfu/ml, 

- doba vzniku černého zbarvení do 4 dnů (96 hod) -   27 000 cfu/ml, 

- doba vzniku černého zbarvení do 5 dnů (120 hod) -   6 000 cfu/ml  -  do   této   hodnoty   se  

  jedná o agresivní výskyt bakterií (Obrázek 11). 
 

V současné době se rozvíjejí i techniky identifikace bakterií na základě analýzy jejich DNA, i 

když pro účely posouzení vzniku MIC se jedná o příliš náročnou metodu. 
 

Obrázek 11: SRB test - nasazení, 5 a 7 dnů expozice 
 

      
4 Případové studie 

 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

116 

Specialisté SVÚOM hodnotili několik případů korozního napadení v různých ČOV, kde byl 

prokázán i vznik MIC, obvykle současně s některým dalším mechanismem lokálního korozního 

napadení korozivzdorných ocelí. 

 

V případové studii 1 vykazuje potrubí z korozivzdorné oceli (bez další specifikace) umístěné 

okolo nádrží ČOV několik projevů korozního napadení – galvanická koroze v důsledku 

korozního článku ve styku s uhlíkovou ocelí, bodové korozní napadení, korozní napadení 

v tepelně ovlivněné zóně svaru (HAZ), atd. (Obrázek 12). Vliv MIC nelze předpokládat. 

 

Obrázek 12: Koroze korozivzdorné oceli 

 

  
 

V případové studii 2 je korozivzdorná ocel (bez další specifikace) použita jako kotvení 

dosazovací nádrže, trubky násosky a další spojovací materiál, kdy vlastní dosazovací kruhová 

nádrž byla zhotovena z plechu o tloušťce 4 mm z materiálu AlMg3. Spojením hliníkové slitiny 

a korozivzdorné oceli vznikl korozní článek, kdy dochází k intenzivnímu koroznímu napadení 

korozně méně ušlechtilého materiálu – hliníkové slitiny. Nicméně i u korozivzdorné oceli se již 

po 4 letech vyskytují četné drobné důlky korozního napadení, pravděpodobně v důsledku MIC 

(Obrázek 13).   

 

Obrázek 13: Koroze hliníkové slitiny a korozivzdorné oceli 

 

  
 

V případové studii 3 došlo k intenzivnímu koroznímu napadení potrubí a dalších zařízení 

z korozivzdorné oceli 1.4301 na malé ČOV po cca 1 roce provozu. Lokálně došlo k perforaci 
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stěn zařízení i trubek, jejichž původní tloušťky byly 3,5 až 4 mm. Kritické korozní napadení se 

vyskytovalo v místech svarů a spodních hran, apod. na potrubích a nádrži strojního zařízení 

(Obrázek 14). Analýza korozních produktů prokázala, že dominantní sloučeninou je - síran 

železnatý (rozenit, FeSO4 .7 H2O), který obsahuje cca 50% hm. Fe a 30 % hm. S. Zelenomodré 

zbarvení vzniklo z korozních produktů niklu jako legujícího prvku korozivzdorné oceli - 

Ni(SO4)(H2O)6 v množství cca 5 hm. %. 

 

Obrázek 14: Koroze trubky z korozivzdorné oceli (vnější a vnitřní povrch) 

  

  
 

Lokálně byly po mechanickém očištění povrchu zřetelné i projevy MIC. SEM a EDX analýza 

potvrdila lokálně rozdílné množství síry na korozně napadených plochách a na referenčních 

plochách, 7,5 hm. %, resp. 1 hm. % S.  

 

Na vnitřním povrchu trubek i zařízení jsou patrné projevy erozního korozního napadení 

v důsledku proudění odpadní vody. Konstrukční řešení trubek není vhodné, docházelo 

k nerovnoměrnému proudění. Účinnost česel byla nízká, povrch zařízení i trubek byl pokryt 

vrstvou úsad, pod kterými může být porušena pasivní vrstva korozivzdorných ocelí (nedostatek 

přístupu kyslíku) a mohou probíhat intenzivní korozní napadení (koroze pod úsadami), a tato 

vrstva je i živnou půdou bakterií. 
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Závěr 

 

Austenitické korozivzdorné oceli typu 1.4301 a 1.4403 nemají v ČOV dostatečnou korozní 

odolnost v podmínkách ponoru ve vodě a ve střídavých podmínkách. Mikrobiálně indukované 

korozní zvyšuje korozní rychlost a rozsah obvyklých lokálních forem korozního napadení 

korozivzdorných ocelí v důsledku nevhodného konstrukčního řešení, špatně provedených svarů, 

kontaminace povrchu, kontaktu s dalšími kovy, atd.. 

 

Výsledky případových studií lze shrnout: 

 

 MIC korozivzdorných ocelí může vyvolat řada bakterií, 

 

 MIC se obvykle projevuje současně s dalšími formami lokálního korozního napadení 

(štěrbinová, důlková, erozní, atd.),  

 

 austenitické korozivzdorné oceli třídy 300 jsou velmi náchylné k MIC a může se u nich 

projevovat důlkové a štěrbinové korozní napadení při koncentraci chloridů nižší než je 

kritická koncentrace pro tyto typy korozního napadení v prostředí bez přítomnosti bakterií, 

 

 jako vhodný materiál lze doporučit výše legované korozivzdorné oceli jako je 1.4539 

(904L) a 1.4462 (2205), které jsou odolné při nízkých koncentracích chloridů, ale v 

prostředí s vysokou koncentrací chloridů rychle korodují,  

 

 korozivzdorné oceli s hodnotou  PREN > 40 se ukazují odolné proti většině typů MIC, 

 

PREN = %Cr + 3.3(%Mo) 

 

Pro korozivzdornou ocel 1.4301 je PREN = 18 a pro korozivzdornou ocel 1.4403 je PREN 

= 22. 
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Optimalizace tlakové kanalizační sítě na základě nových způsobů 

komunikace domácích čerpacích stanic 
 

Andrzej Szeroki, Jozef Mikulec 

WILO SE, Nortkirchenstraße 100, D-44263 Dortmund, Německo 

 

Abstrakt 

 

V příspěvku popisujeme zcela novou a jedinečnou aplikaci moderních informačních a 

komunikačních technologií a jejích možností s cílem zlepšit navrhování, fungování, řízení a 

provozování systémů tlakové kanalizace. Tato technologie byla již prakticky aplikována v praxi 

a je proto možné výsledky a zlepšení, které jsme popisovali v příspěvku, ukázat na prvních 

referenčních aplikacích. 

 

Klíčová slova 

 

Tlaková kanalizace, domovní čerpací stanice, čerpadlo, optimalizace řízení systému, úspora 

energie, spolehlivost a komfortní provoz 

 

 

 

Tlakové kanalizační systémy jsou známé a používané po celém světě už po celé desetiletí. 

Četné aplikace odvodů splašků pomocí tlakové kanalizační sítě mohou být nalezeny v 

Spojených státech, Evropě, Asii a Africe. Díky svým technologickým výhodám mohou být 

tlakové kanalizační systémy atraktivní alternativou ke konvenčnímu gravitačnímu nebo 

kombinovanému kanalizačnímu systému. Tlakový systém umožňuje vybudování kanalizační 

infrastruktury v oblastech, kde gravitační nebo kombinovaný odvod odpadních vod není možný 

z důvodu technických podmínek nebo cen. 

Nejvýznamnějšími indikátory faktoru vhodnosti budování tlakové kanalizace jsou následující: 

 venkovské oblasti s rozptýlenými obydlími a omezeným množstvím odpadních vod 

 oblasti s rozmanitou topografií 

 oblasti s vysokou hladinou podzemní vody, skalnatý terén a nízká kvalita půdy (např. 

tekuté písky) 

 oblasti, kde je nutná 100% systém stability (národní parky, rekreační střediska) 

Stejně jako jiné systémy, spolehlivost a dlouhodobá funkčnost tlakové kanalizace závisí na 

čtyřech aspektech: 

 správné neprojektování 

 správná montáž 

 kvalita komponent (hlavně kompletní domácí čerpací stanice) 

 správné provozování systému  



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

122 

Každé z výše uvedených bodů obecně vyžaduje samostatnou komplikovanou diskuzi. 

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku se zaměříme na první z výše uvedených 

aspektů, tj projektování. V této souvislosti stojí mimo jiné k tomu, že jedním z hlavních výhod 

tlakového kanalizačního systému je také možnost zlepšovat jeho činnost prostřednictvím 

využití moderních informačních a komunikačních technologií při navrhování a při provozu 

systému sestávajícího z množství jednotlivých domovních čerpacích stanic. 

 

V zásadě existují 2 hlavní zásady, které musí být uplatněny při projektování tlakové kanalizace: 

 a to zabránilo ucpání systému, doporučuje se zajistit minimální rychlost proudění ve 

vypouštěcím potrubí 0,7 m / s, a to co nejdéle během provozu systému 

 spolehlivý odvod odpadní vody tímto systémem musí být zajištěn v době špičkového 

přítoku odpadních vod. 

Hlavním rozporem chyb při návrhu, který může být v tomto případě možný, je způsobeno tím, 

že většina metod projektování nepatří do návrhu a dimenzování systému pouze v těchto dvou 

výše uvedených parametrech. 

Projektování na základě souboru předpisů a norem stanovených v ATV-DVWK-A116 musí být 

výtokové potrubí nadměrně dimenzováno tak, že závisí na počtu obyvatel připojeném k 

soustavě a na množství odpadních vod za osobu Q = 0,005 l / s. S cílem umožnit paralelní 

provoz několika čerpadel během maximální špičky přítoku kanalizace, použije se při návrhu 

koeficientu 1,5 násobku. 

Při použití jiných uznávaných metod, např. Pravděpodobnostní metody podle T. Szabo, 

pravděpodobně počet provozovaných čerpacích stanic podle binomického rozdělení 

pravděpodobností (Bernoulliho rozdělení), musí být zohledněny následující dva parametry: 

počet čerpacích stanic působících v systému a provozní doba na jedno-čerpací stanici v jeden 

čerpací cyklus. 

 

V obou případech musí být výtlačné potrubí dimenzované tak, aby bylo možné odvodit 

hypotetický okamžitý maximální přítok odpadních vod do systému nebo pravděpodobný počet 

čerpadel, které mohou začít fungovat současně v daném systému. Obecně se předpokládá, že 

potrubí musí být nadměrně dimenzováno na maximální kapacitu. Je však vhodné uvést, že ani 

jedna z výše uvedených metod nevylučuje charakteristiky lokality, na které se navrhuje tlakový 

systém. Rozlišení a okamžitý přítok do systému závisí na konkrétním místě: v turistických 

letoviskách, kde se turisté vrátí domů na stejnou dobu během dne, ve venkovských oblastech, 

kde odpadní voda závisí do značné míry na době ukončení práce v terénu, na místě ubytovacích 

zařízení robotníků, kde je každodenní rutina úzce spojená s pracovní povinností. V takovýchto 

oblastech může přítok odpadních vod pohybovat od 0 do noci až do 10% denního přítoku v 

době špičky. 

Samozřejmě, pokud dimenzujeme potrubí podle standardně uznávaných metod a bez ohledu na 

specifika daného lokality v realitě, vždy navrhneme bezpečnou řešení, tj. nadimenzujeme 

systém tak, aby bylo dosaženo maximální špičky přítoku a spolupůsobení. Nevýhodou tohoto 

řešení je riziko předimenzování potrubí ve vztahu ke skutečné potřebě. Kromě toho je třeba 

poznamenat, že maximální přítok trvá maximálně 2-3 hodiny denně, což představuje pouze 

10% doby provozu systému. Zbývajících 90% času tlakové kanalizace funguje při nízkých 
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přítoků odpadních vod. Přípojka odpadových vod do systému je vedle hlavního faktoru 

určujícího současnou provoz čerpadel v systéme, kromě retenčního objemu čerpací stanice a 

doby čerpání. Proto je bezpečně pracovat s předpokladem, že většina času pracuje s jedním 

vypouštěným čerpadlem. 

Má samozřejmě nepříznivý vliv na rychlost proudění v potrubí, zejména v případě rozsáhlejších 

systémů s většími světelnostmi výtlačných potrubí. Je třeba říci, že například při provozu 

objemového čerpadla o průtoku 0,7 l / s, musí být alespoň 3 souběžně pracující čerpadla vedeny 

v potrubí PE63 dostatečnou průtokovou rychlostí pro dosažení samočisticí schopnosti v potrubí. 

To platí i pro odstředivé čerpadla, které čerpá do potrubí v PE75-PE160. 

S cílem zvýšit provozní bezpečnostní systémy je nutné při nižší přítoku odpadních vod paralelní 

provoz více čerpadel. 

To bylo velmi těžké dosáhnout v konvenčních tlakových systémech, v nichž čerpadla spínají 

rozváděče po dosažení zapínací hladiny odpadních vod v čerpací šachtě. V dnešním okamžiku, 

kdy je k dispozici internet a levný moderní bezdrátový komunikační systém, není nutné určit 

okamžik zapnutí čerpadla v systému pouze v závislosti na jedné předem definované hladině v 

domácí čerpací stanici. Rozhodování zde může převzít centrální jednotku pro řízení tlaku 

systému, která komunikuje s čerpacími stanicemi uvedenými způsoby. Na základě informací 

týkajících se umístění čerpacích stanic v systému, průměrových potrubích, do kterých je daná 

čerpací stanice připojena a aktuálního stavu kanalizace, může centrální řídicí jednotka nastavit 

spínání a součinný provoz domovních čerpacích stanic tak, aby samočisticí rychlost dosáhla. 

Umožňuje vyloučit výše uvedené chybové rozpětí systému ve fázi projektování a upravit 

systém místních podmínek. Řídící jednotka může optimalizovat i jiné parametry provozu 

systému tlakové kanalizace. Například situace, ve které objemové čerpadlo pracuje na levém 

okraji výkonové křivky, je obzvláště nepříznivé, protože vede k většímu odletu gumových 

komponent a zvýšené spotřebě energie. Řídící jednotka může v tomto případě optimalizovat 

dopravní výšku čerpadel v provozu na optimální rozsah 20-40 m. Podobný problém je možné 

pozorovat v případě odstředivých čerpadel pracujících na pravé straně výkresů výkonu. V pravé 

části pracovního prostoru čerpadla je většina výkonu čerpadla použita pro přepravu média, což 

má nepříznivý vliv na schopnost řezání tuhých látek pomocí řezacího zařízení na sání čerpadla 

a zvyšuje jeho náchylnost k ucpání. Centrální řídicí jednotka může nastavit jednotlivá čerpadla 

tak, aby účinnost jednoho centrifugálního čerpadla v paralelním provozu byla v rozmezí od 1 

do 2 l / s. na 20 až 30 metrů dopravní výšky. Možná tedy očekává i jisté úspory energie, protože 

čerpadla budou pracovat v oblastech s nejvyšší účinností. Další otázkou, která zůstává 

nezajištěna v konvenčních systémech řízení, je zapnutí čerpací stanice po zastavení dodávky 

elektriky a přetečení šachty. Nejmodernější rozvody pro lokální ovládání čerpací stanice 

nabízejí funkční odpojení až 240 s po výpadku napájení, které zabraňuje současnému zapnutí 

čerpadel a náhlé přetížení transformátoru. To však nedokáže zmírnit stav, v němž čerpadla 

pracují na levém okraji jejich výkonu při prakticky nulovém průtoku až několik hodin, což 

představuje velkou hrozbu pro centrifugy a objemové pumpy. Centrální řídící jednotka může 

zajistit ochranu transformátorů a postupně spouštět spínače čerpadel, od těch nejvzdálenějších, 

kým se systém ustáli. Výrazným příznakem výpadku systému výtlačného potrubí je prodloužení 

doby čerpání čerpadel v systému před únikem. Centrální řídící jednotka může odhalit a 

odstranit takovou událost tím, že zvýší rychlost proudění toku nebo oznámí tuto nebezpečí 

provozovateli včas. 

Nelegálním vypouštěním odpadních vod nebo připojením stoupající vody do čerpací stanice 

jsou další příklady, které by mohly být odhaleny centrální řídící jednotkou. Selhání jakéhokoliv 

druhu, jako například: zablokování čerpadla nebo zpětného ventilu v otevřené pozici, vysoká 
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hladina odpadních vod nádrže ..., patří do skupiny parametrů, které mohou být odhaleny a 

signalizovány centrálním řídicím systémem tlakové kanalizace. Samozřejmě, v případě 

jakéhokoliv přerušení při předávání dat, místní ovládání z hladiny automaticky přebírá úlohu 

řízení čerpací stanice. 

Archivace a grafická interpretace dat z provozního systému je další praktická obslužná funkce, 

která usnadňuje optimalizaci systému změnou jeho nastavení pomocí centrální řídicí jednotky. 

Může být například nadefinování počtu čerpadel, které začnou čerpat do potrubí určitého 

průměru. 

Stručně řečeno, aplikace matematických pravděpodobnostních modelů na účely projektování 

tlakové kanalizace nese s sebou riziko projekčního chybového odchylky. Moderní informační a 

komunikační technologie nám umožňují navrhnout model centrálního řízení tlakové kanalizace, 

která umožňuje opravit návrhové chyby v skutečné každodenní provoz. Tím se výrazně zvyšuje 

bezpečnost a komfort provozu a údržby systému. Navíc, vizualizace a archivace dynamických 

změn dále rozšiřuje naše poznatky v této problematice a umožňuje optimalizaci existujících 

systémů, jakož i zlepšení projektových předpokladů pro budoucí investice. 
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ČOV Blatnička – moderní, malá,  

plně automatizovaná ČOV s EO 600 

 

Ing. Richard Bábíček 

 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

E-mail: babicek@vak-hod.cz, mobil: 721 477 038 

 

 

Abstrakt 

Doslouží-li technologická i stavební část malé ČOV nastává vždy dilema jak dál. Snažit se 

stávající ČOV intenzifikovat a prodloužit tak její životnost za relativně nízkých nákladů, nebo 

postavit úplně novou ČOV s návratností v nenávratnu. V případě ČOV Blatnička padlo 

rozhodnutí postavit novou, moderní a plně automatizovanou ČOV.  

Ve svém příspěvku bych rád ukázal proces vzniku nové ČOV a to jak se to povedlo a 

v některých drobnostech i nepovedlo. Pro dokreslení bude prezentován základ algoritmu řízení 

této ČOV. Jedná se o algoritmus využívající moderních nástrojů umožňujících plně 

automatizované řízení ČOV i v těžkých podmínkách relativně velké vinařské obce s nemalým 

podílem pálenic. Funkčnost nové ČOV bude doložena analýzou výsledků chemických rozborů. 

 

Úvod 

 

Životnost každé čistírny odpadních vod je dána kvalitou materiálů použitých na stavební a 

technologickou část. Navíc k omezení životnosti technologické části ČOV přispívají zvyšující 

se nároky na kvalitu vypouštěných odpadních vod.  

ČOV Blatnička byla tvořena mechanickým a biologickým stupněm. Mechanická část sestávala 

z jemných ručně stíraných česlí, čerpací stanice a lapáku písku. Biologickou část tvořili dvě 

vítkovické nádrže. První nádrž byla reaktor typu Biovit a druhá nádrž byla reaktor typu 

Hustaclar. Kalové hospodářství bylo tvořeno jednou nádrží s možností zónového odběru kalu 

ve třech úrovních.  

 

Proces vzniku nové ČOV Blatnička  

 

U ČOV Blatnička začalo docházet po roce 2009 k navyšování množství poruch stávající 

technologie. Bylo nutno i několikrát za rok opravovat opláštění stávajících smaltovaných 

vítkovických nádrží. Nádrž Hustaclar bylo nutno úplně odstavit a nádrž Biovit byla 

intenzifikována. Hrubá bublina byla nahrazena jemnou bublinou dodávanou povrchovým 

aerátorem Triton s přidaným bokosacím dmychadlem. Toto vše zajišťovalo, že ČOV plnila 

limity, ale bylo jasné, že to bude stále finančně náročnější. Navíc v roce 2015 mělo dojít 

k novému vodoprávnímu řízení a bylo jasné, že nové limity už ČOV nebude schopna plnit. 

mailto:babicek@vak-hod.cz
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V roce 2012 jsme byli postaveni před rozhodnutí co dál. Bylo zadáno vypracování technicko – 

ekonomické studie, ze které měly vyplynout varianty řešení. Variant nakonec vzniklo celkem 

pět. U každé z variant byla posouzena předpokládaná životnost rekonstruovaného celku, 

finanční náročnost jednotlivých variant, posouzeny byly i investiční náklady. 

Varianty rekonstrukce ČOV: 

 Repase stávajících nádrží na dobu životnosti 2 let 

 Jednalo by se jen o základní vyspravení stávajících nádrží a stávající technologie 

s možným doplněním poškozené technologie 

 Ekonomická náročnost – stavební část: 363 000 Kč 

                                     - technologická část: 33 000 Kč 

                                     - celkem: 396 000 Kč 

 Repase stávajících nádrží na dobu životnosti 10 let 

 U všech nádrží by se u výrobce opravilo 80% částí nádrží, hrubé předčištění by 

zůstalo stávající jen s drobnými opravami technologie 

  Ekonomická náročnost – stavební část: 1 496 000 Kč 

                                      - technologická část: 610 500 Kč 

                                      - celkem: 2 106 500 Kč 

 Repase stávajících nádrží na dobu životnosti 20 let a nové hrubé předčištění 

 Byla by zachována stávající technologie – nové nádrže a vzniklo by nové hrubé 

předčištění 

 Ekonomická náročnost – stavební část: 4 504 500 Kč 

                                     - technologická část: 1 697 300 Kč 

                                     - celkem: 6 201 800 Kč 

 Repase stávajících nádrží a výstavba nové biologické linky pro 600 EO 

 Nádrže by byly repasovány a využity jinak – na dešťovou zdrž a kalojem, opět 

by vzniklo nové hrubé předčištění a také nová čerpací stanice, musela by také 

vzniknout nová biologická linka 

 Ekonomická náročnost – stavební část: 9 731 700 Kč 

                                     - technologická část: 5 118 300 Kč 

                                                - celkem: 14 850 000 Kč 

 Zrušení stávajících nádrží  - výstavba nové ČOV „na zelené louce“  

 Jednalo by se o výstavbu kompletně nové ČOV 

 Ekonomická náročnost – stavební část: 11 040 700 Kč 

                                     - technologická část:  4 788 300 Kč 

                                                           - celkem: 15 829 00 Kč  

 

Po předložení studie jsme byli nuceni se rozhodnout pro některé z řešení. Obec Blatnička je 

malá obec s více než 450 obyvateli. Každé z navržených řešení mělo svá pro a proti. Od nízké 

ekonomické náročnosti, ale zase malé životnosti až po vysokou ekonomickou náročnost, ale 

s velkou životností. U žádného z řešení se nedalo počítat s nějakou návratností. Proto bylo 

nutno upřednostnit řešení, které bude sice drahé, ale provozně nejpřijatelnější. Z toho nakonec 

vyplynulo, že se postaví zcela nová, moderní ČOV. Pro výstavbu nové moderní ČOV hrálo také 

to, že v letních měsících je ČOV jediným zdrojem vody pro chovné rybníky.  

Po tomto rozhodnutí jsme začali s projektováním. Projektant nabídl standartní vzorový projekt 

obdélníkových aktivací s jemnobublinnou aerací dmychadly, který se nám zdál být drahý a 

nesplňoval naše představy a návrh jsme proto odmítli. Předložili jsme vlastní návrh a projektant 

byl nakonec ochoten tento návrh realizovat.  
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Náš návrh vycházel z dosavadních zkušeností s povrchovými aerátory Triton, které jsme chtěli 

použít na dodávku kyslíku do aktivačních nádrží. Pro tyto aerátory je ideální tvar aktivační 

nádrže – kruh popřípadě ovál (oběhová aktivace). V tomto případě je možno plně využít 

potenciálu tohoto zařízení. Byla předložena i základní představa jak by měla ČOV vypadat. 

Kruhový betonový prstenec, který by tvořil aktivační nádrž. Ve vzniklé středové nádrži by 

vznikl kalojem se vsazenou dosazovací nádrží. Část kalojemu by byla využita jako armaturní 

komora – od tohoto návrhu bylo v průběhu projektování upuštěno. Celá nová ČOV se měla 

vejít do stávajících hranic určených oplocením. Aby mohla celá akce probíhat jako stavba na 

zelené louce a zároveň se dařilo plnit limity stanovené v rozhodnutí pro období výstavby nové 

ČOV, bylo rozhodnuto o zapůjčení velké mobilní provizorní ČOV s kapacitou cca 400 EO. 

Byl ještě jeden zásadní důvod pro výběr provzdušnění systémem povrchových aerátorů Triton. 

V ČR neexistuje spolehlivý vzorec pro výpočet oxigenační kapacity těchto systémů 

provzdušnění. Je pouze srovnáván s výpočty platnými pro pneumatickou aeraci za pomoci 

dmychadel. Z našich zkušeností víme, že vyjde-li objem aktivace a oxigenační kapacita pro 600 

EO je možno se v případě systému Triton bez problému bavit o ČOV s kapacitou 1 200 EO. To 

nám umožňuje levněji stavět ČOV o větších kapacitách. Zvláště u ČOV, které jsou extrémně 

zatíženy jen po krátkou dobu v roce – vinařská, paličská sezóna. Pro ČOV Blatnička bylo nutno 

spočítat s maximálním zatížením v sezóně až 1 400 EO a to s nutností zachování plné účinnosti 

čistění. 

Tabulka č.1: Hydraulické zatěžovací parametry                                           

Název Označení Jednotka  

Průměrný bezdeštný denní přítok 

obyvatelstvo, vybavenost 

Q24,m m3/den 

m3/hod 

l/s 

62,0 

2,6 

0,72 

Přítok balastních vod QB m3/den 

m3/hod 
31,0 

1,30 

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 m3/den 

m3/hod 

l/s 

93,0 

3,9 

1,1 

Maximální bezdeštný denní průtok Qd m3/den 

m3/hod 

l/s 

123,90 

5,2 

1,4 

Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh,max m3/hod 

l/s 
11,4 

3,2 

Minimální bezdeštný hodinový přítok Qmin m3/hod 

l/s 
2,6 

0,7 

Maximální „dešťový“ hodinový průtok přes 

biologickou část ČOV 

Qh,max do AN m3/hod 

l/s 
29,0 

8,1 

 

Projektování probíhalo v letech 2014 – 2015. V listopadu roku 2015 byl vybrán zhotovitel a 

ještě v roce 2015 bylo předáno staveniště a byly zahájeny první přípravné práce. V lednu 2016 

už byla přivezena provizorní ČOV a byla zahájena demontáž první nepoužívané nádrže. 

Počátkem března 2016 byla úplně odstavena stávající ČOV a čištění odpadních vod převzala 

provizorní ČOV. Propojení mohlo proběhnout dříve, ale čekalo se na příznivé klimatické 

podmínky.  Přepojením chodu na provizorní ČOV bylo možno naplno rozjet demontáže a 

demolice a poté zahájit výstavbu na „zelené louce“. Problémů při výstavbě bylo minimum. 

Dokončení a uvedení nové ČOV do zkušebního provozu bylo plánováno na prosinec 2016. To 

se povedlo a od 19.12.2016 byla ČOV uvedena do ročního zkušebního provozu.  
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Tabulka č.2: Látkové zatížení ČOV 

Parametr Jednotka Týdenní 

maximum 

Měsíční 

maximum 

Roční průměr 

BSK5 kg/den 36,01 - 25,99 

CHSKCr kg/den 72,02 - 51,98 

NL kg/den 33,01 - 23,83 

Nc kg/den 6,6 - 4,77 

Pc kg/den 1,5 - 1,08 

EO - 600  433 

 

Tabulka č.3: Limity vypouštění stanovené MěÚ Veselí nad Moravou pro zkušební provoz 

Ukazatel Jednotka p m Množství (t/rok) 

CHSKCr mg.l-1 115 150 9,2 

BSK5 mg.l-1 30 60 2,4 

NL mg.l-1 35 60 2,8 

N-NH4 mg.l-1 průměr 20 40 1,6 

Pcelk mg.l-1 - - - 

Ncelk mg.l-1 - - - 

p – přípustná hodnota 

m – maximální přípustná hodnota  

 

Základní popis nové ČOV 

 

Nátok na ČOV je zajištěn kanalizací DN 600 do prostoru bezpečnostního přepadu odtud 

pokračuje odpadní vody do šachty s prohlubní, která tvoří lapák štěrku. Uvažovali jsme i o 

plnohodnotném vystrojeném lapáku štěrku, ale toto jsme přesunuli do druhé etapy výstavby a to 

jen v případě, že to bude nutné. Dosavadní provozní zkušenosti ukazují nutnost vývozu tohoto 

lapáku štěrku cca jedenkrát za měsíc. Z toho je patrné, že se rozhodně nevyplatí tento lapák 

vystrojovat. Vody zbavené hrubých nečistot jdou na čerpací stanici se separací pevných částic. 

Odpadní voda je čerpána na integrované hrubé předčištění umístěné do budovy velína. Zde 

dojde k odseparování shrabků a zbytků anorganických nečistot.  

Mechanicky předčištěná vody odtéká na biologický stupeň ČOV. Ten je tvořen kruhovou 

aktivační nádrží o objemu 224 m3 a do uskladňovací nádrže vestavěnou dosazovací nádrží. 

Aktivační nádrž je provzdušňována pomocí povrchových aerátorů Triton a ve fázi denitrifikace 

je aktivace míchána pomocí vrtulového míchadla. Čerpání vratného kalu zajišťuje jedno 

čerpadlo s výtlakem do aktivace. Přebytečný kal je čerpán druhým čerpadlem s výtlakem do 

uskladňovací nádrže. V uskladňovací nádrži je možno kal zahušťovat pomocí čerpadla 

umístěného na vrátku umožňující odtah jen kalové vody – ne kalu. Zahuštěný kal je dle potřeby 

odvážen na odvodnění na ČOV Veselí nad Moravou.  

Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt (Parshallův žlab) do recipientu – vodního 

toku Svodnice. Chod celé ČOV je automatizovaný a je možno ji parametrizovat i dálkově.  

Upozorňuji, že automatizace neznamená, že není nutná přítomnost obsluhy. Systém jen 

eliminuje lidský faktor při rozhodování o parametrizaci chodu ČOV v reálném čase a velmi 

usnadňuje práci technologa ČOV. 
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Zkušební provoz  

 

Celý zkušební provoz probíhal bez větších problémů. Byl plně naladěn algoritmus řízení a byly 

odstraněny všechny drobné závady bránící bezproblémovému chodu ČOV. 

Ještě před zahájením zkušebního provozu byly nastaveny základní parametry nového řídicího 

systému. Systém řízení je založen na iontově selektivní sondě měření N-NH4
+ a N-NO3

-. U této 

velikosti ČOV se může zdát být pořízení této sondy jako velký luxus a nákup této sondy byl 

dost diskutován. Hned v lednu 2017 se ukázala opodstatněnost nákupu této sondy. Bylo nutno 

přehrát přímo u výrobce software ve vyhodnocovači sondy a to trvalo cca 14 dnů. Čistírna po tu 

dobu jela jen na základní řízení dle kyslíkové sondy a došlo hned ke dvěma otravám ČOV díky 

místním nelegálním pálenicím. V hrubých číslech se náklady na vývoz části kalu a znovu 

naočkování pohubují u jedné otravy cca 40 000 kč. Od té doby byl na ČOV několikrát 

zaznamenán nátok vod způsobujících otravu, ale už k ní nedošlo – díky spolupráci sondy a 

algoritmu řízení.  

Dalším problémem se ukázal být výkon čerpací stanice. Za normálního chodu bylo vše 

v pořádku, ale v době dešťů byla ČOV hydraulicky přetížena a na biologii natékalo více vod, 

než bylo povoleno. To bylo nutno řešit úpravou algoritmu řízení. Tato ČOV je od obce 

relativně daleko a kanál je s dobrým spádem. To umožňuje velkou akumulaci vod v přívodním 

kanále, bez rizika následného ucpávání kanalizace a za celou dobu zkušebního provozu 

docházelo k odlehčení vod přes bezpečnostní přepad jen výjimečně. S trochou nadsázky se dá 

říct, že přívodní kanál částečně nahrazuje dešťovou zdrž.  

Problémy už na počátku provozování (leden 2017) se projevili i u částí potrubí, které bylo 

vystaveno povětrnostním podmínkám. Potrubí bylo nutno dovybavit topným kabelem a zateplit.  

Zajímavým problémem bylo také umístění venkovního teplotního čidla. Je umístěno na jižní 

straně na stěně provozní budovy. To vedlo k tomu, že teplota byla vždy o několik stupňů vyšší 

než reálná venkovní teplota. To vedlo k tomu, že nedocházelo k zapnutí vyhřívání místností, 

nevyhřívalo se integrované hrubé předčištění a ani nové vyhřívání potrubí. Problém se podařilo 

vyřešit dodáním nerezové stříšky zakrývající teplotní čidlo. Přemístění čidla bylo nereálné – 

muselo by sekat do nové fasády.  

Problémem, který se vyskytl už v průběhu zkušebního provozu, bylo čerpání vratného kalu dle 

vzorců doporučených v odborné literatuře pro výpočet recirkulačního poměru. Zkoušeli jsme to 

celý rok ladit a vylepšovat, ale to co funguje u větších ČOV u těchto velikostí nefunguje. Proto 

bylo nutno přistoupit ke změně algoritmu a recirkulační poměr byl vztažen jen na teplotu v AN 

a to v rozmezí 100 – 130 %.  

V tuto dobu je ČOV více než jeden rok v trvalém provoze bez otrav aktivační linky a 

významnějších poruch na technologické části. 
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Tabulka č.4: Limity vypouštění stanovené MěÚ Veselí nad Moravou pro trvalý provoz 

Ukazatel Jednotka p m Množství (t/rok) 

CHSKCr mg.l-1 75 140 6,0 

BSK5 mg.l-1 22 30 1,8 

NL mg.l-1 25 30 2,0 

N-NH4 mg.l-1 průměr 12 30 1,0 

Pcelk mg.l-1 Sledovat na odtoku 

Ncelk mg.l-1 Sledovat na odtoku 

p – přípustná hodnota 

m – maximální přípustná hodnota  

 

Tabulka č.5: Přehled rozborů na přítoku do ČOV a na odtoku z ČOV Blatnička za rok 2018  

 

Z výsledků analýz je patrné, že ČOV se daří s velkou rezervou plnit limity dané rozhodnutím 

vodoprávního úřadu pro trvalý provoz. 

 

Základní popis algoritmu  

 

Základní snahou při tvorbě algoritmu řízení byla snaha o eliminaci lidského faktoru se snahou o 

maximální stupeň automatizace.  

První částí ČOV je pro algoritmus řízení čerpací stanice. Dodaná čerpací stanice má autonomní 

automatiku a zpočátku nebylo nutno její chod nějak řídit. To se změnilo po několika větších 

dešťových událostech, kdy docházelo k překročení maximálního povoleného průtoku přes 

biologii. Chod je řízen od měření na odtoku tak, aby nebyl překročen maximální průtok přes 

biologii.  

Datum 

odběru 

vzorku 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Nc Pc 

[ mg/l ] [ mg/l ] [ mg/l ] [ mg/l ] [ mg/l ] [ mg/l ] 

přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok 

17.1.2018 88 32 43 2,5 27 3,3 14,7 0,081 28,7 1,84 1,88 1,24 

13.2.2018 116 20 37 4,4 14 5,3 15,9 0,081 29,2 6,44 1,5 0,792 

13.3.2018 183 33 55 4,1 88 4 19,5 0,081 33,7 2,36 2,76 0,984 

10.4.2018 196 23 54 2,8 89 4 20 0,474 38,1 2,72 3,32 1,94 

10.5.2018 317 40 130 7,3 480 13 11,7 0,539 42,8 4,31 6,76 3,48 

5.6.2018 138 33 62 1,9 94 3,2 20,7 0,081 29,1 10 2,46 1,98 

3.7.2018 163 24 60 2,4 60 5,3 23,6 0,081 34,2 12,4 3,22 2,42 

10.8.2018 355 31 142 1,8 130 5,6 53,5 0,081 68,3 11,4 6,16 4,22 

29.8.2018 492 40 290 2,2 68 10 24 0,081 37,2 2,29 4,52 1,95 

18.9.2018 500 21 200 2,1 76 3,8 30,5 0,081 42,2 11,7 5,1 1,23 

9.10.2018 341 30 190 3,6 58 10 34,3 0,081 46,4 19,4 5,08 2,58 

30.10.2018 191 33 76 2,2 42 8,3 33,5 0,081 46,6 6,1 2,88 2,26 

21.11.2018 242 28 130 4,3 64 9,2 37,8 0,081 55,4 2,02 4,36 4,88 

12.12.2018 143 17 51 1,9 24 3,2 13,9 0,081 27,2 2,04 2,22 0,168 

Průměr 247,5 28,93 108,57 3,11 93,86 6,30 25,3 0,14 39,94 6,79 3,73 2,15 
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Autonomní řízení má i integrované hrubé předčištění. To co u tohoto zařízení ovládáme 

z našeho řídicího systému je zapnutí nebo vypnutí topení stroje.  

Hlavní část algoritmu je zaměřena na řízení procesů v biologické části. Prvním parametrem, 

který řídí chod biologické části je pH přiváděné odpadní vody. Obec Blatnička je vinařská obec 

s velkým podílem pálenic. To vede k tomu, že v období výroby vína a v době pálení je ČOV 

často ohrožena nátokem vod s pH pod 5. Toto pH by bez reakce systému zapříčinilo otavu celé 

ČOV. Algoritmus je nastaven tak, že v době poklesu pH pod nastavenou mez dojde k plné 

aeraci aktivační linky bez ohledu na jiné nastavení. Aerace probíhá bez omezení. Tento systém 

nastavení vede k tomu, že už více než dva roky nedošlo k žádné otravě ČOV.  

Za normálního stavu je chod aktivace řízen pomocí iontově selektivní sondy (ISE) měření N-

NH4
+ a N-NO3

- doplněné o OXI sondu. Systém hlídá hodnotu N-NH4
- a dle toho ovládá chod 

obou Tritonů. Kyslíková sonda doplňuje systém řízení tak, aby nebyla aktivační směs zbytečně 

aerovaná a aby nedocházelo ke vzniku vysokého množství N-NO3
-. Pokud dojde k vysoké 

tvorbě N-NO3
- je systém regulován, ovšem jen je-li hodnota N-NH4

+ v nastavených mezích. 

Systém je schopen rozpoznat poruchu ISE sondy. Pokud dojde k poruše, přebírá řízení OXI 

sonda. Jako pojistka proti nepoznané závadě na ISE sondě má systém nastaveny limitní časy 

nitrifikace a denitrifikace.  

Přebytečný a vratný kal je odčerpáván v definovaných cyklech. Na této ČOV je cyklus tří 

hodinový. Cyklus začíná dobou klidu. V této době je kal v dosazovací nádrži zahušťován. Po 

této době klidu je odčerpáno definované množství přebytečného kalu. Zahuštěním v době klidu 

je dosaženo sušiny přebytečného kalu 1 až 2 %. Toto zahuštění eliminuje nutnost stahování 

velkého množství kalové vody, která zatěžuje aktivační procesy. Po odčerpání přebytečného 

kalu je odčerpáno vypočtené množství vratného kalu. Množství vratného kalu se dopočítává 

neustále a odpovídá 100 – 130 % množství vyčištěných odpadních vod. Recirkulační poměr je 

ovlivněn teplotou v aktivační lince. Po načerpání vypočteného množství vratného kalu je 

systém uveden do klidu a probíhá zahušťování kalu v dosazovací nádrži. 

Opatřením proti vzniku kalové krusty v dosazovací nádrži je dosazovací nádrž vybavena 

„vzduchovou bombou“. Jedenkrát denně dojde ke 2 – 3 vteřinovému probublání obsahu 

dosazovací nádrže. To vede k zabránění vzniku kalové krusty nade dnem dosazovací nádrže.  

 

Velmi stručné a základní srovnání staré a nové ČOV  

 

Základními parametry pro srovnání je spotřeba elektrické energie, převedená na měrnou 

spotřebu kW/ m3.   

 

Průměrná měsíční spotřeba elektrické energie před rekonstrukcí: 4524 kW/ měsíc 

Průměrná měsíční spotřeba elektrické energie po rekonstrukci:    3480 kW/ měsíc 

 

Průměrný měsíční nátok odpadních vod před rekonstrukcí: 4263 m3/ měsíc 

Průměrný měsíční nátok odpadních vod po rekonstrukci:    4269 m3/ měsíc 

 

Měrná spotřeba před rekonstrukcí: 1,06 kW/ m3 

Měrná spotřeba po rekonstrukci:    0,82 kW/ m3 

 

To co může sdělit jen obsluha je určitě nesrovnatelně vyšší komfort práce na této ČOV. 
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Závěr 

 

Dosavadní výsledky a zkušenosti z provozování tohoto typu ČOV nám dávají naději na to, že 

zvolené řešení bylo i přes ekonomickou náročnost to nejvhodnější. Výsledky na odtoku dávají 

také naději na to, že v případě rozvoje obce nebude nutno ČOV intenzifikovat nebo 

rekonstruovat. S trochou opatrnosti se dá hovořit i o možnosti návratnosti investice. To za 

předpokladu, že nebude docházet k otravám ČOV a nebude nutno ČOV často znovu aktivovat. 

Důkazem pro to, že navržené a realizované řešení je pro naši firmu to nejlepší, je v současné 

době probíhající stavba další nové ČOV o EO 1960 budované dle stejného konceptu. Pro nás 

novinkou u této ČOV je, že nebude mít uskladňovací nádrž, ale bude mít automatizované 

odvodnění s výkonem 1 m3/ hod. 
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Čistírenské kaly v kompostech 

 

Bc. Olga Křížová 

 

ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. 

krizova@zeraagency.eu, +420 724 144 401 

 

1 Abstrakt 

Přednáška představuje projekt „Management využití kompostu vyrobeného z bioodpadu na 

zemědělských plochách – slabě a silně ohrožených erozí“, jehož nositelem je společnost 

ZERA– zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s. s podporou Ministerstva 

zemědělství. Jsou zde popsány metody a postupy řešení využití kompostu vyrobeného 

z tříděného komunálního odpadu a z kalů. Dále jsou shrnuty současné kapacity a technologie 

kompostáren v ČR, současné legislativní požadavky na kvalitu kompostů s návrhem 

nadstandardního sledování parametru zralosti kompostu. V další části jsou uvedeny podmínky a 

možnosti zpracování čistírenských kalů kompostováním, s uvedením kvality kompostů z kalů a 

výsledků pilotního ověření technologie kompostování čistírenských kalů v praxi. V závěru jsou 

uvedeny přínosy kompostu, ale také rizika při kompostování čistírenských kalů.     

 

2 Úvod 

V současnosti se stále více potýkáme s extrémními výkyvy počasí, především velkým suchem a 

to je, v kombinaci s velmi špatnou kvalitou zemědělských půd a postupným vyčerpáváním 

přírodních živin, velkým problémem, až krizovou situací.  

Možným řešením této situace je využití produktů ze zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů, především kompostu. Kompost je velmi kvalitní organické hnojivo, které navrací 

živiny zpět do půdy a zajišťuje jejich koloběh v přírodě, dodává organickou hmotu do půdy 

zlepšuje její fyzikální vlastnosti, v této souvislosti zejména vododržnost. Především vzhledem 

k této vlastnosti představuje kompost jedinečný materiál, o který by měl být v zemědělství 

velký zájem. Jednou z možností je také využití čistírenských kalů jako suroviny pro 

kompostování. Čistírenské kaly mohou být považovány za rizikové, především množstvím 

těžkých kovů a patogenních mikroorganismů. Avšak na druhé straně mohou být zdrojem 

nezanedbatelného množství živin. Kvalitní kompost je pro půdu vždy přínosem.  

Cílem uvedeného projektu, který probíhal v letech 2015–2017, bylo pilotně ověřit zpracování 

biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) kompostováním a využití výsledného produktu 

pro zvýšení kvality půdy zasažené erozí. Pilotní ověření mělo zhodnotit efektivnost kompostu 

z různých surovinových skladeb, jako možné náhrady minerálních hnojiv a posouzení 

případného návrhu úpravy legislativních podmínek pro zemědělce, které by ukládaly podmínky 

aplikace kompostu na zemědělskou půdu. 

3 Řešení projektu 

V rámci projektu bylo vybráno v roce 2015 celkem 10 zemědělských podniků, v následujících 

letech pokračovalo testování v 6 z těchto podniků. Výběr lokalit probíhal na základě rozdílných 

mailto:krizova@zeraagency.eu
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půdních podmínek, jako stupeň erozního ohrožení, zásobenost půd živinami, kyselost, půdní 

typ a druh, se strukturou pěstovaných plodin, jejich schopnosti využít živiny a dosahované 

produkce. Testy na lokalitách vycházely z dosavadní praxe zemědělských podniků, tzn. nebyla 

stanovena jednotná metodika pro dávkování kompostu, osevní postupy a základní agrotechniku. 

Odběr vzorků půdy probíhal před a po aplikaci kompostu. Kompostárny, ze kterých byl využit 

kompost, byly do projektu vybrány s ohledem na jejich technologické vybavení a monitoring 

procesu tak, aby byly testovány převládající technologie uplatněné v ČR. Všechny kompostárny 

jsou zařízeními, které byly uvedeny do provozu se souhlasem příslušných Krajských úřadů dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 14. U kompostáren jsme sledovali zastoupení 

jednotlivých druhů zpracovávaných odpadů nebo vedlejších zemědělských produktů, 

dodržování technologického postupu pro zajištění hygienizačních teplot.  V projektu byly 

využity komposty se surovinovou skladbou buď čistě rostlinného původu či s využitím 

čistírenských kalů. 

 

3.1 Současná situace a kapacity kompostáren v ČR 

Současná kapacita kompostáren v ČR je 2 282 818 tun zpracovaného materiálu (odpadu) za 

rok, s předpokladem roční produkce cca 900 000 – 1 500 000 tun kompostu (stav k 21.6.2017). 

Při variantě průměrné dávky kompostu 20–30 tun na ha a rok (dávka, která zajišťuje stabilitu 

potřebného obsahu humusu v půdě) stačí tato produkce na cca 100 000 ha zemědělsky 

obdělávané půdy (dále ZPF). V současné době by stačilo toto množství na pokrytí ploch středně 

erozně ohrožených (SEO), za předpokladu 64 737 ha SEO v roce 2018. Dalším zvyšováním 

ochrany půdy by se případná potřeba kompostu zvyšovala. 

Předpokládaná celková produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v 

ČR dosahuje hodnoty cca 1 900 000 t/rok (při přepočtu cca 150–180 kg/osobu a rok). V tomto 

množství je převaha rostlinných zbytků z domácností, údržby zahrad občanů a veřejných ploch 

obcí a měst. Celková potřeba kapacit kompostáren pro zpracování BRKO je již zcela pokryta, 

problémem zůstává nekoncepční pokrytí kapacit kompostáren v rámci jednotlivých regionů. V 

grafu 1 je zobrazen poměr potenciálu produkce BRKO a zpracovatelských kapacit v 

jednotlivých krajích ČR. Do zpracovatelských kapacit jsou zde, kromě kompostáren, započteny 

také bioplynové stanice odpadářského typu. 
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Graf 1: Poměr potenciálu produkce BRKO a zpracovatelských kapacit v krajích ČR 

 

 

V ČR je vytvořen kapacitní a technologický základ pro zpracování BRO, existuje zde tedy 

potenciál produkce kvalitního organického hnojiva a také jsou zde kapacity pro zpracování 

dalších biologicky rozložitelných odpadů, např. čistírenských kalů. 

Technologie kompostáren lze rozdělit podle toho, jakými nástroji technického a 

technologického vybavení disponují, a to pro tvorbu zakládek, zajištění aerobního prostředí 

kompostovacího procesu, regulaci emisí a způsob monitoringu procesu a hygienizace. 

V ČR převažují technologie kompostování na volné ploše s využitím překopávače kompostu, 

na volné ploše s řízenou ventilací, technologie kompostování do vaků, vermikompostování 

s využitím žížal a uzavřené technologie – kovové či betonové boxy se zajištěným přívodem 

vzduchu, popř. vybavené mechanismem pro překopávku kompostu, mohou být připojeny na 

biofiltr. 

Z praktického průzkumu jsme zjistili, že provozovatele kompostáren můžeme rozdělit do 2 

skupin: 

 zemědělci 

 ostatní (podnikatelé, města, technické služby) 

Tito provozovatelé mají rozdílný přístup k vedení kompostárny, potažmo vedení 

kompostovacího procesu. Zemědělec přizpůsobuje vedení kompostovacího procesu potřebám 

zemědělské činnosti, tedy proces není veden intenzivně, avšak vyrobený kompost je 100% 

využit na zemědělskou půdu. Na druhé straně ostatní provozovatelé, až na výjimky, vedou 

proces precizněji, kompostárny ale bývají plné nevyužitého kompostu. Řešením může být 

komunikace v regionu pro zajištění logistiky nakládání s kompostem a doplnění technologie 

kompostáren o aplikační techniku – rozmetadlo. Graf č. 2 ukazuje kompostárny, jejichž 

kompost je využíván na ZPF a další potenciál produkce kompostu pro zemědělské plochy. 
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Graf 2: Kompostárny s využitím kompostu na ZPF 

 

3.2 Kvalita kompostu 

O kvalitě procesu kompostování, a tím o kvalitě výsledného kompostu, rozhoduje kvalita 

přípravy surovinové skladby (poměr C:N, vlhkost, strukturnost),   zajištění aerobního prostředí 

a dodržení hygienizačních teplot (snížení mikrobiální nebezpečnosti, snížení klíčivosti semen 

plevelných rostlin). 

Současná legislativa sleduje kvalitu kompostu následujícími parametry: 

 Kvalitativní znaky: vlhkost, obsah spalitelných látek, obsah celkového dusíku, poměr 

C:N, pH a nerozložitelné příměsi 

 Jakostní znaky: obsah rizikových prvků (těžké kovy) 

 Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace: sledování indikátorových mikroorganismů 

 

Důležitý parametr, kterým se současná legislativa nezabývá, je parametr zralosti kompostu. 

Test zralosti kompostu posuzuje jeho kvalitu z pohledu dodržení procesních podmínek 

kompostování. Jedná se o stanovení forem dusíku NH4-N, Nox-N (celkových obsahů a 

vzájemných poměrů), Norg, DOC. Posuzováním zralosti kompostu je možné nejen 

minimalizovat ztráty živin v průběhu kompostovacího procesu, ale také eliminovat negativní 

dopady na životní prostředí. Parametr hodnocení kvality – zralost (stabilita kompostu) je 

základní podmínkou pro využití kompostu především v oblastech ochrany vod. Zralost 

kompostu je hodnocena na škále od 1–10, přičemž čísla do hodnoty 5 značí kompost nestabilní. 

Stabilní kompost, vhodný pro využití na zemědělské půdy je hodnocen indexem zralosti 7 a výš 

Při sledování 40 vzorků kompostů z různých kompostáren Kraje Vysočina se surovinovou 

skladbou buď pouze rostlinného původu a  dále rostlinné zbytky s čistírenskými kaly, kdy byly 

u  odebraných vzorků provedeny chemické testy a testy zralosti, jsme došli k následujícím 

výsledkům: 

 kvalitativní znaky dle stávající legislativy splnilo 100% vzorků, s výjimkou parametru 

poměr C:N, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí 8-17:1 

 jakostní znaky dle platné legislativy pro využití na ZPF splnilo 100% vzorků 

 index zralosti: ze 40 sledovaných kompostů splnilo 15 vzorků (37%) – viz. graf. č. 3 
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Graf 3: Poměr stabilních kompostů - index zralosti 7 a výš 

 

 

Z výše uvedených výsledků tedy vyplývá, že dle současně sledovaných parametrů kvality 

kompostu, legislativními požadavky, splňují všechny kontrolované komposty podmínky pro 

využití na zemědělské půdy bez rozdílu kvality vedeného procesu. Avšak pokud tyto vzorky 

dále testujeme z hlediska jeho zralosti, vychází jako vhodné pro zemědělské půdy pouze 37 % 

ze sledovaných kompostů. Je tedy otázkou, zda jsou současné sledované parametry dostačující 

pro zemědělskou praxi a podporu využití kompostu na ZPF.  
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Obrázek 1: Správně vedená kompostárna 

 

 

 

 

Obrázek 2: Kompostárna, kde není veden kompostovací proces 

 

 

Obrázky 1 a 2 názorně ukazují rozdíl mezi správně vedenou kompostárnou a kompostárnou, 

kde není kompostovací proces veden. 

 

3.3 Čistírenské kaly v kompostech 

Kompostování kalů z ČOV nabízí technologickou možnost zpracování těchto odpadů 

procesem, ve kterém dochází k hygienizaci (snížení mikrobiální nebezpečnosti), dále ke 

stabilizaci především dusíku, kdy se mění poměr N-NH4, N-NO3, tedy rychle se uvolňujících a 

pomalu se uvolňujících forem.  

Příjem a zpracování kalů z ČOV na kompostárnu je možný pouze na zařízení provozované dle 

§14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v případě, že jsou schváleny v seznamu 

přijímaných odpadů. Zařízení, které zpracovává čistírenské kaly musí splnit podmínky validace 

technologie – ověření účinnosti procesu hygienizace dané technologie, a to snížením počtu 

patogenních mikroorganismů za jasně daných podmínek pod mez stanovenou vyhláškou č. 

341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 
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Správný proces hygienizace je dán průběhem teplot, kdy musí zakládka, ve které jsou 

čistírenské kaly, projít teplotami min. 65 °C po dobu 5 dní. Toto lze zajistit kvalitním vedením 

kompostovacího procesu – přípravou surovinové skladby, potřebnou vlhkostí a dostatečnou 

aerací. Při tvorbě surovinové skladby s využitím čistírenských kalů je třeba zapracovat do 

zakládky dostatečné množství struktury (nadrcené dřevní hmoty) a sušiny. Obecně lze říci, že je 

možné do zakládky přidat max. do 20 % hmotnostních čistírenských kalů se sušinou nad 18 %, 

a to především z důvodů ochlazování zakládky a tím nedostatečného průběhu teplot pro 

hygienizaci. 

V rámci pilotního ověření byla validována technologie překopávky na volné ploše na 

kompostárně Havlíčkova Borová, neupravené čistírenské kaly pro kompostování pocházely 

z ČOV Tři Studně. Podíl kalů v zakládce byl poněkud vyšší, 31 % hmotnostních se sušinou 

18,5 %, toto množství bylo dáno omezeným množstvím biomasy rostlinného původu v čase 

návozu kalů. Validaci technologie provedl Státní zdravotní ústav Praha metodou vnesených 

mikroorganismů. Kompost vyhověl ve všech sledovaných parametrech, jak hygienizace, 

technologie byla validována, tak v kvalitativních a jakostních znacích, indexu zralosti. Graf č. 4 

ukazuje průběh teplot kompostovacího procesu – zajištění hygienizace.  

 

Graf 4: Průběh teplot - kompostování kalů - Havlíčkova Borová 
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Obrázek 3: Kompostárna Havlíčkova Borová - zakládka s kaly 

 

Komposty s obsahem čistírenských kalů vykazovaly vyšší hodnoty živin (N, P, Ca) ve srovnání 

s komposty BRO čistě rostlinného původu. Za pozornost stojí zejména dvakrát vyšší množství 

fosforu v kompostu s podílem čistírenských kalů. Takový kompost obohacuje půdu o fosfor 

pomocí přímého dodání do půdy, neboť 20-40 % fosforu je okamžitě přístupných pro plodiny. 

Potvrzuje to předpoklad zajištění dalších zdrojů živin do bilance živin zemědělského podniku. 

Průměrné obsahy živiny jsou uvedeny v grafu č. 5.  

 

Graf 5: Obsah živin v kompostech s různou surovinovou skladbou 

 

Mezi výhody zpracování čistírenských kalů lze zařadit zejména: 

 úpravu kalů, ke které při procesu kompostování dochází, a tím zvýšení potenciálu pro 

využití kalů na ZPF – výstupem kompostárny je kompost – výrobek (jiná pozice 

zemědělce pro vykazování aplikace organických hnojiv) 

 stabilizace především dusíku, kdy se mění poměr rychle se uvolňujících a pomalu se 

uvolňujících forem (NH4 na NO3), což umožňuje využití na zemědělských půdách i 

v pásmech ochrany vod. Mineralizace dusíku z kompostu probíhá relativně pomalu a 

prakticky nejsou známy žádné zprávy o náhlých, ekologicky problematických 

vzestupech koncentrace minerální-ho dusíku v půdě a nekontrolovatelném vyplavování 

dusíku. 
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Mezi rizika zpracování čistírenských kalů kompostováním patří: 

 nedodržení správné kompostářské praxe - surovinová skladba, nízké provzdušnění, 

nízká vlhkost v průběhu procesu  

 nedodržení požadovaných teplot (65°C po dobu 5 dní) - nedostatečná hygienizace 

choroboplodných zárodků a zničení plevelných semen 

 

3.4 Vliv kompostu na půdu 

Kompost je komplexní organické hnojivo, které má proporce živin pozitivních pro půdu i 

rostliny. Podporuje rovnoměrný příjem živin rostlinami, ostatní nevyužité živiny jsou půdními 

mikroorganismy ukládány do organických forem jejich vlastních buněk (jsou imobilizovány) a 

vytváří tak jejich potenciální zásobu výborně chráněnou proti vyplavování a volatilizaci. 

V rámci projektu byly u testovaných půd sledovány parametry, jako druh a typ půdy, organická           

hmota, celkový obsah živin (N, P, K, Ca, Mg), pH, fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost      

redukovaná). Odběry vzorků probíhaly před a po aplikaci kompostu.  

Z výsledků lze interpretovat následující doporučení: 

 Lehké půdy (písčité): aplikovat kompost s užším poměrem C: N (10-16:1) vždy se 

zařazením zeleného hnojení. Např. kompost 8 t/ha v sušině + směska zeleného hnojení 

(vikev, oves, bob, ředkev olejná) 

 Střední až těžké půdy: využit kompost se širokým poměrem C: N (30–35:1) pro 

dlouhodobé zlepšení. Pro rychlý a pozitivní vliv využit kompost s užším poměrem C: N. 

Výše dávky dána potřebou živin v osevním postupu 

Z hlediska fyzikálních vlastností půd lze říci, že kompost především zajišťuje stabilitu půdních 

agregátů, redukuje objemovou hmotnost, zvyšuje pórovitost, využitelnou vodní kapacitu a 

infiltraci. Zvýšená stabilita půdních agregátů chrání zeminu před zhutňováním a erozí. Snížená 

objemová hmotnost a zvýšené pórovitost zlepšuje provzdušnění půdy a její odvodňování. 

Zvýšená využitelná vodní kapacita může ochránit rostliny před suchem. Zajistí zadržení vody 

v krajině a stabilitu produkce plodin. Podmínkou je systémové zařazení kompostu.  

Pro zjištění obsahu živin v půdě (chemické vlastnosti) byly ověřeny varianty dávkování 

kompostu buď jednorázovou dávkou na 2 – 3 roky nebo průběžným hnojením každý rok v 

dávce 6 - 8 tun kompostu v sušině na ha a rok. Takto byly vytvořeny trvalé podmínky pro 

obnovu humusu v půdě.  Dále bylo ověřeno, že potenciál kompostu je i pro různé zemědělské 

systémy, kdy ekologické zemědělství organickými hnojivy hradí 100 % všech živin, pro 

konvenční zemědělství je nutné doplnit dusík dle potřeb plánované nebo intenzity produkce.  

Důležitým zjištěním je, že kombinací aplikace kompostu a snížení odpovídající dávky 

dusíkatých hnojiv není ovlivněna produkce – naopak se zvyšuje. Graf č. 6 ukazuje průměrné 

obsahy živin v půdách hnojených kompostem v porovnání s nehnojenými variantami. 
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Graf 6: Průměrný obsah prvků v půdě – hnojená kompostem  a nehnojená varianta 

 

Kalkulace zdrojů živin kompostu u testovaných podniků konvenčního zemědělství prokázala 

snížení nákladů na živiny průmyslových hnojiv v rozmezí: 

 dusík 17 – 40 % 

 fosfor 31 – 100 % 

 draslík 48 – 100 %  

 vápník 100 % 

 hořčík 100 % 

 

Kompost na zemědělsky obdělávaných půdách: 

 přispívá rovnovážně do bilance živin osevního postupu  

 zvyšuje biologickou aktivitu půdy 

 zlepšuje fyzikální charakteristiky půdy, zejména vodní a vzdušný režim půd 

 zajistí rovnoměrnou produkci pěstovaných plodin během teplotních a srážkových 

ročníkových extrémů 

 zajistí omezení deformace kořenové soustavy, kořeny prorůstají do hloubky a plodiny 

jsou schopny v suchých periodách hospodařit i s hlouběji zasáknutou srážkovou vodou 

 je možné jej využít v pásmech ochrany vod – mineralizace dusíku probíhá pomalu a 

nejsou známy zprávy o nekontrolovatelném vyluhování dusíku do půdy, nepředstavuje 

žádné riziko eutrofizace podzemní vody 

 bezpečnostní kritéria – zdravotní stav rostlin a plevele nejsou problém v případě 

systémového využití kvalitního kompostu 
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4 Závěr 

 

Na jedné straně se nacházíme ve stavu, kdy jsou zemědělské půdy v havarijním stavu a na 

straně druhé máme extérní (nezemědělské ) zdroje živin, mezi které můžeme zařadit i 

čistírenské kaly. Cílem by mělo být uzavření koloběhu živin – recyklace zdrojů (odpadů, 

surovin, vedlejších produktů).  

Příkladem může být propojení technologií například  kompostárny na ČOV, kdy lze zpracovat 

především neupravené kaly z „malých“ ČOV a produkovat místo odpadu kvalitní výrobek – 

kompost, který je uplatnitelný v zemědělské praxi 

Rizikem  pro zemědělské využití kalů zůstává obsah  polutantů, pro které v  současnosti není 

definována metodika testů a  sledovaných druhů nebo typů  polutantů v čistírenských kalech. I  

z tohoto důvodu v rámci    tak zvané  předběžné opatrnosti  dochází k hledání dalších 

technologií zpracování kalů (spalování, pyrolýza  V současné době nemá ČR tyto technologie a 

úroveň technologií čistíren odpadních vod – technologie kalové koncovky je velmi 

nevyhovující. Například Kraj Vysočina potřebuje řešit kvalitu kalů (vyhl.č. 437/2016) na cca 

80% kapacit produkce kalů.  

Kompostování kalů je jednou z technologií, která může dílčím způsobem stávající stav 

řešit. 
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Nová pravidla pro použití kalů na zemědělské půdě 

 

Ing. Josef Svoboda PhD. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor kontroly zemědělských vstupů 

e-mail: pepa.svoboda@ukzuz.cz 

 

 

Abstrakt 

S účinností od 1.1. 2017 byly vyhláškou 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 

na zemědělské půdě, nově upraveny podmínky pro přímou aplikaci kalů na zemědělské půdě. 

Přijetím nové „kalové vyhlášky“ jsou specifikovány nové povinnosti pro provozovatele čistírny 

odpadních vod a zařízení na úpravu kalů, dále jsou jasně stanoveny podmínky pro skladování 

kalů v určených zařízení a v neposlední řadě především technické požadavky pro uložení 

upravených kalů u zemědělských podnikatelů a jejich použití na zemědělské půdě. Mimo jiné, 

cílem novely bylo nastavení jednoznačných a kontrolovatelných podmínek z důvodu vyloučení 

rizik ohrožení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí při používání upravených kalů na 

zemědělské půdě.  

 

 

Čistírenské kaly jsou výstupem z procesu čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod 

(ČOV). Obsahují spektrum anorganických a organických látek, které jsou zdrojem organické 

hmoty, základních živin a stopových prvků, ale také potenciálně rizikových prvků, organických 

sloučenin a mikroorganismů. Technologie zpracování odpadních vod v čistírnách odpadních 

vod jsou navrženy na základě nutnosti odstranění nežádoucích složek z odpadní vody a 

požadavku na koncentraci látek vstupujících do vedlejšího proudu – čistírenského kalu. Další 

úpravy kalů zabraňují nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.  

Nízké stavy hospodářských zvířat jsou primární příčinou nežádoucího poklesu zapravování 

organické hmoty ze statkových hnojiv do půdy. Tím, že půdě chybí dostatečné množství 

organické hmoty (především ze statkových hnojiv), jsou ovlivněny chemické i fyzikální 

vlastnosti půdy. Půda přestává zadržovat vodu v krajině a přestává poskytovat stabilní výnosy 

bez nutnosti nadměrného využití minerálních hnojiv.  

Jelikož jsou kaly produkovány každoročně ve významných objemech, tak se mohou 

v některých oblastech stát významnou složkou náhrady za organická hnojiva. Přímá aplikace 

kalů ČOV na zemědělskou půdu je jedním z nejefektivnějších způsobů využití upravených 

čistírenských kalů. Celková produkce kalů v roce 2016 v ČR byla 156 tis. tun sušiny, což 

odpovídá cca 800 tis. tunám v čerstvém stavu. Z toho bylo cca 74 tis. tun sušiny využito na 

zemědělskou půdu (přímá aplikace, výroba kompostů atd.). 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

150 

Na základě dostupných poznatků lze konstatovat, že aplikace kalů z ČOV je ve výsledku 

dobrým řešením (z důvodu dotace organické hmoty a živin do půdy), které přispívá k udržení 

kvality půd a schopnosti krajiny zadržovat vodu. 

Požadavky na složení upravených kalů, jejich aplikaci, ale i způsob a dobu skládkování je 

upraveno právními předpisy. V současné době musí kaly, které jsou aplikovány na zemědělskou 

půdu, splňovat limity stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 437/2016 Sb., o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, týkající se těžkých kovů (As – arzen, 

Cd - kadmium, Cr – chrom, Cu – měď, Hg – rtuť, Ni – nikl, Pb – olovo, Zn – zinek, AOX – 

halogenované organické sloučeniny, PCB (suma 6 kongenerů) - polychlorované bifenyly, ale 

také mikrobiologická kriteria (termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky a Salmonella). 

Rovněž musí být sledovány i agrochemické parametry (pH, obsah sušiny, obsah organických 

látek, celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík).  

Přijetím nové „kalové vyhlášky“ č. 437/2016 Sb. jsou specifikovány nové povinnosti pro 

provozovatele čistírny odpadních vod a zařízení na úpravu kalů, dále jsou jasně stanoveny 

podmínky pro skladování kalů v určených zařízení a v neposlední řadě především technické 

požadavky pro uložení upravených kalů u zemědělských podnikatelů a jejich použití na 

zemědělské půdě. Mimo jiné, cílem novely bylo nastavení jednoznačných a kontrolovatelných 

podmínek z důvodu vyloučení rizik pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí při používání 

upravených kalů na ZP.  

Vzhledem ke kontinuální produkci kalů po celý rok a jejich aplikaci na zemědělskou půdu, byly 

stanoveny podmínky pro skladování a dočasné uložení kalů na zemědělské půdě. Po dobu 8 

měsíců (od výstupu z technologie úpravy kalů) lze upravené kaly dočasně uložit na 

vodohospodářsky zabezpečených plochách, samozřejmě za splnění podmínek uvedených v § 9 

vyhlášky. Součástí použití upravených kalů je umístění upravených kalů na jednom z dílů 

půdních bloků (tvořících půdní blok), na kterém budou upravené kaly použity po maximální 

dobu 30 dnů (v praxi je tedy možné umístit kaly na 8 měsíců na zabezpečené ploše + 30 dní na 

zemědělské půdě) před jejich použitím v souladu s § 3 výše zmíněné vyhlášky. Vyhláška také 

reaguje na nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, 

kde je upraveno užití hnojivových látek na základě půdně klimatických podmínek stanoviště 

včetně limitu dusíku pro stanovenou plodinu. 

Novelou došlo mimo jiné i k úpravě mikrobiologických kritérií pro použití upravených kalů, 

kdy od 1. 1. 2020 bude možné aplikovat na zemědělské půdy pouze kal kategorie I (viz příloha 

č. 4). Do této doby je možné na základě mikrobiologických kritérií stanovených v příloze č. 7 

vyhlášky používat kal I. kategorie, který splňuje limity uvedené v tabulce č. 1 nebo kal 

kategorie II, který splňuje limity uvedené v tabulce č. 2 přílohy č.7., tedy tzv. mikrobiologická 

kritéria pro upravený kal pro aplikaci na zemědělské půdě v tzv. přechodném období (do konce 

roku 2019). V praxi to znamená, že kaly II kategorie lze aplikovat výhradně k technickým 

plodinám nebo k podzimnímu hnojení běžných plodin. Omezení pro kaly kategorie II vyplývá z 

většího rizika pro lidské zdraví, které tyto kaly představují s ohledem na mírnější nastavení 

mikrobiologických kritérií. Riziko ohrožení lidského zdraví nebo zdraví zvířat je sníženo 

stanovením povinnosti aplikovat kaly na půdu určenou k pěstování běžných plodin pouze v 

podzimním období s omezením pro polní zeleninu, brambory a intenzivně plodící ovocnou 

výsadbu (které nesmějí být pěstovány na daném DPB 3 roky po aplikaci kalu II kategorie). 
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Podmínky pro použití kalů na zemědělské půdě 

Základní pojmy 

 Zařízením na použití upravených kalů se rozumí zařízení na využití odpadů podle § 14 odst. 

2 zákona o odpadech, které zahrnuje všechny díly půdních bloků, na kterých používá 

upravené kaly jedna osoba užívající zemědělskou půdu (ZP), a všechna místa, kde tato 

osoba dočasně ukládá upravené kaly. To znamená, že pro tuto činnost není potřeba souhlas 

krajského úřadu s provozem zařízení pro nakládání s odpady podle § 14 odst. 1 zákona o 

odpadech 

- Zařízením jsou v tomto případě myšlena všechna místa ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o 

odpadech, kde zemědělec dočasně ukládá upravené kaly (skladovací kapacity na 

statková hnojiva, bývalé silážní jámy – nepropustné, jímky atd.), nebo všechny DPB, 

kde jsou upravené kaly zemědělcem používány. Všechny DPB, na kterých používá 

upravené kaly jeden zemědělec, jsou jako celek jedním zařízením na používání 

upravených kalů. 

 Dočasným uložením upravených kalů se rozumí uložení upravených kalů maximálně po 

dobu 12 měsíců od okamžiku výstupu z technologie úpravy kalů v čistírně odpadních vod 

(ČOV) v rámci jejich shromažďování. Nebo po dobu 8 měsíců od jejich výstupu z 

technologie úpravy kalů v zařízení na použití upravených kalů, ve kterém budou tyto kaly 

použity. Za datum výstupu z technologie úpravy kalu je považováno datum dodání 

upravených kalů zemědělci. 

- Zde je třeba upozornit, že v režimu dočasného uložení lze nakládat pouze s 

upravenými kaly, které osoba použije na DPB, které užívá. Nelze dočasně ukládat kaly 

k jinému účelu nebo pro jiné osoby. Pokud zemědělec zamýšlí skladovat kaly, které 

budou používat jiné osoby, nebo po dobu delší než 12 měs., musí dané místo provozovat 

jako zařízení ke sběru a skladování kalů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech se 

souhlasem krajského úřadu. 

 Skladováním upravených kalů se rozumí uložení kalů nejvýše po dobu 3 let před jejich 

předpokládaným použitím v zařízení ke sběru a skladování upravených kalů, nebo v 

zařízení k úpravě kalů provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., které 

podléhá schválení krajského úřadu. 

 

Zemědělský podnikatel používající upravené kaly na ZP je provozovatelem zařízení podle § 14 

odst.2 zákona o odpadech. To znamená, že pro tuto činnost není potřeba souhlas krajského 

úřadu s provozem zařízení pro nakládání s odpady (dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). Za 

dostatečné je v tomto směru považováno pouhé ohlášení provozu zařízení. Zemědělec je dále 

povinen podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s odpady. 

Ohlášení musí být provedeno jednou před prvním použitím kalů a jeho platnost je časově 

neomezená (pokud si ho sám zemědělec nezruší). Náležitosti ohlášení viz příloha č. 22 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při dodávce upraveného kalu (před aplikací) musí původce kalu nebo osoba, která kal upravila 

předat zemědělci Program použití upravených kalů na zemědělské půdě, včetně Evidenčního 

listu kalu. Program musí obsahovat zejména pozemky určené k použití kalu, zařazení kalu do 

osevního postupu a plán odběru vzorků kalu a půdy. Evidenční list obsahuje mimo jiné 



 OS REP  Konference Blansko 2019, 21.-22. 2. 2019 

 

152 

vyhodnocení kalů z hlediska obsahu živin, rizikových prvků a rizikových látek a 

mikrobiologických ukazatelů. 

Při nakládání s upravenými kaly je nutné vypracovat a schválit havarijní plán (viz níže) a další 

nezbytností je zaznamenat použití upravených kalů do evidence o použitých hnojivech. 

Na zemědělskou půdu nesmí být aplikovány neupravené kaly nebo kaly, které jsou na základě 

svých vlastností nevhodné pro využití na ZP. Všechny DPB, na kterých používá upravené kaly 

jeden zemědělec, jsou jako celek jedním zařízením na používání upravených kalů.  

V případě aplikace upravených kalů, musí zemědělec dodržovat podmínky pro správné použití 

kalů, kdy kal nesmí být za určitých podmínek aplikován, případně je nutné dodržet omezení na 

vymezených plochách. Stanovenému omezení/zákazu musí odpovídat záznamy v evidenci 

hnojení. Níže uvedené podmínky upravují užití upravených kalů na základě půdně klimatických 

podmínek stanoviště, dále je zohledněna koncentrace vybraných rizikových prvků v kalech a 

v půdě. 

Obecné podmínky dle vyhl. 437/2016 Sb. a dle zákona o odpadech 

1. Použití upravených kalů musí být provedeno s ohledem na nutriční potřeby rostlin tak, aby 

nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. Potřeba dodání 

živin do půdy na pozemku určeném k umístění kalů musí být doložena výsledky rozborů 

agrochemických vlastností.  

2. Zapravení kalů do 48 hodin od rozprostření kalu na pozemek - nejpozději do 48 hodin od 

rozprostření kalů na půdní blok musí být kaly zapraveny do půdy (např. orbou). Zabrání se 

možnému smyvu z povrchu půdy. 

3. Dávka kalu  

a) na 1 hektar může být použito nejvýše 5 tun sušiny kalů; pokud použité kaly obsahují 

méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků, 

může množství kalů dosáhnout 10 tun sušiny kalů na 1 hektar 

b) po dobu 3 let následujících po použití upravených kalů nesmí být na dotčených dílech 

půdního bloku použity žádné další kaly; to platí pro celý díl půdního bloku, i když bylo 

použití upravených kalů provedeno jen na jeho části 

c) dávka dusíku dodaného v kalech nesmí překročit limit dusíku stanovený pro hnojenou 

plodinu podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; 

množství a doba užití kalů se řídí též požadavkem rostlin na živiny s přihlédnutím k 

přístupným živinám a organické složce v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám 

d) celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy použitím kalů v průběhu 

10 let je určen povolenou dávkou kalů uvedenou a mezními hodnotami koncentrací 

rizikových látek a prvků. 

4. Upravený kal musí být aplikován na pozemek v jedné agrotechnické operaci a v jednom 

souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek. Rovněž je 

posuzováno použité množství kalů na daném PB s množstvím kalů uložených na tomto PB. 

5. Minimální obsah sušiny kalu - při přímém použití upravených kalů musí být minimální 

obsah sušiny kalu 4 %. 
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6. Limitní hodnoty koncentrace rizikových látek a prvků v kalech – upravené kaly pro použití 

na ZP musí splňovat stanovené limitní hodnoty. 

7. Limitní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě - podle vyhlášky musí být 

při aplikaci upravených kalů na ZP dodrženy mezní hodnoty koncentrací vybraných 

rizikových látek a prvků v půdě. 

8. Vyhovující mikrobiologická kritéria – upravené kaly musí splňovat mikrobiologická kritéria 

stanovené vyhláškou. Kaly mohou být aplikovány na ZP pouze upravené, což znamená, že 

před samotným použitím upravených kalů musí být ověřena MK. 

Pokud se nejedná o kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících biologicky rozložitelné 

odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu, 

mohou být do 31. prosince 2019 na zemědělskou půdu použity upravené kaly kategorie I a 

II podle přílohy č. 7 vyhlášky. V opačném případě, kdy čistírna zpracovává vedlejší 

produkty živočišného původu, musí dodržovat mikrobiologická kritéria stanovená v příloze 

č. 4 již od počátku platnosti uvedené vyhlášky. 

Kaly II. kategorie je možné aplikovat pouze k technickým plodinám nebo k podzimnímu 

hnojení běžných plodin. Použitím pro technické plodiny je výrazně sníženo potencionální 

riziko pro lidské zdraví i s ohledem na povinnost aplikovat kaly pouze v podzimním období 

s omezením pro polní zeleninu, brambory a intenzivně plodící ovocnou výsadbu (které 

nesmějí být pěstovány na daném DPB 3 roky po aplikaci kalu II kategorie). Jedná se o 

podmínku s tzv. přechodným ustanovením s platností do 31. 12. 2019. 

Pozor - od 1. ledna 2020 bude možné aplikovat na ZP pouze kal splňující limity 

mikrobiologických kritérií v příloze č. 4 vyhlášky 437/2016 bez dalších výjimek. 

9. Použití nebo umístění upravených kalů na cílovém PB, nejpozději do 8. měsíců od jejich 

výstupu z technologie úpravy - zemědělec může upravené kaly použít, nebo umístit na PB, 

kde budou použity do 8 měsíců od doby výstupu z technologie úpravy kalů. Při dodržení 

této stanovené doby nemusí být znovu ověřován splnění limitů pro mikrobiologické 

ukazatele. 

V případě, že lhůta od výstupu z technologie úpravy do použití nebo umístění kalů na PB 

překročila 8. měsíců, je nutné před použitím upravených kalů na ZP znovu ověřit splnění 

mikrobiálních kritérií pro jejich následné použití. 

10. Použití kalů na ZP je možné pouze tehdy, pokud způsob jejich použití umožňuje 

rovnoměrné pokrytí pozemku. Za rovnoměrné pokrytí se považuje vyrovnané rozprostření 

hnojiva (kalu) na ploše hnojeného DPB.  

11. Zákaz použití kalů na z. p., pokud půda, na kterou byly aplikovány kaly, byla zaplavena, 

přesycena vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy 

do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá.  

12. Použití kalů je dle zákona o odpadech (§ 33 odst. 3) zakázáno: 

a) na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny 

b) na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností, 

c) v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách, 
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d) na TTP a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední 

seče, 

e) v intenzivních plodících ovocných výsadbách, 

f) na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce 

předcházejícím, 

g) v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy  

s využitím chrástu ke krmení, 

h) jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném 

vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu, 

i) na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6, 

j) na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných 

prostranstvích, nebo 

k) jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím právním předpisem. 

Použití mikrobiálně kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané 

hygienizaci kalů. 

 

Uskladnění kalů do okamžiku aplikace a jeho podmínky 

 

Upravený kal lze dočasně uložit za předem stanovených podmínek po maximální dobu celkem 

12 měsíců od okamžiku výstupu z technologie úpravy kalů v ČOV v rámci jejich 

shromažďování, nebo u zemědělce po dobu 8 měsíců od doby výstupu z technologie úpravy 

kalů. Zemědělci je rovněž dána možnost umístit upravené kaly na jednom z dílů půdních bloků, 

na kterém budou upravené kaly použity, po maximální dobu 30 dnů. Zemědělec po přijetí 

upravených kalů může tedy kaly před jejich použitím skladovat 8 měsíců na vodohospodářsky 

zabezpečené ploše + 30 dní na zemědělské půdě. Pozor – při překročení lhůty 8 měsíců od 

přijetí kalů do jejich použití nebo umístění na DPB, kde budou použity, musí být znovu ověřeno 

rozborem splnění mikrobiálních kritérií. 

Dočasné uložení upravených kalů na vodohospodářsky zabezpečených plochách 

Upravené kaly lze dočasně uložit nebo skladovat za splnění následujících podmínek: 

1. Dočasné uložení upravených kalů musí být v souladu s programem použití kalů. 

2. Upravené kaly nesmí obsahovat méně než 4 % sušiny, pokud jsou dočasně uloženy ve 

speciálních nádobách, kontejnerech, obalech, jímkách a nádržích. 

3. V případě dočasného uložení tuhých upravených kalů, nesmí upravené kaly obsahovat méně 

než 18 % sušiny. 

4. Musí být zabráněno přítoku povrchových nebo srážkových vod a úniku kalů a výluhů z nich 

na vodohospodářsky nezabezpečené plochy nebo do půdy. 

5. Jednotlivé upravené kaly musí být dočasně uloženy odděleně a označeny podle čistírny 

odpadních vod nebo zařízení na úpravu kalů, kde byly upraveny, a programu použití kalů, 

který se na ně vztahuje. 

6. Pokud jsou jednotlivé upravené kaly dočasně uloženy nebo jiným způsobem než podle bodu 

2, musí být dodržena maximální výška uložených nebo skladovaných upravených kalů 3 m, 
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a pokud není oddělení jednotlivých upravených kalů řešeno jiným technickým způsobem, 

musí být od sebe vzdáleny minimálně 1 m. 

7. Místo dočasného uložení upravených kalů musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 

osob. 

8. Minimální vzdálenost místa dočasného uložení kalů od obytné zástavby nesmí být menší 

než 300 m, s výjimkou obytné zástavby, která je součástí areálu, kde je kal uložen nebo 

skladován.  Tato podmínka se nevztahuje na místa uložení kalů, která jsou vzdálena alespoň 

100 m od obytné zástavby a byla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v souladu se 

stavebním zákonem určena k uložení nebo skladování kalů nebo statkových hnojiv. 

9. V případech, kdy se zachází s upravenými kaly ve větším rozsahu nebo kdy je zacházení s 

nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, musí být místo 

dočasného uložení kalů schváleno havarijním plánem podle vodního zákona. K žádosti o 

schválení havarijního plánu je nutné přiložit program použití kalů. 

 

Dočasné uložení upravených kalů na zemědělské půdě 

Při umístění upravených kalů na ZP musí být od okamžiku umístění upravených kalů do jejich 

použití splněny následující podmínky: 

1. Upravené kaly musí obsahovat minimálně 18 % sušiny. 

2. Umístění upravených kalů musí být v souladu s programem použití kalů. 

3. Minimální vzdálenost umístěných kalů od povrchových vod nesmí být menší než 50 m při 

zohlednění místní hydrologické situace. 

4. Minimální vzdálenost umístěných kalů od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a 

přírodních minerálních vod nesmí být menší než 100 m při zohlednění místní hydrologické 

situace. 

5. Minimální vzdálenost umístěných kalů od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m. 

6. Umístění upravených kalů je možné pouze na pozemcích, které nejsou meliorovány, 

nejedná se o trvale zamokřené půdy vymezené hlavními půdními jednotkami 65 až 76 nebo 

lehké písčité, silně propustné půdy. 

7. V případech, kdy se zachází s upravenými kaly ve větším rozsahu nebo kdy je zacházení s 

nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, musí být místo 

dočasného uložení kalů schváleno havarijním plánem podle vodního zákona. K žádosti o 

schválení havarijního plánu je nutné přiložit program použití kalů. 

8. Úložiště kalů musí být zabezpečeno proti úniku tekutého podílu z úložiště. 

Podmínka je ověřována během fyzické kontroly se zaměřením na viditelné úniky tekutého 

podílu. 

9. Sklon svahu, na kterém jsou upravené kaly uloženy musí být maximálně 5°. 

10. Jednotlivé upravené kaly musí být uložena na ZP odděleně a označeny podle čistírny 

odpadních vod nebo zařízení na úpravu kalů, kde byly upraveny, a programu použití kalů, 

který se na ně vztahuje. 
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Abstrakt  

Záměrem příspěvku je představit koncept – zásady a základní parametry pro návrh obecních 

čistíren odpadních vod nejmenších velikostních kategorií. Obsahem jsou rovněž provozní 

výsledky a dosahované parametry na dvojici vybraných staveb, které byly vybudovány již 

podle těchto požadavků – odvozených z dlouhodobých zkušeností s provozováním malých 

čistíren odpadních vod.  

 

Klíčová slova:  

Navrhování čistíren do 2.000EO, zpřísňování legislativy, zkušenosti s provozem malých ČOV 

 

Úvod  

Sídelní struktura České republiky se vyznačuje značnou roztříštěností, jež je dána dlouhým 

historickým vývojem sídelní sítě. Typický je velký počet relativně malých obcí. Z dostupných 

údajů ČSÚ lze získat některá zajímavá čísla – v ČR je celkem cca 6 260 obcí, s celkovým 

počtem asi 10 250 000 obyvatel. Průměrná velikost obce v ČR tak činí 1 635 obyvatel. 

Mediánová velikost obce je však pouhých 382 obyvatel, tzn. plná polovina obcí má méně než 

382 obyvatel. Do velikostní kategorie obcí pod 2 000 obyvatel spadá celkem 5 634, tj. 90,0 % 

obcí a žije v nich 26,1 % obyvatelstva. 

Podrobnější náhled na rozdíly v rozložení obyvatelstva podle velikostních skupin obcí v 

jednotlivých krajích je následující - největší zastoupení jednoznačně venkovských obcí – do 2 

000 obyvatel - má kraj Vysočina, kde tato velikostní kategorie představuje 95,8 % všech obcí a 

žije zde 42,4 % obyvatelstva, a Středočeský kraj, kde tvoří 93,2 % obcí s téměř 43 % 

obyvatelstva. Vyšší podíl venkovského obyvatelstva mají také kraje Pardubický, Olomoucký, 

Jihočeský a Plzeňský. 

Z pohledu environmentálního jsme v posledním období svědky posunu ve vnímání potřeby 

hospodaření s vodami. Stále častěji jsou diskutovány slova jako sucho, nedostatek vody, 

eutrofizace povrchových vod, xenobiotika, pesticidy..,.. možnosti recyklace, závlahy odpadními 

vodami, „akční plán proti suchu“ apod. Tyto diskuse již také resultují do přípravy nové 

legislativy případně návrhů změn stávajících předpisů – novela vodního zákona, poplatková 

vyhláška ..,.. a  mění se také předpisy odpadové legislativy… 

Je zřejmé, že v blízké budoucnosti lze očekávat významné zvýšení nároků na kvalitu 

vypouštěných odpadních vod – ať už co by přímých požadavků legislativních nebo jako 

důsledek nutnosti nebo potřeby nějaké formy dalšího využití, případně ochrany např. vodních 
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zdrojů. Že to bude výzvou co do počtu objektů, a že to není ani zanedbatelná část z pohledu 

produkce znečištění naznačují výše uvedené statistické údaje. 

 

V posledních cca 20 letech bylo postaveno poměrně velké množství ČOV v lokalitách pod 2000 

EO různých koncepcí a vybavení. Rovněž tak celá řada ČOV ještě menších – tj. v kategorii pod 

500 EO – zde je počet využitých řešení asi ještě rozmanitější. Tyto podle dalších okolností 

většinou vyhovují běžným dosavadním požadavkům VH limitů, avšak s velkými rozdíly 

v nárocích na potřeby dohledu, obsluhy a jiné provozní náklady. Také skutečná procesní 

spolehlivost a „odolnost“ vůči poměrně běžným nástrahám kolísavého zatížení nebo občasným 

„vrtochům“ osazené techniky je nezřídka noční můrou odpovědných technologů či provozních 

techniků. V provozní praxi se co do spolehlivosti neosvědčily objekty s poddimenzovanou 

aktivací s předřazenou usazovací nádrží kombinovanou s kalojemem, problematické jsou 

systémy založené na snaze pohánět vše jedním zdrojem vzduchu (aerace více nádrží i 

vratný/přebytečný kal a jiné spotřebiče). 

Vysokým provozním nákladům na tyto menší objekty pak významně vévodí náklady na lidskou 

práci – obsluhu, údržbu a kontrolu. Nutnost eliminace nároků na lidskou práci a potřeba dostát 

také výzvám ekologické legislativy předurčují hlavní zásady vyhovujícího konceptu. 

 

Rozvaha 

 

Náročnost řešení mechanického stupně je značně ovlivněna vlastnostmi stokové sítě napojené 

na ČOV. Zkušenosti však ukazují, že i při složitých podmínkách na stokové síti je problém 

řešitelný bez výrazněji vyšších nákladů, jedná-li se o zpracování vod splaškových. V případě 

napojení průmyslových znečišťovatelů nebo zdravotnických zařízení na malé ČOV je třeba 

vždy přistupovat k návrhu technologie, jako k originálu. Neexistuje ideální konfigurace ČOV, 

která by byla použitelná univerzálně a mechanický stupeň bývá u malých ČOV nejvíce 

investičně podceňován. 

Význam způsobu provedení mechanického stupně se projeví v plné míře po roce 2024 

(problematika likvidace, recyklace nebo využití odpadů), ale u malých ČOV odstranění části 

substrátu ve shrabcích může výrazně zkomplikovat další, biologický proces čištění. 

U biologického stupně je naprosto klíčová a nutná jeho flexibilita, spolehlivost a procesní 

„odolnost“ a z toho plynoucí nízká náročnost na kontrolu, dohled a řízení procesu. V praxi se 

zejm. u těchto velikostních kategorií nejlépe osvědčuje jednoduchý směšovací systém s nízkým 

zatížením i koncentrací kalu – max. do 3,5 g/l, procesně zajištěný přes kyslíkovou sondu. 

Řízení nitrifikace a denitrifikace, byť limity nepožadované je nutné z důvodů hospodárnosti a 

eliminace potíží s plovoucím kalem na dosazování, případně pěněním apod. 

Kalová koncovka musí zajistit odpovídající akumulaci a vhodnou předúpravou především 

logickou návaznost na dostupné možnosti zpravidla centrálně zajišťovaného zpracování a 

finálního využití produkovaných kalů. Pro hospodárnost odvozu je podstatná míra zahuštění 

kalu, a proto je třeba věnovat pozornost zejm. geometrii uskladňovacích nádrží a řešení odtahu 

kalové vody. Alternativou pro lokality s předpokladem bezproblémového zemědělského 

využívání může být řešení s aerobní autotermní termofilní stabilizací a hygienizací kalu 

s využitím čistého kyslíku (MKH – Oxyterm). Lze uplatnit v tekutém nebo odvodněném stavu 

(mobilní odstředivka). Technologie snižuje produkci sušiny kalu minimálně o 25 % a vzhledem 

k dobré odvodnitelnosti se snižuje i množství k odvozu – asi na 45 %, Takový kal lze s vyšším 

ekonomickým efektem uplatnit také v kompostárně.  
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Případný třetí (terciární) stupeň – sucha v posledních dvou letech, diskuze o znovu využívání, 

zasakování a z toho plynoucí větší důraz na účinnost procesu čištění odpadních vod ve vztahu k 

„vodnosti“ recipientu vedou k úvahám o nutnosti řešení technologické linky i některých malých 

ČOV s třetím stupněm – pro oddělené srážení fosforu (s pozitivním dopadem i na další 

parametry). Čistírny s kapacitou zhruba od 7000 EO budou zřejmě zpoplatněny již od 1,0 mg/l 

odtokové koncentrace celkového fosforu. Menší ČOV zpoplatněny nebudou. Je-li však ve 

vyšším zájmu chránit malé toky, požadavek odděleného srážení fosforu je jediným možným 

způsobem, jak lze po připravované novele poplatků za vypouštěné znečištění (fosfor 300,- 

Kč/kg), odstraňování fosforu ekonomicky u menších objektů obhájit. Při simultánním srážení je 

obvyklá spotřeba železitého koagulantu na odstranění 1 kg fosforu tak vysoká, že k tomuto 

kroku není objektivní motivace (cca 200,00 – 250,00 Kč/kg fosforu). Při odděleném srážení ale 

náklad klesne na cca 130,00 Kč/kg odstraněného fosforu. V každém případě by tento problém 

měl být zvažován při každé nové rekonstrukci nebo stavbě ČOV. Řešením by se jednalo o 

vhodně míchanou a geometricky řešenou egalizační nádrž se zdržením cca 1 hod. při Qd a podle 

daného limitu odpovídající separaci sraženin. 

 

Základní koncepce řešení 

 

Mechanický stupeň  
Zajistit ve vazbě na konkrétní podobu kanalizace maximální vyrovnání látkového zatížení a 

hydraulických špiček – čerpací jímka s kapacitou cca 25-35 % denního objemu zpracovávaných 

vod a odpovídající řízené čerpání odpadních vod 1+1 záloha.  

Eliminovat množství shromažďovaných odpadů, oddělení inertu od využitelného biologicky 

zpracovatelného podílu – drcení, mělnění, proplach a lisování.  

 

Biologický stupeň  
Určující je flexibilita a nenáročnost na kontrolu a řízení procesu – jednoduchý směšovací 

systém s vysokým stářím kalu 25-30 dnů, řízení kyslíkovou sondou, hloubka min 4,0 m 

(hospodárnost), míchadlo. Do 500-800 EO jedna linka, u větších 2AN+1DN (v případě dvou 

DN vždy propojení „do kříže“). Dmychadlo 1+1 (resp. 2+1). Řešení odtoku aktivační směsi 

otevřeným přepadem. 

Účinnost separace – dosazování s nezávislou, rovnoměrnou a zálohovanou recirkulací kalu a 

odtahováním přebytečného kalu (1+1), sběr plovoucího kalu.  

 

Kalové hospodářství  
Především by mělo vyhovovat v širším kontextu nadřazené soustavě dalšího zpracování kalu – 

většinou aerovaná nádrž pro 2% kal na cca 30-40 dnů. Podle velikosti ČOV a dalších vazeb, 

odvoz tekutého kalu nebo možnost napojení malé mobilní odstředivky. 

 

ASŘ 

Zajistit kontrolu procesu ve vazbě na provozní podmínky, vyrovnání průtoků, řízená aerace 

apod. 

Omezení výpadků a předcházení vážnějším procesním poruchám – záznam klíčových dat, 

sledování parametrů procesu, dálkový přenos a přístup 
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Další a podrobnější specifikace požadavků je možné – a vždy nutné v konkrétních případech, 

řešit podle místních podmínek a okolností i vlastní velikosti ČOV. A tak to je zapracováváno 

např. do standardů VAS, jejich podrobnější rozvedení a rozbor je ale nad možnosti i potřeby 

tohoto referátu. 

 

Reference 

Uvedené zásady byly již v praxi použity a realizovány na několika objektech, kde je již možno 

prezentovat dlouhodobější výsledky. 

 

ČOV A 

Komunální čistírna 400EO v podmínkách Kraje Vysočina, na kanalizaci převážně splaškové. 

 

Parametry ČOV:  400 EO 

    Q24 = 78 m3/d 

    Qhmax = 14 m3/d 

 

Akumulační objem čerpací stanice 15 m3, čerpané množství odpadních vod na biologii 1,5 l/s 

Objem aktivace: 148 m3, hloubka hladiny 4,3 m 

Objem dosazovací nádrže 37,48 m3, plocha dosazovací nádrže 17,64 m2 

Objem uskladňovací nádrže 53 m3 

 

Stručný popis technologie a provozu ČOV:  

Mechanicko-biologická ČOV s aerobní stabilizací kalu a chemickým srážením Pc. Odpadní 

vody přitékají na ČOV částečně oddílnou kanalizací a z významně menší části jednotnou 

kanalizací. Na vstupu ČOV v čerpací stanici je osazen česlicový koš. Z čerpací stanice je 

odpadní voda čerpána přes strojní česle 6 mm do biologické části ČOV. Biologická část se 

skládá z jedné linky (1x  aktivační nádrž a 1x dosazovací nádrž). Aktivační nádrž je řízená O2 

sondou. V denitrifikační fázi je nádrž homogenizována ponorným vrtulovým míchadlem. V 

nitrifikační fázi je aktivační směs provzdušňována jemnobublinným aeračním systémem. Z 

aktivační nádrže natékají odpadní vody do dosazovací nádrže. Kal z DN je odčerpáván čerpadly 

jako vrtaný kal do AN nebo jako přebytečný kal do UN. Uskladňovací nádrž je provzdušňována 

vzduchem a je tak zajištěna aerobní stabilizace přebytečného kalu. Měření vyčištěné vody 

zajišťuje trojúhelníkový přepad. Snímání výšky hladiny je provedeno pomocí ultrazvukové 

sondy. ČOV je dále doplněna technologii na srážení Pc (1m3 dvouplášťová nádrž a dávkovací 

čerpadlo). Denní dávka síranu železitého činní 3 litry. Z ČOV je proveden přenos na centrální 

dispečink provozovatele, kde je možné kromě sledování ČOV také její řízení. Zkušební provoz 

ČOV byl zahájen od 1.11.2017. ČOV od zahájení zkušebního provozu vykazuje značnou 

provozní stabilitu s minimálními zásahy do řídícího systému.   
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Foto A 

 

Výsledky: 

ČOV zatížena na cca 70-80% 

Uvedené limity - pro trvalý a pro zkušební provoz 
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ČOV B 

 

Čistírna pro dům s pečovatelskou službou (Kraj Vysočina), krátká splašková kanalizace 

 

Parametry ČOV:  200EO 

    Q24 = 30 m3/d 

    Qhmax = 4,14 m3/d 

 

Realizovaná technologie čištění – princip  

Přítok odpadních vod ze zdrojů (kuchyně, prádelna, WC) přes drtič, do vstupní vyrovnávací 

nádrže – ČS objemu – cca 15 m3. Rovnoměrné čerpání čerpadly s řezací hlavou je řízeno 

nastavitelným časovým režimem ve vazbě na výšku hladiny. Na přítoku do vyrovnávací nádrže 

je dvouosý drtič plavených materiálů a zásadně jsou používána odstředivá čerpadla s řezací 

hlavou o hltnosti cca 1,1 – 1,5 l/s. Vzhledem k tomu, že se dalo předpokládat rozdílné složení 

odpadních vod od běžných vod splaškových, ale s ohledem na to, že v objektu je prádelna 

používající biologicky, relativně dobře odbouratelné fosfátové i bezfosfátové prací prostředky, 

je realizována klasická směšovací aktivace – 70m3, ale s nadstandardním příslušenstvím a 

poněkud odlišným způsobem provozu. Aerace a míchání aktivace jsou řešeny s hyperboloidním 

míchadlem INVENT se zdrojem vzduchu, kyslík a podmínky v aktivaci jsou řízeny optickou 

kyslíkovou sondou. Odtok z aktivace do dosazovací nádrže je „otevřeným přepadem“ z hladiny. 

Nestandardním způsobem, pro komunální ČOV je řešen vratný kal. Potrubí je zaústěno až do 

vstupní čerpací stanice s odbočkou do aktivace. Toto řešení zajišťuje „pohyb“ odpadních vod i 

v nočních hodinách, kdy je přítok na ČOV prakticky nulový. Přebytečný kal je odebírán ručním 

uzavřením armatury na potrubí vratného kalu a otevřením armatury do kalojemu. Srážení 

fosforu - simultánní do přepadu z aktivace.  

 

Foto B 
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Výsledky: 

 

ČOV zatížena na cca 70 - 100 %, zatížení kolísá dle obsazení objektu. 

 

ČOV Domov seniorů – zkušební provoz 07 - 12/2017 

Datum BSK5 CHSK N-NH4 N-NO3 NL Pcelk. 

19.07.2017 5,50 42,0 0,51 < 0,46 < 5,0 1,30 

16.08.2017 4,80 48,0 2,30 < 1,00 10,0 0,59 

16.10.2017 3,10 27,0 0,16   < 5,0 0,21 

11.12.2017 6,10 51,0 1,60   12,0 0,53 

Průměr 2017 4,88 42,0 1,14 < 0,73 < 8,0 0,66 

Prům. 2015 – před real. 14,00 197,7 2,95 9,92 15,0 1,60 

Prům. 2014 – před real. 52,50 133,7 0,02 13,63 36,8 4,98 

 

 

 

Diskuse a závěr 

 

Jak je patrné z prezentovaných výsledků, není problém na vhodně konfigurovaných a 

vybavených malých ČOV dosahovat stabilně vynikajících parametrů, obvyklých u podstatně 

větších čistíren (někdy však i tam problematicky dosažitelných). Přitom však není nikterak 

rozhodující vlastní vodohospodářský předpis limitů, ale potřeba spolehlivosti, provozní jistoty a 

procesní stability jako hlavního faktoru obslužnosti a konečných provozních nákladů. Jinak 

řečeno neplatí zcela představa vyjádřená předpokládanou závislostí: přísnější limit = lepší 

výsledky = avšak nákladnější provoz. Tato vazba je podstatně komplikovanější. Lze např. 

porovnat s limity uvedenými v tabulce výsledků pro ČOV A. 

Není tedy záměrem referátu horovat zde za zpřísňování např. sankčních norem, neboť ty by 

měly umožňovat objektům přestát i některé mimořádné situace, ale poukázat především na to, 

že komplexně řešené a uváženě provedené dílo může při hospodárném provozu zároveň 

zajišťovat stabilní a vynikající výsledky. A to je pro budoucnost a ochranu životního prostředí 

dobrá zpráva.  
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Control systems for technology 

 

 

 

Společnost se soustředí zejména na návrh a instalaci automatizačních systémů včetně realizace 

rádiových datových sítí v průmyslu.  

Naši pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti telemetrie a průmyslové automatizace, aplikace 

jsou vybudovány na špičkových systémech, které jsou praxí odladěné.  

Umíme nabídnout a zpracovat projekt jakéhokoliv rozsahu ve všech stupních. Od projektu k realizaci je 

potom pouze krátká cesta, s kterou ochotně pomůžeme a vyčleníme výhradně pro Vás - náš realizační 

tým. K tomu aby to vše správně hrálo, Vám napíšeme obslužný software, případně dispečerský 

software k ještě komfortnější správě dané technologie. Konečnou fázi, s kterou Vám rovněž pomůžeme 

je revize zařízení a předání veškerých dokumentů a návodů k zařízení. Pokud po realizaci něco zlobí - je 

tu pro Vás k dispozici náš servisní tým, který pružně vyřeší "téměř" každý problém.  

          Obr. 1 Realizovaná ČOV                      Obr. 2 Vizualizace části technologie 

PROČ S NÁMI? 

Protože potřebujete profesionály v oboru Protože potřebujete komplexní službu 

Máte mizerné zkušenosti s všeuměly všeho 
druhu, kde bohužel cena neodpovídá výkonu, 
výsledek požadavku a samozřejmě spokojenost 
zákazníka je jen prázdným marketingovým 
obalem? 

Neslibujeme nereálné a ani Vás nebudeme 
agitovat nejnižší cenou, protože v našem oboru 
striktně platí přímá úměra mezi cenou a kvalitou 
a zdánlivá "úspora" na začátku se později 
dramaticky nevyplácí. Pokud se však pro nás 
rozhodnete, maximální vstřícnost v průběhu 
veškeré spolupráce i jistota a záruka konečného 
výsledku bude našim jediným cílem. 

Ctíme moderní projekční postupy a technologie, 
pracujeme výhradně s certifikovanými 
komponenty, používáme nejnovější typy řídících 
systémů a jsme tak schopni poskytnout celkové 
a tedy komplexní řešení včetně patřičného 
servisu. 

Jedině komplexní řešení může zajistit dokonalé 
odladění a funkčnost veškerých systémů 
a samozřejmě i záruku a tedy značnou úspora 
času, nervů i peněz. 

 

Lázeňská 354 I Ústí nad Orlicí I PSČ 562 01 I IČO: 05702623 I DIČ: CZ05702623 

www.cs-tech.cz I info@cs-tech.cz I +420 731 602 099 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ 

NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Edičně připravil Ing. Jan Foller 

Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o. 

Gorkého 41, 602 00 Brno 

V Tribunu EU vydání první 

Brno 2019 

ISBN 978-80-263-1448-6 

www.knihovnicka.cz  

 


