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Moravský kras – čistírny a kvalita vody 
 
RNDr. Miroslav Kovařík, SCHKO Moravský kras 
 
Moravský kras je nejvýznamnější krasové území v České republice. Na malé ploše se střídají 
velice pestrá společenstva rostlin a živočichů. Jsou zde zastoupeny druhy horské, tedy 
chladnomilné a vlhkomilné, které jsou vázány na inverzní polohy kaňonovitých údolí. Na 
osluněných vyprahlých vápencových skalách naopak sídlí druhy suchomilné a teplomilné. 
Zcela zvláštní skupinu tvoří živočichové jeskynní. Území je tvořeno především devonskými 
vápenci, ve kterých je vyvinuta řada povrchových a podzemních krasových jevů. Závrty, 
ponory, vývěry, škrapy, hřebenáče, propasti a samozřejmě nejznámější jsou jeskyně. Již od 
roku 1956 je Moravský kras vyhlášen za chráněnou krajinnou oblast. Nachází se na sever od 
Brna, od severu k jihu měří 25 km a je 3 až 6 km široký. Severní část je odvodňována říčkou 
Punkvou, střední část Křtinským potokem a jižní Říčkou. Na severu je nejvíce jeskyní včetně 
4 přístupných pro veřejnost a největší jeskyně Amatérské. Ve střední části je největší jeskyně 
systém Rudické propadání – Býčí skála a na jihu jeskyně Ochozská. Území krasu je nejvíce 
vytvářeno a modelováno vodou.  CHKO Moravský kras je stejně jako všechna krasová území 
silně náchylné ke znečišťování vod. Pro toto území je typické, že relativně malý zásah může 
vyvolat dalekosáhlé následky, jedná se tedy o území nestabilní. Krasová hydrologie je odlišná 
v tom, že do podzemí se krasovými ponory dostává velké množství povrchových vod. Dalším 
faktorem je vysoká propustnost území, a proto zde plošně převažuje vsakování povrchové 
vody. Vsakující voda postupně rozpouští vápenec a vznikají drobné kanálky, které mají malý 
průměr (méně než 1 mm). Pokud dojde k napojení kanálků až do nasycené zóny, kde je stále 
podzemní krasová voda, urychluje se průtok odváděné vody a dochází k postupnému 
rozšiřování průměru kanálků a vytvářejí se jeskyně. Kanálky tvoří jen 0,1 % území, ale 
odvádějí až 95 % vody.  Vzlínání vody je velice omezeno, hladina podzemní vody je vázána 
na hloubku odvodňování jeskynními systémy, tedy od cca 40 m do 150 m. Chybí tedy 
souvislá hladina podzemní vody vázaná na malou hloubku pod terénem. Základní 
odvodňování krasu probíhá od ponorů přes jeskyně úplně nebo částečně zatopené vodou 
k vývěrům. Vodu do krasového podzemí odvádějí i závrty, ty ale nejsou vázány na povrchový 
tok. Intenzivní proudění vody v nasycené zóně bylo v Moravském krasu prokázáno i 
v hloubce 500 m. Další zvláštností hydrologie je, že povodí určené odtokem podzemních 
krasových vod nekoresponduje často s povrchovým reliéfem, povodí tedy není určeno 
povrchovým reliéfem. Plocha krasového povodí je často upřesňována až na základě 
vyhodnocení barvicích pokusů. Ty jsou založeny na tom, že se obarví voda na ponoru a 
sledují se oblasti pravděpodobných vývěrů. K barvení se nejčastěji používá fluorescein. 
V posledních letech takto bylo ověřeno napojení ponorů Suchdolského potoka do oblasti 
jeskyně Štaigrovka, vody z oblasti Svážné studny tečou do Staré řeky v Rudickém propadání, 
byla upřesněna hydrologie v oblasti ponorů a vývěrů Říčky. Zajímavým údajem je i zjištění že 
vody z propadání Lopače tečou k vývěrům Malého výtoku jeden měsíc (přímá vzdušná 
vzdálenost není ani 5 km).  
 
Komunální vody znečišťovaly několik jeskyní, které jsou přímo pod obcemi. Kvalitu vody 
sledujeme nepravidelně odběrem pro chemické analýzy, ale pro vyhodnocení kvality 
tekoucích vod využíváme častěji hydrobiologických rozborů. Tyto rozbory mají větší 
vypovídací hodnotu než analýzy chemické. Pomocí saprobiologického hodnocení mapujeme 
jednotlivé zdroje znečištění a po vyhodnocení nám slouží výsledky k prosazování výstavby 
čistíren odpadních vod pro jednotlivé lokality. Mezi nejdůležitější zdroje znečištění patří 
obce, které nemají vybudovanou vlastní čistírnu odpadních vod. Většina obyvatel vesnic na 
území krasu a v povodí krasových zdrojnic likviduje odpadní vody v jímkách na vyvážení 
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(především ze sociálního zařízení), v biologickém septiku s přepadem nebo zaústěním do 
trativodů. Značná část odpadních vod (běžně např. vody z prádelen) je přímo zaústěna bez 
předchozího čištění do vodotečí. Některé odpadní vody vznikající v obcích na krasu jsou 
bezprostředně zaústěny do krasových jevů (Šošůvka - zaústění „dešťové kanalizace“ do 
ponoru, Vilémovice - svedení potoka s nečištěnými vodami do ponorů v obci, Rudice - 
dešťový přepad jednotné kanalizace ústí do závrtu Pod kovárnou a pod.). K přirozeným 
změnám kvality vody dochází ve vodních tocích při jejich průchodu Moravským krasem. 
Především rozpouštěním vápenců se zvyšuje koncentrace vápníku a hydrogenuhličitanů 
(hořečnatá tvrdost se prakticky nezvyšuje) a zvyšuje se koncentrace oxidu uhličitého. Ve 
vývěrech se mění režim teploty vody (značná stálost teploty vody během roku, nejstudenější 
je období intenzivního tání sněhu na jaře, ledové jevy jsou omezeny nebo potlačeny). Bylo 
zjištěno, že v některých případech se povodňové vlny z ponorů do oblasti vývěrů přenášejí 
hydrostatickým tlakem a proto vody ve vývěrech nemusí být totožné s vodami ponorů, ale 
jedná se o vody vytlačené ze zatopených částí jeskyní. Problematikou kvality vod v 
návaznosti na zdroje znečištění a způsob hospodaření na území CHKO Moravský kras se 
Správa CHKO Moravský kras zabývá již řadu roků. Cílem těchto prací je poznat 
antropogenní působení, příčiny a následky a v návaznosti na tato zjištění navrhovat, a také 
prosazovat taková opatření, která vedou ke snížení působení negativních vlivů. Kromě odběrů 
vzorků tekoucích vod (toků) je na území krasu možnost sledovat kvalitu vod tzv. vertikální 
cirkulace na příkladu skapových vod, tj. vod, které se do jeskyní dostávají ze zemského 
povrchu nejčastěji průsakem. Díky skapům lze v jeskyních např. sledovat plošné znečištění ze 
zemědělsky obdělávaných ploch. Ve vodách skapávajících z krápníků v jeskyních ve více než 
100 m hloubce pod zemí se lišily obsahy především dusičnanů. Pod ornou půdou koncentrace 
často přesahovaly 100 mg/l, pod lesem byly téměř 10x nižší. U chloridů byly koncentrace pod 
polem vyšší jen cca 3x. Zhoršená kvalita skapových vod pod polem byla v osmdesátých 
letech minulého století dávána do souvislosti se zvýšenou krápníkovou korozí, tedy 
rozpouštěním krápníků. Proto se Správa CHKO Moravský kras snaží o úpravu zemědělského 
hospodaření na vybraných krasových plošinách. Tento dlouhodobý úkol se nám cestou 
postupných kroků daří plnit. Zemědělci jsou zapojováni do mezinárodních programů 
podporovaných EU. 
 

Příklad kvality skapových vod v odběrech prováděných Správou CHKO Mor. kras 
r. 1981 - 2 Stará Amatérská jeskyně (pole) Punkevní j. (les) 
(mg /l) Černý přítok Tunelová ch. Povod. ch. Anděl 
dusičnany 71,8 83,7 81,4 11,8 
sírany 73,0 108,5 57,4 84,2 
chloridy 38,2 59,6 55,1 15,3 
 
I v přírodě probíhá proces, při kterém se postupně zlepšuje kvalita vody. Tento proces 
samočištění je vázán především na biochemické procesy, méně na procesy fyzikálněchemické 
a biologické. V tocích se postupně zmenšuje tzv. biologicky odbouratelné znečištění často 
charakterizované jako BSK5. Intenzita samočištění je menší v anaerobních podmínkách. Ve 
znečištěných vodách se silně snižuje počet přežívajících druhů organizmů, ale zvyšuje se 
jejich početnost. Často dochází k masovému rozvoji pouze jednoho nebo několika málo 
druhů. Tento stav vede k nestabilitě a často může docházet k havarijním stavům. Proces 
samočištění je možno sledovat na několika ukazatelích. Výrazně se mění např. formy dusíku. 
Vysoké koncentrace amonných iontů jsou postupně nahrazovány dusičnany. V následující 
tabulce jsou údaje z roku 1989 a 1990 z Ochozského potoka, tedy z doby, kdy nebyla 
vybudována v obci kanalizace: 

 2



 
Ochozský potok od Ochozi po soutok s Říčkou (celková délka 1600 m) 
lokalita BSK5 (mg/l) Saprobita NH4

+ (mg/l) NO2
- (mg/l) NO3

- (mg/l) 
Pod Ochozí 56 3,42 42,55 0,61 4,49 
Okraj lesa 23 3,01 14,03 1,12 28,76 
Za drátokamen.přek. 15 2,24 12,60 1,13 28,88 
Před soutokem 8 1,84 3,15 0,15 47,79 
 
V zimním období byly koncentrace amonných iontů odbourávány v celém úseku pouze na 50 
%, a celkový fosfor byl v zimě odbouráván ještě méně. Na odbourávání znečištění a na 
snižování koncentrace dusičnanů se podílejí zelené rostliny, které ale v krasovém podzemí 
chybí. K rozvoji řas a především sinic napomáhá eutrofizace vody, tedy zvyšování živin – 
především sloučenin dusíku a fosforu. Především fosfor je často limitním prvkem pro rozvoj 
vodních květů. V roce 2001 bylo na Punkvě pod vývěry sledováno druhové složení nárostů 
vegetace v toku. Bylo zde zjištěno 70 druhů a z tohoto počtu bylo 8 druhů sinic, které jsou 
charakteristické spíše pro vody znečištěné. Sledováním kvality vody v jeskyních bylo 
zjištěno, že samočistící pochody probíhají i zde. Často byly sledovány ponory a následně 
vývěry. Ze změny koncentrací jednotlivých iontů vycházela velká samočistící schopnost 
krasových podzemních vod. Dodatečně bylo zjištěno, že situace je poněkud složitější, protože 
údaje koncentrační v sobě zahrnovaly i proces nařeďování dalšími podzemními vodami. 
Vývěry jsou vždy několikanásobně vydatnější než ponory. Správný výpočet by musel být 
proveden přes bilance. V tabulce 1 uvádím jako příklad postupné zlepšování kvality vody 
v jeskyni Rudickém propadání. Jedním z přítoků je i odtok z ČOV Rudice. Nezbytným 
údajem jsou i průtoky udané v l/s. Údaje jsou převzaty z diplomní práce J. Kuběnové 
(VŠCHT Praha) 
 
Tabulka č. 1       
Samočištění vod Jedovnického potoka v Rudickém propadání    
koncentrace jsou uvedeny v mg/l       
Lokalita průtok BSK5 Cl- NH4+ NO2

- N03
-

přítok na ČOV v Rudici 0,5 89,2 76,7 30,3 0,24 4 
odtok z ČOV Rudice 0,1 21,8 61 23 1,65 73,6 
odtok z ČOV Rudice okraj lesa 0,1 11,2 60,6 14,1 1,11 92 
odtok z ČOV Rudice zaústění 0,1 4,8 58,5 2,7 0,75 119 
Jedovnický potok nad propadáním 16,32 4,5 19 2,1 0,34 19,4 
JP v RP - Hugonův dóm 16,18 3,4 22,5 0,18 0,26 22 
JP v RP - nad Tipečkem 16,2 3,2 22,6 0,08 0,13 21,7 
JP v RP - pod Kašnou 16,61 2,8 21,8 0,06 0,09 22 
JP v RP - nad Starou řekou 18,21 1,7 21,8 0,04 0,06 21,7 
Přítok Stará řeka 12,59 0,6 31,5 0,01 0,02 58 
JP v RP - nad Žegrovským vodop. 33,8 1,4 26,5 0,02 0,03 40 
Přítok Žegrovský vodopád 2,5 0,6 39,2 0,03 0,1 61,3 
Přítok Kotel 0,1 0,6 10,8 0,01 0,01 10,7 
JP v RP - Obří dóm 45,75 1,3 26,1 0,01 0,01 40,3 
       
poznámka: JP v RP = Jedovnický potok v jeskyni Rudické propadání   
 
V jeskyni byl sledován úsek dlouhý 1,5 km. Z výsledků je patrné, že samočistící pochody jsou 
zde pomalejší, než ve vodách povrchových – srovnej s Ochozským potokem výše. Z tabulky 
je dále patrné, že i přítoky v podzemí mohou být znečištěny. Výsledky jsou z období, kdy 
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byla uvedena do provozu ČOV V Jedovnicích. V následujícím roce J. Janda odebíral vzorky 
skapových a tekoucích podzemních vod v Rudickém propadání a Býčí skále. Jeho diplomní 
práce byla zaměřena na sledování gramnegativních fakultativně anaerobních, 
oxidázonegativních bakterií čeledi Enterobakteriaceae. Celkem ve vodách určil 15 rodů (tedy 
polovinu všech známých). Nejpočetněji byly zastoupeny rody Serratia (6 druhů), Klebsiella (6 
druhů) a Enterobacter (7 druhů). Pouze ve 4 lokalitách ze 30 nebyly tyto bakterie nalezeny. Je 
důležité, že některé určené bakterie mohou být za určitých okolností patogenní a 
v podzemním toku Jedovnického potoka se vyskytovaly až k vývěrům. Rád bych ještě uvedl, 
že jedním z konečných produktů samočištění je CO2. To ve svých důsledcích se může 
projevovat dvěma směry. Při rozpouštění ve vodě se snižuje pH a vody se stávají agresivní na 
vápenec (rozpouštění krápníků), nebo se zvyšuje koncentrace v ovzduší v jeskyních, což 
může být až životu nebezpečné. V jeskyních Moravského krasu se vyskytuje několik 
živočichů nově popsaných pro vědu.U těchto druhů není jasné, zda se jedná o endemity, či 
spíše nově popsané druhy, které mají větší rozšíření. Jedná se ale vždy o druhy vázané 
víceméně na jeskynní prostředí (troglobionti a trglofilové). Jsou to živočichové žijící 
v jeskyních ve vlhkém prostředí. Fauna jeskyní je tvořena především troglofily, případně 
stygofily, troglobiontů je mnohem méně. Druhově nejhojnější skupinou živočichů jsou 
chvostoskoci (Collembola) Za zmínku stojí druhy nově pro vědu popsané z Amatérské 
jeskyně - chvostoskoci Onychiurus rauseri a Arropalites ruseki. Z brouků (Coleoptera) byl 
v této jeskyni nalezen drabčík Lesteva hanseni. Další skupinou zde žijící  jsou roztoči 
(Acarina), např. troglobiontní druh Rhadigia spelea. Tzv. „trusinkové lavice“ jsou v jeskyních 
vytvářeny na povrchu sedimentu troglofilní žížalou Allobophora rosea. Pravé živočichy 
podzemních vod, plně přizpůsobené tomuto životu a prostředí označujeme jako stygobionty. 
Významnými druhy jsou korýš blešivec karpatský (Niphargus tatrensis) a máloštětinatý červ 
(Bythonomus absoloni), endemit popsaný z Jalového koryta - tedy ze dna propasti Macocha. 
S ohledem na vše, co zde bylo uvedeno, SCHKO Moravský kras usiluje o co nejlepší kvalitu 
vody na území Moravského krasu, tedy na povrch i v krasovém podzemí. V souvislosti s tím 
podporujeme výstavbu ČOV především v obcích, které leží na krasových ponorech, ale i 
v dalších obcích na krasu a v povodí krasových toků i mimo území Moravského krasu. Díky 
dlouhodobé spolupráci s dalšími odbornými institucemi a státními orgány se postupně daří 
budovat síť čistíren na území krasu. V následující tabuce je vidět postupné zlepšování kvality 
vody na více lokalitách. Následující tabulka hodnotí kvalitu vod za 20 roků na základě 
srovnání vývoje saprobního indexu, t.j. na základě rozborů makrozoobentosu (Himmel, 
Helešic) 
 
Lokalita Saprobní index 1974 Saprobní index 

1991 
Saprobní index 1994 

Sloupský potok pod obcí 2,59 1,64  
Bílá voda pod Holštejnem  1,73 1,69 1,48 
Lipovecký potok-soutok  1,32 1,32 1,45 
Punkva-Tunel 0,48 0,48 0,51 
Malý výtok 1,21 1,09 0,59 
Punkva-pod soutokem 0,68 1,03 0,81 
Ostrov-návesní rybník 1,81  1,61 
Jakubovo jezero 1,53  1,37 
Jedovnice-rybník Olšovec 1,98  1,98 
Jedovnický potok-ponor 2,04 1,91 1,64 
Jedovnický potok-vývěr 0,25 0,49 0,41 
Křinský potok pod obcí 1,43 1,51 1,37 
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Lokalita Saprobní index 1974 Saprobní index 
1991 

Saprobní index 1994 

Křtinský potok-vývěr 0,59 0,58 0,56 
Hádek - nádrž 1,76   
Říčka pod nádrží   2,18 
Hostěnický potok-ponor   2,62 
Punkva-Macocha  1,21  
Krasovský potok  0,78  
Lopač-ponor  2,19  
 
Potřebu čistit vody na tomto území si uvědomují postupně i místní obyvatelé. Budování ČOV 
je velice komplikované. Kromě nedostatku peněz je zde celá řada problémů, které výstavbu 
komplikují. Velkým problémem je malá vodnost toků a tím potřeba lépe čistit. Velká část 
lokalit má větší odtok vod z ČOV než jsou minimální průtoky v recipientu. Proto je žádoucí 
budování III. stupně čištění, tedy odstaňování forem dusíku a fosforu. Praxe nás naučila, že 
musíme každý případ posuzovat samostatně a nelze použít jednotnou šablonu. Naše závěry 
pro výstavbu ČOV lze shrnout následovně. Výstavba větších ČOV se jeví většinou provozně 
a z hlediska celkových nákladů vhodnější, než výstavba dílčích ČOV. Především se jedná o 
fakt, že jsou méně náchylné ke koncentračním a hydraulickým výkyvům (minima i maxima). 
Minimomaximální rozdíly se stírají už na přítoku na ČOV a rovněž technologie je schopna 
zvládnout větší výkyvy. Kanalizace Oddílná je mnohem vhodnější, než kanalizace jednotná. 
Umožňuje snížit náklady na výstavbu vlastní ČOV (nižší kapacita) a umožňuje vyšší účinnost 
ČOV díky pravidelnějšímu nátoku OV z hlediska koncentrace i množství. Koncentrace vod 
dešťových v jednotné kanalizaci vedla v minulosti i ke zvýšení eroze v některých recipientech 
za ČOV (např. Rudice). Řešení čištění odpadních vod z celých obcí formou výstavby malých 
domovních čistíren je nevhodné, ale i s tímto názorem jsme se již setkali. DMČOV jsou 
vhodné pouze tam, kde není možno budovat koplexnější kanalizaci. V zástavbách jsou 
vhodné pouze jako dočasné řešení, do doby vybudování centrální ČOV. Budou se tedy 
povolovat na dobu určitou, s povinností přepojení na centrální ČOV – pokud bude 
vybudována. Jsou vhodné pouze pro izolované lokality, tedy jednotlivé stavby jako chaty, 
různá rekreační zařízení apod. Za posledních 5 roků jsme řešili celkem 12 žádostí o výstavbu 
DMČOV a to v 7 k.ú. Tento počet není zatím vysoký, ale vzhledem ke složitosti povolování 
(např. nutnost hydrogeologického průzkumu) číslo není zanedbatelné. Netradiční metody pro 
kanalizace, dílčí řešení likvidace odpadních vod pomocí nestandartních metod většinou 
v konečné fázi vychází mnohem dráže, než při použití metod standartních. „Šetření“ na 
rekonstrukci kanalizace většinou znamená doatečně řešit spoustu dílčích problémů a lokálních 
úprav, kde většinou nelze získat státní dotace. Vše platí i pro ČOV. Levné, ale nevyzkoušené 
typy se většinou předělávají, intenzifikují a stojí více, než klasické ČOV (Krasová), Ostrov je 
také ukázkou řešení celkového stavu. Původní ČOV řešila pouze část obce. Velké náklady na 
rekonstrukci a dobudování kanalizace. Postup po etapách. V Kotvrdovicích je rovněž 
netradiční způsob čištění. Zatrubněný potok, jednotná kanalizace (v jaké části obce přesně 
nevíme). Není jasné, kolik je napojeno obyvatel. Vlastní ČOV je mělká kombinovaná nádrž 
(mechan. stupeň) s odlehčovací komorou. Další částí je rybník (0,4 ha, cca 1m průměrná 
hloubka). Roční zkušební provoz prokázal dobrou funkci, např. na výtoku z rybníka – 2,8 mg 
fosfátů. Celkové náklady cca 5 mil., z toho cca 1 mil. na opravu rybníka (požerák, 
bezpečnostní přeliv). Není ale jasné, zda tento typ čištění bude vyhovovat pro celou obec a 
zda nakonec nedojde ke změně technologie. Proto Správa CHKO upřednostňuje komplexní 
řešení splaškové a dešťové kanalizace. To s sebou nese i rekonstrukci povrchu terénu, na 
celou akci se snázeji získávají dotace. Znamená ale hrubý zásah do chodu života obyvatel 
v průběhu výstavby. V dotační politice, ale i z odborného hlediska stále více dochází ke 
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snahám koncentrace výstavby ČOV. Výstavba větších ČOV je trend, který na území ČR stále 
více převažuje a je dán i možností dotací. Na území CHKO Moravský kras a v okolí jsou 
následující příklady:  
 

a) Těchov …………… Blansko (jen místní části obce)  
b) Vavřinec Veselice, Vavřinec Suchdol ….. Vavřinec (jen místní části obce) 
c) Ochoz – Kanice …. Bílovice n/Sv., Bílovice, samostatně kanalizace v ostat. obcích 
d) Babice n/Svit. …….Adamov, intenzifikace ČOV Adamov, samostatně Babice 
e) Vilémovice – (Krasová) –(Rudice) …….. Jedovnice ČOV Jedovnice, samostatně 

Vilémovice 
f) Šošůvka …………. Sloup sdružení obcí (kanalizace a ČOV). 

 

Takže propojení je na úrovni jedné obce s místními částmi, dále výstavba ČOV (nebo 
rekonstrukce, intenzifikace) a napojování obcí po částech – zde je třeba mít schválenou 
celkovou koncepci s může stavět po etapách. Další možností je sdružení obcí do jednoho 
subjektu, který může vystupovat jako jedna právnická osoba, ale obce zde mají stejné paritní 
zastoupení (např. starosotové jsou na úrovni jednatelů a mohou jménem sdružení vystupovat 
buď každý samostatně, nebo je možnost rozhodnutí vázat na souhlas obou (všech). Tyto 
trendy jsou stále více podporovány dotační polikikou státu, ale i EU. Vše začíná u 
kategorizace zdrojů znečištění podle počtu EU, což je jedno ze základních kritérií pro dotační 
politiku. Dalším problémem a nejen ochranářským, ale i vodařským je malá vydatnost 
recipientů, tedy toků, do nichž je možno vyčištěné odpadní vody zaústit. Proto i zde vznikají 
řešení spojená s likvidací odpadních vod v konečné fázi svedených mimo území CHKO 
Moravský kras. Ochoz čerpání na ČOV Bílovice, Vilémovice čerpání na ČOV Jedovnice, 
Těchov  čerpání na ČOV Blansko. Současný stav ve výstabě a připravenosti výstavby ČOV 
v obcích zasahujících do území krasu je uvedeno v tab. č. 2 (viz příloha). K řešení vodoprávní 
problematiky zaměřené na budování čistíren nám napomáhá několik právních norem dalších 
závazných dokumentů. Základní normou je zák. č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
který je v platném znění změn a novely uveden pod zák. č. 460/2004 Sb. Zde jsou zakotveny 
základní povinnosti k ochraně ekosystémů, populací živočichů a rostlin. Dále je v § 44 
povinnost na území CHKO před vydáním vodoprávního rozhodnutí vydat rozhodnutí ochrany 
přírody. To nám umožňuje zasahovat do problematiky vodního hospodářství tak, abychom 
mohli hájit zájmy ochrany přírody.  Základní podmínky ochrany přírody pro CHKO jsou 
uvedeny v § 26. Další právní normou je vodní zákon zák. 185/2001 Sb. S řadou prováděcích 
vyhlášek. Zde bych jen upozornil na povinnost neznečišťovat podzemní vody. Zákon o 
odpadech zák. 185/2001 má v § 33, odst. 4 uveden zákaz vyvážení kalů na zemědělské 
pozemky v CHKO. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 
oblastech je uvedeno pod č. 103/2003 a platí od 1. 1. 2004. Zahrnuje většinu k.ú. z území 
Moravského krasu a bezprostředního okolí. Význam severní části Moravského krasu byl 
nedávno podtržen i tím, že byl potvrzen mezinárodní význam mokřadu Podzemní Punkva. 
Jedná se o specifické krasové území, které je ovlivněno řadou ponorů, podzemních přítoků 
Punkvy toků vázaných na jeskyně - stálých nebo periodických, skupinou vývěrů a 
povrchových toků ovlivněných silně krasovou hydrologií. Systém Amatérské jeskyně je 
nejrozsáhlejším jeskynním systémem v ČR. V podzemí je specifická fauna. Celková výměra 
je 1571 ha, na seznam Ramsarských lokalit byla Podzemní Punkva zapsána na List mokřadů 
mezinárodního významu pod číslem 1413 na konci roku 2004. Ochrana CHKO Moravský 
kras a její významných částí je věcí nejen malé hrstky profesionálních, případně amatérských 
ochranářů, ale je úkolem pro celou naši společnost. Jen takto bude možno uchovat toto 
unikátní území pro naše budoucí generace.   
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Podmínky tvorby dusitanů v procesech přeměn dusíkatých 
sloučenin 
 
Prof. RNDr. Josef Malý, CSc. Ing. Jitka Malá, Stavební fakulta VUT Brno 
 
Dusík má jako biogenní prvek v biologických systémech nezastupitelnou úlohu a 
nepřekvapuje tedy, že je mu věnována mimořádná pozornost, ať již z hlediska nutričního, 
podmiňujícího úspěšné čištění odpadních vod, ale také nežádoucí eutrofizaci vodních nádrží, 
nebo z hlediska inhibičního účinku sloučenin dusíku na vodní organizmy. Při posuzování 
kvality přírodních i odpadních vod patří k základním ukazatelům amoniak, resp. amonné soli, 
dusitany, dusičnany a pak velká skupina přírodních dusíkatých sloučenin (močovina, proteiny 
a jejich stavební složky – aminokyseliny aj.) analyticky hodnocených jako organicky vázaný 
dusík. V průběhu biologického čištění jsou biologicky přístupné organické látky rozkládány, 
při čemž dusíkatým produktem tohoto rozkladu je většinou amoniak. 

 
V anaerobním prostředí je amoniak konečným produktem rozkladu, v aerobním prostředí je 
za vhodných podmínek nitrifikován na dusičnany. Nitrifikace je biochemický proces 
podmíněný činností chemolithotrofních nitrifikačních bakterií, využívajících oxidační proces 
k získání energie a oxid uhličitý k syntéze biomasy. Při nitrifikaci je akceptorem elektronů 
molekulární kyslík, jehož přítomnost je podmínkou pro průběh tohoto procesu.  Při 
biologickém čištění odpadních vod se obvykle požaduje, aby jeho koncentrace O2 neklesla 
pod  0,3 mg/l. Nad 1 až 2 mg/l se nitrifikační rychlost nezvyšuje a z ekonomických důvodů 
bývá proto považována za optimální. Při těchto úvahách je však třeba počítat s podmínkami 
za nichž nitrifikace probíhá. Např. s růstem velikosti vloček aktivovaného kalu nebo se 
zvyšováním tloušťky nárůstové biologické blány roste i požadavek na potřebnou koncentraci 
O2  v prostředí, má-li být využita i mikroflóra v hlubších vrstvách biomasy. 

 
Nitrifikací není dusík z vody odstraněn, jen jeho amoniakální forma je přeměněna na vyšší 
oxidační stupně. Pro biochemické odstranění dusíku je třeba, aby byla do procesu čištění 
zařazena denitrifikace, což je biochemická redukce oxidovaných sloučenin dusíku za tvorby 
plynných produktů N2O nebo N2. Podmínkou pro denitrifikaci je bezkyslíkaté prostředí, 
poněvadž v přítomnosti O2 preferují denitrifikující bakterie oproti dusičnanům resp. 
dusitanům tento akceptor elektronů.  

 
Předložený příspěvek je zaměřen na podmínky tvorby dusitanů v cyklu biochemických 
přeměn dusíkatých sloučenin. Dusitany jsou mezistupněm v těchto procesech a jejich 
přítomnost v přírodních vodách a ovšem i v odpadních vodách do nich vypouštěných  je 
vzhledem k jejich toxicitě nežádoucí, což je také zvýrazněno nízkým imisním limitem pro 
dusitanový dusík v povrchových vodách, který je  0,05 mg/l (nař.vl.ČR č.61/2003 Sb). 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že dusitany jsou mezistupněm nitrifikace amoniaku i denitrifikace 
dusičnanů. Oba procesy vyžadují zcela odlišné prostředí, v prvém případě je nezbytná 
přítomnost kyslíku, ve druhém je podmínkou jeho absence. Je zřejmé, že výskyt dusitanů je 
při přeměnách dusíkatých sloučenin spojen s rozdíly v rychlostech procesů nitrifikace (NH4

+ 
→ NO2

- → NO3
-) nebo denitrifikace (NO3

- → NO2
- → N2O, N2,), kdy rychlost 2.stupně je 

pomalejší než rychlost 1. stupně.  Rychlosti výše uvedených procesů budou závislé vedle 
stavu bakteriální mikroflóry i na podmínkách prostředí, případně na inhibici bakterií 
podmiňujících jednotlivé stupně. 
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Nitrifikace 
 
Bývá uváděno, že okolnosti, které mohou vést k výskytu dusitanů v prostředí během 
nitrifikace jsou: 1) snížení teploty, 2) nízká koncentrace kyslíku, příp. CO2, 3) zvýšení 
hodnoty pH, 4) přítomnost nedisociovaného NH3, 5) snížení biomasy v reaktoru, 6) nárazové 
zatížení amonným substrátem. (ALLEMAN).  
 
Oxidace amoniaku nitrifikací probíhá ve dvou stupních činností odlišných bakteriálních 
skupin. V prvém je amoniak oxidován na dusitany, a ve druhém jsou tyto oxidovány na 
dusičnany. Dle dřívější taxonomie byly bakterie 1.nitrifikačního stupně řazeny do rodu 
Nitrosomonas, bakterie 2. nitrifikačního stupně do rodu Nitrobacter. Nověji jsou bakterie  
oxidující amoniak zařazeny do 5 rodů s názvy, začínajícími Nitroso- (Nitrosoccus, 
Nitrosomonas aj.), bakterie oxidující dusitany jsou zařazeny do 4 rodů s názvy, začínajícímu 
Nitro- (Nitrobacter, Nitrococcus aj.) (SYLVIA et al.). Vedle lithotrofních nitrifikačních 
bakterií existují organotrofní mikroorganizmy a zejména houby, schopné oxidovat amoniak a 
organické dusíkaté sloučeniny. Bylo prokázáno, že se uplatňují v přírodě, např. při nitrifikaci 
v kyselých lesních půdách, zdá se však, že jejich význam při čištění vody je minoritní. 

 
Mechanizmus prvního nitrifikačního stupně je spojen s tvorbou meziproduktů,  
hydroxylaminu a následně radikálu HNO, který je oxidován na dusitan. V průběhu 2. stupně 
nitrifikace jsou produkovány dusičnany. 
 
Následnost nitrifikačních procesů lze sledovat při aeraci (přerušované) městské odpadní vody 
v nezapracovaném systému, což je dokumentováno na v obr.1 (MALÝ, ŚÁLEK, MALÁ). 
V reaktoru I nastalo výraznější snižování koncentrace amoniaku po cca 10 dnech, provázené 
růstem dusitanů, jejichž koncentrace počala klesat 28.den provozu za současného růstu 
koncentrace dusičnanů. Z uvedeného je zřejmé, že pro rozvoj nitrifikující mikroflóry je 
potřebná dlouhá doba a to zejména pro bakterie 2.stupně tohoto procesu. Z nevýrazných 
rozdílů v koncentraci sumy dusíkatých sloučenin (vyjádřených jako N) je možno vyvodit, že 
biologicky rozložitelná organické hmota byla v tomto případě odstraněna dříve, než se 
rozvinula nitrifikující mikroflóra, a proto se denitrifikace neuplatnila. Reaktor II se lišil od 
reaktoru I tím, že byl naplněn jemnou štěrkovou drtí. Přítomnost pevného nosiče se projevila 
výrazným urychlením procesu zapracování. Amoniak byl odstraněn již do cca 10 dnů, což 
však nebylo provázeno odpovídajícím růstem koncentrace oxidovaných sloučenin dusíku, 
zřejmě proto, že současně probíhala denitrifikace organickou hmotou odpadní vody. Po 10 
dnech provozu byl do tohoto reaktoru přidán NH4Cl. Nitrifikace amoniaku nastala neprodleně 
po přídavku amonné soli, v tomto případě již v nepřítomnosti biologicky rozložitelné 
organické hmoty. Proto byl koncentrační pokles amoniaku provázen růstem koncentrace 
dusičnanů a přechodně i dusitanů, které však vymizely dříve než v reaktoru I. 
 
Optimální pH pro nitrifikaci v půdním prostředí leží v rozsahu 6,6 až 8,0 a při pH kolem 5,0 
klesá k zanedbatelné hodnotě. Pro denitrifikaci je uváděno optimum pro rozsah 6,0 až 8,0 
(PAUL, CLARK) resp. od 7,0 do 7,0 (TATE), při čemž rozsah, v němž proces probíhá, je od 
4,0 do 9,0. Teplotní rozsah pro nitrifikaci v půdním prostředí leží od cca 0 do 65 oC 
s optimem v rozsahu 30 až 35 oC. Nitrifikace dusitanů probíhá do 40 oC. Teplotní rozsah pro 
denitrifikaci je od 5 do 75 oC s růstem rychlosti procesu do cca 60 oC.  

 
Pro nitrifikaci odpadní vody aktivací uvádí MYERHOF (in WILD et al.) optimum pro 
1.stupeň procesu v rozsahu pH 8,5 až 8,8, pro 2.stupeň v rozsahu 8,5 až 9,2. Pod i nad 
uvedenými rozsahy dochází k snižování rychlosti procesů – na 50 % maximální rychlosti při 
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dosažení pH 7,9 resp. 9,3 pro 1.stupeň a 7,0 resp. 9,8 pro 2.stupeň. K zanedbatelné rychlosti 
klesá pak nitrifikace 1.stupně při snížení pH na 7,6 resp. zvýšení na pH 9,5 a nitrifikace 
2.stupně při snížení pH na 5,5 resp. zvýšení na 10,2. Naproti tomu ENGEL a ALEXANDER 
uvádí optimum pro 1.stupeň nitrifikace v širším rozsahu, a to od 7,4 do 9,0. WILD et al., 
uvádí optimum nitrifikace při čištění odpadní vody bez rozlišení obou stupňů při pH 8,4 
s poklesem  rychlosti procesu na čtvrtinu maximální hodnoty při snížení pH na 6,5, resp. 
zvýšení pH na 10,2. Současně uvádí přibližně lineární růst nitrifikační rychlosti v rozsahu od 
5 do 30 oC od 50 na 300 mg  NH3 na g organické hmoty kalu za den.  

 
Kinetiku nitrifikace v provzdušňované koloně s kamennou náplní studovali HAUGH a 
McCARTY. Maximální rychlosti nitrifikace bylo dosaženo při pH v rozsahu od 6,8 do 8,0, 
pod hodnotou 6,5 byl zaznamenán lineární pokles rychlosti se snižováním teploty. Při pH = 
6,5  byla rychlost poloviční oproti maximu a při pH 6,0 proces ustal, 4-denní adaptací se však 
i při tomto pH podařilo dosáhnout rychlosti, odpovídající maximu. Po snížení na pH = 5,5 se 
však adaptace mikroflóry nezdařila. Prokazatelný je dle těchto autorů vliv teploty na 
nitrifikační rychlost. Při teplotě 15 oC činí 44,9 % oproti rychlosti zjištěné při 25 oC a 
analogicky při teplotě 10 oC činí 39,3 % a při teplotě 5 oC 14,8 %. 
Při čištění vody aktivací je vedle teploty rozhodujícím parametrem stáří kalu (BECKMAN et 
al.), což vyplývá z následujícího přehledu, v němž jsou pro danou teplotu a stáří kalu uvedena 
dosažitelná účinnost odstranění amoniaku: 
 
teplota oC stáří kalu dny účinnost % teplota oC stáří kalu dny účinnost % 

18,3 4 95 10,0 6 75 
12,8 4 – 5 87 7,2 10 - 12 50 

 
Maximální specifická růstová rychlost v čistých kulturách je pro bakterie oxidující amoniak 
(Nitrosomonas) 0,04 až 0,08 h-1 a pro bakterie oxidující dusitany (Nitrobacter) 0,02 až 0,06 h-

1. Tomu odpovídají generační doby pro Nitrosomonas  8,7 až 17,3 h a pro Nitrobacter 11,5 až 
34,6 h. Nízká růstová rychlost nitrifikačních bakterií vyplývá z malé energetické výtěžnosti 
oxidačních reakcí, které jsou základem jejich metabolizmu. Z nižší růstové rychlosti 
Nitrobacter ve srovnání s Nitrosomonas by vyplývalo hromadění dusitanů jako mezistupně 
procesu, což však není obvyklým jevem. Saturační konstanta (koncentrace substrátu, při níž je 
ve smyslu Monodovy rovnice dosaženo růstové rychlosti rovné polovině růstového maxima) 
je pro Nitrosomonas 0,6 až 3,6 mg/l a pro Nitrobacter 0,3 až 1,7 mg/l. Z vyšší hodnoty 
saturační konstanty pro Nitrosomonas je vyvozována větší odolnost těchto bakterií vůči 
přetížení. Optimální pH stanovené při kultivaci čistých kultur je pro prvou skupinu 7,9 – 8,2 
pro druhou skupinu 7,2 – 7,6 (SHARMA, AHLERT). 

 
Výskyt dusitanů byl při nitrifikaci pozorován častěji při nižších teplotách ve spojení a vyšším 
zatížením reaktorů (QUINLAN). Aktivita Nitrobacter může být v nitrifikačním procesu 
selektivně inhibována v podmínkách nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku (BOON, 
LAUDELOT), případně jako důsledek nízké koncentrace CO2 (JONES, PASKINS). Je 
pravděpodobné, že obě deficitní složky (O2, CO2) byly v uvedených pokusech vyčerpány 
v prvém stupni nitrifikace. 

 
 Průběh koncentračních změn dusíkatých anorganických sloučenin byl sledován 
v jednorázových pokusech nitrifikace vody obsahující na začátku procesu 40 mg.l-1 N-NH4 
předem adaptovaným aktivovaným kalem o výsledné koncentraci cca 3 g.l-1. Pokusy byly 
provedeny v paralelních jednotkách o pH 6,8 – 8,4 – 8,2 a 10,2 (SAUTER, ALLEMAN in 
ALLEMAN). Úbytek koncentrace amoniaku provázený růstem koncentrace dusičnanů byl 
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s časem přibližně lineární, což svědčí o 0. řádu reakční kinetiky. Při pH 6,8 byly rychlosti 
úbytku N-NH4 i růstu N-NO3, vztažené k hmotnosti aktivovaného kalu přibližně shodné (3,5 
mg/g.h), a proto výskyt dusitanů v prostředí byl minimální. V reaktoru provozovaném při pH 
8,4 byla rychlost nitrifikace 1.stupně (hodnocená z úbytku N-NH4) 8,2 mg/g.h, ale rychlost 
nitrifikace 2. stupně (hodnoceno podle růstu koncentrace N-NO3) jen 4,5 mg/g.h. Důsledkem 
rozdílných rychlostí byl přechodný nárůst koncentrace dusitanů, dosahující po cca 100 
minutách maxima 20 mg/l N-NO2, po němž následoval jeho pokles až na nulovou hodnotu po 
cca 300 minutách. V reaktoru provozovaném při pH  9,2 byla rychlost nitrifikace 1.stupně 8,1 
mg/g.h tedy přibližně stejná jako v reaktoru provozovaném při pH 8,2, zatímco rychlost 
nitrifikace 2. stupně činila 2,8 mg/g.h. I v tomto reaktoru byl pozorován přechodný růst 
koncentrace N-NO2 s maximem cca 25 mg/l po 100 minutách. Z uvedeného vyplývá, že 
podmínky pro výskyt dusitanů v prostředí jsou tím příznivější, čím je vyšší pH (v rozsahu 6,8 
až 9,2). 
Poznámka: symboly N-NH4, N-NO2, N-NO3 se rozumí dusík vázaný v amoniaku (v 
disociované i nedisociované formě), dusitanech a dusičnanech.  

 
Jedním s faktorů, které mohou být příčinou výskytu dusitanů je inhibiční vliv 
nedisociovaných molekul NH3. Ten je výrazně vyšší vůči bakteriím 1.nitrifikačního stupně, u 
nichž lze pozorovat inhibici  již při koncentraci NH3 0,05 mg/l, kdežto u bakterií 2.stupně se 
stejná inhibice projevuje při koncentraci NH3 o dva řády vyšší (ANTONISEN et al; 
PRAKASAM,  LOEHR). Inhibiční účinek nedisociovaných molekul NH3 resp. HNO2 vyplývá 
ze schematického diagramu závislosti celkové koncentrace N-NH4 resp. N-NO2 a pH, 
vymezujícího oblasti  inhibice na 1.stupeň nitrifikace (nitritaci) a na 2.stupeň nitrifikace 
(nitrataci) (ANTONISEN et al.). Je však třeba vzít v úvahu, že vedle parametrů diagramu 
ovlivňují nitrifikační rychlosti i další faktory (teplota, stav mikroflóry aj.). V pokusech s 
adaptovaným aktivovaným kalem o koncentraci 3 g.l-1 byla pozorována inhibice nitrifikační 
rychlosti, při zvýšení vstupní koncentrace N-NH4 nad 3 g.l-1. Zatímco při vstupní koncentraci 
N-NH4 v rozsahu 1 až 3 g.l-1 činila nitrifikační rychlost 15 až 20 mg N/g.h, při 4 až 5 g.l-1 
klesla na 5 až 7 mg N/g.h (JENÍČEK et.al.) 

 
Výše uvedené poznatky se uplatňují i při provozu reaktorů s přerušovaným provozem (SB 
reaktory) v cyklickém režimu: aerace – sedimentace – vypouštění vody příp. i kalu.  Bylo 
pozorováno, že při krátké době aerační fáze je sice odstraněn amoniak, nikoliv však dusitany, 
jejichž oxidace na dusičnany vyžaduje prodloužení aerační fáze. 

 
Z dlouhé generační doby nitrifikačních bakterií vyplývá potřebná doba zdržení biomasy 
v systému (stáří kalu). Do stáří kalu 2 dny se v něm nevyskytují nitrifikační bakterie, 
v rozmezí 2 až 4 dny se vyskytují nitrifikační bakterie 1.stupně a teprve při stáří nad 4 dny i 
bakterie 2.stupně nitrifikace (BECCARI et al.).   

 
Kinetiku nitrifikačních procesů nahromaďovacími kulturami nitrifikačních bakterií, 
isolovanými z aktivovaného kalu studovali WONG-CHONG a LOEHR a z jednorázových 
procesů se substrátem tvořeným dusíkatými látkami odvodili níže uvedené vztahy. Kinetika 
mikrobiální oxidace amoniaku i dusitanů odpovídá reakci 0. řádu, což lze vyjádřit rovnicí: 

 
                                                  dc / dt  = - kN                                                          (1) 
 
kde c je koncentrace N-NH4

+ pro 1.stupeň nitrifikace, resp. koncentrace N-NO2
-
  pro 2.stupeň 

nitrifikace, t je údaj časový. Hodnota konstanty kN
 , určující rychlost  nitrifikace, je závislá na 

koncentraci nitrifikačních bakterií, pH a teplotě. Pro rozlišení 1. a 2. stupně nitrifikace jsou 
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konstanty, příp. koncentrační údaje rozlišeny příslušným indexem. Závislost nitrifikační 
rychlosti na koncentraci nitrifikačních bakterií je vyjádřena následující rovnicí  (v daném 
případě pro 1.stupeň nitrifikace) 

11max1

11max1
1

.. a
N

skk
k =                                                                                                                            (2)           

  

. askk + 
 
kde kN1  je rychlost oxidace amoniakálního dusíku (mg.l-1.h-1), 
k1max je maximálně dosažitelná rychlost oxidace amoniakálního dusíku (mg.l-1.h-1),
               (za daných podmínek), 
k1 je konstanta reakční rychlosti (h-1), 
sa1 je koncentrace nitrifikačních bakterií 1.stupně nitrifikace (Nitrosomonas) (mg.l-1) 
     Je-li koncentrace sa1  dostatečně vysoká, je dosaženo maximální rychlosti oxidace k1max. 
 
Hodnota k1max

 je nezávislá na teplotě ve zkoušeném rozsahu od 9 do 34 oC, ale je závislá na 
pH, s  maximem při pH = 7,5 , kdy dosahuje hodnoty 110 mg N-NH4.l-1h-1.  
 
Závislost hodnoty k1max  na pH 
pH 6,0 6,4 7,1 7,5 7,9 8,4 
k1max

  (mg.l-1h-1 ) 50 75 100 110 100 75 
 
Konstanta k1 s růstem pH klesá  a je také závislá na teplotě, při čemž teplotní závislost 
vyhovuje Arrheniovu zákonu. Tato závislost vyplývá v následující tabulky. 
 
k1 (h-1) 0,500 0,250 0,100 0,050 0,025 
 teplota oC 
pH = 6,0    31,7 24,9 
pH = 6,5  33,0 25,2 19,3 14,2 
pH =7,5 35,4 27,1 18,1 11,0  
pH = 8,0   15,1 11,0  
 
Závislost nitrifikační rychlosti 1.stupně na bakteriální koncentraci je možno vypočítat z výše 
uvedené rovnice. Např. pro teplotu 20 oC a pH = 7,0 má hodnoty: 

 
konc. sa1  (mg/l) 500 1000 1500 2000 3000 4000 
kN1 (mg N-NH4/dm3.h)  32,5 49 58,9 65,7 72,5 77,7 
 
Pro nitrifikační oxidaci dusitanů platí analogické rovnice jak uvedeno výše (označení 
parametrů indexy 2), ovšem s jinými hodnotami konstant. Konstanta kN2 vyjadřuje rychlost 
oxidace dusitanového dusíku a závisí na pH, teplotě a koncentraci nitrifikačních bakterií 2. 
stupně nitrifikace (Nitrobacter) sa2 (mg.l-1) 

 
Hodnota konstanty k2max, vyjadřující maximálně dosažitelnou rychlost oxidace dusitanového 
dusíku, je nezávislá na teplotě a klesá exponenciálně s poklesem pH.  
 
k2max (mg.l-1.h-1) 200 300 400 
pH 6,0 7,6 8,8 
 
Hodnota konstanty k2 je závislá na teplotě a pH 
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k2 (h-1) 0,400 0,300 0,200 0,100 0,050 0,025 0,010 
                                 teplota oC 
pH = 6,5    23,4 14,5   
pH = 7,3 32,9 24,6 12,7     
pH = 8,5 *   26,8 29,6 41,2   
pH = 8,5 *   20,7 15,6 12,7 10,0 6,7 
*  konstanta k2 se snižováním teploty roste a při teplotě 22 oC dosahuje maxima, s dalším 
zvyšováním teploty klesá 
 
Při teplotě 30 oC dochází k deaktivaci mikroorganizmů podmiňujících nitrifikaci 2.stupně 
mimo rozsah pH 8,5 až 6,5. Závislost nitrifikační rychlosti 2.stupně kN2 na bakteriální 
koncentraci (sa2) je možno vypočítat z rovnice (2) po dosazení konstant  k2max, k2. Např. pro 
teplotu 20 oC a pH = 7,3 má hodnoty: 

 
konc. sa2  (mg.l-1) 250 500 750 1000 1250 1500 
kN2 (mg.l-1h-1)  45,3 82,7 109,3 132,0 150,0 166,7 
 
V sekvenci přeměn dusíkatých sloučenin může být výsledný produkt jedné reakce inhibující 
pro reakci následující. Např. zvýšené koncentrace amoniaku produkovaného rozkladem 
organické dusíkaté látky mohou být provázeny nárůstem koncentrace dusitanů vlivem 
inhibice bakterií 2. nitrifikačního stupně vysokou koncentrací NH3. Snížením pH na 7,0 za 
jinak stejných podmínek lze někdy tvorbu dusitanů jako meziproduktu nitrifikace potlačit. 
 
Významným faktorem, ovlivňujícím výskyt dusitanů v reaktoru je zapracování procesu a i u 
zapracovaného procesu lze výskyt dusitanů očekávat při zvýšení zatížení amoniakálním 
dusíkem, což lze dokumentovat výsledky provozu reaktoru se zrnitou náplní (vápencová drť o 
velikosti částic 0,5 až 1,0 cm, mezerovitost   = 0,46), provozovaného v oxických podmínkách 
(reaktor je přerušovaně aerován) v semikontinuálním režimu s denním vypouštěním a 
dávkováním průsakové vody skládek domovního odpadu s minimálním obsahem biologicky 
rozložitelných organických dusíkatých látek. V následující tabulce jsou uvedeny průměry 
zatížení a koncentrace vybraných složek přiváděné i čištěné vody v jednotlivých pokusných 
etapách, charakterizovaných stejným zatížením. Z nich vyplývá, že průměrné koncentrace 
dusitanů jsou většinou nízké, ovšem v průběhu každé z hodnocených etap dochází 
k přechodnému zvýšení těchto koncentrací, což vyplývá z obr.3, v němž je vyhodnocen jejich 
průběh. Po několika dnech provozu dusitany z odtoku prakticky vymizí (MALÝ, MALÁ). 
 
etapa  VS-2 VS-4 VS-5 VS-6 VS-11 
doba zdrž. dny 6,1 14,6 8,3 5,4 5,8 
zatíž.N-NH4

+ mg/dm3.d 9,32 12,2 21,3 33,0 16,7 
 přítok 
N-NH4

+  105 406 406 406 266 
N-NO3

- prům. m.l-1 0 174 128 128 132 
N-NO2

- prům. m.l-1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 
 odtok 
N-NH4

+ prům. m.l-1 2,3 1,4 5,7 41,4 1,9 
N-NO3

- prům. m.l-1 92,9 561 503 411 202 
N-NO2

- prům. m.l-1 0,8 0,3 2,3 8,2 0,7 
teplota oC 21,1 22,6 19,7 19,5 18,2 
pH  7,2 - 8.3 7,1 – 7,5 7,0 – 8,2 7,3 – 7,5 8,0 –8,4 
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Za určitých podmínek může být při nitrifikaci amoniaku akceptorem elektronů nejen 
molekulární kyslík, ale i dusičnany a dusitany, které jsou při tom redukovány. V prvém 
případě je výsledkem oxidace amoniaku dusitan, ve druhém N2 resp. N2O, příp. i NO. Bylo 
zjištěno, že v půdním prostředí nepřekračuje produkce plynných dusíkatých látek tímto 
mechanizmem 1 % z N-NO2

- i když byly zjištěny výtěžky až 10 %. Jaký podíl mají tyto 
reakce na procesy probíhající při čištění vod nebylo zatím zjišťováno, je však zřejmé, že ve 
většině případů není významný. 
 
Dvoustupňový proces nitrifikace s větší inhibicí amoniaku vůči mikroorganismům 2. 
nitrifikačního stupně vede k myšlence provést nitrifikaci jen do prvého stupně – na dusitany, 
které pak budou redukovány. Její realizací by se dosáhlo úspory kyslíku při nitrifikaci a 
zejména úspory redukovadla při denitrifikaci. Proces zvaný ANNAMOX byl ověřován zatím 
v poměrně krátkodobém 2-měsíčním provozu, při němž bylo v SB reaktoru dosaženo až 95 % 
oxidace N-NH4

+ na N-NO2
- bez produkce dusičnanů a při koncentraci N v odtoku 500 mg.l-1. 

Podmínkou byla regulovaná koncentrace O2 a pH nad 7,5 (PAMBRUN et al..). Otázkou 
zůstává, jak je proces stabilní v dlouhodobějším provozu  
 
Denitrifikace 

 
Disimilační redukce dusičnanů (proces, kterým získávají bakterie energii) probíhá ve 4 
stupních: na NO2

- → N2O → N2, i když schéma redukce dusitanů na N2O není jednoznačně 
objasněno. Předpokládá se tvorba meziproduktu NO, který však nebývá v plynném produktu 
detekován.  Poměr N2O a N2 v plynném produktu denitrifikace závisí na podmínkách procesu, 
zvyšuje se s růstem acidity a s poklesem teploty a závisí i na poměru redukční látky k N-ox. 
Je-li nízký. zvyšuje se podíl N2O. Zjednodušeně lze rozdělit denitrifikaci dusičnanů do dvou 
stupňů, v prvním jsou tyto redukovány na dusitany, ve druhém na plynné produkty. 
Převažujícími donory elektronů jsou při denitrifikaci organické látky (nejvhodněji snadno 
biologicky rozložitelné), mohou jimi však být i látky anorganické, např. síra, kterou oxidují 
bakterie Thiobacillus denitrificans na SO4

2- za současné redukce NO3
- na N2.  

 
Denitrifikující mikroorganizmy jsou biochemicky i taxonomicky rozličnými skupinami 
bakterií. Převažují organotrofní bakterie  (Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus aj.), existují 
však i chemolithotrofní (Thiobacillus, Nitrosomonas aj.) a fotolithotrofní 
(Rhodopseudomonas) denitrifikující bakterie. Většina denitrifikantů může využívat všechny 
uvedené oxidované dusíkaté sloučeniny, některé jen dusitany, jiné  nejsou schopny redukovat 
N2O na N2 (PAUL,CLARK). 

 
Většina denitrifikujících bakterií má růstové optimum mezi pH 6,0 až 8,0 a při pH pod 4,0 
denitrifikace organotrofními denitrifikanty ustává. S teplotou se rychlost denitrifikace zvyšuje 
v souladu s Arheniovou rovnicí. Teplotní rozsah je od 5 oC do 75 oC, v termofilní oblasti se 
uplatňuje především rod Bacillus. 

 
Kinetika denitrifikace pro koncentraci N-NO3

- nad 20 mg.l-1   odpovídá reakci 0. řádu, pod 
touto koncentrací 1.řádu.Charakteristickou vlastností většiny denitrifikujících bakterií je jejich 
schopnost využívat jako akceptor elektronů molekulární kyslík, který je v tomto procesu 
preferován před N-ox., a proto jeho absence je základním předpokladem pro úspěšnou 
denitrifikaci. Denitrifikující bakterie jsou tedy aerobními organizmy. Kyslík u nich však 
inhibuje syntézu enzymů podmiňujících  redukci dusíkatých sloučenin. Enzym redukující 
NO3

- na NO2
- je inhibován parciálním tlakem O2 2 kPa plynné fáze, což při teplotě 20 oC 
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odpovídá rovnovážné koncentraci O2 ve vodné fázi 0,9 mg.l-1. Citlivost vůči enzymu, který 
podmiňuje  redukci N2O na N2 je větší a tím lze vysvětlit zvyšování podílu N2O v plynu při 
vzrůstající koncentraci O2. 

 
Téměř všechny zelené rostliny, bakterie a houby jsou schopny redukovat dusičnany na NH4

+, 
který pak využívají k syntéze aminokyselin – stavební jednotky proteinů. Při procesech čištění 
odpadních vod se však tato asimilační redukce dusičnanů uplatňuje v souvislosti se syntézou 
biomasy, která má sice základní, bilanční však nikoliv rozhodující význam v procesech 
přeměn dusíkatých sloučenin. 

 
Dusitany reagují s aminokyselinami, močovinou, metylaminy, amonnými ionty aj. za tvorby 
N2. Tato chemická denitrifikace probíhá v poměrně kyselém prostředí, což minimalizuje její 
uplatnění v biologických systémech. 

 
Tvorbu dusitanů v průběhu denitrifikace dusičnanů lze dokumentovat sledováním koncentrace 
dusíkatých sloučenin v průsakové vodě po předchozí nitrifikaci (kterou byl amoniak 
v převážné míře oxidován (na dusičnany) v reaktoru se zrnitou náplní, stejného vybavení jak 
uvedeno výše (viz popis k obr.3), provozovaného však v anoxických podmínkách bez aerace 
(obr.4). Do vody s minimálním obsahem biologicky rozložitelné organické hmoty byl jako 
redukující látka přidán metanol.  

 
V jednorázového procesu  (označení J) byla výchozí koncentrace N-NO3 700 mg/l a N-NO2 
3,9 mg/l. Přídavkem metanolu v čase 0 bylo přidáno 1172 mg, což je 0,73 mol na 1 mol N-ox. 
Reaktor byl předtím provozován v oxických podmínkách, a proto výraznější pokles 
koncentrace dusičnanů lze pozorovat až po cca. 3 dnech, za současného nárůstu koncentrace 
dusitanů, která dosáhla maxima 116 mg.l-1. Do 18. dne inkubace, kdy proces denitrifikace byl 
prakticky ukončen, bylo odstraněno 28,0 mmol N-NO3

-, ale současně se zvýšila koncentrace 
N-NO2

- o 3,0 mmol, takže úbytek  N-ox činil 25,0 mmol, neboli  na 1 mmol přidaného 
metanolu bylo odstraněno 0,77 mmol N-NO3

- a 0,68 mmol N-NO2
-. Dávka metanolu byla 

nedostatečná pro úplnou redukci N-ox. I za těchto podmínek byl metanol využit ze značné 
části pro redukci dusitanů. K dalšímu rychlému úbytku N-ox došlo až po další dávce metanolu 
(18. den) v množství 1,55 mmol na 1 mmol N-ox.  Při tom dusitany vymizely z vody dříve 
než dusičnany. 
 
Ve stejném reaktoru, provozovaném v anoxických podmínkách byla čištěna nitrifikovaná 
průsaková voda v semikontinuálním režimu. Průměrné výsledky hodnocení jednotlivých etap, 
lišících se odlišným zatížením, příp. i odlišnou kvalitou přiváděné vody jsou uvedeny 
v následující tabulce.   
 
etapa  AN1 AN-2 AN-3 AN-4 AN-5 
doba zdrž.* dny 5,00 1,40 1,40 1,55 1,55 
zatíž.N-ox** mg/dm3.d 48,3 172 172 273 617 
ME/N-ox *** mol/mol 0,93 1,99 1,33 1,51 0,83 
 přítok 
N-NO3

- prům. m.l-1 512 512 512 909 2070 
N-NO2

- prům. m.l-1 4,4 4,4 4,4 14,4 14,4 
 odtok 
N-NO3

- prům. m.l-1 233 2,6 2,1 1,8 409 
N-NO2

- prům. m.l-1 21,3 0,3 2,0 0,1 0,4 
teplota oC 19,4 19,0 18,8 18,6 18,9 
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pH  7,4-8,4 8,4-8,6 8,5-8,6 8,8-8,9 9,0-9,1 
* doba zdržení vody, vypočtená jako podíl prázdného prostoru náplně a denního průtoku, 
** zatížení reaktoru dusičnanovým + dusitanovým dusíkem 
*** poměr metanolu k N-ox 
 
Etapa AN-1 je charakterizována zapracováním reaktoru, nutným pro vytvoření vhodné 
mikroflóry, která vytvořila na povrchu náplně biologickou blánu. Postup zapracování vyplývá 
z obr.4 (označení S), z něhož je zřejmé, že tento proces probíhá po přídavku metanolu 
poměrně rychle. Nutno vzít v úvahu, že odtékající voda odpovídá přítoku po 5 dnech, což je 
v této etapě výpočtová doba zdržení. Dále je třeba připomenout, že v prvních 10 dnech 
provozu nebyl do vody přidáván metanol a proces denitrifikace za těchto podmínek prakticky 
neprobíhal. 

 
Poměrně rychlý úbytek koncentrace dusičnanů byl provázen zvyšováním koncentrace 
dusitanů, které dosáhly maxima cca 150 mg.l-1 N-NO2

-, kdy jejich koncentrace v odtoku byla 
přibližně shodná s koncentrací N-NO3

-. Poté následovalo postupné snižování koncentrace N-
ox a na konci této etapy byly průměrné koncentrace N-NO3

- 1,1 mg.l-1 a N-NO2
- 0,1 mg.l-1. 

V průběhu etapy je možno zaznamenat růst pH v souladu se známou zkušeností, dle níž jsou 
denitrifikací produkovány OH-.  

 
V dalších etapách (nikoliv nutně bezprostředně následujících) bylo zvyšována vstupní 
koncentrace N-ox v přiváděné vodě i látkové a hydraulické zatížení reaktoru. Při tom byla 
také s výjimkou etapy AN-5 zvýšena dávka metanolu v poměru k N-ox v přiváděné vodě. 
Zbytková koncentrace dusičnanů i dusitanů byla za těchto provozních podmínek velice nízká 
a teprve v etapě AN-5 došlo při snížení dávky metanolu  k výraznému zvýšení koncentrace 
dusičnanů v odtoku, při čemž koncentrace dusitanů zůstala  nízká. Odstranění N-ox vztažené 
k dávce metanolu bylo 0,96 mmol/mmol a redukční látka evidentně nestačila k redukci N-ox. 
Je zajímavé, že za těchto podmínek nebyly v odtoku zjišťovány větší koncentrace dusitanů. 
Z toho vyplývá, že při denitrifikaci za daných podmínek je jako akceptor elektronů preferován 
dusitan před dusičnanem. Jinou, i když neprokázanou možností je, že redukce dusičnanů 
probíhá na plynné produkty bez mezistupně tvorby dusitanů. 
 
Nitrifikace – denitrifikace 
 
Podmínkou biologického odstranění dusíku z vody je realizace nitrifikačních a 
denitrifikačních procesů, které jsou svými provozními podmínkami zcela odlišné. Děje se tak 
v  reaktorech s oxickými a anoxickými podmínkami (řazenými za sebou v tomto pořadí, nebo 
v opačném pořadí s vnitřní recirkulací kalu), nebo i v jednom reaktoru s odlišnými 
podmínkami v jeho různých částech (oběhová aktivace), příp. s časovou následností těchto 
podmínek, dosaženou střídavým provzdušňováním (SB reaktory). Uvedené systémy pracují 
obvykle v jednokalovém procesu, v němž jsou nitrifikační i denitrifikační bakterie  vystaveni 
střídavému působení prostředí pro ně příznivému a nepříznivému. 
 
Při čištění průsakové vody v SB reaktoru byl  reaktor provozován v režimu: aerace – míchání 
– sedimentace – vypouštění usazené vody. Hodnoceno bylo 27 etap, každá charakterizovaná 
neměnnými provozními podmínkami. Do průsakové vody, obsahující poměrně nízkou 
koncentraci biologicky rozložitelných organických látek byl přidáván metanol v průměrném 
množství 1,70 (0,85 až 3,22) mmol na 1 mmol denitrifikovatelného dusíku (N-den). Zatížení 
organické hmoty kalu N-NH4

+ vztažené na dobu oxické, fáze bylo v průměru 2,40 (0,3 až 6,3) 
mg/g.h a zatížení organické hmoty kalu denitrifikovatelným dusíkem vztažené k době 
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anoxické fáze bylo v průměru 3,0 (0,9 až 5,7) mmol/g.h. Teplota vody v reaktoru se 
pohybovala od 12,4 do 24,7 oC. Kvalita přiváděné vody v průměrných a extrémních 
hodnotách následující: N-NH4

+ 192 (14,3 až 446) mg.l-1 , N-NO3
- 136 (1,8 až 285) mg.l-1 , N-

NO2
- 4,2 (0,1 až 30,8) mg.l-1.  Kvalita čištěné vody byla následující: N-NH4

+ 16,3 (0,3 až 113) 
mg.l-1 , N-NO3

- 52,7 (0,1 až 192) mg.l-1 , N-NO2
- 1,8 (0 až 0,7) mg.l-1 , pH 8,4 (6,9 až 8,9). 

Z provozních výsledků vyplývá dobrá účinnost nitrifikace, snížená jen při maximálním 
zatížení při nízké teplotě. Účinnost denitrifikace byla závislá především na dávce metanolu, 
resp. jejím poměru k denitrifikovatelnému dusíku (N-ox v přiváděné vodě + nitrifikovaný  N-
NH4

+). Téměř úplná denitrifikace byla dosažena při uvedeném poměru cca 1,5 mmol/mmol a 
naopak při poměru pod 1,0 mmol/mmol se značně snižovala. Koncentrace dusitanu byla ve 
všech etapách i při snížené účinnosti nitrifikace i denitrifikace nízká. 
 
Zvýšené koncentrace dusitanů v odtoku z SB reaktoru byly zaznamenány v etapách, které 
nejsou zahrnuty do výše uvedeného hodnocení. V těchto etapách se provozní parametry 
nelišily od předchozích s výjimkou dávky metanolu, který byl ve vztahu k N-den v rozsahu 
0,4 až 0,7 mmol/mmol. Denitrifikace byla neúplná, koncentrace N-NO3

- v odtoku byla 70 až 
240  mg.l-1 a koncentrace N-NO2

- dosahovala hodnot 14 až 27 mg.l-1. Tyto zvýšené 
koncentrace dusitanů byly však přechodné a po několika dnech docházelo k jejich snížení na 
hodnoty řádově v jednotkách mg.l-1. K tomuto snížení nedocházelo z důvodu změny 
provozních podmínek, i hodnoty pH, které se u jednotlivých etap pohybovaly v rozsahu 7,5 až 
8,6 se v době každé etapy příliš neměnily. 
 
 

Obr.1. Koncentrační změny dusíkatých sloučenin v 
reaktorech (jednorázové procesy)
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Obr.2.Inhibice působení amoniakálního a dusitanového 
dusíku dle Antonisena
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Obr.3.Průběh koncentrace dusitanového dusíku v odtoku z 
reaktoru provozovaného v oxických podmínkách a v 

semikontinuálním režimu (bez dávky metanolu)
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Příčiny vzniku dusitanů v aktivačním procesu a jejich vliv na 
vlastnosti aktivovaného kalu 
 
Prof. Ing. Jiří WANNER, DrSc. VŠCHT Praha, jiri.wanner@vscht.cz  
 
Příčiny vzniku dusitanů  
 
Příspěvek v tomto sborníku Malý J., Malá J.: Podmínky tvorby dusitanů v procesech přeměn 
dusíkatých sloučenin vysvětluje detailně a vyčerpávajícím způsobem chemismus vzniku dusi-
tanu při biologických transformacích anorganických forem dusíku ve vodním prostředí. 
Z praktického hlediska lze shrnout, že při oxidačním procesu nitrifikace je produkce dusitanů 
projevem určitých nerovnováh mezi oběma stupni. Koncept dvoustupňové nitrifikace, kdy za 
každý stupeň oxidace zodpovídají různé rody nitrifikačních baktérií, byl znám již od dob Vi-
nogradského z konce 19. století, ale po celou dobu byl podpořen pouze nepřímo a ne zcela 
exaktně výsledky kultivačních stanovení nitrifikačních baktérií. Teprve přímá aplikace tzv. 
genových sond k určování skupin, rodů a druhů mikroorganismů umožnila tento dvoustupňo-
vý koncept potvrdit. Průkopnické práce v oblasti aplikace genových sond na identifikaci mik-
roorganismů aktivovaného kalu pocházejí z TU Mnichov z 90.let 20. století, kdy se na tomto 
aplikačním výzkumu podílela i VŠCHT Praha (Amann, 1995; Schleifer et al., 1995; Wagner 
et al., 1995; Wagner et al., 1996). Díky technice fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) lze 
identifikované mikroorganismy vizualizovat v přírodním vzorku. S použitím speciální mikro-
skopické techniky (laserový skenovací mikroskop) lze dokonce lokalizovat identifikované 
mikroorganismy v trojrozměrném obrazu přírodního vzorku. Obrázky 1 a 2 ukazují výsledky 
takové identifikace pomoci metody FISH. V prvním případě dominují v biomase AOB (amo-
nia-oxidizing-bacteria), tj. organismy zodpovědné za oxidaci amoniaku na dusitany, ale 
v konkrétním vzorku nejsou přítomny organismy druhého stupně nitrifikace. Taková situace 
indikuje možnost hromadění dusitanů v kultuře. Druhý obrázek zachycuje drobné kolonie 
organismu rodu Nitrospira v biomase AOB, které umožňují kontinuální oxidaci dusitanů dále 
na dusičnany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 1. Biomasa s dominujícím výskytem AOB  
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Obr. 2. Biomasa AOB s koloniemi nitrifikačních baktérií 2. stupně Nitrospira  
 
Díky fluorescenční technice vizualizace lze kolonie hledaných mikroorganismů zvýraznit 
barevně, což bohužel zaniká při černobílé reprodukci Obrázků 1 a 2.  
 
Naopak při redukčních změnách forem dusíku je pro výskyt dusitanů rozhodující nerovnová-
ha v přísunu elektronů z příslušného donoru (substrátu) a naopak vliv mikrobiálního složení 
aktivovaného kalu je marginální, neboť denitrifikaci je schopna díky svým indukovaným en-
zymům provádět většina organotrofních baktérií (cca 80 %) 
 
Pokud se jedná o transpozici faktorů popisovaných ve výše citovaném příspěvku autorů Malý 
J. a Malá J. na technologické parametry, lze v případě aktivačního procesu očekávat význam-
nější koncentrace dusitanů zejména:  
 
- Při nedostatečném výkonu aerace, kdy se většina kyslíku spotřebuje v prvním kroku, kdy 

se z každého atomu amoniakálního dusíku uvolní 6 z celkového počtu 8 elektronů.  
- Při nedostatečné pufrovací kapacitě vody (alkalitě), neboť v prvním stupni nitrifikace se 

uvolňují z každého molu maniakálního dusíku dva moly protonu (H+). Nitrifikační mikro-
organismy 2. stupně jsou citlivější k poklesu pH a s tím spojeným možným výskytem vy-
soce toxické volné kyseliny dusité.  

- Při rychlém a výrazném poklesu teplot aktivační směsi.  
- Při nedostatečné době zdržení biomasy (stáří kalu), kdy se projeví různé generační doby a 

specifické růstové rychlosti obou skupin mikroorganismů (viz opět příspěvek autorů Malý 
J. a Malá J.).  

- Při přítomnosti látek specificky inhibujících mikroorganismy 2. stupně.  
 
Pokud se jedná o možnost významnější produkce dusitanů při denitrifikaci, je tento případ 
obecně méně častější. Nicméně za rizikové situace z tohoto hlediska je nutno považovat:  
 
- Nedostatek vhodných snadno rozložitelných substrátů pro denitrifikaci, kdy není zajištěna 

bilance zdroje 5 elektronů na redukci jednoho atomu dusičnanového dusíku. Zde je nutno 
zdůraznit pojem snadno rozložitelný substrát. Obecně dostatečný poměr CHSKCr ku NO3-
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N ještě nemusí garantovat plnou denitrifikaci neboť CHSKCr může být tvořeno z větší čás-
ti partikulovaným substrátem. Tyto partikule musí projít štěpením extracelulárními hydro-
lázami, ovšem proces hydrolýzy je v anoxických podmínkách velmi pomalý, obvykle 
pouze 40 % rychlosti hydrolýzy v aerobních podmínkách. Pokud se s tímto časem nepočí-
talo v návrhu doby kontaktu v anoxické zóně, může docházet k neúplné denitrifikaci i při 
zdánlivém přebytku CHSKCr.  

- V praxi se často stává, že nevhodným řešením zejména interní recirkulace se do anoxické 
zóny vnáší významné množství rozpuštěného kyslíku, takže dochází jednak ke konkurenci 
oxické a anoxické respirace o substrát, jednak k zpomalování indukce denitrifikačních en-
zymů.  

- Enzymy ovládající přenos elektronů ze substrátu na oxidované formy dusíku patří do sku-
piny indukovaných enzymů, tj. denitrifikační mikroorganismy potřebují po přechodu 
z aerobních do anoxických podmínek určitý čas na jejich tvorbu. Pokud je doba kontaktu 
v anoxické zóně nedostatečná (např. při jejím výpočtu byl opomenut vliv vnitřní recirku-
lace), může sice dojít k tvorbě nitrátreduktázy ale již není dostatek času pro tvorbu potřeb-
ného množství nitritreduktázy. Toto se zdá být asi nejčastější příčinou možného vzniku 
dusitanů při denitrifikaci, zejména v oběhových aktivacích.  

 
 
Vliv na vlastnosti aktivovaného kalu  
 
Vliv výskytu dusitanů v aktivační směsi na výkon nitrifikace byl dostatečným způsobem po-
psán ve výše citovaném příspěvku autorů Malý J. a Malá J. V odborné literatuře (např. Jen-
kins et al., 1986; Wanner 1994) ale i z vyhodnocení řady našich aktivačních čistíren po jejich 
konverzi z konvenční aktivace na aktivaci s nitrifikací a denitrifikací lze nalézt řadu případů, 
kdy vznik dusitanů ať při nitrifikaci tak při denitrifikaci vede k zvýšenému výskytu určité 
skupiny vláknitých mikroorganismů. Při řadě rozsáhlých sledování na našich aktivačních čis-
tírnách (např. Wanner et al., 2000; Wanner 2002) bylo potvrzeno, že k základním vláknitým 
mikroorganismů vyskytujícím se v aktivovaných kalech ze systémů s nitrifikací a denitrifikací 
patří zejména morfotyp Microthrix parvicella, aktinomycety podobné organismu Gordona 
amarae (GALO) a morfotyp Nostocoida limicola. Jejich základní morfologické vlastnosti 
ukazují následující mikrofotografie na Obrázcích 3-5.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Microthrix parvicella v Gramově barvení  
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Obr. 4. Aktinomycety typu GALO v Gramově barvení  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5. Nostocoida limicola v Gramově barvení  
 
 
Tyto vláknité mikroorganismy způsobují dva základní separační problémy v aktivačních čis-
tírnách, a sice:  
 
- Vláknité bytnění projevující se zvýšenými hodnotami kalových indexů (200 ml/g a výše), 

což vede při separaci kalu v dosazovacích nádržích k problémům jak s kvalitou finálního 
odtoku tak k problémům s nízkými koncentracemi zahuštěného vratného kalu.  

- Tvorba biologických pěn v reakčních zónách aktivace a na hladině dosazovací nádrže. 
V konečném důsledku může přítomnost těchto vláknitých mikroorganismů v vést až 
k pěnění vyhnívacích nádrží.  
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Nadměrný výskyt těchto vláknitých mikroorganismů je samozřejmě tvořen komplexem pří-
čin, které nejsou dosud všechny zcela jednoznačně prozkoumány a definovány. Za prokázaný 
se dnes považuje zejména vliv zvýšené doby zdržení biomasy v aktivaci (stáří kalu) 
v nitrifikačně-denitrifikačních systémech, což je diktováno malou růstovou rychlostí nitrifi-
kantů. Dalším jednoznačně prokázaným faktorem je vliv hydrofobních substrátů, tj. zejména 
tuků a jejich rozkladných produktů, zvláště pak nenasycených kyselin s dlouhým uhlíkatým 
řetězcem (kyselina olejová a její deriváty). S ohledem na metabolismus sloučenin dusíku exis-
tuje i možnost působení dusitanů na kompetici vláknitých a vločkotvorných mikroorganismů. 
Ze studií s čistými kulturami těchto vláknitých mikroorganismů vyplývá, že jejich schopnost 
denitrifikace obvykle končí právě na stupni dusitan. Dusitan je naopak dále redukován vloč-
kotvornými denitrifikačními mikroorganismy. Pokud však není tato redukce dovedena až do 
stupně plynný dusík N2, může se při nedostatku donoru elektronů (substrátu) objevovat 
v buňkách vločkotvorných mikroorganismů silně toxický meziprodukt na stupni oxidu dusna-
tého NO. Inhibiční účinek tohoto meziproduktu může ve výsledné kompetici zvýhodňovat 
právě tyto nežádoucí vláknité mikroorganismy. Tato tzv. Caseyho hypotéza (Casey et al., 
1992) nebyla dosud zcela spolehlivě experimentálně potvrzena, z hlediska biochemických 
mechanismů probíhajících v aktivačních systémech s nitrifikací a denitrifikací však může 
představovat akceptovatelné vysvětlení empiricky pozorovaných výsledků kompetice vloč-
kotvorných a vláknitých mikroorganismů.  
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Fyzikálně chemické hranice srážení fosforu ve vztahu k nařízení 
vlády č. 61/2003 

 
Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek, Martin Eyer, Radek Veselý,Vodárenská akciová společnost, 
a.s., Soběšická 820/156, 63801 Brno. 

 
 

Na téma dopadu požadavků plynoucích ze striktního uplatnění Nařízení vlády č. 61/2003 
z 28.2.2003, platného od 1.3.2003 (dále jen NV č. 61/2003) a především jeho časti, dané ta-
bulkou I., přílohy 3, již bylo v různých souvislostech řečeno a napsáno hodně. Bohu-
žel většina projevů a článků se zaobírá spíše různými výklady možností uplatnění tohoto do-
kumentu ze strany vodohospodářských a kontrolních orgánů v praxi a ve vztahu k velikostním 
kategoriím čistíren a méně již hlubším rozborem dopadu některých jeho částí do technologie a 
nezbytného vybavení čistíren odpadních vod, má-li být bez výjimky naplněn jejich obsah. 
Nemíníme tímto dokumentem k takovéto diskusi připojit další řadu nářků, pochybností a 
úvah, které jsou většinou trochu mimo od podstaty věci, ale snažíme se o zamyšlení, doložené 
praktickými experimenty, za jakých praktických podmínek, s jakým technickým vybavením 
je možné těchto přísných požadavků legislativy dosáhnout. Jako výchozí kriterium jsme si 
určili dosažení na odtoku z čistírny odpadních vod, hodnot imisních standardů ukazatelů pří-
pustného znečištění povrchových vod, tabulka 1, přílohy 3, NV č. 61/2003 v těch položkách, 
které jsou zároveň deklarovány v tabulce 1a, přílohy 1, téhož dokumentu. Na základě rozsáh-
lých zkušeností z provozu několika desítek čistíren odpadních vod, z nichž řada je nových, 
postavených většinou podle nejnovějších provozních zkušeností technologů nebo podle nich 
modernizovaných, si troufáme říci, že nemusí být problém v dosažení úrovně čištění 
z hlediska dosažení limitů CHSK, BSK5, NL, N-NH4, N-NO3, Ncelk., pokud je čistírna dobře 
navržena, postavena a provozována a pokud je z hlediska těchto cílů také upraven kanalizační 
řád napojené kanalizace, což je mnohdy významný problém. Skutečným technologickým pro-
blémem, který si zřejmě vyžádá v našich podmínkách nový přístup k řešení projektové doku-
mentace nově stavěných a rekonstruovaných čistíren odpadních vod, je dosažení extrémně 
nízkých hodnot limitů N-NO2 a Pcelk.. V případě dusitanového dusíku, N-NO2 se jedná o pro-
blém proto, že standardní a zavedený technologický postup při řízení procesu biologického 
odstraňování dusíku na hodnoty pod 10 mg/l Ncelk., který představuje opatrné a promyšlené 
hospodaření s kyslíkem i substrátem, zvláště u směšovacích aktivací, sebou vždy přináší zvý-
šené zbytkové koncentrace dusitanového dusíku N-NO2, dosahující často hodnot 0,2 – 1,0 
mg/l, tedy čtyřikrát až dvacetkrát vyšších než je příslušný imisní standard. V případě celkové-
ho fosforu, Pcelk., který je možné odstranit na hodnoty požadovaných imisních standardů, ve 
zmíněné tabulce jedině chemickým srážením, jde o problém proto, že požadovaná hodnota se 
blíží za normálních provozních podmínek fyzikálně – chemické rovnováze, řízené podmíně-
ným součinem rozpustnosti vznikajících sraženin. Chemické srážení fosforu na hodnoty do 1 
mg/l je dobře technologicky propracováno a v literatuře je popsána řada technologických 
koncepcí, které vycházejí přímo pouze z chemického srážení s využitím různých míst techno-
logické linky běžné čistírny odpadních vod nebo využívající kombinace procesu biologické 
akumulace fosforu a chemického srážení v různých variantách technologického řešení čistí-
renské linky s vloženou anaerobní nádrží (většinou u velkých čistíren odpadních vod). Tech-
nologické postupy, garantující hodnoty zbytkových koncentrací celkového fosforu, Pcelk. pod 
1 mg/l, na odtoku z čistírny odpadních vod, tedy třetí stupně čištění, jsou sice technické veřej-
nosti také známy, ale vzhledem k tomu, že obyčejně vyžadují rozšíření technologické linky 
čistírny odpadních vod o další aparáty, což vede k nárůstu investic, je nutnost jejich realizace i 
částí naší technické veřejnosti stále zpochybňována s argumentací, že se tato investice nevy-

 27



platí, a že nejsou ještě vyčerpány všechny možnosti klasické aplikace např. různých nových, 
kombinovaných srážedel apod. Jsme přesvědčeni, že by tato argumentace ihned ustala, kdyby 
měl argumentující nést hmotnou odpovědnost za náhradu finančních sankcí v případě neúspě-
chu svého návrhu řešení a na svoje náklady pak vyšetřovat, proč se jeho, jistě dobře míněná 
technická vize nenaplnila i v reálném provozu. Našim cílem bylo nalézt technické argumenty 
pro podporu investic do třetích stupňů čistění, případně popsat chemické možnosti některých 
technologických koncepcí řešení, pokud bude jejich realizace nezbytná z rozhodnutí odpo-
vědných orgánů. 
 
Hlavním předmětem našich experimentů bylo zkoumání vlivu koncentrace biomasy – aktivo-
vaného kalu na dosaženou zbytkovou koncentraci celkového fosforu v kombinaci různých 
molárních poměrů Me+3/P, při simultánním srážení za laboratorně simulovaných podmínek 
dávkování srážedel před dosazovací nádrž, což je technologické řešení, které Vodárenská ak-
ciová společnost, a.s. preferuje především z ekonomických důvodů a za běžných podmínek je 
na řadě stávajících čistíren odpadních vod provozuje. A dále pak sledování dosahovaných 
koncentrací zbytkového fosforu odděleným srážením na improvizovaném poloprovozním 
třetím stupni čištění, při dvou různých způsobech separace vznikajících kalů a opět za růz-
ných molárních poměrů Me+3/P. Jako srážedlo pro laboratorní část experimentu byly použity 
pro přípravu pracovních roztoků: síran železitý, Fe2(SO4)3, 41 % – ní roztok (PIX 113), síran 
hlinitý Al2(SO4)3.14 – 18 H2O granulát a hlinitan sodný NaAlO2, 36 % – ní roztok. Pro 
zkoušky na poloprovozním zařízení, pak byly použity pouze upravené roztoky síranu železi-
tého a síranu hlinitého.  
 
Chemické srážení fosforu v odpadních vodách je složitý a komplikovaný fyzikálně chemický 
proces, jehož výsledek je ovlivněn řadou různých, často protichůdně působících faktorů. Prin-
cipiálně je dosažitelná zbytková koncentrace chemickým srážením odstranitelného fosforu 
řízena součinem rozpustnosti vzniklé sraženiny nerozpustného fosforečnanu. Součiny roz-
pustnosti některých málo rozpustných fosforečnanů a hlavních konkurenčních sraženin, pro-
dukovaných při chemickém odstraňování fosforu jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

Sloučenina Chemický vzorec Součin rozpustnosti (Ks) 
Hydroxid železnatý Fe(OH)2 4,8 . 10-16

Hydroxid železitý Fe(OH)3 3,8 . 10-38 (10-29 – 10-42) 
Hydroxid hlinitý Al(OH)3 1,9 . 10-33

Fosforečnan železnatý Fe3(PO4)2 1,1 . 10-29 (10-29 – 10-32) 
Fosforečnan železitý FePO4.2H2O (strengit) 1,3 . 10-22 (10-22,8 – 10-24,6) 
Fosforečnan hlinitý AlPO4.2H2O (variscit) 6,0 . 10-19 (2,7 . 10-20) 
 
Značný rozptyl hodnot exponentů v závorkách u některých sloučenin je dán především tím, že 
uvažované sraženiny mají často nestechiometrické složení a ve výčtu naměřených hodnot jsou 
zahrnuty ty lépe definované stavy nebo je hodnota zjištěna pro různé teploty a iontovou sílu. 
Vzhledem k tomu, že však všechny uvedené hodnoty před závorkami platí pro přesně defino-
vaný stav, s nulovou iontovou sílou, což je situace značně odlišná od reality na čistírnách od-
padních vod, můžeme tato čísla a především hodnoty rovnovážných zbytkových koncentrací, 
Pcelk. z nich odvozené brát pouze, jako orientační. Pokud by totiž platily v praxi, byly by při-
bližné zbytkové koncentrace Pcelk. po srážení síranem železnatým asi 0,19 mg/l, síranem hlini-
tým asi 0,02 mg/l a síranem železitým asi 0,002 mg/l. Je zřejmé, že za teoretických podmínek, 
tedy nulová iontová síla roztoku, neutrální pH atd. by bylo jedno, zda by byly použity sírany 
nebo chloridy, případně hlinitan. V praxi se pohybují dosahované limitní hranice koncentrací 
Pcelk. při odděleném srážení trojmocným železem v rozmezí 0,02 – 0,1 mg/l a při simultánním 
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srážení v hodnotách asi 0,3 – 1,0 mg/l. Z významných fyzikálně chemických faktorů, které 
jsou odpovědné za tyto výsledky můžeme například jmenovat následující: 
 

Faktor Přibližný vliv 
pH S vyšší hodnotou pH stoupá rozpustnost fosforečnanů vlivem hydro-

lýzy, skutečný dopad závisí na srážedle (Al, Fe). 
Stupeň disociace kys. 
fosforečné 

Stupeň disociace kyseliny fosforečné a tím možná existence různých 
směsí fosforečnanů, odpovídajících disociačním stupňům kys. fosfo-
rečné v závislosti na pH. Možnost vzniku rozpustnějších solí. 

Přítomná forma slou-
čenin fosforu 

Fosfor může být v odpadních vodách přítomen kromě organicky 
vázaného v biomase v řadě fosfátů a polyfosfátů s různou rozpust-
ností vzniklých sloučenin se srážedlem. 

Iontová síla roztoku Obecně koncentrace inertních solí, které se nezúčastní srážecích 
reakcí, zvyšuje rozpustnost sraženin. 

Konkurenční reakce Pokud je v roztoku přítomna látka, která tvoří s železem nebo hliní-
kem málo rozpustnou sůl nebo málo disociovaný komplex, snižuje 
se účinek srážení v poměru disociačních konstant těchto konkurenč-
ních reakcí. Takovými látkami mohou být například EDTA, některé 
vícesytné amíny a řada přírodních organických sloučenin. Obecně 
také vliv rozpuštěné CHSK. 

Sorbční děje Obecně se má za to, že zlepšují účinky srážení. 
Kinetika reakcí Obecně rychlost srážení a doba zrání sraženin před separací. 
Povrchový náboj čás-
tic 

Povrchový náboj částic vznikajících a již přítomných může stabili-
zovat přechodně vznikající koloidy, bránit koagulaci a vzniku sepa-
rovatelných sraženin. 

 
Poslední z faktorů uvedených v předcházející tabulce v sobě zahrnuje i možný vliv koncentra-
ce aktivovaného kalu na účinnost simultánního srážení, který byl předmětem našeho zájmu.  
Tento vliv jsme se pokusili kvantifikovat pomocí výsledku laboratorního experimentu, který 
byl proveden s vratným kalem, ředěným dle potřeby vyčištěnou vodou z čistírny odpadních 
vod Čebín (2485 EO). Technologicky je čistírna vybavena následovně: Vírový separátor, la-
pák písku LPV 1200, jemné česle FONTANA s roztečí česlic 3 mm, dva oxidační příkopy OP 
250 (2 x 374 m3) s řízenou aerací pomocí kyslíkové sondy, dvě čtvercové dosazovací nádrže 
5,4 x 5,4 m a jedna uskladňovací nádrž na prosté uskladnění kalu po dobu asi 150 dní (600 
m3). Kal je příležitostně odvodňován na kalových polích (324 m2) nebo odvážen k odvodnění 
na jinou čistírnu odpadních vod. Průměrné zatížení čistírny odpadních vod a čistící efekt jsou 
zřejmé z následující tabulky. V zatížení jsou však značné látkové i hydraulické výkyvy. 
 
Znečištění Přítok Odtok 
Průtok 336,9 m3/d 
BSK5 234 7,2 
CHSK 504 23,2 
NL 241 12,1 
N – NH4 27,2 1,2 
N – NO3 - 15,8 
Pcelk. 5,5 3,9 
 
 Tato čistírna byla vybrána proto, že na odtoku bylo možné očekávat přítomnost všech forem 
dusíku a přijatelnou ztrátu žíháním aktivovaného kalu, tedy dostatečný organický podíl.  
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Vlastní laboratorní část experimentu probíhala tak, že se do kádinek s připraveným různě na-
ředěným vratným kalem, pomocí ve stejnou dobu odebrané vyčištěné odpadní vody, přidala 
vypočtená dávka srážecího roztoku a po míchání asi 45 min. a sedimentaci asi 30 min. se pře-
filtrovala část supernatantu k analýze. Vstupní výpočty byly provedeny na základě zjištěné 
koncentrace Pcelk. ve vyčištěné vodě a koncentrace NL v použitém vratném kalu. Tento pokus 
byl proveden pro koncentrace kalu v intervalu cca. 0,0 – 6,1 g/l NL, vstupní koncentrace Pcelk. 
se pohybovaly v intervalu 3,6 – 4,5 mg/l a byly vždy pro celou řadu měření shodné. Například 
pro srážení hlinitanem sodným byl pracovní roztok připraven doplněním 7 ml dodaného kon-
centrovaného roztoku hlinitanu sodného destilovanou vodou na 1000 ml. Koncentrace byla 
vypočtena tak, aby dávka pracovního roztoku – srážedla v ml, na 1 mg Pcelk. ve vstupní surové 
vodě, odpovídala přibližně požadovanému ekvimolárnímu poměru Al : P asi 1 : 1. Při vlast-
ním experimentu se dávka vypočítala podle níže uvedeného vzorce. Koncentrace pracovního 
roztoku a pracovní objemy suspenze kalu při srážení byly voleny tak, aby objemová změna po 
přidání srážedla a tím i zkreslení výsledné koncentrace Pcelk. byly zanedbatelné. 
 

Qsrážedla = Pcelk.(mg/l) . (poměr Al : P) . __ V___ 
            1000 

V = Objem sráženého vzorku. 
 
U síranu hlinitého a železitého bylo postupováno podobně. K přípravě pracovních roztoků 
byly, jak bylo uvedeno výše, použity běžné komerční chemikálie z nabídky firmy KE-
MIFLOC. Naměřené výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách a pro větší názornost 
jsou vyjádřeny i v grafech. Jednotlivé sloupce tabulky a křivky grafů odpovídají sledovaným 
molárním poměrům Me+3/Pcelk..  
 

Srážení fosforu hlinitanem sodným 
P celk. mg/l molární poměr Al/P 

1 1,5 2,0 2,5 3,5 

0 1,9 1,5 1,07 0,78 0,45

1,51 2,48 1,7 1,25 1,04 0,64

3,03 2,72 1,92 1,35 1,07 0,81

K
on

ce
nt

ra
ce

 k
al

u 

6,05 3 2,38 1,5 1,47 1,29
Pcelk. v surové vodě 4,7 mg/litr. 
 

Srážení fosforu síranem hlinitým 
P celk. mg/l molární poměr Al/P 

1 1,5 2 2,5 3,5 

0 1,82 1,16 0,62 0,32 0,13

1,57 2,48 1,22 1,42 0,4 0,19

3,14 2,9 1,44 1,5 0,62 0,26

K
on

ce
nt

ra
ce

 k
al

u 

6,28 3 1,64   1 0,49
Pcelk. v surové vodě 3,6 mg/litr. 
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Srážení fosforu síranem železitým 
P celk. mg/l molární poměr Al/P 

1 1,5 2 2,5 3,5 

0   1,34   0,29 0,11

1,57   1,54   0,34 0,14

3,14   1,6   0,56 0,23

K
on

ce
nt

ra
ce

 k
al

u 

6,28   2,34   0,98 0,44
Pcelk. v surové vodě 3,6 mg/litr. 
 
Nevyplněné sloupce nebo řádky tabulek nemohly být měřeny, protože nebyly zajistitelné 
shodné podmínky – například změna roztoku nebo nový vzorek kalu. V případě chybějících 
bodů v tabulce nebo grafu došlo k chybě při analýze a zjištěný výsledek byl mimo rozsah ana-
lytické metody, použitý při daném rozboru a analýzu již nebylo možné opakovat za stejných 
podmínek. Zjištěné závislosti je nejlépe vidět z následujících grafů. Vliv koncentrace aktivo-
vaného kalu při simultánním srážení je zřejmý u všech použitých srážedel. Nejhorší výsledky 
při našem experimentu poskytoval hlinitan sodný, nejlepší výsledky pokusu byly dosaženy při 
použití síranu železitého. Tyto skutečnosti korespondují i s teoretickými předpoklady o vlivu 
pH a dalších interakcí na výslednou koncentraci Pcelk.. 
 
 

Srážení fosforu hlinitanem sodným
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Srážení fosforu síranem hlinitým
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Srážení fosforu síranem železitým
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Laboratorní zkoušky byly ve větším měřítku ověřeny na poloprovozním, zkušebním zařízení 
umístěném na čistírně odpadních vod „Boskovice B“. Jedná se o běžnou starší čistírnu odpad-
ních vod typu „Sigma KOMBIBLOK“ o projektované kapacitě cca 6000 EO. Napojená kana-
lizace je jednotná. Celá čistírna je umístěna kompletně v hale. Průměrné výsledky zatížení a 
funkce jsou zřejmé z následující tabulky. 
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Znečištění Přítok Odtok 
Průtok 519,7 m3/d 
BSK5 145 3,8 
CHSK 309 24,8 
NL 136 4,0 
N – NH4 41,7 2,53 
N – NO3 0,09 16,9 
N – NO2 0,34 0,77 
Pcelk. 6,8 3,5 
pH 8,08 7,5 
 
Použité poloprovozní zařízení bylo postaveno v konfiguraci: Míchaná egalizační nádrž – doba 
zdržení 50 min, při průtoku 1,0 m3/h, lamelový usazovák – plocha hladiny 0,5 m2, vyrovnáva-
cí nádrž a automatický pískový filtr. Srážedlo bylo dávkováno do řízeného nátoku, kde byl 
nastaven konstantní průtok vyčištěné vody, dávkovacím čerpadlem. Voda byla čerpána 
z dosazovací nádrže. Celou sestavu ke zkouškám zapůjčila a zprovoznila firma ENVITES. 
Provozní podmínky byly nastaveny tak, že po vyladění všech průtoků byla linka v provozu 24 
hodin a potom byly ve vypočteném časovém odstupu odebrány bodové vzorky surové vody 
před srážením – nátok, odsazené vody po srážení z vyrovnávací nádrže před filtrem – lamelo-
vý usazovák a nakonec s časovým odstupem voda odtékající z automatického pískového filtru 
– filtr. Jednotlivá místa jsou patrná z následujícího technologického schéma. 
 
 

 
 
Provozní podmínky byly nastaveny tak, aby byla zajištěna střední hydraulická doba zdržení 
v egalizační nádrži asi 50 min., což odpovídalo konstantnímu průtoku systémem cca 0,9 – 1,0  
m3/h. Těmto podmínkám, pak byly přizpůsobeny dávky a pracovní koncentrace srážedla. Vý-
sledky jsou uvedeny v následujících tabulkách. První tabulka obsahuje výsledky srážení fos-
foru síranem železitým, druhá srážení síranem hlinitým. V tabulkách uvedené hodnoty jsou 
znázorněny v následujících grafech. Z časových důvodů bylo upuštěno od testování vyšších 
průtoků, a to proto, že při první zkoušce s dobou zdržení v egalizační nádrži 25 min, při srá-
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žení síranem hlinitým v molárním poměru Al/P = 1,5 nedošlo vůbec ke koagulaci a voda pro-
šla bez podstatných změn i pískovým filtrem. Při změně molárního poměru Al/P na 2,5, byl 
fosfor odstraněn pouze s účinností 20 %. Další experimenty byly přerušeny. Tento stav si vy-
světlujeme zvýšenou hodnotou pH, která se na dané čistírně běžně vyskytuje. Tato veličina 
však nebyla během experimentu trvale sledována. 
 
 

Molární poměr Fe/P 

Profil 1 2 3 4 

Nátok 3,5 3,3 3,5 4,6 

Lamelový usazovák 0,4 0,3 0,3 0,2 

Pískový filtr 0,2 0,03 0,1 0,1 
 
 
 

Molární poměr Al/P 

Profil 1 2 3 4 

nátok 4,7 4,5 5,3 4,5 

lamelák 2,6 1,4 0,6 0,2 

filtr 3,4 1,3 0,9 0,6 

Srážení síranem železitým
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Jak je zřejmé z grafického vyjádření a naměřených hodnot, ani při použití síranu železitého 
nedosahujeme v případě čistírny odpadních vod s popsaným typem mírně alkalických vod i 
při relativně dobrém čistícím efektu, bez pískové filtrace hodnot Pcelk. 0,15 mg/l, které jsme si 
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vytyčili. Nepomohla ani relativně dlouhá doba zdržení v egalizační nádrži, což podle někte-
rých autorů umožňuje snížit dávkování srážedla nebo zlepšuje efekt separace. Přesto jsou zjiš-
těné hodnoty podobné laboratorním testům ve vyčištěné vodě. V následujícím grafu pro síran 
hlinitý je však vidět, že ani vysoká hodnota poměru Al : P, dlouhá doba zdržení a pískový filtr 
na konci technologické linky nemusí být v případě použití hlinitých solí, jako srážedla dosta-
tečnou zárukou dosažení tvrdých vytyčených limitů Pcelk. na odtoku, je – li vyšší hodnota pH. 
V každém případě vede ke zvýšené spotřebě srážedla. 
 

Srážení síranem hlinitým
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Závěr: 
 
V popsaných experimentech jsme se snažili prokázat negativní vliv aktivovaného kalu na 
efekt srážení a zároveň najít argumenty, které by pomohly podpořit obhajobu vyšších nákladů 
na investice, při rekonstrukcích čistíren odpadních vod za předpokladu, že budou určeny 
v kombinovaném přístupu pro fosfor limity z tabulky 1., přílohy 3, NV č. 61/2003. Jsme pře-
svědčeni, že s provozní jistotou můžeme jejich dosažení trvale garantovat pouze s třetím stup-
něm čištění, realizovaným odděleným srážením s následnou filtrací. Mírně prodloužená doba 
zdržení může navíc vést k nižším spotřebám srážedla, ale nemusí být zárukou v případech 
poruch na stokové síti vedoucích k významnějším změnám pH. Ukázalo se také, že při simul-
tánním srážení i na vyšší hodnoty koncentrace fosforu, spotřebujeme vyšší dávky srážedla na 
dosažení shodného efektu, než při srážení v čisté vodě. Jsme přesvědčeni, že naše předpokla-
dy o vlivu koncentrace kalu při simultánním srážení fosforu, předložené výsledky experimen-
tu potvrdily. 
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Odstraňování fosforu a dusíku při čištění odpadních vod   
 
Ing. Günter Doppelbauer, VTA Engineering und Umwelttechnik GmbH, Hauptstraße 2 
A-4675 Weibern 
 
 

slaná voda: 97,2 % 
 
sladká voda: 2,8 % 
 atmosféra 0,1 % 
 povrchová voda 0,1 % 
 podzemní voda 0,6 % 
 ledovce 2,1 % 

Obr. 1: Vodní hospodářství Země  
 
Úvod 
 
Udržování čistoty vodstev představuje pro vyvinutou civilizaci vedle samotné idey ochrany přírody 
důležitý bod k zajištění kvality života, pomineme-li předcházení nemocem či boj proti epidemiím. 
 
Při používání vody platí stejná pravidla jako všude v aplikované ochraně přírody: zabránění 
zbytečnému použití má přednost před likvidací! Existuje mnoho oblastí života a průmyslových 
výrobních postupů, které by byly bez užití vody a jejího znečištění nemyslitelné: např. tělesná 
hygiena, praní prádla nebo papírenský a potravinářský průmysl. 
 
Protože je samočistící síla řek a moří přetěžována stále rostoucím znečišťováním, musí člověk 
prostřednictvím ČOV podat přírodě pomocnou ruku. V ČOV probíhají vlastně ty samé pochody 
jako v povrchových vodstvech, jen v mnohem koncentrovanější podobě a tím také podstatně 
rychleji.  
 
Na počátku technického čištění odpadních vod v ČOV stálo čistě jen odstranění substancí 
spotřebovávajících kyslík (sloučeniny uhlíku, vyjádřené BSK5 a CHSK). Tím došlo k výraznému 
odlehčení vodotečí a kvalita vodstev vzrostla. Brzy se však ukázalo, že  takzvaná hnojiva jako 
fosfor a dusík podporou růstu vodních řas také spotřebovávají kyslík obsažený ve vodě. 
Při vícestupňovém čištění odpadních vod se tedy snažíme odebrat ze znečištěné vody co možná 
nejvíce dusíku a fosforu, a tím předejít dodatečnému růstu řas. 
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Fosfor se dá ze znečištěné vody odstranit „jen“ dovybavením ČOV dávkovacím zařízením pro 
srážecí prostředky (např. roztoky solí železa nebo hliníku), ale k odbourání dusíku je stále potřeba 
technických a stavebních úprav nebo rozšíření ČOV, protože se zpravidla chemickou cestou neváže. 
Zatím se však cíleným technologickým postupem přece jen daří alespoň část fosforu vázat 
biologicky  (Bio-P). 
 
 
Eliminace fosforu 
 
K chemické eliminaci fosforu může být teoreticky získán každý kation, který tvoří těžko rozpustné 
fosfáty. V technologii čištění odpadních vod se prosadilo pouze dvojmocné nebo trojmocné železo, 
aluminium a kalcium a jejich sloučeniny. 
Tím však vždy vzniknou nerozpustné sraženiny, které ve formě kalu z čisticího procesu odebíráme. 
Jestliže je srážecí prostředek přidáván při mechanickém stupni a je-li vzniklý kal odebírán s 
primárním kalem, pak hovoříme o předsrážení. Přidávají-li se chemikálie na biologickém stupni 
(např. na přítoku nebo odtoku z aktivační nádrže, do vratného kalu) a vysrážený kal se odvádí 
společně se sekundárním kalem, mluvíme o simultánním srážení. Velmi zřídka se srážecí prostředek 
dávkuje do následné srážecí nádrže nebo do filtračního zařízení, tzv. následné srážení. 
 
Fosfor je zákládní prvek pro veškerý pozemský život, a proto je část fosforu stále biologicky 
vázána. Většinou je tento podíl příliš malý na to, aby mohly být dodrženy předepsané limity. 
Řízeným procesem – střídáním anaerobních a aerobních zón – může být tato biologická eliminace 
fosforu značně zvýšena, takže je možné dosáhnout koncentrací menších než 1 mg/l bez dodatečného 
přidávání srážecích prostředků.  
 
 

 
Obr. 2: Schéma efektu biologické eliminace fosforu  
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Obr. 3: Acinetobacter sp. se podílí na biologické eliminaci fosforu. Obvykle se yvskytuje tato baktérie v 

aktivovaném kalu v jednobuněčné formě. (vlevo: prosvícený preparát; vpravo: in-situ-hybridizace). 
 
 
 
 

Obr. 4: Na druhé straně Acinetobacter sp. byl prokázán v aktivovaném kalu i ve filamentární formě (vlevo: 
prosvícený preparát; vpravo: in-situ-hybridizace) a označuje se jako typ 1863 (Obrázky s laskavým 
svolením firmy Vermicon) 

 
 
 
 

   39



Bohužel tento postup nelze stabilizovat. Již např. déšť vede k tomu, že je porušeno potřebné střídání 
anaerobních a aerobních zón (zředěním a dodáním kyslíku). Následkem toho mohou dokonce 
odtokové hodnoty převyšovat přítokové. Biologicky akumulovaný fosfor je totiž ve velmi krátké 
době opět odevzdán. V praxi bychom proto sotva nalezli ČOV, která by provozovala biologickou 
eliminaci fosforu bez přidávání srážecích prostředků, podporovaného online analytikou. 
 
Vedlejší účinky 
 
Eliminace fosforu vede v každém případě k zvýšené produkci kalu, množství přebytečného kalu se 
však dá ovlivnit výběrem procesu a používaných chemikálií: při předsrážení vzniká více kalu než 
při simultánním srážení, více kalu vzniká ze železa a vápníku než z hliníku. Produkty VTA  na bázi 
modifikovaných polyaluminiových sloučenin  produkují velmi málo kalu. Biologická eliminace 
fosforu přirozeně ještě méně. 
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Obr. 5: ČOV Weinfelden, Švýcarsko. Redukce přebytečného kalu při použití produktů VTA místo  chloridu 

železitého 
 
Je také nutno brát ohled na to, že více kalu zpravidla znamená zvýšenou spotřebu energie. V 
mnohých případech může používání produktů VTA zlepšit přenos kyslíku. Používáním těchto 
produktů vzniká pozitivní energetická bilance (= menší spotřeba energie se srážecími produkty než 
bez nich). 
 
Vzniklý zbytnělý či plovoucí kal může být přidáním srážecích prostředků několikrát redukován:  
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Obr. 6: ČOV Breitenfurt, ČOV Bad Vöslau, ČOV Purgstall (vše Rakousko). Několik příkladů  redukce  
zbytnělého kalu po nasazení produktů VTA 
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Obr. 7: ČOV Chemnitz, Německo. Vývoj kalového indexu po nasazení produktů VTA. 
 
přidávaným kalem, změnou dostupnosti živin a povrchovým nábojem se mění vedle složení 
biocenózy aktivovaného kalu také jeho fyzikální vlastnosti. Produkty hliníku jsou zde lepší  než 
produkty na bázi železa či vápníku. Produkty VTA mají velkou účinnost, protože navíc způsobují 
porůstání vláknitých baktérií samostatnými baktériemi. 
 

 
Obr. 8: Porosty baktérií  na Microthrix parvicella (200x) 
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Pro výběr technologie je podstatná i otázka manipulace, skladování a dávkování chemikálií a  
nebezpečí koroze jimi způsobené. Také zde jsou lepší produkty na bázi hliníku než srovnatelné 
produkty na bázi železa a vápníku. 
. 

 
Obr. 9: Koroze vyvolaná chloridem železitým 
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Praxe 
K posouzení účinnosti eliminace fosforu různými chemikáliemi či procesy je třeba uvést tyto údaje: 
eliminovaný objem fosforu, dosažená koncentrace na odtoku a beta faktor, objem kalu a spotřeba 
energie. Jen tak se dá přesně určit, která z variant je technologicky a ekonomicky nejvhodnější. 
K dosažení co nejlepšího beta-faktoru může být velmi prospěšné nasazení online měření s regulací 
přidávaného množství chemikálie. Z důvodu investičních a provozních nákladů online analytiky 
(Investiční náklady ca. 500 - 800.000 Kč, provozní náklady ca. 60 - 80.000 Kč na rok – rakouské 
údaje!) se vyplatí až od ročních nákladů na srážecí prostředky v rozsahu větším než 500.000 Kč, 
protože se dá počítat s ca. 20 % úsporou chemikálií. Jestliže se požadují velmi nízké limity (menší 
než 0,5 mg/l), pak z bezpečnostních důvodů doporučujeme již u malých zařízení pořízení online 
regulované eliminace fosforu. 
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Obr. 10.: ČOV Vorchdorf, Rakousko. Navzdory značnému kolísání na přítoku bylo dosaženo stabilních 

hodnot P-celkem na odtoku  
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Eliminace dusíku 
 
Jak již bylo řečeno, dusík se nedá odstranit z odpadní vody chemickou cestou, ale je k tomu třeba 
výrazných technologických a stavebních opatření. 
Dusík nemůže být proto odstraněn přímo, nýbrž pouze nepřímo, přes několik mezistupňů (obvykle 
oxidace následovaná redukcí). Na počátku je větší část dusíku obsaženého v odpadní vodě vázana 
buď v organických sloučeninách (močovina, bílkoviny) nebo existuje v podobě čpavku (NH4+), jen 
malá část právě zoxidovala na dusitan (NO2-) nebo dusičnan (NO3-). 
V prvním kroku je organicky vázaný dusík převeden na amonium (amonifikace), to se děje 
samovolně, jen díky látkové výměně mikroorganismů, které se zde stále vyskytují, a nevyžaduje to 
zvláštní technologická opatření. 
 
 Norg  NH4

+ (látková výměna baktérií) 
 
Druhý krok je již náročnější: při nitrifikaci, přeměně amonia přes dusitan (Nitrosomonas) na 
dusičnan (Nitrobacter, na základě nových poznatků se mluví o nitrospira) je třeba dbát na 
následující podmínky průběhu technologického procesu: 
- (1) Nitrifikovat mohou jen speciální druhy mikroorganismů - nitrifikanty 
- (2) hodnota pH nesmí výrazně klesnout pod 7 (pod pH = 6,5 dochází k narušení nitrifikace již 

po krátké době), přičemž nitrifikace sama uvolňuje ionty H+ a tím redukuje pH – to představuje 
nebezpečí hlavně u měkké vody. 

- (3) minimální stáří kalu se musí přizpůsobit teplotě odpadní vody a roste při nízkých teplotách 
(menších než 8°C)  až přes 10 dnů  

- (4) musí být k dispozici kyslík, přičemž podle nejnovějších poznatků stačí 0,8 mg/l kyslíku k 
dosažení rozsáhlé nitrifikace. Často velká část amonia nezoxiduje na dusičnan , ale zastaví se 
na stupni dusitan - dusitan působí jako jed na buňky a narušuje tvorbu vloček (vedle toho také 
stojí za zhoršením odtokových hodnot CHSK a za tvorbou kalu v  dosazovací nádrži). 
Doporučuje se  obsah kyslíku 1,8 (± 0,2) mg/l v nitrifikační zóně. 
Pozor: spotřeba vzduchu při nitrifikaci může být značná (asi 30 - 60 % celkového množství 
kyslíku) 

 
 
  NH4

+ + 1,5 O2  NO2
- +H2O + 2 H+ (Nitrosomonas) 

  NO2
- + 0,5 O2  NO3

- (Nitrobacter, Nitrospira) 
 celkem:  NH4

+ + 2,0 O2  NO3
- +H2O + 2 H+

 
 

Obr. 11: Společenství nitrifikantů 
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Poslední krok nutný k odstranění dusíku se nazývá denitrifikace a představuje ten „nejdražší“ krok, 
protože potřebuje velký objem. Denitrifikace probíha sama od sebe za těchto předpokladů (a je dost 
těžké tyto podmínky opravdu dodržet): 
-  (1) Denitrifikovat mohou téměř všechny mikroorganismy obsažené v aktivavaném kalu, nejsou 

třeba žádní specialisté. 
- (2) jestliže nitrifikace probíhá zcela nezávisle na tom, je-li k dispozici uhlík nebo ne, k 

denitrifikaci potřebují mikroorganismy v každém případě lehce odbouratelné organické 
sloučeniny uhlíku, protože kyslík musí být přenášen dusičnany 

- (3) nesmí se zde vyskytovat žádný volně disponibilní (rozpuštěný) kyslík 
- (4) Denitrifikátům musí být poskytnut dostatek času (objemu) pro přeměnu (zpravidla ca. 20 - 

60 % nitrifikovaného objemu) 
 
 NO3

- +5 H+ +5 e-  0,5 N2 (plynný) + 2 H2O + OH-

 
Z popisovaného vyplývá, že úspěch nebo neúspěch odstranění dusíku značně závisí na druhém 
kroku - nitrifikaci. Jestliže je v systému dostatek nitrifikantů, tak může přeměna sloučenin dusíku na 
nitrát probíhat rychleji a dalekosáhleji a tím poskytne více času denitrifikaci. 
. 
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Obr. 12: ČOV Gramatneusiedl, Rakousko. Odstraňování dusíku s nasazením produktů VTA 
 
 

   46



1.11 29.11 27.12 24.1 21.2 21.3 18.4 16.5 13.6 11.7 8.8 5.9
1998 1999

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0
g/l

bez VTA
s VTA

 
Obr. 13: ČOV Gramatneusiedl, Rakousko. Nutná změna sušiny aktivovaného kalu . 
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Obr. 14: ČOV Gramatneusiedl, Rakousko. Vývoj kalového indexu 
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Nitrifikanty se dostanou kanalizací do ČOV. Kvůli dlouhé generační době (doba dělení buněk) musí 
být dodrženo minimalní stáří kalu (závisí na teplotě odpadní vody) , aby se mohly v systému 
rozmnožit. V létě je to obyčejně možné bez problémů, jen v měsících kdy je teplota odpadní vody 
nízká, mohou nastat potíže. Velmi škodlivě působí obleva, protože během krátké doby poklesne 
teplota přitékající odpadní vody o několik stupňů. Jestliže nitrifikace v zimě ustane, pomůže často 
jen naočkování cizím kalem z ČOV, která ještě nitrifikuje. Jestliže se teplota odpadní vody 
pohybuje v „příjemném“ rozmezí (~10-20°C), pak může být nitrifikace za příhodných podmínek 
během čtyř až osmi týdnů oživena, při splnění shora uvedených podmínek. 
Vysoké stáří kalu potřebné k nitrifikaci přináší vláknitým bakteriím výběrové výhody = nebezpečí 
tvorby zbytnělého kalu.  
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Obr. 15: ČOV Solingen, Německo. Nebezpečí tvorby zbytnělého kalu při nedostatečném přísunu kyslíku  
 
Nasazení produktů VTA pomáhá udržet stabilitu vlastností kalu (nízký kalový index), když je třeba 
zvýšit stáří kalu. Další nebezpečí pro nitrifikanty (jsou to velmi citlivé mikroorganismy) představují 
toxické nárazy např. z přítoku odpadních vod z průmyslu. Zde pomáhají produkty VTA řady 
Biokat. Jejich použitím je celkově posílena biocenóza, takže mohou být lepe zachycena nárazová 
zatížení. Používání produktů VTA umožňuje udržovat v systému více nitrifikantů  dojde k 
zrychlení nitrifikování a k ulehčení denitrifikování    tím se zlepší odstraňování dusíku.  
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Návrh technologického řešení a strojního vybavení nově budova-
ných a rekonstruovaných ČOV, provozovaných Vodárenskou ak-
ciovou společností. 
 
Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek a kolektiv technologů Vodárenské akciové společnosti, a.s. 
 
Tento materiál byl vypracován skupinou technologů a specialistů Vodárenské akciové společ-
nosti, a.s. pro účely zjednodušení a upřesnění optimálního postupu při zpracování podkladů 
pro zadávání podmínek pro výběr dodavatelů strojního a technologického vybavení čistíren 
odpadních vod nebo pro vyhodnocení kvality a úplnosti nabídek vyzvaných dodavatelů stroj-
ního a technologického vybavení ČOV. Může také posloužit, jako vodítko projektantům při 
rozhodování o směru technologického řešení. Jsou v něm zahrnuty a využity veškeré dosa-
vadní pozitivní i negativní zkušenosti z vyhodnocení realizovaných staveb ČOV, provozova-
ných Vodárenskou akciovou společností, a.s., zvláště z posledních let a pro zaměstnance Vo-
dárenské akciové společnosti je tento materiál závazný. Pokud jsou v následujícím textu kon-
krétní požadavky na vlastnosti jednotlivých strojů a zařízení nebo technologických uzlů, byly 
tyto vypracovány a verifikovány k datu 31.1.2004 a zahrnují tedy vyhodnocení nejmoderněj-
ších a nejnovějších poznatků z literatury a dále technologických postupů a metod aplikova-
ných na evropském trhu. Hlavním kriteriem při postupu zpracování tohoto materiálu bylo 
ekonomické hledisko, tedy požadavek nejnižších provozních i investičních nákladů, při a po 
realizaci staveb, případně jednoduchost obsluhy a snížení rizika provozních poruch a techno-
logických problémů na minimum. Při těchto požadavcích je úzkostlivě dbáno na dosažení 
legislativou předepsaných vlastností staveb a respektování existujících českých a zahraničních 
norem. Tam, kde připouští například ČSN jisté rozmezí hodnot nebo variantní řešení, je dopo-
ručení tohoto dokumentu založeno na objektivním zvážení uvedených možností na základě 
zkušeností techniků VAS, a.s. a znamená optimální volbu z daných možností. Respektování 
níže uvedených doporučení zajistí investorům i provozovateli: 
 

  Nejnižší celkové investiční náklady. 
  Nejnižší celkové provozní náklady zařízení v co nejširším kontextu. 
  Dodržení všech platných legislativních opatření i s výhledem na připravované změny. 
  Nejnižší nároky na obsluhu. 
  Respektování širších provozních vazeb. 

 
Při dodržení všech podmínek níže uvedených lze toto garantovat. Vytržení některých řešení 
z kontextu, náhrady doporučených zařízení za jiná a použití pouze některých doporučení bez 
respektování dalších vazeb, může být příčinou značných provozních problémů, zbytečně zvý-
šených provozních nákladů a nemůže být potom předmětem případných diskusí a reklamací. 
Pokud by požadoval investor některá řešení v rozporu s tímto doporučením, je nutno řádně 
tento požadavek zdokumentovat. Je pravděpodobné, že další vývoj technologií a technologic-
kých postupů přinese nutnost změn v předložených materiálech. Toto však autoři mají na zře-
teli a garantují pravidelnou roční aktualizaci tohoto dokumentu i prověření všech možných 
dopadů těchto případných požadavků na změny ve vazbě na celou šíři řešené problematiky. 
 
Požadavky na návrh ČOV 
 
1. Garance technologie ČOV v návaznosti na kanalizaci. Projektant si musí být vědom 

vazeb mezi strojně technickým vybavením ČOV a předpokládaným vývojem paramet-
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rů hydraulického a látkového zatížení ČOV ze strany napojené stokové soustavy. Jako 
vodítko musí být používány přinejmenším údaje a doporučení z platných ČSN, které 
mohou být zpřísněny a rozšířeny podobnými údaji z platných nebo navrhovaných 
směrnic EU. 

2. Ochrana ČOV. Hrubé česle nebo česlicový koš na přítoku do ČOV nesmí být  
s roztečí česlic větší než 40 – 60 mm, ve vazbě na použitý typ čerpadel. 

3. Lapák štěrku. Musí být vybaven a dimenzován s ohledem na garantované vlastnosti 
produkovaného odpadu, a to tak, že zachycený štěrk nesmí obsahovat více než 3 hmot-
nostní % organického podílu. Upřednostněna by měla být řešení s minimalizací druhů 
odpadů. 

4. Čerpací stanice splaškových vod. Skladba čerpadel v čerpací stanici musí zajistit 
maximálně rovnoměrný nátok na biologickou linku čistírny a výkonem musí garanto-
vat pouze projektem požadované a vodohospodářským orgánem potvrzené maximální 
hydraulické zatížení čistírny. Návrh čerpací stanice bude obsahovat posouzení výkonu 
navržených čerpadel na základě předpokládaného stavebního provedení potrubní linky 
za čerpadly a technických parametrů čerpadel, udávaných v technické dokumentaci vý-
robcem. Maximální průtok je pak dán součtem všech čerpadel uvažovaných, dle pro-
jektu ve funkci současně, při maximální předpokládané a v provozní dokumentaci uve-
dené hladině v čerpací jímce. Minimální průtok čistírenskou linkou bude dán výkonem 
nejmenšího z čerpadel a to tak, že Qmin = 0,6 x Q24, bude hodnoceno pro nejmenší čer-
padlo a opět pro nejvyšší předpokládanou hladinu v čerpací jímce dle projektu, 
v dokumentaci uvedených vlastností čerpadla a vypočítaných parametrů potrubní lin-
ky. V případě objektů s menším průtokem, kdy není možné zajistit ani nejmenším čer-
padlem na trhu trvalé čerpání, musí být zvoleno vždy toto nejmenší čerpadlo na trhu 
s tím, že rovnoměrnost zatížení ČOV bude řešena softwarově a to tak, že počet pro-
gramovaných sepnutí čerpadla je maximálně 10-krát za hodinu. Zálohování čerpadel 
doporučujeme obecně řešit tak, aby bylo zálohováno pouze největší z navržených čer-
padel.   

5. Jímka na dovážené splašky. Při návrhu objemu jímky na dovážené splašky, případně 
používané na kalovou vodu z odvodňování stabilizovaného kalu, se musí vycházet 
z požadavku dodržení maximální rovnoměrnosti dávkování a povolené zatížitelnosti 
čistírny dováženými vodami, a to ve výši 5 – 10% Q24, vypočteného dle projektované 
kapacity čistírny a ČSN. U čistíren pod 1500 EO nesmí navržený objem jímky překro-
čit 12 m3. Vyklízení jímky musí být řešeno řízeným čerpáním. Nátok do této jímky 
musí být osazen česlicovým košem s roztečí česlic nejlépe do 25 mm, max. 40mm, ve 
vazbě na použité čerpadlo. Vyústění potrubí musí být před mechanický stupeň čistírny. 

6. Jemné česle. Rozteč česlic navržených jemných česlí může být maximálně 6 mm, 
v případě návrhu sítových česlí může být průměr ok maximálně 10 – 15mm, dle tech-
nologického řešení česlí. U zařízení pro ČOV s projektovanou kapacitou nad 2000 EO 
požadujeme u česlí integrované lisování a promývání shrabků. V případě potřeby 
kombinace česlí s lapákem štěrku, doporučujeme využít možnost kompaktního zařízení 
(např. Huber Ro 01). 

7. Lapák písku. Musí být vždy kombinován s pračkou písku a vybaven řízeným pro-
vzdušněním. Pračka písku musí zajišťovat takový stupeň vyprání, aby bylo možné ga-
rantovat s dostatečnou rezervou, že produkovaný písek nebude obsahovat více než 3 % 
hmotnostní organického podílu. U vybraných lokalit doporučujeme doplnit pračku pís-
ku třídičkou s kapacitou umožňující zpracování dovážených písků a materiálů z čištění 
stokových sítí a dešťových vpustí, případně písků z menších ČOV. Takovou linku 
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označujeme, jako zařízení na recyklaci písku. Pračka písku s garantovanou kvalitou 
nemusí být realizována v lokalitách pod 1000 EO. 

8. Dešťová zdrž. Pokud k odlehčení srážkových vod do dešťové zdrže dochází ještě před 
mechanickým předčištěním, musí být zabráněno nátoku hrubých nečistot. Vyklízení 
dešťové zdrže doporučujeme realizovat vyplachovací klapkou, nebo takovým zaříze-
ním, které bez manuálního zásahu obsluhy zajistí odčerpání veškerých vod včetně pří-
padných sedimentů. 

9. Biologický stupeň – aktivace. Pracovní koncentraci kalu v návrhu aktivačních nádrží 
požadujeme pro účely dimenzování a ostatní výpočty uvažovat v hodnotě maximálně 
do 3,5 kg/m3. Aerační systém bude dimenzován, při respektování dále uvedených 
podmínek na hodnotu látkového zatížení dle vypočteného denního maxima v projektu. 
Objemové zatížení jemnobublinných elementů vzduchem bude uvažováno v projektu 
dodávky maximálně do 65% výrobcem doporučeného pracovního rozpětí zatížení, do-
loženo dokumentací výrobce. Oxygenační kapacita bude ve výpočtech uvažována pro 
koeficient alfa < 0,75. Skladbu dmychadel doporučujeme v sestavě 2 + 1. Dmýchadla 
určená pro aktivaci mohou současně dodávat vzduch pouze do aktivace. Odtok suspen-
ze z aktivace do dosazovacích nádrží požadujeme otevřeným přelivem různého prove-
dení, případně doplněným odplyňovací zónou. Bez ohledu na velikost čistírny musí být 
aktivační nádrže vybaveny také mechanickým mícháním, pokud není vznos suspenze 
kalu zajištěn trvale jinak.  
Biologický stupeň – dosazovací nádrže. Při dimenzování dosazovacích nádrží je při 
výpočtech nutno také vycházet z plošného látkového zatížení. Pro vlastní výpočet musí 
být k maximálnímu povolenému průtoku čistírnou připočten také průtok daný maxi-
málním, nastavitelným recirkulačním poměrem – průtokem vratného kalu. Pro účely 
výpočtu látkového zatížení plochy dosazovacích nádrží musí být také uvažována mož-
ná zvýšená koncentrace kalu v aktivaci, a to na 5 kg NL/m3. Nátok do kruhové dosazo-
vací nádrže požadujeme řešit s rozšířenou flokulační zónou, s tangenciálním usměrně-
ním vtoku. U kruhových dosazovacích nádrží musí být pojezd stíracího mostu řešen 
kolejnicí s nezávislým hřebenovým pohonem, podobný systém doporučujeme i pro 
usazovací nádrže, jsou-li součástí technologické linky čistírny. U dosazovacích nádrží 
s nestíraným dnem je nutno klást zvláštní důraz na co nejmenší drsnost šikmé stěny ka-
lového prostoru nádrže, (předepíše jednoznačně projektant) a tato bude při předání 
stavby kontrolována a zdokumentována.  

10. Čerpání vratného kalu. Při návrhu čerpadel vratného kalu musí být zohledněn poža-
davek kontinuálního nebo rovnoměrného čerpání. Procento recirkulačního poměru bu-
de vztahováno vždy k vypočtenému Q24 v projektu čistírny. Pokud trvá projektant na 
řízení recirkulace vratného kalu automaticky v závislosti na přítoku odpadních vod na 
čistírnu, musí být tento přítok skutečně měřen, není možné využít hodnoty průtoku za 
dosazovací nádrží – na odtoku z čistírny. Řídící systém musí při vlastní regulaci uva-
žovat vždy s parametrem látkového zatížení plochy dosazovací nádrže, pro koncentraci 
kalu v aktivaci 5 kg/m3 tak, aby nebyl tento parametr v žádném případě překročen. 
V případě malých nočních přítoků a realizované na přítoku závislé regulace průtoku 
vratného kalu, musí být rovnoměrně udržována stále jistá míra recirkulace vratného ka-
lu, např. pomocí nastavitelné konstanty průtoku, bez ohledu na skutečnou hodnotu 
změřeného přítoku splašků na čistírnu. V případech řešení menších ČOV, je nutno 
v návrhu čerpání vratného kalu vycházet vždy z nejmenších dostupných čerpadel na tr-
hu a rovnoměrnost čerpání zajistit časovým režimem tak, aby minimální délka cyklu 
čerpání byla 90 s a minimální počet sepnutí čerpadla byl 3-krát za hodinu. V žádném 
případě nesmí být uvažováno se škrcením průtoku vratného kalu armaturou libovolné-
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ho provedení. V případě použití mamutky pro čerpání vratného kalu musí být požado-
vaný průtok vzduchu do mamutky jasně definován, regulovatelný a měřený např. ro-
tametrem, přičemž projektant doloží odpovídající rozpětí regulovatelného objemu čer-
pání vratného kalu. 

11. Chemické hospodářství – dávkování srážedla fosforu. Srážení fosforu musí být 
umístěno, pokud možno vždy před dosazovací nádrží tak, aby byla zajištěna dostatečně 
rychlá homogenizace směsi a střední doba zdržení za normálních podmínek, před vý-
tokem z flokulační zóny do vlastní dosazovací nádrže, minimálně 15 – 20 min. Regu-
lační rozpětí dávkovacího čerpadla musí zajišťovat minimálně 0,5 a maximálně  4 – 
násobek ekvimolárního poměru předpokládaného iontu srážedla k průměrným, vy-
počteným koncentracím fosforu v zatížení dle ČSN a předpokládaným koncentracím 
pracovních roztoků srážedel. Tyto musí být uvedeny v projektu, včetně tabulek nasta-
vení. Musí být možné použít kromě solí železa i jiných přípravků, např. na bázi hlini-
tanu sodného apod. V případě, že je nutno na základě vyhodnocení směšovacích rovnic 
zajistit imisní limitní koncentrace celkového fosforu na odtoku z čistírny méně než 0,8 
mg/l, je nutné za dosazovací nádrží dobudovat oddělené srážení fosforu – třetí stupeň 
čistírny odpadních vod v provedení podle konkrétní požadované hodnoty Pcelk.. V pří-
padě požadavku na odtokovou koncentraci celkového fosforu 0,5 a nižší, musí být třetí 
stupeň čištění vybaven kvalitní filtrací. 

12. Kalové hospodářství. Návrh technologického řešení kalové koncovky čistírny musí 
být komplexní a bezpodmínečně musí zahrnovat i způsob řešení zahuštění přebytečné-
ho kalu před jeho stabilizací. U ČOV menších než 3 000 EO doporučujeme řešit zahuš-
tění přebytečného kalu metodou hydrodynamického zahušťování kalu zvláštním zaří-
zením – je možné využít pouze u DN systémů, instalovaným v nitrifikační nádrži nebo 
sériovým propojením dvou shodně dimenzovaných uskladňovacích nádrží s vlože-
ným čerpadlem a s řízeným režimem aerace. U ČOV větších než 3 000 EO je vhodné 
řešit zahušťování kalu některou z ověřených strojních metod, např. tlakovou flotací 
s kontinuálním, bezobslužným provozem. Pro dimenzování zahušťovacího zařízení 
musí být splněna následující podmínka. Jeho kapacita by měla být dimenzována na 
130% průměrné denní produkce přebytečného kalu, spočítaného na sušinu dle doporu-
čení ČSN, tedy přibližně na 65 kg/d, produkované sušiny, na 1000 EO. Vlastní flotační 
jednotka, by měla být navržena tak, aby maximální látkové zatížení pracovního objemu 
zařízení zahušťovaným kalem, bez ohledu na koncepci vlastního řešení stroje, nepře-
kročilo 2 kg NL/m3 pracovního objemu za hodinu. Doporučená, optimální hodnota se 
pohybuje na třetině až polovině uvedeného množství. Uskladňovací nádrže pro aerobní 
stabilizaci kalu musí být dimenzovány v projektu na 35 – 40-ti denní produkci sušiny 
přebytečného kalu s tím, že pokud není kal strojně zahušťován, musí být v navrženém 
objemu uvažováno s objemem třídenní produkce kalu s pouze 1%-ní koncentrací suši-
ny a ostatní objem bude dimenzován  na maximální dosažitelnou sušinu asi 3,5%. 
V případě, že projektant zvolí pro stabilizaci kalu extenzivní metodu prostého usklad-
nění, musí být objem nádrží dimenzován na kapacitu uskladnění minimálně 150 dnů 
v tekutém stavu,  při pracovní koncentraci sušiny kalu maximálně 3,5%. V každém  
případě musí být kalové hospodářství u čistíren nad 1000 EO řešeno minimálně ve 
dvou nádržích shodného objemu. Při návrhu a dimenzování kalového hospodářství mu-
sí být vzata do úvahy předpokládaná metoda hygienizace kalu, i když tato bude reali-
zována na jiné čistírně. 

13. Odvodnění kalu. Odvodnění stabilizovaného kalu musí být řešeno samostatně pro 
každou ČOV s kapacitou vyšší než asi 3 000 EO, pokud není dopravní vzdálenost na 
jinou, vhodnou ČOV, vybavenou strojním odvodněním, kratší než 10 km. Pro odvod-
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nění kalu požadujeme výhradně řešení s využitím vhodně dimenzované dekantační od-
středivky. Kapacita odstředivky nesmí při započteném případném vyrovnání objemů 
fugátu ve zvláštní jímce, produkcí fugátu překročit 5 – 10% Q24, nátoku splaškových 
odpadních vod, dle projektované kapacity dané čistírny, dle ČSN. Z ekonomických a 
technologických důvodů musí být zvoleno vždy kapacitně nejmenší dostupné zařízení 
na trhu bez ohledu na výrobce a hlavním kritériem musí být vždy rovnoměrnost zatíže-
ní biologické linky čistírny fugátem řízeně, v co největším denním intervalu. Toto je 
splněno v případě použití zařízení o hltnosti do 3 m3 kalu/hod pro čistírny od 3000 do 
15000 EO.  Podmínkou pro volbu většího zařízení nesmí být požadavek na kratší dobu 
odvodňování než 7,5 hod.  

14. Hygienizace kalu. Projektovaná kapacita obecného termického hygienizačního zaříze-
ní, které má přímou vazbu na technologickou linku čistírny, musí umožnit až 130 %-ní 
přetížení zahuštěným kalem, oproti průměrnému projektovanému zatížení, ale zároveň 
by neměla být větší, nejedná-li se o jednotku společnou pro více menších ČOV, ale při 
splnění výše uvedených podmínek pro zatížení kalovou vodou. 

15. Deponie kalu. Deponie kalu musí mít uskladňovací kapacitu minimálně 150 dní, vzta-
ženo na produkovanou sušinu surového kalu, při celkovém součtu i s objemy usklad-
ňovacích nádrží. Je-li to uvažováno v projektu a celkové koncepci provozu čistírny 
v širším kontextu, musí být dimenzována i na předpokládané množství dovážených ka-
lů z menších lokalit. 

16. Třetí stupeň čištění. Třetím stupněm čištění rozumíme takové technologické řešení, 
které po hydraulické stránce zajistí zpracování veškeré vody prošlé biologickou linkou 
následným fyzikálně-chemickým, fyzikálním nebo biologickým procesem, případně je-
jich kombinací. Třetím stupněm čištění nemohou být pouze na odtoku z čistírny vřaze-
ná mikrosíta. Obecně požadujeme po třetím stupni čištění, aby spolehlivým a říditel-
ným způsobem zajistil další snížení koncentrace organického uhlíku – vyjádřeno jako 
CHSK, celkového dusíku – vyjádřeno jako Ncelk. nebo Nanorg. S možností dodatečné de-
nitrifikace s přídavkem externího substrátu, například metanolu a snížení koncentrace 
fosforu jako Pcelk.. 

Obecné požadavky kladené na dokumentaci 
 
1. Řešení stavby. Projektová dokumentace nádrží, čerpacích jímek, ale i místností musí 

vždy obsahovat odsouhlasení a posouzení, např. geometrie, návrhu provedení apod. od 
dodavatelů uvažované strojní výbavy, čerpadel, míchadel, aeračního zařízení apod. Ty-
to posudky a certifikáty musí být součástí předávané dokumentace. 

2. Vlastní stroje a zařízení. Instalace a způsob použití dodávaných strojů a zařízení musí 
být vždy odsouhlaseny původním výrobcem zařízení. Toto odsouhlasení musí být 
v písemné formě přiloženo k předávané dokumentaci, nejpozději v okamžiku zahájení 
komplexních funkčních zkoušek. Způsob realizace dodávky musí být řešen tak, že zá-
ruční lhůty garantuje na dodané zařízení vždy původní výrobce. Doporučujeme u mon-
táží čerpadel v čerpacích jímkách, aeračního systému a větších strojů a zařízení, např. 
zahušťovačů a odstředivek technickou prohlídku výrobcem pověřenou osobou. 

Měření a regulace – obecné požadavky 
Řídící systém bude řešen tak, že při vyřazení řídícího počítače, nebo příslušných čidel umožní 
přepnutí následujících základních funkcí na jednoduché provizorní řízení ČOV, například: 
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ČS – provizorní plováková automatika 
Aktivace, dmychadla – jednoduchý, nastavitelný časový režim  
DN, vratný kal - jednoduchý nastavitelný časový režim 
 
ASŘ (pokud není realizován s vizualizací na PC s dostatečnou kapacitou) musí být řešen tak, 
že umožní stažení všech archivovaných dat (měřené veličiny, poruchy, mimořádné stavy, 
změny parametrů), do přenosného PC, přes standardizované rozhraní nebo kompatibilní pa-
měťové médium ve formě, která umožní zpracování ve formátu MS Office. Četnost záznamu 
archivovaných údajů musí odpovídat jeho proměnlivosti a využitelnosti informace (např. kys-
lík, ale také hladiny v nádržích je nutno zaznamenávat min. po 5-ti min. !!, teplotu aktivace – 
zcela dostatečně po 1h, apod.) 
Řídící systém ČOV bude kromě základní funkce řízení procesu umožňovat vedení a archivaci 
provozního deníku v elektronické podobě (rozsah automaticky zaznamenávaných dat a manu-
álně vkládaných informací bude upřesněn během konkrétního řešení prováděcí dokumentace 
a následně doplněn během zkušebního provozu). Předepsaný rozsah podpory údržby instalo-
vaných strojů a zařízení bude již v základní dodávce řídícího systému a po softwarové stránce 
umožní rozšíření obsahu provozovatelem v případě inovace nebo obměny zařízení. Předpo-
kládá se, že jeho součástí bude servisní dokumentace výrobců technologického vybavení 
v elektronické podobě. 
ASŘ bude, jako mimořádné vyhodnocovat některé specifické situace (dále uvedené a případ-
ně doplněné během zkušebního provozu). Řešení bude přizpůsobeno pro doplnění o přenos na 
dispečink, způsob přenosu bude rozhodnut během přípravy prováděcí dokumentace. Měřící a 
regulační systém čistírny musí zajišťovat všechny podklady potřebné dle legislativních poža-
davků pro vypracování korektní látkové bilance u všech technologicky významných uzlů. 
Bezpodmínečně musí být měřeny a ukládány následující parametry:  
  průtoky na přítoku a odtoku čistírny 
  výška hladiny v čerpací jímce splašků 
  průtoky vratného kalu 
  koncentrace kyslíku 
  teplota v aktivaci 
  produkce a průtok přebytečného kalu 
  nátok kalu na odvodňovací zařízení 
  průtok a spotřeba flokulantu 
  výšky hladiny stabilizovaného kalu v uskladňovacích nádržích 
  délka chodu aerace uskladňovacích nádrží 

Tato základní měření mohou být doplněna podle konfigurace technologické linky ještě o mě-
ření vodivosti a pH na přítoku a v aktivaci, čidlo na těkavé ropné látky apod. 

 
Základní požadavky na algoritmy řízení důležitých uzlů technologie ČOV 

 
1. Čerpací stanice. Průběh hladiny bude snímán a zaznamenáván kontinuálně, ovlá-
dací hladiny bude možno jednoduše neomezeně zadávat v celém pracovním rozsahu. Provi-
zorní poruchové řízení může být realizováno jednoduchou plovákovou automatikou. 
 
Specifické situace např.:  
  chod výkonnějšího čerpadla delší než cca 4 hod 
  nebyl zaznamenán chod žádného čerpadla déle, jak cca 6 hod. 
  apod. 
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2. Jímka na svoz fekálií 
 
Časový režim míchání při indikované hladině naplnění (alespoň částečného). Vypouštění bu-
de ruční, předepsaným způsobem. 

 
3. Dešťová zdrž 

 
Prázdnění a proplach DZ musí být automatické. Podmínkou pro vypuštění zdrže bude signali-
zace jejího naplnění (i částečného) a následný pokles hladiny v ČS pod určenou - programo-
vatelnou hladinu. Po vyprázdnění celého objemu zdrže (pokles hladiny v ČS, např. pod kótu 
dna DZ), dojde k opakovanému vypláchnutí klapkou. Následuje automatické uzavření vy-
pouštěcího šoupátka. 
  
  Zadávané parametry – počet vypláchnutí. 
  Specifické situace – signalizace plnění DZ. 
  Hladina v ČS určující zahájení vypouštění DZ. 
 
4. Česle 

 
Kromě řízení, dle vzdutí hladiny musí být chod česlí řízen také nastavitelným časovým pro-
gramem (pak může zastávat i funkci provizorního řízení).  

 
5. Lapák písku 

 
Řízení lapáku písku – provzdušnění a těžení  bude řešeno nastavitelným programem. (časově 
nebo v závislosti na proteklém množství vody na ČOV), přičemž bude umožněna různá čet-
nost a interval průběhu obou funkcí. Čerpání písku bude následovat ihned po příslušném pro-
vzdušnění. Podmínkou provzdušnění by měl být chod min. 1 čerpadla v ČS, aby byl doplňo-
ván objem vody v LP vytlačený vzduchem (lze řešit i nuceným sepnutím malého čerpadla po 
dobu provzdušnění). 
Zadávané parametry – interval mezi provzdušněními (cca 4 – 8h, příp. volitelné množství 
vody v m3), délka provzdušnění (cca 20 – 120 s), počet cyklů provzdušnění před jedním čer-
páním (cca 1 – 6), doba čerpání (cca 20 – 120 s). 
Pozn. pro technologii – vzduchové potrubí musí mít kromě el. ventilů i ruční, pro nastavení 
vhodné intenzity - průtoku vzduchu !! 
 
6. Aktivace 

 
Dmychadla – stačí řízení nastavitelným časovým režimem, střídání nitrifikace (provzdušnění i 
míchání) a denitrifikace (pouze míchání), přičemž v době nitrifikace bude chod dmychadel 
odvislý od signálu kyslíkové sondy příslušné nádrže (každý řídící kanál však bude možno 
navolit, pro případ aktuálních problémů se spolehlivostí údajů sond, dle potřeb provozu pro 
libovolnou linku). 
Zadávané parametry – Doba nitrifikace (cca 30 – 180min), Denitrifikace (dtto), spínací, pře-
pínací (nižší otáčky) a vypínací hladina kyslíku (např. volitelně v intervalu 1,0 - 3 mg/l), vol-
ba kanálu pro řízení jednotlivých dmychadel. 
Provizorní poruchové řízení může být realizováno jednoduchou reléovou časovou automati-
kou v rámci deblokační skříně. 
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  Specifické situace – hl. kyslíku v některé nádrži nad nebo pod zadávané rozpětí 
v trvání více, jak cca 4 hod, případně gradient změny koncentrace. 
 
7. Dosazování 

 
Vratný kal – bude čerpán kontinuálně, předepsaným průtokem odvislým od zadaného recirku-
lačního poměru k „systémové“ konstantě – Q24 (dle projektu v m3/den). Předpokládá se, že 
čerpadla budou realizována se samostatnými výtlaky a indukčními průtokoměry a řízena frek-
venčními měniči. Systém musí zajistit odpovídající řízení při provozu i jedné DN !!! 
 
  Zadávané parametry – recirkulace ( cca 50 – 200 % Q24) 
 
Provizorní poruchové řízení může být realizováno jednoduchou reléovou časovou automati-
kou v rámci společné deblokační skříně. 
 
Specifické situace – průtokoměr signalizuje při chodu některého z čerpadel, že není dosaženo 
potřebného průtoku.  
 
8. Zahuštění kalu, uskladnění kalu, přebytečný kal. 

 
Řídící systém musí umožnit zadání denního množství odtahu přebytečného kalu na flotační 
jednotku, předpokládá se kontinuální provoz s občasným odstavením.  
Uskladňovací nádrže budou provozovány v pravidelném denním (24h), od reálného času říze-
ném cyklu, který bude sestávat ze 4 fází – 1. odsazení kalové vody (např. od 2.00 a.m., 
v trvání 6h) – nádrže nejsou provzdušňovány, 2. odtah kalové vody – na časově omezenou 
dobu budou sepnuta čerpadla kalové vody. 3. časově omezené přečerpání nastaveného množ-
ství kalu mezi nádržemi (řízeno volitelně dle signalizace výšky hladiny v jedné z nádrží). 4. 
časové, vzájemně nezávislé provzdušňování nádrží. 
Zadávané parametry – zahájení cyklu (reálný časový údaj), doba odsazování (cca 4 – 8h), 
množství přečerpávaného kalu v m3, volba nádrže - řídící hladiny pro kontrolu tohoto množ-
ství, množství přebytečného kalu ( m3), doba provzdušnění každé nádrže (cca 10 – 60min), 
cyklus provzdušnění (cca 1 – 4h), omezovací časy chodu čerpadel (pokud nebudou nastaveny 
systémově – dle reálných výkonů ve vztahu k předpokládané době chodu nebo hladině). 
Specifické situace – čerpání kalové vody nebo přečerpání kalu bylo nutno časově omezit, čer-
pání nebo přečerpání kalu nebylo možno v požadovaném množství realizovat z důvodů blo-
kace od přeplnění nádrže,  
Pozn. pro technologii – přečerpání kalu mezi nádržemi je třeba realizovat tak, aby byla možná 
jeho automatizace (výtlakem nad max. hladinu nádrže, sériovost nádrží může být jednosměr-
ná), čerpadla kalové vody musí být vybavena vlastním krátkým plovákem.  
 
9. Odvodnění kalu. 

 
Pouze automatický rozběh (všechna potřebná zařízení dle logiky provozu – dopravník + od-
středivka, po prodlevě čerpadlo kalu a flokulantu). Automatické odstavení (případně i pro-
plach) v případě min. hl. v nádrži flokulantu nebo poruše některého ze zúčastněných zařízení, 
ve vazbě na případně napojenou hygienizaci vápnem. 
Zadávané parametry – 0 
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Specifické situace – náhlá změna průtoku kalu (např. dle průtokoměru o 25% během 15min.), 
flokulantu nebo porucha dávkování vápna. 
 
10. Povodňová čerpací stanice 

 
Umožní automatickou funkci na základě indikace povodňového stavu. 
 
11.  Dávkování srážedla fosforu 

 
Předpokládá se nastavení, zadání denní dávky srážedla a kontinuální provoz bez vazby na 
další sledované veličiny. Do budoucna, nebude-li přímo realizován třetí stupeň čištění s vlast-
ní automatikou, je třeba počítat s automatickým provozem – změnou výkonu v závislosti na 
průtoku ČOV (nebo např. chodu čerpadel v ČS), určí se dle výsledku zk. provozu 
Zadávané parametry – denní dávka srážedla 
Specifické situace – signalizace min. hladiny v zásobníku srážedla. 
 
Před konečnou realizací požadujeme navržené řešení konzultovat. Celková funkčnost ASŘ 
bude odzkoušena při komplexních zkouškách !!! 
 

Základní požadavky na ochranu technologických zařízení proti 
korozi 
 

V projektové dokumentaci musí být uveden uvažovaný stupeň korozní agresivity prostředí, dle 
příslušných ČSN a tomuto prostředí musí odpovídat návrh protikorozní ochrany, materiálů, 
případně postupů provádění ochranných, protikorozních nátěrů. Nátěrové systémy, jsou – li 
použity, musí být v dokumentaci jednoznačně uvedeny, a to zásadně podle přibližného che-
mického složení – např. epoxidová barva základní s obsahem 80% zinku nebo akryluretanový, 
dvousložkový email vrchní, barva 1999 apod. V případě použitých plastů musí být doložen 
certifikát o stabilizaci proti UV záření, jsou – li používány venku. Tam, kde hrozí abraze ka-
lem, pískem apod., nesmí být použito zinkování. Při montážích dílců z antikorozních ocelí, 
musí být použit i spojovací materiál ze stejné oceli nebo kvalitní ochrana vrstvou plastu při 
použití jiných spojovacích materiálů. Za všech okolností musí dodavatel při montážích zaříze-
ní předcházet možnému vzniku galvanických článků. Při větších rozsazích podzemních, kovo-
vých potrubních linek je nutné zvážit aktivní protikorozní ochranu.  

 
 
Zpracovali: Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek, technologové VAS a.s. 
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Rekonstrukce a intenzifikace starších čistíren odpadních vod na 
úroveň nejpřísnějších požadavků současně platné legislativy 
 
Ing. Jan Gallus, VEGAspol, v.o.s. Jiráskova 12, 602 00 Brno. 
 
Legislativní změny z posledních let, které mají dopad na oblast vodního hospodářství jsou 
takového rozsahu, že významným způsobem zasáhly do zaběhlých přístupů k projektování 
čistíren odpadních vod a vyžadují nyní zásadně odlišný způsob přístupu k návrhu technické a 
především technologické koncepce díla. Projektant, který řeší rekonstrukci nebo intenzifikaci 
starší čistírny odpadních vod, případně navrhuje stavbu novou, stojí spíše před technologic-
kým, než stavebním problémem. Jeho situaci značně ztěžuje skutečnost, že doposud není 
uplatňován jednotný a transparentní přístup v rámci celé ČR ve výkladu NV č. 61/2003, Sb. 
k návrhu konečných požadovaných parametrů, které má garantovat čistírna odpadních vod po 
provedení rekonstrukce nebo nová, při uvádění do provozu, především po zavedení aplikace 
imisních standardů přípustného znečištění povrchových vod. Tento stav ve výkladu legislati-
vy, značný nedostatek investičních prostředků a tvrdá konkurence na trhu projekčních prací,  
to jsou pravé příčiny toho, že se stále projektují a staví čistírny odpadních vod, které budou 
muset být v blízké době rekonstruovány nebo rozšířeny, bude-li uplatněn nejpřísnější 
z možných výkladů zmíněného dokumentu. Pro připomenutí to znamená, že by při současném 
stavu kvality povrchové vody ve většině vodotečí, mohly být předepsány na odtoku z čistíren 
limity na úrovni imisních standardů přípustného znečištění povrchových vod, z nichž část, 
zásadním způsobem ovlivňující technologický návrh čistírenské linky je uvedena 
v následující tabulce: 
 

Parametr Standard (mg/l) 
BSK5 6,00
CHSKCr 35,00
Pcelk. 0,15
Ncelk. 8,00
N – NO3  7,00
N – NH4 0,50
N – NO2 0,05
 
Dosažení těchto parametrů je již dlouhou dobu technicky řešitelné, ale zatím se vzhledem 
k cenám vodného a stočného nevytvořil dostatečný ekonomický prostor k tomu, aby mohly 
být čistírny odpadních vod s tak vyspělou technologií budovány v masovějším měřítku. Jsou 
to především požadované hodnoty dusitanového dusíku a celkového fosforu, které zásadním 
způsobem ovlivňují technologickou konfiguraci nové moderní čistírny odpadních vod a vyža-
dují rozšiření čistírenské linky o stupeň odděleného chemického srážení s dodatečnou denitri-
fikací pomocí dávkování dodatkového substrátu a s následnou filtrací – v nejčastějším přípa-
dě. To, že čistírny odpadních vod vybavené například pískovou filtrací nejsou nijak vyjímeč-
né dokazují i některé stavby v ČR, starší mnohdy více než 10 let. O to méně je pochopitelné, 
stále se ze strany některých subjektů vyskytující zpochybňování takto navržené technologie 
v době, kdy k tomu legislativa v řadě lokalit vybízí. 
 
Co musí mít autor projektu při návrhu úprav staré technologie nebo návrhu nové na zřeteli. 
Čištění odpadních vod na vyšší kvalitativní úroveň je vždy nákladnější a čím nižších limitních 
hodnot chceme nebo musíme dosáhnout, tím horší je ekonomická návratnost vložených inves-
tic. Z tohoto důvodu je vždy v celkovém součtu realizovaných investic výhodnější stavba, 
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která byla hned od počátku projektové přípravy pojata komplexně s jasnou vizí konečné funk-
ce díla. Je tedy lepší kvalitní, jasná technologická koncepce na počátku, rozpracovaná již ve 
fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, nejlépe ve spolupráci 
s vodohospodářskými orgány a souhlasem investora, do stavu na současné úrovni poznání, 
než váhavé a polovičaté řešení. Nejhorší ze všeho je přístup: „Stavíme to, na co zatím máme a 
potom. . . .“ Z principu totiž nelze některé části technologické linky řešit jen na půl. Zásadou 
každého projektanta musí být navrhování co nejlepších staveb, při současné nejvyšší možné 
minimalizaci investičních nákladů, a proto by po podepsání kontraktu měl investor zvolenému 
projektantovi také věřit. K tomuto přístupu je však také nezbytné zajištění co nejpřesnějších 
podkladů o stokové síti a dané lokalitě, již od počátku projektové přípravy znalost kvalitativ-
ních vlastností technologického zařízení, které bude při realizaci stavby použito nebo jedno-
značné předepsání jeho vlastností projektem, aby nebylo pochyb o tom, co měl autor na mysli 
a z čeho vycházel. Takový stav lze však považovat za ideální a realita se mu může jen blížit. 
 
Hlavním důvodem, proč může zavedení imisních standardů přípustného znečištění povrcho-
vých vod znamenat nutnost budování dočišťovacích stupňů i na malých čistírnách je přede-
vším nízká vodnost recipientu. Pokud je při posuzování nutnosti realizace stupně chemického 
dočištění na čistírně, použita směšovací rovnice vycházející u recipientu z parametru Q355 a u 
čistírny odpadních vod z parametru Qmax., jak se běžně používá, vychází limitní průtok 
v recipientu, od kterého je nutná taková úprava čistírenské linky, kolem 100 l/s na každých 
1000 EO projektované kapacity čistírny odpadních vod. Tento stav může výpočtově nastat i 
na relativně vodných tocích, při realizaci čistírny odpadních vod pro větší aglomeraci, což je 
na druhé straně z pohledu zajištění spolehlivosti a efektivity vložených investic žádoucí. Ta-
kovým případem je například projekt ČOV Ivančice (20028 EO), na kterém můžeme ilustro-
vat aplikaci nejmodernější čistírenské technologie s chemickým stupněm na konci čistírenské 
linky, který musel být navržen z důvodu nedostatečného průtoku v recipientu, řece Jihlava. 
V tomto případě se jedná zároveň o propojení dvou větších lokalit a několika menších obcí do 
aglomerace, jejíž účelnost byla před zahájením projektových prací posouzena ekonomickou 
studií. Tato studie prokázala ekonomickou výhodnost stavby jedné čistírny odpadních vod a 
propojení stokových sítí dotčených lokalit. 
 
Co žádalo zadání stavby. Zajistit splnění všech legislativních požadavků plynoucích přede-
vším z NV. č. 61/2003, Sb. a vyhlášky č. 382/2001 Sb.  s dostatečnou rezervou do výhledu, 
při minimalizaci investičních i následných provozních nákladů. Velký důraz byl ze strany 
investora kladen na maximální využití stávajících staveb v areálu současné čistírny odpadních 
vod Ivančice. Na základě řady jednání investora a budoucím provozovatele byly vypracovány 
zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení. Vlastnosti vybraného projektu, který ve 
všech směrech splnil požadavky zadání, lze zhodnotit na základě stručné informace z průvod-
ní technické zprávy k dokumentaci. 
 
Navrhované kapacity díla: 
 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 
Počet ekvivalentních obyvatel, dle BSK5 20.028 EO
Počet napojených obyvatel 16.690 obyvatel
Průmysl, zatížení dle BSK5 3.338 EO
Produkce odpadních vod 186,0 l.obyv-1.den-1

Množství odpadních vod  - obyvatelstvo 1.946,2 m3.d-1

 - průmysl 958,7 m3.d-1
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 - celkem 2.904,9 m3.d-1

                                         - balastní vody 22 %
 820,6 m3.d-1

Celkem – Q24 3.725,4 m3.d-1

 155,2 m3.h-1

 43,1 l.s-1

Roční množství splaškových odpadních vod – QR 1.268.700 m3.r-1

Koeficient denní nerovnoměrnosti 1,25 
Denní maximum – QV 4.451,6 m3.d-1

 185,5 m3.h-1

 51,5 l.s-1

Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti 2,0 
Hodinové maximum – Qh 336,8 m3.h-1

 93,5 l.s-1

Koeficient maximálního průtoku 3,6 
Maximální průtok – Qmax 155,2 l.s-1

Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti 0,6 
Minimální průtok – Qmin 106,8 m3.h-1

 25,9 l.s-1

Množství dešťových odp. vod – Qdešť. 700,0 l.s-1

Objem dešťové zdrže 630 m3

Čerpané množství z dešťové zdrže 21,9 l.s-1

ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
CHSK na obyvatele 120,0 g.obyv-1.d-1

CHSK zatížení 2.403,4 kg.d-1

Průměrná koncentrace 645,1 mg.l-1

BSK5 na obyvatele 60,0 g.obyv-1.d-1

BSK5 zatížení 1.201,7 kg.d-1

Průměrná koncentrace 323 mg.l-1

NL na obyvatele 55,0 g.obyv-1.d-1

NL zatížení 1.101,5 kg.d-1

Průměrná koncentrace 295,7 mg.l-1

Ncelk. na obyvatele 11,0 g.obyv-1.d-1

Ncelk. zatížení 220,3 kg.d-1

Průměrná koncentrace 59,1 mg.l-1

Pcelk. na obyvatele 2,5 g.obyv-1.d-1

Pcelk. zatížení 50,1 kg.d-1

Průměrná koncentrace 13,4 mg.l-1

 
Pro garanci odtokových parametrů vyčištěné odpadní vody se vychází ze současně, do konce 
roku 2007 používaných emisních standardů, uvedených v níže přiložené tabulce.  
 

CHSK BSK5 NL Ncelk. Pcelk.
parametr 

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

p 90 20 25 15 2 NV. č.61/2003 Sb. 
(10.001-100.000EO) m 130 40 50 20 6 
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Níže uvedené garantované hodnoty nejsou však odrazem skutečných technologických mož-
ností díla, dosažitelných v případě realizace třetího stupně čištění. Tento je možné vybudovat 
dodatečně, předpokládaným a jasně, dle projektu stavebně připraveným způsobem za předpo-
kladu, že bude správcem toku tato úroveň čištění požadována.  
 

ODTOK Z ČOV p m 
Dle NV.č.61/2003, Sb. 

Q24 43,1 l.s-1  
Qv 51,5 l.s-1 155,2 l.s-1

CHSK 80 mg.l-1 120 mg.l-1

 298,0 kg.d-1  
 108,8 t.rok-1  
BSK5 15 mg.l-1 30 mg.l-1

 55,9 kg.d-1  
 20,4 t.rok-1  
NL 15 mg.l-1 25 mg.l-1

 55,9 kg.d-1  
 20,4 t.rok-1  
Ncelk. 10 mg.l-1 20 mg.l-1

 48,3 kg.d-1  
 17,6 t.rok-1  
Pcelk. 1 mg.l-1 2 mg.l-1

 3,7 kg.d-1  
 1,4 t.rok-1  
 
Užitná hodnota stavby a možnost jednodušším způsobem dobudovat její rozšíření však není 
dána jen přípravou některých možných potrubních propojení, ale i použitou technologickou 
koncepcí a zdánlivě radikálním přístupem k hodnocení využitelnosti původních nádrží stáva-
jící čistírny odpadních vod, před její rekonstrukcí. Jak vyplyne ze stručného popisu navržené-
ho řešení vybraných technologických uzlů, zásadní důraz je kladen na zajištění maximálního 
vyrovnání výkyvů látkového a hydraulického zatížení čistírenské linky, které samo o sobě 
umožňuje snadnější návrh třetího stupně s minimalizací nákladů. 
 
Odpadní voda přitéká jednotnou kanalizací. Pro zajištění následného gravitačního toku tech-
nologickou linkou je nutno vodu čerpat. V čerpací stanici jsou osazena ponorná čerpadla pro 
čerpání minimálního až maximálního přítoku splaškových odpadních vod, kaskádovitě zapo-
jená a dále ponorná čerpadla pro čerpání dešťových odpadních vod do dešťové zdrže zajišťu-
jící zpracování přítoku do výše mezního deště nad Qmax. Zapojení čerpadel je postupné, soft-
warově řízené v závislosti na přítoku. Dimenzování čerpadel je dáno požadovaným průtokem 
a vztaženo vždy k maximální spínací hladině v čerpací stanici. Velmi důležité pro provoz čer-
pací jímky, je ideálně předepsaný tvar čerpací stanice, s ohledem na možnou sedimentaci v 
jímce a chod čerpadel. Z tohoto důvodu, bude osazen časový spínač čerpadla, pro režim čer-
pání sedimentu ze dna jímky, s možností občasného ručního spínání, především po dešti. Ná-
tok do čerpací stanice je přes česlicový koš s průlinami do 45mm, manipulace s ním je el. 
kladkostrojem. Do čerpací stanice bude zaústěna stávající vnitřní kanalizace DN800, do které 
bude napojena kromě stávajících napojení i kalová voda z části kalového hospodářství a prací 
voda z filtrace 3.stupně čištění odpadních vod.  
Dešťová zdrž je obdélníkového tvaru, dvoudílná (po délce dělená, š=4,5m), délky 23m s vy-
spádovaným dnem k odtoku. Velikost dešťové zdrže je 630m3. K odstranění sedimentu na dně 
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zdrže, jsou osazeny dvě vyplachovací klapky, které jsou v provozu při každém vyprazdňování 
zdrže. Naplnění klapek vodou bude zajištěno z nového rozvodu provozní vody. Vyprázdnění 
dešťové zdrže je přes elektrouzávěr do čerpací stanice. Voda z dešťové zdrže se musí vyčer-
pat zpět do procesu (před mechanické předčištění-česle) do 8-mi hodin po dešti. Větší deště 
přepadají přes měrný objekt s osazeným Parshallovým žlabem P7 do toku. 
Vedle dešťové zdrže je přičleněna jímka na dovážené splašky, o objemu cca 18m3. Z jímky je 
odpadní voda řízeně, gravitačně přepouštěna do čerpací stanice, přepad je rovněž do čerpací 
stanice. Nátok do jímky je zabezpečen přes česlicový koš. Objemová kapacita jímky je volena 
s ohledem na možné zatížení nátoku na čistírnu nedefinovaným znečištěním a záměrně neu-
možňuje dovoz více než tří fekálních vozů za směnu.  
Z čerpací stanice je voda přečerpávána na nové mechanické předčištění. Mechanické předčiš-
tění je tvořeno rozvodnými žlaby a po konzultacích s několika výrobci zařízení mechanického 
předčištění se jeví, jako optimální – finančně, stavebně i technologicky – sloučit problematiku 
záchytu sunutých větších částic osazením česlicového koše v čerpací stanici, viz. výše a jako 
jemné česle použít klasické rotační česle Ro1, firmy HUBER s průlinou 6mm. Jiné porovna-
telné zařízení s odpovídajícími vlastnostmi a provedením není na trhu. Zařízení firmy HU-
BER doporučujeme z důvodu ověření očekávaných vlastností a garance výše popsané funkce 
na řadě referencí. Zařízení má integrovaný lis na shrabky, uvažujeme pytlování shrabků do 
kontejneru na kolejovém podvozku, který bude osazen uvnitř budovy. Pro manipulaci bude 
upravena plocha před objektem v místě stávajícího mechanického předčištění. Česle jsou ob-
tokovány přes ruční česle o šířce průliny 20mm. 
Za česlemi jsou osazeny dva vertikální vírové lapáky písku  3,6 m. Lapáky písku budou pro-
vozovány automaticky, s osazeným časovým spínačem, s nastavením chodu řízeného pro-
vzdušňování a chodu čerpání písku. Na čerpání písku jsou osazeny mamutky, písek je čerpán 
přes pračku písku do kontejneru na kolejovém podvozku, manipulace s ním je obdobná jako u 
shrabků. Pračka písku musí zajistit čistotu písku s obsahem do 3% hmotnostního organického 
podílu ve vypraném písku, aby bylo možné tento materiál kvalifikovat, jako recyklovaný pí-
sek s další možností přiměřeného využití.  
Z mechanického předčištění voda gravitačně odtéká železobetonovým obdélníkovým žlabem 
do biologické části ČOV. Nová biologická část je tvořena selektorem, dvěma oběhovými ak-
tivačními nádržemi, kalovou čerpací stanicí a dosazovacími nádržemi. Nátok z mechanického 
předčištění je přímo do selektoru. Jak je zřejmé z níže přiložených výkresů, z původní techno-
logické linky byly vypuštěny primární usazovací nádrže. Toto opatření má významný dopad 
na hospodaření se snadno odbouratelným substrátem, nutným k optimálnímu průběhu denitri-
fikace a jehož množství by se nežádoucím způsobem během usazování snížilo. Je nutné mít 
na paměti stále skutečnost, že jednotná stoková síť, která přivádí odpadní vody na čistírnu 
vždy zhoršuje teoretické vyhlídky na dosažení extrémně nízkých koncentrací celkového dusí-
ku ve vyčištěné odpadní vodě a zde by to znamenalo i zbytečné zvýšení nákladů na provoz 
případného třetího stupně čištění. Dalším pozitivním přínosem tohoto opatření je rozšíření 
počtu možností výběru vhodné koncepce kalového hospodářství a především způsobu hygie-
nizace stabilizovaného kalu, viz. dále. Kal produkovaný nově navrženou technologickou lin-
kou bude totiž z hlediska svých vlastností lépe definován.  
Selektor, který má snižovat tvorbu biologických pěn je anoxický, s dobou zdržení max. 
45min. Je řešen jako oběhový, s mechanickým mícháním dvěma míchadly a s deflektory v 
obloucích. Ze selektoru, přes rozdělovací objekt na dvě aktivace, s trojúhelníkovými přepady 
voda přitéká, přes hradítkové uzávěry do aktivačních nádrží. Objem selektoru je cca 115 m3, 
hloubka 2 m, šířka 2 x 1,4 m. Nátok do aktivačních nádrží je přes rozdělovací objekt, který je 
tvořen uklidňovacím válcem  1,2m, a trojúhelníkovými Thomsonovými přepady pro rovno-
měrné rozdělení 1 : 1. Odstavení každé z aktivačních nádrží je řešeno přes hradítka na odto-
kovém potrubí do nádrží. 
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Aktivační nádrže jsou řešeny jako dvě oběhové aktivace, dvě linky po čtyřech sekcích délky 
37,3m, s deflektory v obloucích a tvarovanými vnitřními stěnami, rovná část 28 m, šířka 18,9 
m (4 x 4,5 m+stěny). Výška hladiny je 4,5m. Je zde vytvořen ideální poměr šířky a hloubky 
(1 : 1), pro dokonalé míchání. Tomuto je rovněž přizpůsobeno již zmíněné tvarování konců 
dělících stěn v místech navádění na usměrňovací oblouky – deflektory. Celkový objem akti-
vace je 5.900 m3 (2 x 2.950). Chod aerace je přes program řízen kyslíkovou sondou ve spojení 
s dmýchadly a mícháním nádrže mechanickými míchadly. Provzdušňování je pneumatické 
novými dmýchadly ze stávajícího objektu dmýchárny, osazeny jsou jemnobublinné elementy. 
Výhody takto řešeného systému oběhové aktivace, které ho upřednostňují před řešením s hra-
natými aktivačními nádržemi, spočívají především v energetických úsporách a také v kvalitě 
dosažitelného odbouraného znečištění, především dusíku. Odtok z aktivačních nádrží je 
z hladiny přes přepad se širokou korunou do žlabu, který je rovněž nátokem do dosazovacích 
nádrží. Je zde možnost dávkování chemikálií na chemické srážení fosforu, pokud by nebyl 
zatím vybudován třetí stupeň. Řešení přepadu se širokou korunou má několik výhod. Odtéka-
jící suspenze je odplyněna a zároveň jsou odplavovány pěny, které mohou za jistých okolností 
v aktivacích vznikat.  
Propojení aktivačních a dosazovacích nádrží je do kříže, tzn., že lze provozovat jakoukoliv 
aktivační nádrž s libovolnou dosazovací nádrží. Dosazovací nádrže jsou dvě, kruhové. Odto-
kový žlab dosazovacích nádrží je osazen po obvodu nádrže, s nornou stěnou proti odtoku vy-
plaveného kalu. Vtok do nádrží je axiální, přes vestavěný flokulační válec se zvětšenou floku-
lační zónou, který je dostatečně dimenzován. Nádrž je vybavena stíráním hladiny a záchytem 
plovoucího kalu. Plovoucí kal je stažen do jímky plovoucího kalu a následně přečerpán potru-
bím souběžně s vratným kalem do selektoru. Do jímky vyčištěné vody na odtoku z DN je 
možnost dávkování dodatečného substrátu pro zvýšení účinnosti denitrifikace chemikálií na 
srážení fosforu, v případě vybudování třetího stupně čištění. DN jsou 2 ks, průměru 21m.  
Třetí stupeň čištění odpadních vod je řešen v prostoru stávající primární sedimentace, kterou 
nyní tvoří dvě podélné usazovací nádrže. Jedna nádrž primární sedimentace bude využita, 
jako egalizační nádrž a zároveň akumulace biologicky vyčištěné vody z dosazovacích nádrží 
před čerpáním na filtry, druhá nádrž bude sloužit jako akumulace provozní vody, která bude 
odebírána z odtoku filtrace, přes tlakovou AT stanici do rozvodů ČOV. Egalizační nádrž před 
filtry je míchána pomalým mechanickým míchadlem. Filtrace 3. stupně čištění je řešena pís-
kovými filtry s gravitačním (tlakovým) nátokem. Filtrační systém je složen z válcové nádoby, 
s kónickou dolní částí, filtrační pískovou náplní, air-lift čerpadlem (mamutka) a pračkou pís-
ku. Praní filtrů probíhá automaticky během procesu. Zapojení filtrů je paralelní do baterie. 
Materiál ocel tř.17, variantně je uvažováno z betonovou konstrukcí. Prací voda je zaústěna do 
stávající kanalizace a vedena do vstupní čerpací stanice. Vyčištěná voda je vedena zpět do 
stávající kanalizace a na měrný objekt na odtoku.  
Kalové hospodářství je řešeno, jako aerobní řízená stabilizace kalu. Přebytečný kal lze odebí-
rat přímo z odtoku aktivace – koncentrace sušiny kalu < 1%, nebo z dosazovacích nádrží (ví-
ceméně se nepředpokládá). Zahuštění bude prováděno tlakovou flotaci, případně zahuštěním 
na sítech s pomocí organického flokulantu, v závislosti na zvoleném způsobu hygienizace 
kalu. Zahuštění kalu je uvažováno na 4 – 5 % (lze i více, ale vše záleží na specifických pod-
mínkách provozu). Zahuštěný kal je čerpán do stávajících, upravených nadzemních uskladňo-
vacích nádrží kalu.  
Uskladňovací nádrže pro stabilizaci kalu jsou stávající, dvě nadzemní kruhové, železobetono-
vé. Bude provedena stavební úprava kónického dna nádrží. Obě stávající nádrže budou vy-
spraveny a osazeny novou technologií aerace. Výška hladiny bude zachována na hodnotě mi-
nimálně 6 m, s výhledem pro alternativně zvažovanou autotermní aerobní termofilní stabiliza-
ci čistírenských kalů čistým kyslíkem. Velikost užitného objemu nádrží uvažujeme na dobu 
uskladnění asi 40dní, při zahuštění na 4,5%. Potřebný objem nádrží je celkem 890m3 (2 x 
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445m3). Nádrže budou provzdušňované středobublinnou aerací. Mohou být provozovány se-
riově i paralelně. Uspořádání nádrží a další propojení je takové, že lze využívat kal z nádrží 
jako regenerovaný. Odtah kalové vody bude flexibilní hadicí na vrátku a odtok je veden vnitř-
ní kanalizací čistírny odpadních vod do vstupní čerpací stanice. Dmychadla pro aeraci kalu 
budou umístěna v suterénu objektu kalového hospodářství (nový objekt). Sání dmychadel 
bude z objektu deponie hygienizovaného kalu. Je dostatečně dimenzováno v rámci vzducho-
techniky, aby byl plně zajištěn odtah uvolňovaného amoniaku v případě realizace hygienizace 
práškovým vápnem. Uvolněný amoniak bude spolehlivě nitrifikován v uskladňovacích nádr-
žích a odstraněn v kalové vodě na biologickém stupni v aktivaci. Jak je zřejmé z uvedeného 
stručného popisu, projekt bere jako samozřejmost hygienizaci stabilizovaného kalu na katego-
rii „A“. Zvolena je metoda hygienizace nehašeným vápnem, ale v koncepci je bez navýšení 
stavebních nákladů a významných stavebních úprav uvažováno s novou progresivní metodou 
hygienizace pomocí autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů čistým kyslí-
kem. Tato metoda je již ve fázi realizace.  
Další stavební objekty čistírny odpadních vod jsou navrženy v souladu s doporučeními ČSN a 
není třeba je na tomto místě blíže rozepisovat. Jedná se například o deponii hygienizovaného 
kalu s pokročilou mechanizací a podobně. Celá stavba je navržena tak, aby došlo k význam-
nému snížení manuální manipulace, při rozumné míře automatizace, odpovídající velikosti 
řešené čistírny odpadních vod. 
Závěrem je nutno se zmínit i o estetické stránce projektu. Architektura navržených budov je 
dána provozním charakterem jednotlivých objektů, požadavkem na odolnost použitých sta-
vebních materiálů proti vlhkosti a byla ovlivněna hmotami stávajících budov. Nové budovy, 
či vestavěné části stávajících budov, například velín, budou charakteristické motivem mírné 
pultové střechy s dřevěnými pultovými vazníky, odražené od plných spodních částí transpa-
rentním pásem prosklení. Stávající budovy budou ponechány s omítnutými fasádami s nátěry 
v šedomodré barvě, nové budovy budou opláštěny vlnitým ocelovým plechem v kovové bar-
vě. Stejným povrchem budou vybavena vrata. Okna jsou navržena plastová s venkovní-
mi hliníkovými lištami. Dveře a spodní části vstupních markýz budou mít povrch z fasádních 
překližek.  
Z důvodu provozních nákladů stavby a doby její životnosti, je nutno považovat za velmi důle-
žité specifikovat materiály a úpravy, které, jsou dle zkušeností, velice podstatné. Týká se to 
především materiálů z oceli, kde jsou navrženy materiály z nerezavějící oceli (ocel tř.17), 
především u venkovních konstrukcí, jako jsou zábradlí, lávky, rošty, stupadla a žebříky, a dále 
u konstrukcí ve styku s vodou, nebo v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Neměnný materiál u 
této stavby je z nerez oceli: rám, zárubně i konstrukce u vrat všech objektů a zábradlí! Náhra-
dou lze doporučit použití, v případě méně mechanicky namáhaných konstrukcí, v krajním 
případě kompozitních materiálů. Jiné materiály nejsou v projektu akceptovány. Celé pojetí 
architektonického řešení stavby je zřejmé z přiložených náhledů. 
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TECHNOLOGICKÉ NÁVRHY, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, INŽENÝRSKÁ ČINNOST, MONTÁŽE 

 

Společnost ENVI-PUR®  
 

a biologické ČOV typu BIO CLEANER®

 
 
 
ENVI-PUR, s.r.o., Sídlo: Kpt. Jaroše 358, 390 02 Tábor, Obchodně-technické odd: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav 
Tel.: 381 203 211, GSM brána: 737 240 800, Fax: 381 251 739, e-mail: envi-pur@envi-pur.cz, www.envi-pur.cz

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vytvořila za dobu své 
existence velmi zajímavou referenční listinu, která 
obsahuje dlouhou řadu návrhů, projektů a realizací 
čistíren odpadních vod, úpraven vody a dalších 
technologických celků. Od vzniku společnosti do 
konce roku 2004 byly dodány čistírny již pro více 
než 160 000 EO (od domovních až po městské). 
ČOV jsou vyráběny a prodávány pod obchodním 
názvem BIO CLEANER®. Kromě čistíren 
odpadních vod jsou ve výrobním a dodavatelském 
programu firmy ENVI-PUR, s.r.o.: další výrobky a 
zařízení: 

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vytvořila za dobu své 
existence velmi zajímavou referenční listinu, která 
obsahuje dlouhou řadu návrhů, projektů a realizací 
čistíren odpadních vod, úpraven vody a dalších 
technologických celků. Od vzniku společnosti do 
konce roku 2004 byly dodány čistírny již pro více 
než 160 000 EO (od domovních až po městské). 
ČOV jsou vyráběny a prodávány pod obchodním 
názvem BIO CLEANER

  
 Komunální a průmyslové ČOV typu BioCleaner®  Komunální a průmyslové ČOV typu BioCleaner
 Úpravny vody (pitná a technologická voda)  Úpravny vody (pitná a technologická voda) 
 Odlučovače ropných látek a lapoly  Odlučovače ropných látek a lapoly 
 Membránové separační procesy  Membránové separační procesy 
 Čerpací jímky  Čerpací jímky 
 Aerační systémy Silikon-kaučuk  Aerační systémy Silikon-kaučuk 
 Drenážní systém Leopold  Drenážní systém Leopold 
 Denitrifikační systém elimi-NITE  Denitrifikační systém elimi-NITE 
 Nádrže svařované z PP, PE a PVC, tvarovky PVC  Nádrže svařované z PP, PE a PVC, tvarovky PVC 
 Ocelové konstrukce  Ocelové konstrukce 
 Vzduchotechnika (průmyslová i bytová)  Vzduchotechnika (průmyslová i bytová) 

  
Firma ENVI-PUR, s.r.o. si je vědoma důrazu, který 
je kladen na životní prostředí z hlediska vstupu ČR 
do Evropské unie. Proto vždy přichází s nabídkou 
komplexního inženýrsko – dodavatelského zajištění 
realizací staveb. V roce 2002 byl ve firmě zaveden a 
certifikován systém managementu jakosti dle ČSN 
EN ISO 9001:2001. Veškeré typové výrobky jsou 
certifikovány dle platné legislativy.  
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do Evropské unie. Proto vždy přichází s nabídkou 
komplexního inženýrsko – dodavatelského zajištění 
realizací staveb. V roce 2002 byl ve firmě zaveden a 
certifikován systém managementu jakosti dle ČSN 
EN ISO 9001:2001. Veškeré typové výrobky jsou 
certifikovány dle platné legislativy.  
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® 

 

Certifikát ISO 9001:2001 
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Aplikace membránových procesů v oblasti čištění vod, odstraňování 
vysokých koncentrací dusíku z odpadních vod - technologie 
s imobilizovanými mikroorganismy - LentiKats®

 
Ing. Radek Stloukal, Ph.D., MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem 
 
I) ÚVOD:  

 
MEGA a.s. je společnost poskytující komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí. 
Nabídka služeb spočívá v dodávkách kvalitních technologií čištění vod, povrchových úprav 
materiálů a ekologických služeb. MEGA a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2001.  
 
Technologie čištění odpadních vod:  
  
Membránové procesy 
 
- elektrodialýza (ED)  
- elektrodeionizace (EDI) a membránová elektrolýza (ME) 
- reverzní osmóza (RO), ultrafiltrace (UF) 
 
Biotechnologie - LentiKats®

 
- aplikace ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu (lihovarnictví, výroba organických 

kyselin, syntézy β-laktámových antibiotik) 
- využití pro čištění odpadních vod (odstraňování dusíku) 
 
A. Membránové procesy 
 
a) Elektrodialýza (ED) 
 
Elektrodialýza (ED) je elektromembránový proces. Hnací silou procesu je gradient 
elektrochemických potenciálů. Proces elektrodialýzy probíhá v tzv. elektrodialyzéru, který je 
tvořen ED svazkem, hydraulickým a elektrickým systémem.  
ED svazek je sestaven z řady střídavě uložených katexových a anexových membrán, umístěných 
mezi dvěma elektrodami. Při zapojení stejnosměrného proudu dochází v systému k pohybu 
kladně nabitých iontů směrem ke katodě a záporně nabitých k anodě. Vhodnou kombinací obou 
typů membrán ve svazku dochází k rozdělování iontů ve vstupním roztoku za vzniku odsoleného 
proudu, tzv. diluátu a proudu koncentrovaného, tzv. koncentrátu. Princip elektrodialýzy je 
názorně uveden na následujícím obrázku. 
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Katoda (-) 
 
 
 
Katexová membrána 
 
Odsolený produkt 
 
Anexová membrána 
 
 
Koncentrát 
 
Katexová membrána 
 
 
 
Anoda (+) 

 
 

Obr.1. – Princip elektrodialýzy 
 
 
Průmyslové aplikace elektrodialýzy jsou v následujících oblastech: 
 
 Odsolovací procesy – požadovaným produktem je diluát 

- Výroba pitné nebo průmyslové vody z různých druhů slaných (brakických) vod 
- Čištění zasolených odpadních a průmyslových vod  
- Předúprava vody pro napájení bojlerů a kotlů před ionexovými stanicemi  
 
 Koncentrační procesy – požadovaným produktem je koncentrát 

- Výroba koncentrátu NaCl z mořské vody 
- Zakoncentrování rozpuštěných látek v chemickém, farmaceutickém průmyslu 
- Výroba koncentrátu solí z odpadních a průmyslových vod 
 
b) Reverzní osmóza (RO) 
 
Tlakový membránový proces využívající k separaci látek semipermeabilní membránu. Hnací 
silou procesu je tlakový gradient. Použití tlakových membránových procesů je v následujících 
oblastech: 
 
 
- Odsolování vody (mořská, brakické vody) 
- Příprava ultračisté vody (farmaceutický průmysl, výroba polovodičů atd.) 
- Úprava vody pro elektrárny, vodárny a teplárny 
- Úprava vody v potravinářském průmyslu (např. úprava vody v pivovarech) 
- Mlékárenství – zpracování syrovátky (např. zakoncentrování syrovátky, výroba mléčných 
 proteinů, laktózy) 
- Úprava vody v chemickém průmyslu (např. zpětné využití technolog. vod) 
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B) Biotechnologie – imobilizované mikroorganismy – LentiKats® 

 

Od roku 1999 je společností MEGA a.s. vyvíjena nová technologie imobilizovaných buněk tzv. 
LentiKats®, která spočívá v uzavření (enkapsulaci) biomasy do polyvinylalkoholového (PVA) 
nosiče. V současnosti je v areálu MEGA a.s. k dispozici výrobní prostor třídy čistoty C-D a 
výrobní kapacita 80 t LentiKats® /rok. 
Ve srovnání s ostatními matricemi používajících se na imobilizace má PVA jako matrice 
následující výhody:  

- je levný, netoxický 
- umožňuje vznik partikule s vynikajícími mechanickými vlastnostmi 
- nemá vedlejší účinky na fermentační proces 
- má velkou kapacitu pro množení buněk 
- má vysokou životnost 
  
Technologie využívající imobilizované buňky pak umožňuje daný technologický fermentační 
proces kontinualizovat a řídit. Dochází tak k výraznému zlepšení ekonomiky daného procesu. 
 
Technologie LentiKats® byla je testována v následujících odvětvích: 
 
- lihovarnictví (např. výroba etylalkoholu pro potravinářské a technické použití i pro 
 pohonné hmoty) 
- výroba organických kyselin  v potravinářství (např. výroba kyseliny vinné a mléčné) 
- biotransformace a chirální syntézy ve farmaceutickém průmyslu a na přípravu chuťových 
 a vonných látek 
- Imobilizace enzymů (ve farmaceutickém průmyslu a potravinářství, např. imobilizace 
 enzymů při přípravě prekurzorů polosyntetických antibiotik, imobilizace amylolytických 
 enzymů, atd.) 
- čištění odpadních vod (nitrifikace, denitrifikace, selektivní biodegradace organických 
 látek) 
 
Princip technologie LentiKats® spočívá ve skutčnosti, že se živé buňky enkapsulují do polymerní 
matrice, jsou schopné růstu, vytváření kolonií uvnitř nosiče. Do polyvinyalkoholového (PVA) 
nosiče lze enkapsulovat i permeabilizované buňky nebo enzymy.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2: Čočkovitý tvar LentiKats® 

 

Čočkovitý tvar odstraňuje difuzní limitace, biomasa je efektivně využita. Vynikající fyzikálně-
mechanické (elasticita) vlastnosti zaručují dlohodobou použitelnost LentiKats® . 
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II) Nitrifikace, denitrifikace a selektivní odstraňování speciálních organických látek tech-
nologií LentiKats®

Aplikace enkapsulovaných nitrifikačních (Nitrosomonas europaea a Nitrobacter winogradskyi) 
a denitrifikačních (Paracoccus denitrificant)  bakterií na odstranění dusíkatého znečištění z 
odpadních vod je v MEGA a.s. testována od roku 2002. 

Použití imobilizovaných bakterií je nejvhodnější pro následující případy:  

 
- Komunální odpadní vody: intenzifikace hlavně v případech limitovaného prostoru ČOV 
- Průmyslové odpadní vody: zejména v případě velkého obsahu N-NH3 (kafilerie, 

petrochemický průmysl) 
- Selectivní biodegradace speciálních organických látek v průmyslových odpadních vodách: 

[selektivní odstranění polutantů typu: ropné uhlovodíky, alkany, aromatické uhlovbodíky; 
fenolové látky (fenol,chlorofenol, atd.); aceton, acetonitril, anilin, kyanidy, ethylenglykol ] 

 
Principy biologického odstranění dusíkatého znečištění jsou následující:  
 
A: Nitrifikace: 
 
Princip nitrifikace lze popsat následovně: 
 
Nitrifikace je dvoustupňová biologická oxidace: 
 
První stupeň: amoniak je oxidován na dusitany pomocí bacterií Nitrosomonas (N. europaea, N. 
oligocarogenes, …) nebo Nitrosococcus, Nitrosospira a Nitrosolobus:  
  
          NH4

+  +1,5 O2  →  NO2
- +  2 H+  + H2O      

   
Druhý stupeň: dusitany jsou oxidovány na dusičnany pomocí bacterií  Nitrobacter (N. agilis, N. 
winogradskiy) nebo Nitrospira a Nitrococcus:  
 
           NO2

- +  0,5 O2   → NO3
-             

        
Nitrifikace sumárně:    NH3  + 2  O2 →   NO3

- + H+  +  H2O  
 
B: Denitrifikace: 
 
Princip denitrifikace lze popsta následovně: 
 
Denitrifikace je biologický proces, kde denitrifikační bacterie (Paraccocus) používají dusík z 
dusičnanů jako akceptor elektronu místo kyslíku a vzniká volný molekulový dusík : 
           
Denitrifikační schema:     Ared  + NO3

-  →    N2   +  Aox +  energie 
 
  
C: Vliv důležitých technologických parametrů na nitrifikaci a denitrifikaci systémem 

LentiKats®: 
 
U testovaných odpadních vod byl sledován vliv důležitých parametrů OV na aktivitu (nitrifikač-
ní rychlost) technologie LentiKats ®. Na následujícím obrázku je pak uveden pH. 
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Vliv  pH na nitrifikační rychlost

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8

pH

m
g 

N
-N

H
4/

 h
od

. K
g 

Le
nt

iK
at

s

,5

 
 
 
Dalším důležitým parametrem, který byl také studován je vliv počáteční koncentrace N-NH4

+ na 
aktivitu (nitrifikační rychlost) technologie LentiKats ®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vliv počáteční koncentrace N-NH4 na nitrifikační rychlost tří vzorků 
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U testovaných odpadních vod byl sledován vliv důležitých parametrů OV na aktivitu (denitrifi-
kační rychlost) technologie LentiKats ®. Na následujícím obrázku je pak uveden vliv počáteční 
koncentrace N-NO3

-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vliv počáteční koncentrace  N-NO3 na denitrifikační rychlost
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Testování nitrifikace i denitrifikace probíhalo v následujícím technologickém uspořádání: 
 
 
 

 
 
Jak je vidět z výše uvedeno schématu, je systém LentiKats® provozován kontinuálně 
v uspořádání nitrifikace (oxická část) a denitrifikace (anoxická část). Toto technologické uspořá-
dání umožňuje lepší využití BSK v denitrifikační části.  
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D:  Selektivní biodegradace: 
  
Byla testována technologie na odstranění ethylenglykolu z cirkulačního chladícího okruhu firmy 
Silon a.s.. Byla požita technologie s imobilizovaným mikroorganismem Fusarium proliferatum. 
Se změnou výrobního programu nebyla tato technologie realizována.  
 
III. Závěr: 
 
Technologie LentiKats byla provozována na několika typech OV. Stručný přehled základních 
technologických parametrů technologie LentiKats® v závislosti na typu testované OV jsou uve-
deny v následujícím přehledu: 
 
1) OV vyznačující se vysokou koncentrací N-NH3, N-NO3 (50-600 mg/l) a vysokou hodnotou 

BSK (500 - 10.000 mg/l):  
 
Z oblasti tohoto typu OV byly provedeny testy s OV z kafilerie ASAP Věž u HB a kuřecích jatek 
Rabbit Trhový Štěpánov. Provozovány byly kontinuální modely zpracovávající 20-100 l 
OV/den. V případě kafilerie ASAP Věž u HB se zpracovávala surová OV odtékající přímo 
z technologie výroby masokostní moučky, v případě Rabbitu pak surovou OV po flotaci. 
V systému byly udržovány konstatní hodnoty pH v rozmezí 6-7 a konstatní koncentrace 
rozpuštěného kyslíku na hodnotě okolo 1-1,5 mg/l. Na testy byl použit systém s průtočnými, 
míchanými reaktory. 
 
2) OV vyznačující se vysokou koncentrací N-NH3, N-NO3 (50-2800 mg/l) a nulovou (nízkou) 

hodnotou BSK:  
 
Z oblasti tohoto typu OV byly provedeny testy s OV odpadajících z jednotlivých výrobních 
technologií Chemopetrol Litvínov. Provozovány byly kontinuální modely zpracovávající 20-100 
l OV/den. V systému byly udržovány konstatní hodnoty pH v rozmezí 6-7 a konstatní 
koncentrace rozpuštěného kyslíku na hodnotě okolo 1-1,5 mg/l. Na testy byl použit systém s 
průtočnými, míchanými reaktory. 
 
V následující tabulce je uveden stručný přehled lokalit, koncentrací, zařízení a délky 
provozování jednotlivých modelů. 
 

Lokalita Koncentrace N-NH3 
(mg/l) 

Zařízení Doba provozování   

ASAP Věž u HB     50- 600            kontinuální nitrifikace   
a denitrifikace 08/2001- 06/2003  

Rabbit Tr. Štěp 50-200             kontinuální nitrifikace   06/2002- 09/2002  

ICN Roztoky          50-300             kontinuální nitrifikace   04/2003- 08/2003 

Chemopetrol Litvínov 50-28000           kontinuální nitrifikace   
a denitrifikace           03/2002- 06/2003 

 
Vyhodnocením všech experimentálních dat dlouhodobých experimentů byly zjištěny následující 
skutečnosti: 

- technologie LentiKats® umožňuje intenzifikaci nitrifikačních a denitrifikačních procesů 
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- technologie LentiKats® přináší úsporu investičních a provozních nákladů 

- technologie LentiKats® umožňuje regulaci procesu, zařazení nitrifikace před 
 denitrifikaci, snížení nákladů na regeneraci kalu a likvidaci, kontinuální způsob 
 provozování 

- nitrifikační i denitrifikační systém LentiKats® vykazuje vyšší odolnost proti vnějším 
inhibičním  vlivům (změny pH, vyšší koncentrace dusíkatých látek, vyšší koncentrace toxický 
látek-těžké kovy) 

- technologie LentiKats®  vykazuje nízkou produkci volné biomasy (kalu) 
 
 
MEGA a.s. 
Sídlo: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, CZ 
Pracoviště membránových procesů: Pod Vinicí 83, 471 27 Stráž pod Ralskem, CZ 
 
Tel.: +420 888 100, +420 888 300 
Fax: +420 888 102, +420 888 302 
e-mail: radek.stloukal@mega.cz; market@mega.cz
www.mega.cz 
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Použití EVH filtru jako třetí stupeň čištění 
 
Ing. Oldřich Šamal, EVH s.r.o., Masná 5, 602 00  Brno 
tel./fax:543 254 948-9, e-mail: samal@evh.cz 
 
ÚVOD 
 
Jedním ze zpřísňovaných  parametrů kontroly vyčištěných odpadních vod , kterému se 
budeme muset daleko více věnovat  je koncentrace fosforu.   
 
Odstraňování fosforu chemickým srážením je známá metoda uplatňovaná při čištění  
odpadních vod  již řadu let. S chemickým srážením na biologické čistírně odpadních vod 
se většina z účastníků tohoto semináře již potkala. Je nezbytné si ale uvědomit, že i  
velmi dobře vyprojektovaná a provozovaná čistírna odpadních vod může spolehlivě do-
sáhnout koncentrace fosforu ve vypouštěné vodě v hodnotách od 1 mg.l-1 výše, ale nelze 
předpokládat, že by bylo reálné dosáhnout trvale hodnot pod 1 mg.l-1. Důvodem je sku-
tečnost, že v koncentracích pod 1 mg.l-1 se tyto hodnoty blíží chemické rovnováze roz-
pustnosti vznikajících sraženin. Důsledek pak je, že má-li se dosáhnout minimálních 
koncentrací fosforu ve vypouštěné vodě, musí být proces srážení veden v přísně opti-
málních podmínkách, což není v současných aktivačních systémech reálné. Pak nastupu-
je třetí stupeň čištění. 
 
Třetí stupeň čištění biologicky vyčištěných odpadních vod není věc nová. V každém 
případě se instalací třetího stupně, ale jedná o další investice i další provozní náklady, 
což není žádnému investorovi nebo provozovateli čistírny příjemné. O to důležitější  
volba systému pro třetí stupeň bude. Vývoj v požadavcích na kvalitu biologicky vyčiště-
né odpadní vody jednoznačně ukazuje, že se v budoucnosti bez třetích stupňů čištění 
neobejdeme. Je jen otázkou, jaký třetí stupeň čištění použijeme. 
 
Jednou z možností použití  pro  třetí stupeň čištění je EVHfiltr 
 
EVHfiltr je reaktorová čistírna umožňující přesné nastavení fyzikálně-chemického pro-
cesu srážení, což znamená, že v průběhu procesu si automatický systém upravuje hodno-
tu pH čištěné vody, přesně dávkuje chemikálie v nastavených hodnotách, podle předem 
odzkoušených postupů, kontrolovaně provozuje filtraci jemných sraženin, má kontrolo-
vaný a přesně řízený odběr sraženin ve formě kalu, automatickou regeneraci filtrační 
náplně bez produkce prací vody. Další výhodou je poměrně malá zastavěná plocha celé-
ho zařízení, minimální nároky na elektrickou energii a zcela automaticky řízený provoz, 
který vyžaduje obsluhu pouze pro doplňování chemikálií nebo odstranění případné poru-
chy, která je hlášena na centrální dispečink nebo přímo obsluhovateli čistírny. 
 
EVHfiltr jako třetí stupeň čištění biologicky vyčištěných odpadních vod je v současné 
době zkoušen a vyhodnocován díky pochopení a spolupráci  pracovníků Vodárenské 
akciové  společnosti,  a.s. v Brně. 
EVHfiltr o výkonu 1 l.s-1 čištěných odpadních vod  je jako třetí stupeň čištění  instalo-
ván  na  biologické čistírně v Boskovicích, kde je a ještě bude podrobován  zkouškám 
při různých procesních podmínkách. 
 
Stávající charakteristika odpadní vody z ČOV Boskovice  určená pro terciární stupeň 
čištění je dána hodnotou CHSK 20 – 30 mg.l-1, hodnota fosforu 3 až 5 mg.l-1. Podrobný 
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popis plánu zkoušek a volba procesních postupů není předmětem této přednášky, ale o 
směru  postupu takových zkoušek je hovořeno v další přednášce na tomto semináři a to i 
ve vazbě  na problematiku odstraňování složek dusíku.  
 
Výsledkem zkoušek bude stanovení optimální doby zdržení pro perikinetickou fázi koa-
gulace, doby pro ortokinetickou fázi, celkové doby zdržení, ověření vlivu změny hodnot 
pH  ve vstupní vodě, a to vše v závislosti na kvalitě odtoku terciálně dočištěných odpad-
ních vod, neboť s tím budou souviset i provozní náklady. Při relativně minimálních dáv-
kách koagulantu jsou uvedené podmínky velmi důležité, aby bylo reálné stanovit pravi-
dla, za jakých bude třetí stupeň čištění s EVHfiltrem optimálním zařízením biologických 
čistíren. 
 
Součástí zkoušek je rovněž ověření několika typů koagulačních činidel, vhodnost použití  
flokulačních činidel, a to vše za účelem stanovení ekonomicky nejvhodnějšího způsobu 
odstraňování fosforu z biologicky vyčištěných odpadních vod. 
 
Přednáška byla dlouhodobě připravována se zaměřením na tento seminář s tím, že bude  
publikovat dosažené výsledky a vše, co je výše uvedeno, že bude, „mělo být“, hotovo. 
Několik úplně obyčejných problémů, jako bylo dlouhodobé onemocnění jednoho 
z programátorů zkoušek a mrazy, které se dostavily začátkem roku 2005, nám neumož-
nily celý  program zkoušek realizovat, dokončit a vyhodnotit tak, aby výsledky mohly 
být účastníkům tohoto semináře  seriozně předneseny.  
 
Dílčí výsledky, které máme,  nás vedli k tomu, že i když nejsou zkoušky ukončeny, je 
reálný předpoklad, že výsledky budou zajímavé a že bude reálné EVHfiltr použít pro 
předpokládaný záměr. Proto je cílem této přednášky účastníky semináře se zařízením 
seznámit, v případě zájmu nebude problémem po dohodě s organizátory semináře věno-
vat zařízení chvíli času a zkušební zařízení si na místě prohlédnout. Dosažené výsledky 
budeme určitě publikovat při nejbližší příležitosti na některém ze seminářů nebo konfe-
rencí, na kterých se budou dnešní organizátoři podílet. 
 
Popis technického  řešení   
 
Základem systému třetího stupně čištění odpadních vod EVHfiltrem je reaktor  
s příslušenstvím zahrnujícím elektrorozvaděč s elektroinstalací celého provozního sou-
boru, jistícím a řídícím systémem, potřebnými čidly a průtokoměrem, elektropohony, 
čerpadly apod. včetně jejich zapojení. 
 
Přívod silové části (jednoho kabelu) pro elektrické napájení EVHfiltru bude provozova-
telem přiveden do místa umístění vlastního rozvaděče s ovládacím panelem.  

Odpadní voda z retenční  nebo dosazovací nádrže je dopravována do EVHfiltru. Fyzi-
kálně-chemickým procesem koagulace, flokulace, následné  filtrace, případně sorpce a  
sedimentace kalu dochází k dočištění odpadních vod a separaci vzniklého kalu. 

Výše uvedeným procesem je dosahováno snížení hodnot znečištění vyjádřených, zejmé-
na hodnotami CHSK, BSK5. Zvláštním zaměřením tohoto typu čistírny je sledováno sní-
žení koncentrace fosforu ve vyčištěných odpadních vodách.  
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Popis  souboru zařízení dle schématu: 
 
Zásobní nádrž, kterou může být dosazovák 1, je vybavena čerpadlem 2 a systémem hla-
dinových sond 3, ovládajících automatický provoz samostatně, automaticky pracujícího 
zařízení třetího stupně čistírny odpadních vod.  
  
 
Popis technologického procesu a funkce jednotlivých aparátů 
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Voda z retenční nádrže 1 je dopravována ponorným čerpadlem 2 přes trubkový flokulá-
tor 4 do EVHfiltru. Na základě impulsu sondy 3 je spuštěno čerpadlo 2 vody z retenční 
nádrže a současně je uvedeno do funkce veškeré příslušenství EVHfiltru, včetně systému 
měření, řízení a prvků automatizace.  
 
Do flokulátoru 4 jsou z přípravných nádrží chemikálií, systému chemického hospodář-
ství, dávkovacími čerpadly 5, 6, 7 a 8 dávkovány chemikálie tj. koagulant, neutralizační 
činidlo, případně i pomocný flokulant. V případě potřeby lze dávkovat i dezinfekční 
prostředek – například chlornan sodný. 
 
Pro standardní použití, pro srážení fosforu lze předpokládat pouze dávkování koagulan-
tu, ale nelze vyloučit i dávkování neutralizačního činidla, aby bylo dosaženo konstantní 
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a definované hodnoty pH odpadní vody, což se týká nejčastěji malých čistíren, kde 
v průběhu dne dochází ke změnám v koncentracích znečištění i hodnoty pH. Při odstra-
ňování fosforu na minimální hodnoty je hodnota pH  jednou  z důležitých  veličin, pro-
ces srážení ovlivňujících. Z tohoto důvodu je dávkovací čerpadlo neutralizačního činidla 
řízeno tak, aby automaticky drželo konstantní hodnotu pH čištěné vody. 
 
Dávkovací čerpadla jsou v chodu trvale (po celou dobu chodu čerpadla v retenční nádr-
ži, které je základním řídícím členem systému automatizace provozu), pokud je nezablo-
kuje čidlo oznamující nedostatek příslušné chemikálie. V okamžiku nedostatku chemiká-
lie je hlášena porucha signalizací na panelu, případně i houkačkou. Čidlo, kontrolující 
množství chemikálií je součástí dodávky dávkovacího čerpadla a je zapojeno do řídícího  
systému EVHfiltru. 
 
Z flokulátoru 4, kde v jeho přední části dochází k první, perikinetické fázi koagulace, 
natéká  nadávkovaná voda do koagulačního a flokulačního prostoru A reaktoru. 

Pro každý proces srážení je třeba volit po perikinetické fázi koagulace potřebnou dobu 
zdržení nezbytnou pro vytvoření vločky v druhé, ortokinetické fázi koagulace. Z tohoto 
důvodu se volí potřebná velikost flokulátoru, který je někdy doplněn předkoagulační 
nádrží.  
 
Voda s vločkami následně natéká do čiřícího prostoru B reaktoru, kde dochází ke shlu-
kování vzniklých vloček do větších agregátů vytvářejících vločkový mrak, ze kterého 
pak těžké vločky ve formě kalu následně sedimentují. 
 
Kal sedimentující do kalového prostoru C reaktoru je automaticky na základě časového 
impulsu čerpadla 18 s elektroarmaturou 19 vypouštěn k dalšímu zpracování mimo EVH-
filtr do systému kalového hospodářství čistírny. 
  
Základní časování chodu čerpadla je nastaveno tak, aby doba chodu čerpadla byla cca 5 
minut a prodleva k dalšímu spuštění cca 20 minut. Časování je ve funkci po celou dobu 
chodu EVHfiltru. Při přerušení chodu EVHfiltru z důvodu nedostatku vody, chemikálií 
nebo poruchy, se nastavené intervaly mohou nebo nemusí nulovat. Čerpadlo 18  
s elektrouzávěrem 19 musí být vzájemně propojeno tak, aby čerpadlo bylo spuštěno až  
po otevření armatury a vypnuto před jejím zavřením. 
 
Kalový prostor reaktoru je vybaven shrabovákem kalu 10 s pohonem 11, kterým je kal 
zahušťován a následně dopravován z obvodu kalového prostoru reaktoru 
k odkalovacímu potrubí. Shrabovák je v chodu po celou dobu chodu čerpadla 2 surové 
vody v retenční nádrži. 
 
Z čiřícího prostoru B, reaktoru postupuje voda vločkovým mrakem a následně přes plo-
voucí filtrační vrstvu D, tvořenou napěněnými polystyrénovými kuličkami. Ve filtrační 
vrstvě dochází k zachycení jemných vloček kalu uniklých z vločkového mraku a vyčiš-
těná voda následně vstupuje do akumulačního prostoru E vyčištěné vody a postupně  
gravitačně přepadá do potrubí odtoku. 
 
Voda v akumulačním prostoru E slouží pro regeneraci filtrační vrstvy. Regenerace je 
prováděna proudem vyčištěné vody z prostoru E, přes filtrační vrstvu D, do prostoru B a 
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následně vzduchové kapsy F. K regeneraci se využívá vzduchová kapsa F vytvořená  
vestavbou u pláště reaktoru.  
 
Regeneraci filtrační vrstvy ve správnou dobu zabezpečují dva systémy. Jeden na základě 
časového impulsu, druhý na základě zjištěné tlakové ztráty vzniklé kolmatací filtrační 
vrstvy. Základním provozním prvkem regenerace je její řízení na základě časového im-
pulsu, vždy po cca 4 hodinách provozu zařízení. Doba mezi regeneracemi je volitelná a 
vždy vychází z provedených zkoušek nebo zkušeností. V daném okamžiku je otevřena 
elektroarmatura 20, kterou je vypuštěn vzduch ze vzduchové kapsy F. Voda z prostoru E 
reaktoru, protéká vrstvou D a prostorem B do vzduchové kapsy F a klesající proud vody 
z akumulačního prostoru E propere filtrační náplň. Regenerace trvá cca 15 vteřin, po 
této době se armatura 20 uzavře. 
 
Již v průběhu regenerace filtrační vrstvy je pomalým připouštěním vzduchu dodávaného 
kompresorem 14, se solenoidovýn ventilem 15, do vzduchové kapsy vytláčena voda  
zpět do koagulačního prostoru B reaktoru k přečištění.  
 
Kompresor 14 je samostatným funkčním celkem s vlastním elektrickým jištěním,                      
samostatnou regulací tlaku a elektricky je připojen do rozvaděče EVHfiltru. Kompresor 
je trvale (po zapnutí hlavního vypínače na rozvaděči EVHfiltru) v chodu, tj. má stále 
natlakovanou nádrž. Dodávka vzduchu do kapsy F reaktoru je zahájena po otevření so-
lenoidového ventilu 15. Množství vzduchu dodávaného z kompresoru do kapsy F reakto-
ru, je nastaveno ručním regulačním ventilem 16 a kontrolováno průtokoměrem vzduchu 
17. Průtok vzduchu se v průběhu provozu nemění.  
 
Okamžik zahájení napouštění vzduchu do kapsy F je dán otevřením ventilu 15, který je 
otevřen po sepnutí čidla 12 - kratší sonda, (sepnutí obvodu vodou proti kostře) a uzavřen 
po rozepnutí čidla 13 - delší sonda, tj. v okamžiku, kdy hladina vody vytlačené vzdu-
chem klesne pod čidlo 13.  
 
Pozn.: Napouštění vzduchu probíhá již následně po zahájení regenerace, kdy do kapsy F 
začne natékat voda. V systému dodávky vzduchu je zvoleno potřebné zpoždění funkce 
sond (hysteréze), aby nenastalo kmitání vlivem „vlnobití“ při regeneraci.  
 
V případě, že dojde k nepředpokládaně rychlé kolmataci filtrační vrstvy D před dosaže-
ním časového intervalu regenerace, dochází k nárůstu tlakové ztráty vlivem vzniklého 
odporu, což vyvolá sepnutí čidla 21, tj. sepnutí obvodu vodou. Tento impuls je pokynem 
pro provedení regenerace stejně, jak je výše uvedeno při časovém impulsu. 
 
Oba systémy pracují na sobě nezávisle, ale ani jeden z uvedených systému není uveden 
do chodu, dokud není vzduchem naplněna kapsa F. Proto je systém regenerace blokován  
do naplnění vzduchové kapsy vzduchem. V případě nouze lze kapsu ručním zásahem 
rychleji naplnit vzduchem tak, aby mohlo k regeneraci dojít. 
Indukční průtokoměr 9 je součástí systému měření, řízení a regulace. Průtokoměr se volí 
podle požadavku provozovatele a to se zapisovačem nebo bez zapisovače.  
 
Pro celkové vypuštění reaktoru, pro potřeby revizí nebo údržby EVHfiltru,  je osazena 
na výpusti ručně ovládaná armatura 22.  
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Specifikace strojů a zařízení (viz schéma). 
 
Specifikace je uvedena pro možnost seznámit se s EVHfiltrem, jeho příslušenstvím a 
vytvořit si tak představu o funkci a činnosti systému. 
 

Pozice Název zařízení 
1 retenční, homogenizační jímka nebo dosazovací nádrž 
2 čerpadlo surové vody, 400V, 1,5 kW  
3 sonda měření výšky hladiny , řízení podle čtyř hladinových úrovní 
4 flokulátor 
5 dávkovací čerpadlo, Q = 2,5 l.h-1

6 dávkovací čerpadlo,  Q = 1,4 l.h-1

7 dávkovací čerpadlo,  Q = 19 l.h-1

8 dávkovací čerpadlo,  Q =1,4 l.h-1

9 indukční průtokoměr čištěné vody 
10 shrabovák kalu 
11 pohon shrabováku , 400V, 0,18 kW 
12 sonda (kratší) otevření přívodu vzduchu 
13 sonda(delší) zavření přívodu vzduchu 
14 kompresor  240V,  1,1  kW 
15 solenoidový ventil 
16 ruční regulační ventil vzduchu 
17 průtokoměr vzduchu     
18 čerpadlo pro odvod kalu, 400V,  1,1 kW 
19 elektrouzávěr  potrubí kalu 
20 elektrouzávěr vzduchu 
21 sonda tlakové ztráty 
22 ručně ovládaná vypouštěcí armatura 
23 ručně ovládaný kohout 
24 ručně ovládaný kohout 
25 vzorkovací kohout 
26 armatura regulace průtoku 

 
 
ZÁVĚR 
 
Odstraňování fosforu z biologicky vyčištěných odpadních vod je provozovately čistíren  
věnována pozornost již řadu let. Se stále rostoucími nároky na zbytkové koncentrace  
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách, rostou i nároky na koncová zařízení čistí-
ren, která jsou schopna požadované zbytkové koncentrace zajistit. Jedním ze zařízení 
pro odstraňování fosforu na minimální hodnoty je EVHfiltr, který byl odborné veřejnosti 
touto přednáškou představen.  
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ABSTRACT 
 
The process of biological denitrification can be used to remove nitrogen from wastewater 
when the nitrogen is predominately in the form of nitrate. Nitrogen is present in raw 
wastewater primarily in organic and ammonium-nitrogen form and must be converted 
(nitrified) to an oxidized form (nitrate) before biological denitrification can take place. 
Denitrification process takes place in suspended growth system as well as attached growth 
systems. The packed bed comes in many forms with differing types of media and modes of 
operation. The described elimi-NITE system achieves nitrate-nitrogen removal levels below 1 
mg/l. 
 
ÚVOD 
 
Odstraňování dusíku z vody probíhá třemi různými cestami. První „fyzikální“ cesta je odstra-
nění nerozpuštěných látek včetně dusíku z vody, což lze provést pomocí filtrace, sedimentace 
či na základě elektrochemických metod. Druhý „chemický“ způsob je založen na flotaci, koa-
gulaci, flokulaci či biologickém odstraňování. Pro získání co nejlepšího výsledku je třeba oba 
dva výše zmíněné přístupy vhodně kombinovat. Třetí způsob je biochemický pomocí biolo-
gické denitrifikace.  
Proces biologické denitrifikace slouží k eliminaci dusíku z odpadních vod, které se nachází ve 
formě dusičnanů a dusitanů. Dusík se v surové odpadní vodě vyskytuje v organické či amoni-
akální podobě, a proto musí být před biologickou denitrifikací přeměněn na dusitany. Jelikož 
při procesu denitrifikace dochází k veškeré spotřebě uhlíku (organické znečištění) obsaženého 
ve vodě, je důležité přidávat externí zdroj uhlíku, který slouží k podpoře růstu denitrifikačních 
mikroorganismů.  
Podle formy přítomnosti mikroorganismů rozlišujeme dva způsoby biologické denitrifikace. 
První je založen na volném rozptýlení mikroorganismů v suspenzi (např. promíchávané nádr-
že), zatímco druhý je založen na imobilizaci mikroorganismů na nějakém pevném nosiči 
(např. pevné filtrační lože). Denitrifikace je závislá na chemických a mikrobiologických pod-
mínkách, které se mohou pro jednotlivé systémy lišit. 
Navržený denitrifikační filtr umožňuje nejen snížení odtokových koncentrací dusičnanového 
dusíku pod 1 mg/l, ale i téměř úplné zachycení nerozpuštěných látek.   
  
DENITRIFIKACE V SYSTÉMECH S IMOBILIZOVANOU BIOMASOU 
 
Mezi systémy s imobilizovanou biomasou patří průtočné filtrační denitrifikační lože. Fyzikál-
ně lze toto lože přirovnat k pískovým filtrům. 
Denitrifikační mikroorganismy se přichycují na filtračním médiu, které slouží jako podpůrný 
systém k jejich nárůstu. Zdroj uhlíku jako např. methanol, ethanol, kyselina octová, melasa 
atd. je přidáván do vody před vstupem do filtračního média. Tento způsob denitrifikace má 
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výhodu v tom, že poskytuje nezbytné hydraulické zdržení pro uskutečnění biologické reakce. 
Typickým filtračním médiem je křemičitý materiál. Ve filtračním loži dojde k zachycení ne-
rozpuštěných látek a dále zde může docházet k nárostu denitrifikačních organismů.  
Bublinky dusíku jsou periodicky uvolňovány z filtračního media pomocí zpětného proplachu 
trvajícího několika minut. Tento proces připomíná bouřlivý var. Frekvence zpětného propla-
chu  by neměla být kratší než jednu hodinu. Obvykle filtr potřebuje propláchnout 1x za 4-8 
hodin, což ovšem závisí na množství dusíku v neupravené vodě. Proplachování probíhá ob-
vykle periodicky v nastaveném časovém intervalu. Po proplachu dochází ke snížení ztráty 
hydraulického tlaku filtru a tedy ke snížení hladiny vody nad filtrem. Pokud ovšem hladina 
vody ve filtru překročí daný limit i po zpětném proplachu, znamená to, že filtr je zanesen a 
musí následovat pročištění celého filtru.  
 
ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍHO MÉDIA 
 
Ve filtru se postupně akumulují nerozpuštěné látky včetně dusíku. Pročištění filtru probíhá 
zpětným proplachem provzdušněnou vodou. Se zachycenými částicemi se však odstraňuje i 
biomasa. Z důvodu zachování části biomasy, a tím i denitrifikačních mikroorganismů, není 
vhodné úplné pročištění filtračního média. Propláchnutí filtračního média (včetně ztráty bio-
masy) má za následek pokles denitrifikačních schopností. Nárůst denitrifikačních schopností 
na původní úroveň vyžaduje určitý čas. Během této doby je schopnost filtru denitrifikovat 
čištěnou vodu snížená. Z tohoto důvodu je výhodnější používat několik menších filtrů než 
jeden velký. Za normálních podmínek je obvyklé pročištění filtru za 1-5 dní, což je srovnatel-
né se standardními systémy filtrů,  které odstraňují pouze nerozpuštěné látky. 
 
NÁVRHOVÉ PARAMETRY 
 
Při návrhu filtru se musí vzít v úvahu množství nerozpuštěných látek ve vodě, kinetika denit-
rifikace a frekvence uvolňování plynného dusíku. Hydraulické zatížení se navrhuje na rozme-
zí 2,5-5 m3/m2.hod. Dalším návrhovým parametrem je doba kontaktu vody s filtračním medi-
em při prázdném reaktoru. Uvažuje se čas min. 30 minut. Denitrifikační rychlost může být též 
vyjádřena v množství dusíku odstraněného z jednotkové plochy či objemu. Doporučuje se 
zvolit maximálně 2,4 kg odstraněného dusíku na m2 za den či maximálně 1,1 kg na 1 m3 za 
den. Délka filtračního cyklu se uvažuje v rozmezí 24 až 120 hodin. Tato doba je závislá jak na 
obsahu nerozpuštěných látek, tak na rychlosti růstu nových bakterií v denitrifikačním procesu. 
 
ZDROJ UHLÍKU, DÁVKOVÁNÍ, ŘÍZENÍ PROCESU 
 
Nejběžnější uhlíkový substrát používaný při biologické denitrifikaci je methanol, protože je 
dostupný, levný, s příznivou produkcí kalu, málo těkavý a bez obsahu dusíku a fosforu. Běžná 
dávka je cca 1,4 kg methanolu na 1 kg dusíkatého znečištění. Způsob dávkování methanolu 
může být buď manuální, regulace podle množství čištěné vody nebo podle koncentrace dusíku 
ve vodě. Ruční dávkování methanolu má nevýhody v tom, že se nedá dostatečně pružně rea-
govat na změnu množství přitékající vody a na změnu koncentrace dusíku ve vodě, což má za 
následek, že nastávají případy, kdy je methanolu ve vodě málo a tudíž dochází k redukci 
množství denitrifikačních organismů. Naopak pokud je ve vodě methanolu příliš může se zvý-
šit biochemický požadavek na dodávku kyslíku. 
Dalším možným způsobem dávkování je kontrola množství methanolu na nátoku. Výhodou je 
odstranění vlivu množství přitékající vody na koncentraci methanolu. Při změně koncentrace 
dusíku ve vodě je však třeba manuální regulace se všemi výhodami i nevýhodami. 
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S příchodem spolehlivých dusíkatých analyzátorů a standardních kontrolních metod může být 
regulace methanolu založena pouze na množství dusíkatého znečištění ve vodě přitékající do 
reaktoru. Tento typ dávkování má výhodu v tom, že dostatečně pružně reaguje na změny 
množství dusíkatého znečištění v nátoku a téměř zcela vylučuje možnost předávkování nebo 
nedostatečné nadávkování methanolu. 
 
POPIS PROUDĚNÍ V BĚŽNÉM DENITRIFIKAČNÍM FILTRU 
 
Voda včetně přidaného uhlíku (např. v podobě methanolu) na vtoku se rovnoměrně rozděluje 
do jednotlivých filtračních jednotek pomocí otvorů ve stěnách. Rovnoměrnost rozdělení je 
zajištěna pomocí stavítek v každém otvoru. Po průtoku těmito otvory se voda dostává do dis-
tribučního kanálu zajišťující rovnoměrnou distribuci vody, která prochází filtrem. Voda nej-
prve protéká filtračním mediem z hrubého písku, dále přes vrstvu sloužící k zabránění vypla-
vení filtračního media v podobě štěrku s obráceným uložením (dle velikosti zrn) a poté vstu-
puje do dvojité paralelní podzemního drenáže, která ji svádí do postranního sběrného kanálu. 
Odtud voda proudí skrz směrovací ventil do sběrné nádrže. Z této nádrže se potom voda pře-
padem dostává  pryč do odtokového kanálu.   
 
ŘÍZENÍ PROCESU FILTRACE 
 
Jako nejméně nákladná regulace procesu filtrace se používá rozdělení průtoku a režim rozdíl-
né hladiny. Rozdělení vody vstupující do čistícího procesu mezi jednotlivé filtrační jednotky 
je popsáno výše. Díky akumulaci nerozpuštěných látek ve filtru spolu s dusíkem vzniklým při 
biologické denitrifikaci dochází ke zvětšení hydraulické tlakové ztráty filtru, čímž dochází 
ke zvýšení hladiny vody v reaktoru. Při limitním zvýšení hladiny vody je spuštěn zpětný pro-
plach filtru, čímž dojde i k odstranění vytvořeného plynu. Filtr se uzavře asi na 5 minut a 
spustí se reverzní čerpadla, která ženou vodu v protisměru do dvojité paralelní podzemní dre-
náže a do filtračního media.  
Pokud systém vyhodnotí, že je třeba filtr proprat včetně odstranění pevných látek zahájí se 
následující proces. Opět se spustí reverzní čerpadla, která ženou vodu do filtračního media 
tak, že dojde k obrácení toku. Ke zvýšení účinnosti se přidává do vody vzduch. Látky vypla-
vené na povrch (pevné látky včetně biomasy) pak přepadem odtékají do distribučního kanálu 
a odkud odtékají dále k dalšímu zpracování.   
Další metoda řízení filtrace je založena na udržování konstantní hladiny. V tomto případě 
dochází k řízení množství vtokové vody do jednotlivých filtrů tak, aby byla zachována kon-
stantní hladina vody nad filtračním mediem. Výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že nedo-
chází k rozdílnému prokysličování vody při přepadu vody z distribučního kanálu na filtrační 
medium. Samotné řízení zpětného proplachu pak závisí na množství přítokové vody. 
 
PRANÍ FILTRU 
 
Rozdělujeme dva způsoby praní filtru. úplný prací cyklus a dílčí prací cyklus. Sekvence úpl-
ného zpětného proplachu spočívá v odstavení filtru, praní filtru nejprve vzduchem po dobu 1-
2 min., poté praní směsi vzduchem a vodou po dobu 15 min a nakonec vodou po dobu 5 mi-
nut. 
Díky působení denitrifikačních organismů dochází k hromadění plynů ve filtru. Tyto plyny 
mohou značně redukovat průtočnost filtru. Z tohoto důvodu musí být průběžně odstraňovány. 
Jejich odstraňování probíhá v tzv. dílčím pracím cyklu, který trvá přibližně 2-5 minut. Tyto 
dílčí proplachy mohou být spouštěny buď v časových intervalech nebo na základě výšky hla-
diny nad filtračním mediem. Vždy záleží na konkrétních podmínkách. 
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Obr. 4: Blokové schéma procesu elimi-NITETM 
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