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Křtinský a Jedovnický potok – znečištění a zdroj pitné vody 
 

Ing. Eva Gruberová 
 

Správa CHKO Moravský kras 
 
 
Abstrakt 
 
Příspěvek se zabývá problematikou ochrany vod v povodí Jedovnického a Křtinského potoka, 
odvodňující střední část CHKO Moravský kras. Potkává se zde několik antropogenních vlivů, 
které negativně působí na ochranu bioty, jeskyní a ochranu zdroje pitné vody. Příspěvek se 
snaží dát do souvislosti dostupné aktuální a dřívější výzkumy o kvalitě vod na zmíněných 
vodních tocích. Přestože se o problémech souvisejících s kvalitou vody v Jedovnickém a 
Křtinském potoce hovoří již dlouho, je tento problém stále aktuální, protože bohužel k žádnému 
zlepšení stále nedochází.  
 
 
Úvod 
 
Voda je jedním z hlavních činitelů, které utvářely a stále utváří krajinu Moravského krasu. 
Složitost hydrologie krasového území vyžaduje, abychom kvalitě vod věnovali zvýšenou 
pozornost. V důsledku vysoké propustnosti území se většina přitékajících povrchových toků na 
hranici vápence ztrácí do podzemí. V podzemí vytváří síť podzemních toků, která je 
v některých místech již prozkoumaná, v jiných místech zcela neznámá. Podzemní toky jsou 
dotovány především vodami z povrchových zdrojů a znečištění nesené v těchto povrchových 
tocích se vzhledem k tomu, že voda není filtrována přes půdní vrstvy, může šířit na velké 
vzdálenosti.   
Křtinský potok se svým přítokem Jedovnickým potokem odvodňuje střední část Moravského 
krasu. Křtinský potok protéká neprozkoumaným jeskynním systémem, ze kterého jsou známy 
pouze dílčí části. V blízkosti portálu jeskyně Býčí skála se do něj po své podzemní pouti 
pravostranně vlévá Jedovnický potok. Ten protéká významným jeskynním systémem, z 
podstatné části již prozkoumaném.  
Kvalita vod v Jedovnickém a Křtinském potoce je ovlivňována řadou faktorů. Ochrana těchto 
vod je významná nejen z hlediska ochrany přírody, ochrany jeskyní a vodní bioty, ale i 
z hlediska ochrany zdroje pitné vody.  
 
Jedovnický potok 
Jedovnický potok přitéká na krasové území od Senetářova, kde pramení a u obce Rudice se 
propadá do podzemí, kde vytváří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice Rudické 
propadání – Býčí skála. Propadá se v NPP Rudické propadání kaskádovitými vodopády do 
hloubky cca 90 m a po dosažení spodního patra vytváří aktivně protékaný jeskynní koridor o 
délce 13 km. V podzemí vytváří Jedovnický potok široké chodby a obrovské dómy, jeden 
z nich s názvem Obří dóm je největší podzemní prostorou v Moravském krasu. V jeskyni je 
krápníková výzdoba, v podzemním Jedovnickém potoce žije specifická biota, některá z řad 
troglobiontů a stygobiontů. 
Po své dlouhé pouti Jedovnický potok vyvěrá nedaleko Býčí skály a pravostranně se vlévá do 
Křtinského potoka.  
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Jedovnický potok vytváří jeskynní systém, který si jednoznačně zaslouží patřičnou ochranu 
před faktory, které nepříznivě působí na přirozené prostředí jeskyně. Přes to se však 
prostřednictvím vod Jedovnického potoka dostává do jeskyně antropogenní znečištění, 
související s lidskou činností v současnosti i v minulosti a ovlivňuje negativně nejen jeskynní 
systém, ale i kvalitu vody ve Křtinském potoce. Jedním z těchto faktorů je vypouštění 
přečištěných odpadních vod z ČOV Jedovnice a především ČOV Rudice.  
ČOV Jedovnice je mechanicko-biologická čistírna s terciárním čištěním, která je v relativně 
dobrém stavu. Problémem je především jednotná kanalizace. Kanalizace a objekty na ní jsou 
zatěžovány velkým přísunem balastních vod, což způsobuje hydraulické zatížení a ředění 
odpadních vod přitékajících na ČOV. To má vliv na kvalitu čištění a kvalitu vypouštěných vod 
do vod povrchových. 
Jedním z přítoků Jedovnického potoka těsně před jeho propadáním je „Rudický potok“, což je 
antropogenní tok, dotovaný vodami vytékajícími z rudické čistírny odpadních vod. Vody 
z ČOV Rudice se do Jedovnického potoka vlévají těsně před Rudickým propadáním. ČOV 
Rudice již přesluhuje dobu životnosti a z důvodu nevhodné konstrukce zde dochází k zimním 
haváriím v důsledku zamrzání. Ke špatnému čištění dochází také za vyšších průtoků. V obci je 
jednotná kanalizace, což způsobuje hydraulické přetížení a za vyšších průtoků odtéká voda 
obtokem přímo do odtoku z čistírny. Výsledky oficiálních rozborů z ČOV tomu nenapovídají a 
ukazatele splňují až na malé odchylky limity dané vodoprávním povolením. Dostupné rozbory 
z let 2007 – 2011 ukazují, že kromě jednoho měření v dubnu r. 2007, kdy je překročen limit „p“ 
ukazatele CHSKCr a NL, jsou limity splněny. O kvalitě vody v Rudickém a Jedovnickém potoce 
však máme i další údaje. Kolega z bulharského krasu P. Stefanov v květnu r. 2012 provedl 
hydrochemickou analýzu vod „in-situ“ na Jedovnickém potoce před propadáním a na Rudickém 
potoce. Rudický potok vykazuje v chemických ukazatelích velmi špatné hodnoty, v ukazatelích 
NH4

+, NO3
- a PO4

3- se dle normy ČSN 75 7221 řadí do V. třídy čistoty, což značí velmi silně 
znečištěnou vodu. Jedovnický potok je na tom o něco lépe, ve stejných ukazatelích se řadí do 
třídy IV., tedy vodu silně znečištěnou. Přítok z rudické čistírny ovlivňuje negativně kvalitu 
vody v Jedovnickém potoce především v ukazatelích NO3

-  a PO4
3-. (viz tab. 1) 

 
Tab. 1: Výsledky hydrochemické analýzy „in-situ“ dne 24.-25.5.2012 

  Místo odběru 

Ukazatel 
Jedovnický potok u 

Rudického propadání Potok z ČOV Rudice 
NH4

+
 (mg/l) 1,8 3 

NO3
-
 (mg/l) 55,8 263,5 

NO2
-
 (mg/l) 0,01 0,01 

PO4
3- (mg/l) 1,3 32,9 

Zdroj: P. Stefanov, 2012 
 
Na Jedovnickém potoce před propadáním a na Rudickém potoce byl též v r. 2011 proveden 
hydrobiologický průzkum. Zhodnocení znečištění vody bylo provedeno pomocí zjištěného 
výskytu určitého typu makrozoobentosu a dle zařazení do čeledí byl vypočítán ASPT index. 
Kvalita Jedovnického potoka byla hodnocena indexem 4, který vypovídá o střední až nízké 
kvalitě vody. Kvalita vody v Rudickém potoce byla vyhodnocena indexem 3,5, což indikuje 
nízkou kvalitu vody a horší kvalitu vody, než v Jedovnickém potoce. 
Při spojení těchto dvou měření – chemických dat, které vypovídají o okamžitém stavu vody a 
hydrobiologických dat, které vypovídají o dlouhodobé kvalitě vody - je zřejmé, že kvalita vody 
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na Rudickém a Jedovnickém potoce před propadáním je velmi nízká a působení znečištění je 
dlouhodobou záležitostí.  
V porovnání s tím, že právě vody o této kvalitě se vzápětí propadají do podzemí do jednoho 
z nejvýznamnějších jeskynních systémů v ČR, je tento fakt přinejmenším znepokojivý. 
Podzemní systém je zatěžován fekálním znečištěním, o jehož negativním vlivu můžeme dělat 
pouze odhady. V krasovém podzemí se vyskytuje charakteristická biota, která je 
pravděpodobně citlivá na znečištění a změny v kvalitě vody. Dlouhodobé působení znečištěné 
vody může značně negativně působit na populace jeskynních obyvatelů a celkově na přirozené 
prostředí v jeskyni. 
Kvalita vod v Jedovnickém potoce hraje významnou roli také kvůli ochraně raka říčního, který 
se zde vyskytuje. Je chráněn vyhláškou 395/1992 Sb. jako druh kriticky ohrožený. Rak říční 
vyžaduje dobrou kvalitu vody, především v obsahu rozpuštěného kyslíku. 
Dalším nemalým problémem, který souvisí s Jedovnickým potokem a především jeho přítokem 
z rudické ČOV a ovlivňuje jeskynní systém je zanášení jeskynního systému alochtonním 
materiálem, ukládaným v suchém údolí vedoucím k Rudickému propadání, v průběhu 18. a 19. 
století. Tehdy v obci Rudice fungovala Hugova huť založena hrabětem Antonínem Salmem v r. 
1746 a do suchého údolí nad Rudickým propadáním byl navážen odpadní materiál ze 
zpracování rudy – struska. Huť zanikla v 19. století. Suché údolí dodnes nese název „Ve 
struskách“. V r. 1981 byl do tohoto suchého údolí sveden odtok z nově vystavěné ČOV Rudice, 
čímž vznikla stálá vodoteč. Její běžné průtoky se pohybují v řádech jednotek l/s a struskový 
materiál neodnášejí. Žlíbek „Ve struskách“ je však přirozenou svodnicí povrchového odtoku a 
při deštích a tání sněhu je sem soustředěn větší odtok a dochází k vyšším průtokům, které 
erodují strusku směrem k Rudickému propadání a postupně do jeskynního systému. Tomu 
přispívá i vysoký podélný sklon vodoteče. Ve studii odtokových poměrů prováděnou v r. 2011 
byla vypočítána vymílací rychlost struskového materiálu na cca 0,7 m/s, což odpovídá 
průtokům do 80 l/s. Pro srovnání nutno uvést, že kulminační průtok pětiletého deště je 0,11 
m3/s. 
Uložený materiál je v současné době kryt vrstvou hrabanky a lesní půdy, jejíž vrstva se 
pohybuje v desítkách cm. Celá oblast je porostlá smíšeným lesem s převahou jehličnanů. 
Vzhledem k tomu, že materiál je nestabilní, dochází k častým vývratům. Vývraty mají za 
následek znovuobnažování strusek, které pak díky zvýšeným průtokům jsou odnášeny dále do 
jeskynního systému.  
Všechny výše zmíněné faktory hrají rozhodující roli v problému eroze strusek. Do podzemí již 
bylo odplaveno stovky m3 a další blíže nezjištěné množství je rozplavováno a transportováno 
do jeskynního systému, odhadem se jedná o jednotky tisíc m3.  Struskovými materiály je 
nejvíce zanesen úsek tzv. Starého propadání, tj. od ponoru po Chodbu vzdechů. Přítomnost 
strusek se projevuje především v zanášení hlubokých tůní v puklinových meandrujících 
chodbách a celkovým zjednodušením původně velmi členitého dna jeskyně. Strusky se však ve 
velké míře vyskytují i v dalším úseku Rudického propadání, jsou dokonce zastiženy v jeskyni 
Býčí skála. V tomto jeskynním úseku dochází k zanášení nízkých plochých chodeb, které 
vytvářejí sifonové a polosifonové úseky mezi Obřím dómem a tzv. Velikonočními jeskyněmi. 
Téměř permanentně je zasedimentován polosifon za Obřím dómem, takže je znemožněn 
průzkum a výzkum cca 2 km dlouhého úseku Rudického propadání mezi Obřím dómem a 
Srbským sifonem. Vážným způsobem je tak poškozován druhý nejdelší jeskynní systém v ČR. 
Na stabilitu strusek má vliv především déšť s kritickou dobou trvání. Řešení je dost složité, 
navrhovány byly různé způsoby od odtěžení veškerého struskového materiálu přes zatrubnění 
odtoku z ČOV až po poldr pod obcí.  
Jako nejrozumnější varianta se jeví snížení podélného sklonu toku příčnými stavbami a tím 
snížení rychlosti průtoku.  Realizace takového opatření je značně nákladná a obtížně 
proveditelná 
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Prozatím bylo v loňském roce pouze odtěženo cca 48 m3 struskového materiálnu z náplavu, 
který se nachází přímo před propadáním a je potenciálně první materiál, který by byl při větších 
vodách do Rudického propadání spláchnut. 
 
Křtinský potok 
Křtinský potok protéká Křtinsko-Josefovským údolím, které je součástí NPR Býčí skála, a 
vyskytuje se zde řada povrchových i podzemních krasových jevů, jako vyvěračky, skalní útvary 
a jeskyně. Protéká neznámým jeskynním systémem, ze kterého jsou známy pouze některé 
jeskyně, ve kterých jsou patrny fragmenty Křtinského potoka a jeho přítoků.  Ve Křtinském 
potoce se vyskytuje stabilizovaná populace vranky obecné. V Červeném seznamu ČR (2000) je 
vranka zařazena mezi druhy zranitelné. Legislativně je dle vyhlášky 395/1992 Sb. chráněna 
jako druh ohrožený. Vranka je ohrožována především ničením svého biotopu. Vyžaduje 
kamenité dno, je citlivá na znečištění toku a dostatek kyslíku ve vodě. Slouží tak jako 
bioindikátor kvality vodního prostředí. Je též jedním z předmětů ochrany Evropsky významné 
lokality Moravský kras. 
Dalším faktorem, který podmiňuje kvalitu vody ve Křtinském potoce, je fakt, že povrchové 
vody ze Křtinského potoka jsou cca 2,5 km za soutokem s Jedovnickým potokem využívány 
jako záložní zdroj pitné vody pro město Adamov a obec Babice nad Svitavou. Město Adamov 
používá jako zdroj pitné vody především podzemní zdroje, ty však z dosud neprozkoumaných 
důvodů nelze v poslední době využívat jako v minulých letech, je tedy možné, že podíl 
povrchové vody na zdrojích pitné vody dlouhodobě stoupne. Již v loňském roce se povrchová 
voda podílela na pitné vodě 40% (viz tab.2).  
 

Tab. 2: Poměr využívání zdrojů pitné vody v letech 2009-2012 
Rok povrchová podzemní Poměr  

2009 51600 407663 11% - 89% 

2010 21323 490385 4% - 96% 

2011 36127 508881 7% - 93% 

2012 233279 346826 40% - 60% 
Zdroj: ADAVAK 

 

Přes všechna tato fakta je Křtinský potok paradoxně značně zatěžován. Je přímým recipientem 
vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Křtiny. Dále se do něj přes vody Jedovnického 
potoka dostává znečištění z ČOV Rudice a Jedovnice. Vliv na kvalitu vody ve Křtinském 
potoce má i činnost jeskyňářů v jeskyni Býčí skála, kde pomocí metody hydrotěžby dochází 
k vyplavování jeskynních sedimentů ve velkém množství a je tím měněn plaveninový režim 
Křtinského potoka, což může mít vliv především na vranku obecnou, na hydrobiologii vodního 
toku, ale i na úpravnu vody Adamov vysokým podílem plavenin. 
Z prováděných průzkumů v posledních letech však přes všechny tyto zátěže kladené na vodní 
tok vyplývá, že kvalita vody ve Křtinském potoce je dlouhodobě v dobrém stavu. Kvalitě pitné 
vody nahrává fakt, že v úseku dlouhém 2,5 km dojde v povrchovém Křtinském potoce k 
procesům samočištění a k částečnému odbourání znečištění, které  se sem dostane 
z Jedovnického potoka. Následující rozbory jsou však z profilu, který se nachází až za odběrem 
pitné vody po směru toku. 
Na internetových stránkách ČHMÚ v aplikaci IS Arrow jsou dostupná měření z let 2007-2009. 
Jedním z profilů, který byl měřen, je profil Křtinského potoka nad Adamovem (cca 700 m před 
ústím do toku Svitava). Jsou zde dostupná data z chemických rozborů z let 2007-2009 a 
hydrobiologická data z roku 2009.  
Ze série 27 měření rozborů vod v letech 2007-2009 vyplývá, že mezi ukazatele, které nejvíce 
zhoršují kvalitu vody v Křtinském potoce patří především dusičnanový dusík (dle normy ČSN 
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757221 je v 22% v kategorii III. třídy a v 7% ve IV.třídě čistoty) a celkový fosfor (v 11% ve III. 
třídě čistoty). 
Obsah nerozpuštěných látek vykazuje značné výkyvy. V 78% je v I. třídě čistoty, avšak v 1 
případě ve III. třídě a 1x dokonce až v V. třídě čistoty, což je vůbec nejhorší výsledek ze všech 
hodnocených ukazatelů. Takové výkyvy mohou poukazovat právě např. na jeskyňářskou 
činnost, která do toku vyplavuje abnormálně velké množství plavenin, ale i na vysoké průtoky 
způsobené dešťovými srážkami, které transportují větší množství plavenin, než za běžných 
průtoků. 
Naopak velmi dobré hodnoty vykazuje ukazatel amoniakální dusík, který je ve všech případech 
v I. třídě čistoty a svými hodnotami 0,02-0,27 mg/l se velmi blíží koncentracím vyskytujícím se 
přirozeně v podzemních vodách. V  I. až II. třídě jsou také většinou hodnoceny ukazatele 
organického znečištění – BSK5 a CHSKCr. I ty však vykazují určitě výkyvy do III. i do IV. třídy 
čistoty. 
Z měřených ukazatelů, které nejvíce ovlivňují využitelnost vodního toku pro vodárenské účely 
je v tomto případě obsah termotolerantních koliformních bakterií, které mohou indikovat přísun 
fekálního znečištění, což může mít souvislost s vypouštěním nekvalitně čištěných odpadních 
vod. Tento ukazatel vykazuje značné výkyvy. Dle normy jejich obsah odpovídá v 74% II.třídě 
čistoty, jejich obsah však značně kolísá, od 0 až do 11600 KTJ/100 ml, což už odpovídá IV. 
třídě. (viz přiložený graf). Dle stanoveného limitu v nařízení vlády 61/2003 Sb. pro ukazatel 
termotolerantní koliformní bakterie pro vodárenské toky nevyhovuje tento ukazatel 
stanovenému limitu v žádném roce. Limitní hodnota je překročena o 33-50%. 
Surová voda ze Křtinského potoka je hodnocena pro účely úpravny pitné vody pro město 
Adamov. Rozbor se dělá několikrát do roka, počet a rozsah rozborů závisí na množství 
odebírané vody. Z rozborů poskytnutých ADAVAK z let 2011 a 2012 vyplývá, že voda je 
vhodná k úpravě na vodu pitnou. Surová voda se dle vyhlášky 428/2001 Sb. dělí dle kvality do 
3 kategorií A1-A3, na což poté navazuje doporučený způsob úpravy. Dle výsledků rozborů 
vyplývá, že ve většině chemických ukazatelů lze zařadit surovou vodu do kategorie A1, což 
znamená vodu s nejmenší potřebnou úpravou. Dle bakteriálních ukazatelů se však řadí v 92% 
do kategorie A2, kde už je vyžadována o něco složitější úprava. Mezi tyto ukazatele patří obsah 
termotolerantních koliformních bakterií a enterokoků. Přítomnost těchto bakterií indikuje přísun 
fekálního znečištění. Mezi těmito bakteriemi mohou být přítomny lidské patogeny, jsou proto 
potenciálně pro pitnou vodu nebezpečné. V upravené pitné vodě není přítomnost těchto bakterií 
tolerována. 
Pokud bychom však posuzovali hodnoty z ČHMÚ, v ukazateli termotolerantní koliformní 
bakterie by byla voda zařazena v 19 % až v kategorii A3. Směrnou hodnotu 20 000 KTJ/100 ml 
pro kategorii A3 však nepřesahuje. 
V úpravně vody Adamov dochází k vícestupňové úpravě čiřením (přidává se síran hlinitý), 
filtrací přes aktivní uhlí a nakonec dezinfekce chlorací. Úprava vody by tedy měla být 
vzhledem k její kvalitě dostatečná. To vyplývá i z rozborů upravené pitné vody, kde je obsah 
těchto bakterií na nulové hodnotě a voda ve všech ukazatelích odpovídá normám.  
Výsledky rozborů z ČHMÚ korespondují s výsledky měření P.Stefanova, který prováděl 
měření na vývěru Křtinského potoka. Byly sledovány pouze některé ukazatele. Z nich hodnoty 
konduktivity a NH4

+ řadí do II. třídy a ukazatel NO3
- a PO4

3- do III. třídy. 
Z hydrobiologických dat ČHMÚ, kdy byl prováděn rozbor 2x v roce 2009 vyplývá, že saprobní 
index v jednom případě odpovídá lepší beta-mezosaprobitě (saprobní index 1,6) a v druhém 
případě dokonce horší oligosaprobitě se saprobním indexem 1,5. Jak je vidět, saprobní indexy 
se příliš neliší a indikují dobrou kvalitu vody.  
Další údaje dostupné o Křtinském potoce je hydrobiologický průzkum od RNDr. Jiřího 
Zahrádky z r. 2012. Tento průzkum byl prováděn zejména v souvislosti s jeskyňářskou činností 
a jejím potenciálním negativním vlivem na jakost vody ve Křtinském potoce. Počátek 
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sledovaného úseku byl cca 200 m nad Býčí skálou a konec mostek u penzionu Kamenné kolo 
před Adamovem. Byl zkoumán makrozoobentos, který reprezentuje dlouhodobý stav vody. 
Tento průzkum prokázal, že Křtinský potok je osídlen kvalitativně i kvantitativně bohatě 
rozvinutým společenstvem makrozoobentosu indikujícím minimální antropický vliv. Index 
saprobity je ve všech sledovaných lokalitách podobný, od 0,97 do 1,04, což zařazuje vody do 
oligosaprobity. Při průzkumu byly zachyceny i 2 exempláře vranky obecné. Tento výzkum 
prokazuje, že jeskyňářská činnost, která narušuje především plaveninový režim vodního toku, 
nemá výrazný negativní vliv na kvalitu vody ve Křtinském potoce. Dokazuje to však i celkově, 
že kvalita vody ve Křtinském potoce je velmi dobrá.  
Dle výše uvedených výsledků různých rozborů vyplývá, že dlouhodobě je kvalita vody ve 
Křtinském potoce dobrá. To dokazují především saprobní indexy, které se pohybují v mezích 
oligosaprobity až lepší beta-mezosaprobity. Taková voda je vhodná i pro vranku obecnou. 
Vyhodnocení saprobního indexu však indikuje především toleranci jednotlivých indikačních 
druhů ke stupni znečištění vody lehce odbouratelnými organickými látkami (vyjádřené např. 
jako BSK5). Neindikuje tedy  ovlivnění dalšími ukazateli. Vysoký je především obsah fosforu a 
dusičnanového dusíku, což jsou klíčové nutrienty pro eutrofizaci vod.  Značně kolísá zejména 
obsah termotolerantních koliformních bakterií. Všechny tyto faktory mohou souviset právě se 
zvýšeným přísunem splaškových vod a fekálního znečištění.  
 
 
Závěr 
 
Jedovnický potok protéká druhým nejdelším jeskynním systémem České republiky. Z výše 
uvedeného o kvalitě Jedovnického potoka vyplývá, že kvalita vody, která se dostává do 
podzemí, není vzhledem k ochraně tohoto fenoménu vyhovující. S vodami Jedovnického 
potoka se do jeskyně dostává často zbytkové organické a fekální znečištění, což může mít velmi 
negativní vliv na jeskynní biotu a celkově na přirozené prostředí v jeskyni. O přímých vlivech 
znečištění na jeskynní biotu nebyly prozatím provedeny žádné podrobnější výzkumy.  
Z různých měření vyplývá, že kvalita vody na ponoru a na vývěru se značně mění. Z měření 
P.Stafanova vyplývá, že obsah NH4

+ se zlepšil z IV. na II.třídu, obsah NO3
-  z IV. na III. třídu a 

obsah PO4
3-  dokonce z IV. na I.třídu. Ukazatele organického znečištění nebyly při tomto 

měření zjišťovány. Obdobné závěry lze vyvodit i z dřívějších měření, jejichž výsledky byly 
publikovány na této konferenci v r. 2005 (Kovařík, 2005). V jeskynním systému dochází k 
určitým procesům samočištění, které probíhají za odlišných podmínek, než ve vodách 
povrchových. Tyto procesy nebyly doposud podrobně zkoumány. Zdánlivě dobré výsledky 
však značně ovlivňuje faktor ředění. Na vývěru jsou průtoky několikanásobně vyšší než na 
ponoru. Je proto třeba dívat se na tuto schopnost jeskyní střízlivě. Velký vliv na samočištění 
v jeskyni však má také doba zdržení v jeskyni. To dokazují opět starší výzkumy. 
V hydrogeologickém průzkumu prováděném v Moravském krasu (Taraba, 1976) jsou 
interpretovány výzkumy, které dokazují, že v době vysokých průtoků dochází vesměs 
k enormnímu zrychlení pohybu vody jeskynním systémem. Dokázáno je to koloračními 
experimenty. V povodí Jedovnického potoka byla zjištěna při zhruba průměrných odtokových 
poměrech (cca 0,05 m3/s) doba zdržení kolem 30 hod., při průtoku cca 1 m3/s  se odhaduje 
dobra zdržení na 8,5 hod., při průtoku 15 m3/s na pouhých 3,5 hod. 
Dle Kuběnové (1999), která ve své diplomové práci měřila kvalitu vody v Jedovnickém potoce 
na ponoru a na vývěru 2x za zvýšených vodních stavů (dne 26.11.1998 – 0,176 m3/s, 4.3.1999 – 
1,170 m3/s), nedošlo při průchodu jeskynním systémem téměř k žádnému zlepšení jakosti vody.  
Nedošlo ke zlepšení chemických ukazatelů ani se nezměnil saprobní index.  
Vody Jedovnického potoka, které vyvěrají z jeskyně a vlévají se do Křtinského potoka, tedy 
mají většinou lepší kvalitu, než před ponorem do jeskyně. Horší je však situace za vyšších 
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průtoků, kdy kvalitu vody ovlivňuje především fakt, že rudická čistírna za takových stavů čistí 
nekvalitně. Zároveň voda proteče jeskyní rychleji a neproběhnou samočistící procesy v takové 
míře jako za běžných průtoků. To ovlivňuje vody Křtinského potoka především v okamžitém 
stavu vody v chemických ukazatelích. Na dlouhodobý stav vody to dle hydrobiologických 
průzkumů prozatím vliv nemá. Okamžitý stav vody je však rozhodující pro odebírání vody na 
vodu pitnou.  I z rozborů ČHMÚ vyplývá, že kvalita vody ve Křtinském potoce v chemických i 
dalších ukazatelích značně kolísá. Nejvíce kolísá ukazatel koliformních bakterie, které mohou 
být pro lidský organismus potenciálně nebezpečné. Bohužel prozatím nejsou přímé výsledky 
měření kvality vod za takových stavů a o skutečném stavu vody je možno se pouze domýšlet. 
Řešení celé situace spočívá především v omezení přísunu velkého množství znečištění do 
jeskyně. To souvisí s dobrým fungováním čistíren odpadních vod. Jedním z řešení je v prvé 
řadě zrušení čistírny v Rudici a vybudování čerpací stanice s přečerpáváním odpadních vod 
z Rudice na čistírnu Jedovnice. Ta by měla být intenzifikována a v Jedovnicích by mělo také 
dojít k rekonstrukci kanalizace a zamezení přítoků nežádoucích balastních vod. Výstavba 
oddílné kanalizace je také stěžejním bodem v obci Rudice, aby byla důsledně oddělena voda 
splašková od vody dešťové. Takový projekt není pro mnohé novinkou, má dokonce vydáno i 
územní rozhodnutí. Realizace je však zatím stále v nedohlednu. Špatná situace v ochraně 
jeskynního systému a v ochraně zdrojů pitné vody by nás ale měla varovat a upozornit, že 
situace by měla být co nejdříve řešena. 
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Graf:  „Obsah termotolerantních bakterií ve Křtinském potoce v letech 2007-2009“  
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Mapa „Průběh Jedovnického a Křtinského potoka v CHKO Moravský kras“ 
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Mgr. Dušan Kosour, Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Zuzana Lošťáková 
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Abstrakt 
 
Na základě získaných výsledků analýz PMO každoročně vyhodnocuje současný stav srovnáním 
s limity platných právních předpisů. Cílem tohoto hodnocení je ukázat aktuální jakost 
povrchových vod  a její vývoj v posledním období. Důraz je kladen zejména na základní 
ukazatele určující organické znečištění a obsah živin, který je problematický ve vztahu 
s eutrofizací toků a nádrží. Právě tento jev je jedním z nejvážnějších problémů současného 
vodního hospodářství, neboť se dotýká v podstatě celé společnosti, ohrožuje její základní 
potřeby a jeho odstranění vyžaduje enormní finanční a technické prostředky. 
 
 
Úvod 
 
Monitoring povrchových vod má v českém vodním hospodářství nezastupitelnou funkci. 
Podklady v podobě kvalitních dat jsou nezbytné pro účinnou správu vodních toků, pro 
zjišťování stavu vodních útvarů, jsou využívány při vodoprávních řízeních, slouží k hodnocení 
rizik v ochranných pásmech vodních zdrojů, atd. Pravidelným vyhodnocováním výsledků 
monitoringu lze velmi dobře sledovat vývoj kvality povrchových vod v zájmovém území, což 
umožňuje provádět příslušná rozhodnutí a opatření na její zachování, případně zlepšení.  
Nejrozsáhlejší monitorovací síť na vodních tocích v ČR momentálně provozují jednotlivé 
podniky Povodí. Povodí Moravy, s. p., (dále jen PMO) sleduje na území své působnosti síť 
profilů, která pokrývá všechny významné vodní toky a vybrané drobné toky. Současná 
monitorovací síť je od roku 2007 uzpůsobena pro potřeby sledování stavu vodních útvarů dle 
požadavků Rámcové směrnice vodní politiky [1]. Každý z vodních útvarů je v potřebném 
rozsahu i četnosti sledován minimálně v uzávěrovém profilu, často jsou ale v daném vodním 
útvaru pro podchycení dopadů důležitých vlivů i profily doplňkové. Kromě sledování stavu 
vodních útvarů je do monitorovacího programu PMO zařazeno i sledování jakosti povrchových 
vod pro potřeby tzv. Rybí směrnice, Nitrátové směrnice [2, 3], pro potřeby mezinárodní 
spolupráce, podchycení radiologického situace a další. 
Výsledky z posledního dvouletí na profilech  lokalizovaných na tekoucích vodách a aktuální 
data jakosti vybraných nádrží ve vegetační sezóně lze nalézt na portálu voda.gov.cz [4, 5]. 
Souhrnné zprávy za uplynulé období jsou zveřejněny na webových stránkách PMO [6]. 
 
 
Výsledky a diskuse 
 
Monitorovací síť Povodí Moravy, s. p. 
PMO spravuje cca 10.700 km vodních toků. K velkému nárůstu došlo v roce 2011 díky 
transformaci Zemědělské vodohospodářské společnosti (6.900 km toků) [7]. PMO sleduje 
dlouhodobě jakost vody cca v 300-400 profilech tekoucích vod. Kolísání počtu je dáno 
momentálními potřebami a také cyklováním profilů, kdy jsou profily během 6letého 
monitorovacího programu  sledovány pouze v některé roky. Celkový počet profilů, které byly 
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nebo jsou v období 2006-2013 v nějakém rozsahu sledovány, dosahuje téměř 650 různých 
odběrných míst. . 
 

Obr. 1: Vývoj počtu profilů 2006-2013 sledovaných Povodím Moravy, s. p. 
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Kromě sledování tekoucích vod zajišťuje PMO i monitoring na vodních nádržích. Sledovaných 
nádrží je v současnosti 32, z toho 14 vodárenských. 13 nádrží je zároveň vodními útvary 
stojatých vod. 
 
Přehled jakosti v aktuálním dvouletí  
Ve dvouletí 2011-2012 bylo hodnoceno 456 aktivních profilů. Základní ukazatele jakosti jsou 
vyhodnoceny dle norem environmentální kvality (NEK, převážně stanovené jako průměrné 
koncentrace) nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v aktuálním znění [8] – viz. graf na obr. 2. 
Z hodnocení je patrné, že naprostá většina profilů vyhovuje NEK v uhlíkatém znečištění (BSK5, 
ChSKCr). 
Ani obsah dusičnanového dusíku (N-NO3) dnes již nepředstavuje v povrchových vodách 
(narozdíl od vod podzemních) výrazný problém. V některých případech je dokonce nízká 
hladina dusičnanů v povrchové vodě problematická. Typickým příkladem jsou eutrofní vodní 
nádrže v letním období, kde je dusičnanový iont využíván místo kyslíku během anoxie a 
zabraňuje tak anaerobnímu hnití organických sedimentů se všemi negativními důsledky [9]. 
 

Obr. 2: Soulad s NEK NV č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 23/2011 Sb. 
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Nejproblematičtějšími ze základních ukazatelů jsou dle NEK amoniakální dusík (N-NH4) a 
celkový fosfor (Pc), což je typ znečištění spjatý s komunálními odpadními vodami. Zejména u 
Pc je počet nevyhovujících profilů vysoký, jedná se o 55% z vyhodnoceného množství. Je nutné 
si navíc uvědomit, jak mírný limit pro celkový Pc (NEK-RP = 0,15 mg/l) v současné podobě je 
a že naprosto neodpovídá rizikům eutrofizace povrchových vod [10]. Pokud jsou hodnoceny 
např. přítoky do nádrží, kde limit dle požadavků pro užití vod pro vodárenské účely nebo pro 
koupání (0,05 mg/l) reálně odpovídá hranici možné eutrofizace, je podíl nevyhovujících profilů 
podstatně vyšší [11]. 
Pro ilustraci byly vybrány profily v povodí Svitavy, včetně profilů sledujících jakost v okolí 
Blanska. Výsledky monitoringu na těchto profilech lze posoudit v tabulce na obr. 3.  
 

Obr. 3 Jakost vody v povodí Svitavy ve dvouletí 2011-2012, průměrné hodnoty 
vyhodnocené dle NV č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 23/2011 Sb. 

HLGP Tok Profil 
BSK5 CHSKCr N-NH4 N-NO3 Pc 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

4-15-02-007 Svitava nad Letovicemi 1,6 8,3 0,10 6,61 0,155 
4-15-02-010 Bělský potok Brněnec   <5,0 0,04 8,00 0,095 
4-15-02-015 Svitava Letovice 1,9 10,1 0,20 5,25 0,172 
4-15-02-026 Křetínka Dolní Poříčí 1,9 11,9 0,09 4,14 0,128 
4-15-02-032 Křetínka Letovice 1,6 12,1 0,12 3,48 0,056 

4-15-02-034 
Křtinský 
potok Adamov nad 1,7 9,9 0,03 4,87 0,244 

4-15-02-044 Úmoří Krhov   11,1 0,12 4,94 0,287 
4-15-02-054 Bělá Lhota Rapotina 1,7 13,4 0,09 2,59 0,194 

4-15-02-058 Holešínka 
Doubravice nad 
Svitavou   10,1 0,03 9,33 0,241 

4-15-02-062 Býkovka Černá Hora   8,2 0,07 5,20 0,154 
4-15-02-066 Býkovka Rájec Jestřebí 4,5 20,3 0,62 5,97 0,758 
4-15-02-080 Punkva Skalní Mlýn u Blanska 0,9 5,9 <0,02 7,59 0,153 
4-15-02-083 Bílá voda Rozstání pod   25,9 1,58 4,04 0,506 
4-15-02-089 Bílá voda Holštejn 1,6 14,2 0,09 3,44 0,199 
4-15-02-092 Punkva ústí 1,3 10,1 0,05 7,11 0,136 
4-15-02-092 Pustiměřský p. Chvalkovice na Hané 5,8 30,5 0,21 3,00 0,312 
4-15-02-093 Svitava Bílovice nad Svitavou 2,2 13,8 0,13 4,92 0,271 

4-15-02-096 Šebrovka 
pod Vranovským 
potokem 2,6 15,9 0,32 4,76 0,274 

4-15-02-109 Svitava ústí 2,5 13,0 0,11 4,80 0,280 
Vysvětlivky: šedě označené hodnoty překračují NEK 

 
 
Podélné profily vybraných toků 
Na podélných profilech řek Svratky a Svitavy (obr. 4) lze ukázat, nakolik se jakost vody mění 
od pramene až po ústí. Obě řeky vykazují odlišný průběh znečištění. Svitava je silně 
znečišťována již na samém počátku městem Svitavy a většina základních ukazatelů dosahuje 
nevyšších koncentrací na prvním profilu. Poté znečištění spíše klesá. Průběh znečištění ve 
Svratce je charakterističtější. Tento tok je v pramenné části nejčistší, znečištění následně 
postupně narůstá, zejména pod nekvalitními přítoky nebo velkými zdroji znečištění. Největší 
skok nastává pod brněnskou aglomerací, kde se prudce zvyšuje koncentrace amonných iontů, 
BSK5 a Pc, což jsou typické ukazatele komunálního znečištění. Naopak pod vodními nádržemi 
(Vír a Brno) je viditelný úbytek zejména organického znečištění a Pc. 
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Obr. 4: Podélné profily v základních ukazatelích. Vlevo Svratka, vpravo Svitava. 

 
 
 
Dlouhodobý vývoj kvality 
Pro posouzení dlouhodobějších změn v povodí byly zpracovány grafy na obr. 5. Tyto grafy 
znázorňují jakost vody ve vybraných ukazatelích v řece Svitavě u ústí do Svratky a v řece 
Svratce v horní části (ústí Svratky do VN Vír v Dalečíně) a v ústí Svratky do VD Nové Mlýny 
(Vranovice). U znečištění spjatého s komunálními zdroji, tedy u BSK5, N-NH4 a Pc, je vidět 
výrazný pokles přibližně mezi lety 2004-2007. Dále tyto ukazatele spíše stagnují. Meziroční 
změny jsou dány buď náhodnými výkyvy, které výrazně ovlivní průměrnou roční koncentraci, 
nebo celkovou hydrologií daného roku. Koncentrace dusičnanů, která je určena převážně 
plošnými zdroji, se dlouhodobě víceméně nemění, pouze v roce 2012 je viditelný výraznější 
pokles způsobený především silným nedostatkem srážek v jarním období toho roku, který 
zapříčinil pokles vymývání dusičnanů půdním horizontem. 
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Obr. 5 Roční koncentrace BSK5, N-NH4, N-NO3 a Pc za období 2000-2012 
v profilech Svratka – Dalečín, Svratka – Vranovice a Svitava - ústí 

 
 
Závislost na srážkách 
Jak bylo zmíněno výše, v posledních několika letech se již jakost příliš nezlepšuje, meziroční 
výkyvy jsou dány buď náhodnými epizodami znečištění, jako jsou havárie, přívalové srážky a 
povodně, nebo množstvím vody protékající daným profilem. Pokud ukazatelům BSK5, N-NH4 a 
Pc přičítáme původ převážně v bodových zdrojích, lze předpokládat, že množství těchto látek 
vstupující do toku je poměrně konstantní. Imisní koncentrace pak odráží spíše ředící schopnost 
toku. Koncentrace by pak byly nepřímo úměrné průtoku, prvotně však výši srážek v daném 
období. Naopak u dusičnanů, které mají zcela převažující původ ve vymývání půdního 
horizontu v ploše celého povodí, by koncentrace byla srážkám úměrná přímo. Že je u ukazatelů 
N-NO3 a Pc opravdu poměrně dobrá korelace mezi ročními srážkami a ročním mediánem 
koncentrací znečišťujících látek, lze vidět na obr. 6. Ukazatele BSK5 a N-NH4 příliš se srážkami 
nekorelují, což je to dáno pravděpodobně složitějším chováním těchto látek v hydrosféře. Pro 
znázornění byl vybrán profil Svratka - Dalečín, neboť jeho povodí je zatíženo zdroji znečištění 
vcelku rovnoměrně a hydrologický režim toku v tomto profilu není uměle ovlivněn žádnou 
nádrží či jinou manipulací. 
 

Obr. 6 Koncentrace N-NO3 a celkového fosforu v profilu Svratka – Dalečín 
v porovnání se srážkami v kraji Vysočina 
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U celkového fosforu je v zobrazeném profilu opět vidět jasně patrný pokles do roku 2007, dále 
ukazatel stagnuje a závislost na množství srážek je patrná nejvíce. 
 
Odpadní vody – bodové zdroje znečištění 
Při vyhodnocování stavu povodí nejsou používána pouze data jakosti povrchových vod, ale i 
vstupy znečištění. Jak je patrné z grafu na obr. 7, počet hlášení o nakládání s vodami 
(vypouštění odpadních vod), které jsou dle vyhlášky č. 431/2001  Sb. a vyhlášky č. 20/2002 Sb. 
[12, 13] předávány jednotlivými znečišťovateli, vcelku plynule narůstá. Tento nárůst je dán 
zejména zvyšujícím se množstvím komunálních ČOV. Podíl hlášených průmyslových zdrojů je 
v povodí Moravy velmi nízký a v posledních 10 letech stagnuje, jejich počet činí cca 160-170. 
Navzdory vzrůstajícímu počtu evidovaných zdrojů však stagnuje počet hlášení, které údaje 
množství Pc v odpadních vodách. Dále jen nevýznamně roste počet hlášených hodnot N-NH4. 
Je to dáno skutečností, že přibývají zejména malé komunální zdroje, které nemají vodoprávním 
rozhodnutím danou povinnost tyto ukazatele většinou sledovat. V bilancích znečištění povodí 
však tato absence dat způsobuje vážné problémy.  
 

Obr. 7 Počet hlášení o vypouštění odpadních vod v povodí Moravy v letech 2002-2011 
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Obr. 8 Celkové množství vypouštěného znečištění v ročních hlášeních v letech 2002-2011 
v povodí Moravy 
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Na obr. 8 je graf znázorňující množství hlášeného znečištění ve vybraných ukazatelích. I zde je 
patrný pokles znečištění, který končí přibližně v roce 2007, dále roční množství zůstává zhruba 
stejné.  
Závěr 
 
Povodí Moravy, s. p., monitoruje ročně přibližně 300-400 profilů lokalizovaných na tocích ve 
své správě, v závislost na potřebách naplňování Plánů povodí a dalších vodohospodářských 
aktivit. Z porovnání s aktuálními NEK danými NV č. 61/2003 Sb.je patrné, že ukazatele BSK5 
a ChSKCr již nejsou mezi základními ukazateli největším problémem. Tím je v současnosti 
v povrchových vodách zejména obsah fosforu. Z celkového množství vyhodnocených profilů 
v povodí Moravy 55% profilů nevyhovuje legislativnímu požadavku, a to i přes mírnou 
hodnotu NEK pro tento parametr. Fosfor v povrchových vodách je příčinou eutrofizace toků a 
nádrží a je narozdíl od dusičnanů hlavním problémem současné kvality povrchových vod 
v povodí Moravy. 
 
Ve vybrané části povodí Moravy, v tocích Svratky a Svitavy, je vidět výrazné zlepšování 
kvality vody přibližně do roku 2007, dále kvalita spíše stagnuje. Děje se tak u ukazatelů 
spjatých s bodovým znečištěním, tedy BSK5, N-NH4 a Pc. U obsahu dusičnanů se koncentrace 
ve znázorněných tocích dlouhodobě příliš nemění, což odpovídá tomu, že tato látka má původ 
zejména v plošném znečištění. Zlepšování čištění odpadních vod se jí tedy v celkové bilanci 
příliš nedotýká. V období od roku 2007 je patrné, že meziroční imisní koncentrace Pc 
v povrchových vodách kolísají spíše s hydrologií daného roku. 
 
Z hlášení o vypouštění odpadních vod, která jsou zasílána každoročně uživateli vody, vyplývá 
nárůst vypouštění odpadních vod, a to pouze komunálních. Průmyslové zdroje zaujímají 
z celkového počtu hlášení pouze malou část. Je patrné, že hlášení hodnot Pc stagnuje. 
V posledním období přibývají zejména menší komunální ČOV, které tento prvek vůbec 
nesledují, i když je zde jeho odstraňování většinou nedostatečné. Tento fakt ztěžuje a zkresluje 
stanovení celkového znečištění povodí tímto prvkem.  
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Úvod 
 
V letech 2005 – 2009 byl realizován projekt „Zhodnocení zátěže povodí vodárenské nádrže 
Švihov nutrienty“, věcná náplň byla rozdělena na část zaměřenou na bodové znečištění 
(odtoky z čistíren odpadních vod, event. vypouštění odpadních vod z kanalizačních systémů bez 
čištění) a na část věnující se difúznímu znečištění (splachy ze zemědělsky využívaných ploch). 
VŠCHT Praha zajišťovala v rámci tohoto projektu především hodnocení bodových zdrojů 
znečištění, monitoring čistíren odpadních vod ve sledovaném povodí byl možný díky vstřícnosti 
a spolupráci provozovatele těchto zařízení – společnosti VODAK Humpolec s.r.o. V letech 
2005 – 2006 byl vytvořen základ databáze čistíren odpadních vod v povodí vodárenské nádrže 
Švihov s cílem získat co nejvíce informací o úrovni a účinnosti použitých technologií (a tím 
pádem účinnosti odstraňování sledovaných ukazatelů znečištění, především nutrientů) a 
vyhodnotit případná rizika ovlivňování kvality vody v nádrži. Nejvýznamnějšími bodovými 
zdroji znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov jsou obce Pelhřimov (78 167  EO), Pacov 
(10 850 EO), Červená Řečice (2 833 EO), Čechtice (1 300 EO), Lukavec (1 100 EO), Hořepník 
(1 000 EO), Želiv (950 EO) a Křivsoudov (600 EO). Všechna uvedená sídla mají vybudovány 
čistírny odpadních vod, ovšem použité technologie ne ve všech případech umožňují dosáhnout 
dostatečné úrovně čištění pro takto citlivou oblast, především z hlediska odstranění nutrientů 
(zvláště fosforu). Ovšem neméně významnými zdroji znečištění v oblasti jsou ve 
výsledném součtu vnosu polutantů i menší obce spadající do kategorie do 500 EO. 
 
V návaznosti na výše uvedenou studii je v současné době (2011 – 2014) řešen další projekt - 
„Komplexní řešení znečištění ve vybraném dílčím povodí vodárenské nádrže Švihov“. 
Náplní projektu je detailní monitoring povodí Kejtovského potoka s cílem vymezit oblasti 
s vysokou charakteristickou hodnotou znečištění povrchových vod a získání dat pro 
vyhodnocení bodových (komunálních) a difúzních zdrojů znečištění povrchových vod. Cílem 
projektu pak je na základě získaných dat navrhnout opatření pro zlepšení nebo alespoň udržení 
stávající kvality vody ve vodárenské nádrži. Komplexní řešení problematiky znečištění 
nutrienty zpracované pro toto modelové povodí by poté mělo být implementováno na ostatní 
dílčí povodí v oblasti.  
 
V rámci terénních šetření ve zvolené lokalitě je prováděna identifikace a zaměření veškerých 
bodových zdrojů vody a tím i potenciálního znečištění. Z důvodu porovnatelnosti jednotlivých 
zdrojů byly tyto rozděleny do několika kategorií. Veškeré nalezené zdroje byly zaměřeny 
pomocí GPS souřadnic a pořízena fotodokumentace. 
 
 
Metodika 
Monitoring povodí Kejtovského potoka navazuje na projekt, který probíhal v letech 2005 až 
2009 a jehož náplní bylo sledování dvou významných dílčích povodí v pramenné oblasti 
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vodárenské nádrže Švihov – povodí řeky Trnavy a povodí řek Hejlovky a Bělé z hlediska vnosu 
nutrientů do nádrže Švihov. 
Výběr těchto dílčích povodí vycházel z dříve uskutečněných měření prováděných pracovníky 
Povodí Vltavy, a.s. a z jejichž výsledků vyplynulo, že uvedená povodí jsou z hlediska vnosu 
nutrientů nejproblematičtější. Po vyhodnocení míry znečištění jednotlivých měrných profilů 
bylo k podrobnému monitoringu vybráno povodí Kejtovského potoka (viz obr. 1 a 2). 
 

Obr. 1: Mapa první části monitorované oblasti 

 
 

Obr. 2: Mapa druhé části monitorované oblasti 

 
 

Kejtovský potok 
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Uzávěrový profil, který tvořilo ústí Kejtovského potoka do řeky Trnavy vykazoval trvale 
zvýšené koncentrace dusičnanového dusíku a po část roku zde byly měřeny výrazně nadlimitní 
koncentrace rozpuštěného reaktivního fosforu. Navíc na tomto uzávěrovém profilu došlo 
meziročně ke zvýšení koncentrace nutrientů ve vodě, a to především u fosforu. 
 
V první fázi sledování a vyhodnocování situace v povodí Kejtovského potoka z hlediska zátěže 
nutrienty byl v průběhu roku 2012 prováděn podrobný monitoring oblasti, tzn. terénní šetření 
spojená s odběry vzorků vody a sedimentů, zaměření GPS souřadnic odběrových míst a 
pořízení fotodokumentace. Cílem je nalézt všechny dílčí profily, které jsou zdrojem vody (a tím 
i potenciálního znečištění) pro uzávěrový profil Kejtovského potoka a pokusit se tyto zdroje 
rozdělit na bodové a plošné. Ve druhé fázi projektu budou (po vyhodnocení všech odběrových 
profilů) vytipovány významné zdroje znečištění, které budou dále sledovány a v pravidelných 
intervalech vzorkovány. Po vyhodnocení druhé fáze projektu budou u dlouhodobě 
problematických profilů navržena opatření, která by měla vést k celkovému zlepšení situace 
v povodí Kejtovského potoka z hlediska zátěže nutrienty. V optimálním případě by pak 
metodika identifikace zdrojů znečištění a následných opatření ke zlepšení situace byla 
aplikována v dalších dílčích povodích. 
Odběr vzorků vody se provádí ze všech nalezených profilů, jejichž finální „sběrnici“ tvoří 
Kejtovský potok. Jedná se o odtoky z biologických rybníků, které jsou vybudovány pro snížení 
znečistění pocházející z přilehlých vesnic, odtoky z rybníků, které slouží pro zadržení vody 
tekoucí z polních a lučních drénů, drény z polí svedené přímo do recipientu, lesní potoky a 
stružky, stružky z luk (často podmáčených) atp. U každého odběrového profilu jsou 
zaznamenány GPS souřadnice (pro následné nalezení odběrového místa při dalších odběrech).  
Významnějších přítoky Kejtovského potoka jsou podrobně zkoumány až ke svému prameni 
(pokud to daný profil umožňuje). 
 
 
Výsledky a diskuse 
 
V době vzniku tohoto příspěvku bylo v rámci podrobného monitoringu povodí Kejtovského 
potoka nalezeno 151 odběrových profilů (monitoring vzhledem k rozloze povodí stále probíhá). 
Ve všech odebraných vzorcích byly stanoveny koncentrace dusičnanového dusíku a celkového 
fosforu. Ve vzorcích, u kterých se dala předpokládat vyšší úroveň znečištění (jednalo se 
především o odtoky z vesnických rybníků, ale také o vzorky výrazně zapáchající nebo o odtoky 
z viditelně trofizovaných nádrží), byly stanoveny i koncentrace dalších ukazatelů znečištění – 
CHSKCr a Namon. Vzhledem k rozsahu tohoto příspěvku jsou v tabulce 1 uvedeny pouze vybrané 
odběrové profily. 
 
Profily, zjištěné v rámci podrobného monitoringu povodí Kejtovského potoka, lze rozdělit do 
několika skupin.  
Z hlediska znečištění jsou nejzajímavější skupinou rybníky situované přímo v obcích nebo 
v jejich těsné blízkosti (obr. 3 a 4). Původně pravděpodobně plnily funkci požárních nádrží, ale 
v současné době je do nich ve většině zaznamenaných případů svedena místní kanalizace, takže 
je lze označit za „biologické dočišťovací rybníky“ plnící v příslušné obci funkci biologického 
reaktoru pro (alespoň částečné) čištění splaškových vod. Bohužel, ve většině případů nebylo 
možné odebrat reprezentativní vzorek  přítoku do těchto rybníků, takže se nepodařilo 
vyhodnotit případnou účinnost odstranění sledovaných ukazatelů znečištění v těchto 
biologických nádržích. Ze získaných výsledků stanovení parametru CHSK lze odhadnout, že 
organické znečištění je v těchto rybnících odstraňováno s dostatečnou účinností. 
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Obr. 3: „Biologický rybník“ u obce Zahrádka Obr. 4: Vyústění kanalizace v obci Samšín 

  
 
Jako další skupinu potenciálně znečištěných zdrojů vody lze označit výpustě z odvodnění 
polních a lučních ploch. Tyto zdroje bude nutné v dalších fázích řešení projektu podrobněji 
sledovat, protože jejich znečištění bude zřejmě podstatně ovlivněno ročním obdobím a s ním 
spojenými zemědělskými pracemi (druh pěstované plodiny, hnojení, postřiky, způsob 
obdělávání, příp. u lučních porostů přítomnost volně se pasoucích hospodářských zvířat). 
S touto skupinou zdrojů vody úzce souvisí další skupina profilů – rybníky situované volně 
v krajin ě (obr. 5). Tyto rybníky se vyznačují malou hloubkou i celkovou plochou, často jsou 
využívané pro sportovní rybolov. Obvykle jsou napájeny právě vodou z odvodnění 
zemědělských ploch, slouží tak do určité míry jako stupeň předčištění před jejich vypuštěním 
do vodoteče (v tomto případě do Kejtovského potoka). 
 

Obr. 5: Porost řas na rybníku napájeném z polní drenáže 

 
 

 
Další skupinu odběrových profilů tvořily potoky a stružky, které pramení v zalesněných 
oblastech. Po vyhodnocení odebraných vzorků byl potvrzen předpoklad, že tyto vody nejsou 
znečištěny sloučeninami fosforu (u většiny vzorků byla koncentrace celkového fosforu pod 
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mezí stanovitelnosti). Z hlediska celého sledovaného povodí je přítok tohoto typu vod do 
koncového recipientu pozitivní, protože díky nízkým koncentracím sledovaných polutantů 
fungují jako ředící médium. Co se týče objemu vody je však jejich příspěvek, a tím i význam, 
minimální. 
Ve sledované oblasti se vyskytuje množství drobných přirozených vodních toků, které 
odvodňují příbřežní louky a svažité zatravněné plochy. Koncentrace fosforu i dusíku se 
v těchto vodách velice liší. Koncentrace polutantů v těchto drobných tocích patrně závisí na 
charakteru okolí (hranice s lesním porostem, zemědělská činnost) dané louky. Pro přesné určení 
původu znečištění a případných sezónních změn bude potřeba delší a podrobnější monitoring 
vytipovaných luk a jejich okolí. 
 

Tabulka 1: Výsledky rozboru u vybraných odběrových profilů 

číslo  
o. p. 

koncentrace 
Pc [ mg/l ] 

koncentrace 
 N - NO3

- [ mg/l ] 
koncentrace 

 Namon
 [ mg/l ] 

CHSK 
 [ mg/l ] 

charakteristika 

5 0,007 11 - - lesní potok 
9 0,013 24 - - lesní studánka 
15 0,12 27 - - polní drén 
20 0,013 26 - - polní drén 

23 1,26 15 13 < 30 
odtok z vesnického 

rybníka 

32 0,20 11 3.6 < 30 
odtok z vesnického 

rybníka 

33 0,088 15 0.47 < 30 
odtok z vesnického 

rybníka 

34 0,33 10 4.2 < 30 
odtok z vesnického 

rybníka 
35 0,11 21 - - polní drén 

36 0,30 13 0.08 < 30 
průsak z černé 

skládky 
40 0,068 8,2 - < 30 luční strouha 

45 0,013 15 - < 30 
odtok z rybníka v 

krajině 
48 0,062 25 1.6 < 30 polní drén 
52 0,023 26 - - luční strouha 

63 0,12 14 0.31 < 30 
odtok z rybníka v 

krajině 

64 0,26 15 0.82 41 
odtok z vesnického 

rybníka 

72 0,26 17 - - 
odtok z rybníka v 

krajině 

89 0,042 7,1 0.70 < 30 
odtok z vesnického 

rybníka 

90 12,1 4,1 147 94 
odpadní trubka z 

obce 
94 <0,005 13 0.20 - trativod 
98 0,27 19 - - lesní strouha 
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Závěr 
 
Bodovými zdroji znečištění se rozumí především odtoky z komunálních čistíren odpadních vod 
nebo odvádění nečištěných splaškových vod kanalizační sítí přímo do recipientu, pokud v místě 
čistírna odpadních vod vybudována není. Tyto bodové zdroje se označují jako registrované, 
množství vypouštěného znečištění je u nich pravidelně sledováno. V každém povodí se však 
vyskytují i jiné, nikde neregistrované bodové zdroje znečištění. V oblasti odvádění splaškových 
vod se může jednat např. o odtoky z domovních septiků vybudovaných bez povolení, ale mezi 
neregistrované bodové zdroje lze zařadit i odtoky z polních drénů a další způsoby akumulace 
vod a jejich vypouštění do jednoho místa finálního recipientu. V každém povodí lze také nalézt 
množství po většinu roku málo vydatných přítoků (malé potoky, strouhy, erozní rýhy atp.), 
které jsou samostatně nevýznamné, ale v součtu za celé povodí přivádějí do finálního recipientu 
značné množství vody a potenciálně i znečištění. Právě na identifikaci těchto neregistrovaných 
zdrojů a zhodnocení jejich případného podílu na vnosu znečištění do vodárenské nádrže Švihov 
je zaměřen tento projekt. Hlavním sledovaným parametrem je koncentrace celkového fosforu 
ve vodách, neboť tento prvek je primární příčinou rozvoje zelené biomasy v nádrži a tím i 
zhoršení kvality vody a zvýšení nákladů při úpravě surové vody na vodu pitnou. Doplňkovým 
parametrem je koncentrace dusičnanového dusíku. 
Cílem naší práce je provedení terénních šetření v části povodí Kejtovského potoka, identifikace 
(a zaměření pomocí GPS souřadnic) všech výše uvedených neregistrovaných potenciálních 
zdrojů znečištění a na základě analýzy odebraných vzorků vyhodnocení jejich příspěvku 
ke vnosu živin do povodí. U registrovaných zdrojů znečištění (obce v povodí) zhodnotit úroveň 
čištění splaškových vod a jejich vliv na recipient. 
Zdroje vody, resp. přítoky Kejtovského potoka lze rozdělit do několika skupin, které se liší jak 
vydatností, tak kvalitou.  
Nejvíce znečišťujících látek se do povodí dostává z nedostatečně čištěných splaškových vod 
z obcí. Všechny obce ve sledované oblasti spadají dle NV č. 23/2011 Sb. do kategorie do 500 
ekvivalentních obyvatel (EO), nemusejí tedy dle platné legislativy mít vybudovánu čistírnu 
odpadních vod. Splaškové vody jsou předčišťovány v domovních septicích nebo vypouštěny do 
blízkých rybníků, které tak plní funkci biologické nádrže, kde dochází k jejich naředění a 
částečnému mechanicko-biologickému čištění. Z rozborů odebraných vzorků vyplývá, že 
v těchto nádržích dochází k dostatečné eliminaci organického znečištění, odtékají z nich ale 
zvýšené koncentrace fosforu a dusíku (amoniakální i dusičnanový dusík).   
Jako další skupinu potenciálně znečištěných zdrojů vody lze označit výpustě z odvodnění 
polních a lučních ploch (drény, trativody). Tyto zdroje je však nutné sledovat podrobněji, 
protože jejich znečištění je podstatně ovlivněno ročním obdobím a s ním spojenými 
zemědělskými pracemi (druh pěstované plodiny, hnojení, postřiky, způsob obdělávání, příp. u 
lučních porostů přítomnost volně se pasoucích hospodářských zvířat). S touto skupinou zdrojů 
vody úzce souvisí další skupina profilů – rybníky situované volně v krajině. Obvykle jsou 
napájeny právě vodou z odvodnění zemědělských ploch, slouží tak do určité míry jako stupeň 
předčištění před jejich vypuštěním do vodoteče. Na odtocích z těchto rybníků byly naměřeny 
nižší koncentrace fosforu než v přitékající vodě. 
Poslední dvě skupiny zdrojů vody výše diskutované jsou lesní nebo luční potůčky a strouhy. 
Zatímco z lesních toků je přiváděno minimální znečištění (hlavně v parametru celkový fosfor), 
kvalita vody v lučních tocích značně kolísá v závislosti na charakteru nejbližšího okolí a rovněž 
bude vyžadovat delší a podrobnější monitorování. 
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Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17, Liberec, miroslav.cernik@tul.cz 
2) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc, 

radek.zboril@upol.cz 
 
 
Nanotechnologie a biotechnologie jsou perspektivní technologie čištění různých typů vod –
podzemních, které jsou znečištěné bývalou neekologickou průmyslovou výrobou, odpadních 
z průmyslových výrob, povrchových, znečištěných antropologickou zátěží, či pitných se 
specifickým typem znečištění, např. arzénem. V rámci těchto metod došlo v posledních letech k 
výraznému pokroku v použití elementárního nanoželeza jako představitele aplikovaných 
nanomateriálů. Vedle této technologie existují však i další nanotechnologie např. použití ferátů, 
nanočásticových sorbentů, nanovlákenných struktur pro čištění odpadních vod či pro zlepšení 
membránových technologií. Tento příspěvek nejen hodnotí současný stav těchto metod, ale 
ukazuje i perspektivu využití těchto technologií v blízké budoucnosti. 
 
 
Úvod 
 
V rámci programu Center kompetence, vyhlášeném Technologickou agenturou ČR, se 
významné firmy z oblasti sanací kontaminovaných vod - AECOM, AQUATEST, DEKONTA, 
GEOTEST a MEGA spojily s cílem postupovat společně ve výzkumu nových metod 
založených na nanotechnologiích a biotechnologiích. Lídrem tohoto týmu je Univerzita 
Palackého Olomouc, která se dlouhodobě zabývá vývojem nanomateriálů, jejich testováním a 
charakterizací. Dalším akademickým členem jsou Technická Univerzita v Liberci, která tyto 
materiály testuje a pilotně aplikuje, a Mikrobiologickým ústavem AV ČR. Cílem tohoto centra 
s názvem Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd 
(NANOBIOWAT) je vývoj, ověřování a aplikace těchto technologií pro čištění vod.  
 
Reduktivní technologie založené na aplikaci nanočástic elementárního Fe 
Nejpokročilejší technologie, která se za poslední léta dostala z laboratoří do sanační praxe je 
využití elementárního nanoželeza pro dehalogenaci chlorovaných uhlovodíků. Za léta výzkumu 
se podařilo výrazně zlepšit vlastnosti nanoFe, kdy z původní vodné suspenze se dnes dodává 
nanoFe ve formě na vzduchu stabilního prášku s jeho dispergací a povrchovou stabilizací těsně 
před vlastní aplikací přímo na lokalitě. Tímto byl vyroben materiál, který je bezpečný, dobře 
transportovatelný, má vysoký obsah Fe a jeho vlastnosti lze ladit přímo před aplikací. Výsledky 
prvních pilotních sanací za pomoci tohoto materiálu jsou nadějí pro rychlé rozšíření metody do 
plné praxe. Současně s tím dochází k neustálému vývoji a zlepšování tohoto materiálu a to 
hlavně z pohledu vlastností organické slupky, která má nejen zabezpečit dobrou migraci a 
pomalou reaktivitu materiálu, ale může nanoFe dodávat i dodatečné vlastnosti. Hlavním jejím 
úkolem je zvýšení povrchového náboje tak, aby se nanočástice vzájemně odpuzovaly a byly 
současně odpuzovány povrchem jílových minerálů, což podporuje jejich mobilitu v horninovém 
prostředí. Další možností, která se nabízí je využití organické slupky jako zdroje pro 
bioremediaci, která by např. umožnila kombinované odstraňování chlorovaných etenů. Vlastní 
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podpořená bioremediace přemění PCE a TCE na DCE a VC, které jsou bioremediačními 
reakcemi hůře odbouratelné. V druhé fázi se využije redukčních vlastností nanoFe, které je 
schopno dále snížit oxidačně redukční potenciál a dehalogenovat i tyto biologicky těžko 
odbouratelné uhlovodíky.  
Vedle vlastního redukčního působení lze nanoFe kombinovat i s uhlíkovou matricí a docílit tím 
kombinovaného efektu chemické redukce a sorpce. Vlastní uhlíková matrice má ještě o řád 
větší měrný povrch než nanoFe a její sorpční vlastnosti jsou velmi dobře známy. Tento materiál 
by mohl mířit nejen na in-situ aplikace, ale vzhledem k možnosti separace fází použitím 
magnetu i na čištění dalších typů vod.  
 
Příklad aplikace nanoFe na lokalitě Písečná  
K aplikaci nanočástic do horninového prostředí byla použita síť sanačních a aplikačních vrtů 
vybudovaná na základě archivních informací týkajících se průběhu odtěžby a sanace lokality a 
výsledků monitoringu realizovaného v roce 2008 a 2009.  
Samotná aplikace nanoželeza proběhla od 21. 9. do 1.10.2010. Celkem bylo v roce 2010 
aplikováno 1800 kg 20% suspenze nanoželeza. Koncentrace infiltrovaných nanočástic se 
pohybovala v rozmezí 2 – 3,1 g/l Fe, průměrná koncentrace 2,7 g/l. Použity byly 2 typy 
nanoželeza: NANOFER 25 (povrchově neupravené, méně mobilní nanoželezo se zvýšenou 
reaktivitou), NANOFER 25S (povrchově upravené, více mobilní nanoželezo). Této kombinace 
bylo využito zejména s ohledem na zjištění původně nepředpokládaných výronů volné 
organické fáze DNAPL do vrtu HV-12. Povrchově neupravené nanoželezo bylo infiltrováno do 
nejvíce kontaminovaných vrtů. 
 

Obr 1: Foto aplikačních vrtů nanoFe na lokalitě Písečná 
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Obr.2: Příklad výsledku použití nanoželeza pro odstraňování chlorovaných ethenů a ethanů. 

Vlevo porovnání koncentrací chlorovaných etanů na počátku a 3 měsíce po aplikaci. 
Celková koncentrace chlorovaných uhlovodíků na počátku, po 1. aplikaci, 

po 2. aplikaci a po 3. aplikaci nanoFe. 
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Obr 3: Změny v plošné koncentraci chlorovaných etanů (vlevo – původní 

koncentrace, vpravo – rok po aplikaci) 
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Oxidační metody za pomoci kovů ve vysokém oxidačním stavu 
Možnosti železa nekončí jeho využitím jako redukčního činidla, či redukčně sorpčního činidla, 
kdy na vznikající (hydro)oxidy se mohou vázat kontaminanty (např. As). Železo je schopno se 
vyskytovat i ve vyšších oxidačních stavech Fe(IV) až Fe(VI), v nichž má naopak nedostatek 
elektronů a tím silnou tendenci k vlastní redukci. Dnes není problém vyrobit feráty (obecně 
označované sloučeniny Fe(IV) až Fe(VI)) v poměrně čistém stavu v roztoku či práškovém stavu 
a použít jako silné oxidační činidlo. Jejich nevýhoda je v rychlé reakci s vodou a tím ke ztrátě 
oxidačních schopností. Možnost je vyrobit tyto sloučeniny opět ve formě nanočástic a 
povrchově je chránit před touto rychlou reakcí. Tím může být zajištěna dostatečně pomalá 
kinetika a výrazně se zvýší účinnost odbourávání cílových kontaminantů. Cílovými 
kontaminanty jsou nejčastěji aromatické uhlovodíky, ale třeba i As, který je ve vyšším 
oxidačním stupni méně rozpustný. Cílem použití ferátů opět nejsou jen kontaminované 
podzemní vody, ale i povrchové a odpadní vody.  

Využití nanovláken a nanočástic v čistírenství a membránových procesech 
Nanostříbro vykazuje zcela mimořádnou aktivitu vůči široké škále bakterií, kvasinek i hub s 
velmi nízkými hodnotami minimálních inhibičních koncentrací. Aktivita nanostříbra tak často 
přesahuje účinnost například komerčních antifungálních látek. Stávající postupy využívají 
nanostříbro ukotvené sorpční cestou. Tento způsob ukotvení nedokáže zabránit agregaci částic 
na povrchu pevných substrátů, čímž dochází k výraznému sníženi antimikrobiální aktivity 
nanoAg. Sorpční ukotvení také nedokáže zabránit mechanickému uvolnění částic do prostředí, 
což výrazně snižuje životnost a účinnost filtrů. Problém často je, že pokud je nanostříbro 
imobilizováno v nějaké matrici, dochází k jeho postupnému uvolňování, což s sebou přináší 
jednak možnou zátěž životního prostředí, ale hlavně snižování účinnosti matrice. Byly zahájeny 
pokusy k využití kovalentně imobilizovaného nanostříbra na vláknech filtrů pro účely 
antimikrobiální úpravy vod. 
 
Přirozené biofilmy jsou perspektivní technologií čištění odpadních vod. Jednou z progresivních 
technologií je využití nosičů na bázi mikro- a nanovláken. Výhoda těchto materiálů je v 
rychlejší tvorbě biofilmu, jeho větší stabilitě a rychlosti regenerace při technologických 
problémech (náhlé změny v produkci odpadních vod, oscilace koncentrace toxických látek a 
sloučenin apod.). Základem je vytvořit makroskopickou strukturu na bází fluidního lože či 3D 
strukturu, která je aplikovatelná do nových i stávajících čistíren odpadních vod s cílem zvýšení 
jejich kapacity, účinnosti čištění a stability biologických procesů při nezměněných rozměrech 
bioreaktoru. Vedle nosiče pro čištění vod lze podobnou technologii využít pro vývoj nosiče pro 
čištění odpadních vzdušin vznikajících při čištění různých typů vod. 
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Závěry 

Příspěvek shrnuje současný stav použití nanotechnologií a některých biotechnologií 
v problematice čištění vod. Zavedenou technologií je reduktivní metoda založená na použití 
nanoFe pro čištění podzemních vod. Vedle této metody jsou další nové progresivní technologie, 
které jsou ve fázi testování, a jejich zapojení se předpokládá v blízké budoucnosti. Příspěvek 
ukazuje směry jejich dalšího výzkumu, které budou realizovány v rámci Centra kompetence 
Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (NANOBIOWAT). 

Poděkování 

Článek byl částečně podpořen projektem OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace CZ.1.05/2.1.00/01.0005 a projektem TA01021304. 
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Rizikovost průmyslových vod na jejich čištění v komunálních ČOV 
a podmínky kanalizačních řádů pro jejich vypouštění do kanalizace 

a kontrolu 
 

Ing. Jaroslav Vorálek 
 

Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 156, 63801 Brno 
voralek@vasgr.cz 

 
 
Abstrakt 
 
Předmětem přednášky jsou některé negativní vlivy a rizika vybraných průmyslových odpadních 
vod při jejich čištění v komunálních ČOV a doporučené podmínky pro vypouštění a předčištění 
těchto vod do kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně těch legislativních a smluvních. Uvedeny 
jsou i výsledky monitorování jakosti produkovaných a vypouštěných průmyslových vod.   
Poznatky jsou čerpány z průmyslových odvětví v lokalitách provozovaných Vodárenskou 
akciovou společností a.s. a zde vznikajících typů odpadních vod. Mezi nejvýznamnější patří 
v regionu potravinářská výroba (masozávody, mlékárny, pivovary) a strojírenství (galvanická 
výroba, kovovýroba).  
Prezentovány jsou také hlavní podmínky a limity kanalizačních řádů, včetně vymezení 
rizikových a závadných látek. V návaznosti na působnost kanalizačních řádů a typické 
charakteristiky jednotlivých druhů průmyslových odpadních vod je popsáno hlavní zaměření 
kontrol vypouštění odpadních vod do kanalizace u znečišťovatelů a hlavní zásady a podmínky  
pro vypouštění a předčištění těchto vod.  
Nedílnou součástí odpadních vod čištěných na komunálních ČOV jsou průmyslové vody. 
Především svým složením a způsobem vypouštění  se významně odlišují od splaškových 
odpadních vod z domácností. Vyznačují se speciálním charakterem znečištění pocházejícím 
buď přímo z technologie výrobních procesů nebo z podpůrných provozů a činností producentů 
těchto vod. Různá je i jejich rizikovost z hlediska odvádění kanalizací pro veřejnou potřebu a 
komunálního čištění.   
 
- 
 
Nejčastějšími producenty průmyslových odpadních vod na Jižní Moravě a Vysočině jsou 
potravinářské a strojírenské závody. Každý z těchto oborů představuje poněkud odlišné nároky 
na vypouštění a čištění produkovaných odpadních vod. Z hlediska provozovatele kanalizace pro 
veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) je však cíl stejný, zajistit, tj. aby nedocházelo 
k výraznému nebo častému přetěžování komunální ČOV a celé stokové sítě. 
Mezi hlavní zástupce potravinářského průmyslu patří porážka a zpracování masa. 
Produkované technologické odpadní vody se vyznačují silným organickým znečištěním a 
vysokým podílem extrahovatelných látek – tuků. U provozů s porážkou může být znečištění 
odpadních vod výrazně zvyšováno technologickou nekázní při vykrvování porážených zvířat. 
Složení vod ovlivňují i nárazově vypouštěné dezinfekční vody, většinou na bázi aktivního 
chloru. Nejvhodnějším předčištěním těchto vod je tlaková flotace. Jedná se o proces využívající 
shlukování částic znečištění s mikrobublinkami vzduchu a jejich vynášení na hladinu. 
Vznikající tuková pěna je odstraňována stíráním do odpadní jímky. Předčištění lze dle míry 
znečištění odpadních vod nebo požadavků provozovatele  intenzifikovat chemickou 
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předúpravou - dávkováním koagulantů a flokulantů. Největšími riziky  pro provozovatele 
kanalizace je zanesení kanalizačního potrubí, zalepení vloček kalu v aktivaci ČOV tukem, 
zhoršení vlastností a parametrů přebytečného kalu, příp. i odpadního písku. Poněkud 
skrytým problémem může být riziko nárazového znečištění komunálních odpadních vod 
aktivním chlorem z dezinfekčních vod. Hlavními kontrolovanými chemickými parametry  
těchto průmyslových vod jsou – pH, BSK5, CHSK, NL, N-NH4, Pcelk, EL-tuky a RAS. Na 
špatnou funkci nebo přetížení flotace ukazují vysoké zbytkové hodnoty EL (nad 65 mg/l) a NL 
(nad 600 mg/l), na technologickou nekázeň ve výrobě (např. úniky krve, neřízenou dezinfekci) 
velmi nízký poměr CHSK a BSK5 (pod 1,4; běžný je 1,6-2,1). 
 

Porážka a zpracování masa  - kvalita a limity odpadních vod 
Ukazatel 
znečištění 

Produkované OV        
( mg / l ) 

Vypouštěné OV                                                          
( mg / l ) 

Limity kanaliza čního 
řádu    ( mg / l ) 

BSK5 800 – 3600 120 – 1300 800 – 1200 
CHSK 1500 – 6800 200 – 2600 1600 - 2250 

NL 300 – 1500 80 – 780 350 – 600 
EL - tuky 50 - 770 10 - 90 40 -65 

RAS 800 - 3500 500 - 3100 1000 – 2000  
 
 
Hlavními kontrolovanými chemickými parametry  těchto vod jsou – pH, BSK5, CHSK, NL, 
EL-tuky, Pcelk a RAS. I zde jsou signálem špatné funkce předčištění vysoké zbytkové hodnoty 
EL (nad 70 mg/l) a NL (nad 350 mg/l), ale i příliš malé snížení organických látek (viz. BSK5, 
CHSK) a zvýšené hodnoty solnosti. Technologickou nekázeň ve výrobě (např. likvidaci 
znehodnocených louhů a kyselin, solných lázní, neřízenou dezinfekci) zpravidla provází značné 
kolísání poměru CHSK a BSK5 (pod 1,2 a nad 2; běžný je 1,3 – 1,8) nebo vysoká hodnota 
aktivního chloru sanitačních vod (nad 0,3 mg/l).  
 

Mlékárny - kvalita a limity odpadních vod 
Ukazatel 
znečištění 

Produkované OV        
( mg / l ) 

Vypouštěné OV                                                          
( mg / l ) 

Limity kanaliza čního 
řádu    ( mg / l ) 

BSK5 400 – 2100 140 - 1370 800 - 1000 
CHSK 800 – 3300 300 - 2200 1400 - 2000 

NL 300 – 1900 30 - 530 200 – 350 
EL - tuky 30 - 300 10 - 85 40 -70 

RAS 800 - 2500 640 - 2500 1200 – 2000  
Pcelk 5 - 40 1 - 21 10 - 15 

 
 
V České republice jako v zemi s vysokou spotřebou piva nelze mezi potravinářskými 
znečišťovateli vynechat pivovary. Produkované technologické odpadní vody mají samozřejmě 
jiné složení než u výrob zabývajících se produkty živočišného původu. Jejich znečištění 
pochází především ze zpracování jednotlivých surovin používaných pří výrobě piva – slad, 
chmel, kvasnice. Odpadní vody se vyznačují silným organickým znečištěním a jeho vysokým 
podílem v rozpuštěných látkách. Skládají se z celé řady dílčích technologických vod velmi 
podobného charakteru – oplachy z varny sladu, kvasných kádí, ležáckých tanků, stáčírny sudů, 
proplachy křemelinového filtru a násadních kvasnic. Poněkud odlišný charakter reprezentují 
chemizované sanitační oplachové vody. Jako předčištění je většinou dostačující sedimentační 
nádrž k zachycení kalů unikajících oplachovými vodami při čištění jednotlivých nádrží a tanků 
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výroby a jímky na shromažďování  kalů, odpadních kvasnic a mláta. Ve vodním hospodářství 
výroby piva je více než kdekoliv jinde důležitá technologická kázeň, separace nejvíce 
znečištěných technologických proudů a jejich likvidace mimo odpadní vody. 
Největším rizikem pro provozovatele kanalizace je velké nárazové přetížení ČOV, a to 
zejména v případě jeho opakování. Menší přetížení zpravidla problémem nebývá, neboť se 
většinou jedná o odpadní vody dobře biologicky odbouratelné. Hlavními kontrolovanými 
chemickými parametry těchto vod jsou – pH, BSK5, CHSK, NL a RL. I zde svědčí o 
technologické nekázni vysoké hodnoty vypouštěného znečištění a rovněž větší kolísání poměru 
CHSK a BSK5 (pod 1,2 a nad 2; běžný je 1,3 – 1,8).  
 

Pivovary - kvalita a limity odpadních vod 
Ukazatel 
znečištění 

Produkované OV        
( mg / l ) 

Vypouštěné OV                                                          
( mg / l ) 

Limity kanaliza čního 
řádu    ( mg / l ) 

BSK5 400 – 3500 110 – 900 800 - 1200 
CHSK 600 – 3600 180 – 1500 1500 - 1800 

NL 200 - 600 40 - 250 200 – 400 
RL 600 - 3200 460 - 3200 1200 -2000 

 
 
Doporučené hlavní zásady a podmínky pro předčištění a vypouštění odpadních vod 
z potravinářských závodů do kanalizace:  
� Předčištění musí obsahovat akumulační jímku min. o objemu třetiny špičkové denní 

produkce průmyslových odpadních vod. 
� V akumulaci nesmí docházet k zahnívání odpadních vod a zhoršování jejich kvality. 
� Kapacita flotace musí být navržena nejen na maximální hydraulické zatížení, ale i na 

maximální zatížení látkové.   
� Nesmí být nahrazována nedostatečná kapacita flotace vyšší chemizací odpadní vody, tj. 

jejím předávkováním koagulanty a flokulanty. 
� Při sanitaci potravinářských závodů musí být používány dezinfekční prostředky, které 

svým složením a dávkou neohrožující další čištění odpadních vod na komunální ČOV – 
proces sanitace musí být řízen a nesmí zatěžovat kanalizaci vysokými hodnotami 
zbytkového aktivního chloru (nad 0,3 mg/l).         

� Množství vypouštěných odpadních vod musí být měřeno, u větších nebo rizikovějších 
producentů i se záznamem naměřených dat. 

� Producent musí kontrolovat účinnost předčištění - tj. monitorovat jakost nejen u 
odpadních vod vypouštěných do kanalizace, ale i u vod produkovaných. 

� Ve výrobě a při předčištění vznikající kaly a odpady musí být doložitelně likvidovány 
mimo kanalizaci.  

� Pro předčištění průmyslových odpadních vod musí být zpracován provozní řád na základě 
připomínek provozovatele kanalizace. 
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Nejrizikov ějšími strojírenskými producenty odpadních vod jsou závody s  povrchovou 
úpravou kovů. Zde produkované technologické odpadní vody se vyznačují silným chemickým 
znečištěním a obsahem celé řady rizikových látek – zejména těžkých kovů, tenzidů, kyanidů, 
organických a anorganických sloučenin fosforu, chlorovaných uhlovodíků, kyselin, louhů apod. 
Výskyt a obsah těchto látek je ovlivněn konkrétním složením galvanických a dalších výrobních 
lázní, typem výrobní technologie, velikostí a členitostí výrobků, způsobem likvidace 
znehodnocených koncentrovaných lázní, používanými chemickými přípravky a také způsobem 
změkčování provozní vody. Nejčastějšími typy povrchových úprav, prováděnými v územní 
působnosti naší společnosti, jsou odmašťování, zinkování, niklování, fosfatizace a chromování, 
v několika případech včetně tzv. žlutého chromování toxickým šestimocným chromem. 
Pro předčištění vznikajících průmyslových odpadních vod slouží zneškodňovací stanice, někdy 
také nazývaná jako neutralizační. Ta se většinou skládá ze sběrných jímek na jednotlivé druhy 
oplachových a koncentrovaných vod, neutralizačního reaktoru 1. příp. 2. stupně, lamelových 
usazovacích nádrží, přečerpávacích jímek, dočišťovacích filtrů,  kalového hospodářství 
(kalolis, kalová jímka a kontejner) a při větším množství mastných vod i z deemulgační stanice. 
Mezi největší rizika pro provozovatele kanalizace patří úniky rizikových látek, zejména 
těžkých kovů, látek toxických nebo biologicky neodbouratelných a vypouštění odpadních 
vod s nízkým pH. Jejich účinky mohou kontaminovat aktivovaný i přebytečný čistírenský kal a 
výrazně zhoršit funkci a účinnost biologického čištění komunálních odpadních vod. Hlavními 
kontrolovanými parametry  těchto průmyslových vod jsou – pH, CHSK, NL, N-NH 4, PCELK , 
RAS, AOX, tenzidy a těžké kovy, a to dle typu povrchové úpravy. O špatném provozování 
nebo přetěžování zneškodňovací stanice producenta odpadních vod svědčí vysoké hodnoty 
vypouštěného znečištění prakticky u všech sledovaných parametrů. Varující je i vysoký poměr 
mezi CHSK a BSK5.  
 
 

Povrchová úprava kovů – nejčastější výskyt v působnosti VAS,a.s. 
Typy povrchových úprav Počet závodů 
Zinkování 10 
Niklování 8 
Chromování 7 
       -  z toho šestimocný chrom 4 
Mědění 4 
Cínování 2 
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Významnými strojírenskými podniky jsou i závody s mechanickým zpracováním kovů. 
Tyto sice ve většině případů nevypouští průmyslové odpadní vody do kanalizace a likvidují je  
jako nebezpečné odpady prostřednictvím specializovaných oprávněných firem, to však 
neznamená, že nepředstavují pro provozovatele kanalizace žádné riziko. V kovoobráběcích 
procesech jsou totiž často používány velmi nebezpečné chemické přípravky – konzervační, 
antikorozní, odmašťovací, sanitační, řezné emulze. Při technologické nekázni mohou navíc 
unikat i odpady z různých druhů zpracovávaných materiálů – ocel, nerez, hliník, měď, pozink 
atd. Vypouštěné běžné sociální vody tak mohou být silně znečištěny např. ropnými látkami, 
tenzidy, sloučeninami fosforu i některými kovy.    
Základními kontrolovanými parametry  těchto vod jsou – pH, CHSK, NL, C10-C40 (dříve 
NEL), PCELK , AOX, tenzidy  a kovy dle zpracovávaných materiálů (Zn, Cu, Pb, Fe, Al).    
Technologická nekázeň se projevuje zvýšenými hodnotami CHSK, C10-C40, PCELK, AOX. 
Vypovídající bývá někdy stav odlučovačů ropných látek, které u těchto závodů plní funkci 
ochrany vnitřní i veřejné kanalizace proti úniku ropných látek z manipulačních ploch. 
 

Povrchová úprava kovů -  kvalita a limity odpadních vod 
Ukazatel znečištění Vypouštěné OV                                                          

( mg / l ) 
Limity kanaliza čního řádu    

( mg / l ) 
Zinek 0,13 – 2,42 1,2 – 2,5 
Nikl 0,1 – 0,63 0,1 – 0,5 

Chrom 0,12 – 0,63 0,25 – 0,5 
Měď 0,26 – 0,55 0,1 – 0,6 
Olovo 0,1 – 0,43 0,1 – 0,5 
AOX 0,1 – 0,4 0,1 – 0,3 
PCELK 1,2 – 18,1 2 - 13 
RAS 1050 - 4900 800 - 3200 

 
 
Doporučené hlavní zásady a podmínky pro předčištění a vypouštění odpadních vod 
ze strojírenských závodů do kanalizace:  
� Zneškodňovací stanice musí obsahovat samostatné sběrné jímky pro všechny typy 

vznikajících odpadních vod – mastné, alkalické, kyselé, závadnější (např. kyanidové, 
chromové), zvlášť pro oplachové, zvlášť pro koncentráty. 

� Závadnější odpadní vody (např. kyanidové nebo chromové vody-CrVI) musí být 
neutralizovány samostatně, emulze musí být před společnou neutralizací vyčištěny ve 
specializovaném předčištění (např. v deemulgační stanici). 

� V případě společné likvidace koncentrátů s oplachovými vodami musí být čištění řízeno 
nejen  nastavením  pH  v neutralizaci, ale i stanovením ředícího poměru.   

� Musí být zajištěno dočištění i vedlejších proudů technologických vod – např. filtrátu ze 
strojního odvodnění, regeneračních proplachů filtrů, ionexové stanice a pod. 

� Zneškodňovací stanice musí obsahovat zádržnou jímku o kapacitě min. 1 čištěné šarže 
vyčištěných technologických vod pro finální zajištění odtoku. 

� Kapacita neutralizace musí garantovat samostatné vyčištění všech šarží vznikajících 
technologických odpadních vod, a to na úrovni jejich maximální denní produkce 
Podmínka platí i pro celkové čištění v případném 2.stupni. 

� Množství vypouštěných odpadních vod musí být měřeno, u větších producentů i se 
záznamem naměřených dat. 

� Producent musí monitorovat jakost nejen u odpadních vod vypouštěných do kanalizace, 
ale občas  i u vedlejších technologických proudů. 
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� Při předčištění či ve výrobě vznikající kaly, odpady a nečistitelné koncentráty musí být 
doložitelně likvidovány mimo kanalizaci.  

� Pro provoz zneškodňovací stanice musí být zpracován provozní řád na základě 
připomínek provozovatele kanalizace. 

� Ve výrobě nesmí být používána chlorovaná rozpouštědla, oxidační činidla na bázi chloru 
a organické sloučeniny chloru. 

� Doložení bezpečnostních listů u nejzávadnějších chemických přípravků s vyplněnými 
základními údaji (orientační složení, biologická odbouratelnost nebo toxicita apod.). 
Jedná se zejména o odmašťovací přípravky a neutralizované koncentráty galvanických 
lázní. Obdobné platí i v případě úniků odpadních vod s rizikovými látkami z kovovýrob 
do kanalizace ( dle používaných přípravků, včetně dokladů o likvidovaných odpadech).    

 
 
Shrnutí hlavních zásad kanalizačního řádu  
 
1. Kanalizační řád je vodoprávním dokumentem, který vymezuje právní a technický rámec pro 

užívání stokové sítě a ČOV.   
2. Hlavním účelem a cílem kanalizačního řádu (dále KŘ) je stanovení podmínek a pravidel, 

zejména přípustné míry znečištění (všeobecných příp. speciálních limitů), jimiž 
producentům odpadních vod povoluje tyto vypouštět do kanalizace.  

3. Dalšími cíly KŘ jsou ochrana materiálů a objektů stokové sítě před jejím porušením nebo 
znehodnocením, zabezpečení plynulého, hospodárného a bezporuchového odvádění a 
čištění odpadních vod na ČOV, vhodné kvality vznikajících kalů i dalších odpadů a 
zaručení bezpečnosti pracovníků provozovatele kanalizace.  

4. KŘ je výchozím podkladem pro uzavírání smluv s odběrateli (tj. producenty odpadních 
vod) a opírá se o tyto základní právní předpisy - zákon č. 274/2001 Sb., zákon č.254/2001 
Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb.  

5. Součástí KŘ je popis území, stokové sítě, ČOV, recipientu, řešení srážkových vod, havarijní 
plán, stanovení způsobu kontroly odběratelů a podmínek pro dovážené zvláštní odpadní 
vody (např. ze septiků, žump a jímek). 

6. Velmi důležitou částí KŘ je také výčet závadných látek a látek, které nejsou odpadními 
vodami a nesmí vnikat do kanalizace.  
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A. Zvlášť nebezpečné závadné látky  
– Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 

prostředí 
– Organofosforové sloučeniny 
– Organocínové sloučeniny   
– Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 

mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování 
nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo jeho vlivem 

– Rtuť a její sloučeniny   
– Kadmium a jeho sloučeniny 
– Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 
– Persistentní syntetické látky 

 
B. Nebezpečné závadné látky  
– Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

Zinek Měď Nikl Chrom  
Olovo Selen Arsen Antimon 
Molybden Titan Cín Baryum 
Berylium  Bor        Uran Vanad      
Kobalt Thalium Telur Stříbro  

– Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných  látek  
– Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu a 

sloučeniny zvyšující obsah těchto látek ve vodách  
– Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 

těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky  neškodné   
– Elementární  fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 
– Fluoridy 
– Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 
– Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany 
– Kyanidy 
– Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod  

 
C. Ostatní látky, které nejsou odpadními vodami   
– Radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě 

a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach 
– Narušující materiál stokové sítě, případně způsobující provozní závady nebo poruchy 

v průtoku stokovou sítí ( např. zanášení ) 
– Ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt ČOV 
– Hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří  výbušné, 

dusivé nebo otravné směsi 
– Jinak nezávadné, které však smísením s jinými látkami, vyskytujícími se v kanalizaci, 

vyvíjejí jedovaté látky 
– Pesticidy, jedy, omamné látky a žíravin 
– Průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty 
– Barviva, která nelze z odpadních vod odstranit biologickým čištěním na ČOV 
– Látky zařazené a klasifikované jako odpady, pokud nepodléhají výjimce dle platné 

legislativy jako např. průsakové vody ze skládek, odpadní vody ze septiků, žump a jímek, 
kaly z domovních ČOV  
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Všeobecné limitní hodnoty kanalizačního řádu -  příklad jejich stanovení 

Ukazatel znečištění Maximální hodnota  - 
prům. ( směsný vzorek ) 

Maximální hodnota  - 
max. ( bodový vzorek ) 

CHSKCr 800 mg/l 1000 mg/l 
BSK5 400 mg/l 500 mg/l 
NL 350 mg/l 420 mg/l 
tuky a oleje (jako extrah.látky)   55 mg/l   80 mg/l 
tenzidy anionaktivní   7 mg/l   10 mg/l 
uhlovodíky C10-C40  (dříve NEL)   3 mg/l   5 mg/l 
látky fenolického charakteru    10 mg/l    20 mg/l 
rozpuštěné látky 1 500 mg/l 2 200 mg/l 
rozpustné anorganické soli 1 000 mg/l 1 500 mg/l 
N-NH4+ 45 mg/l 60 mg/l 
N CELKOVVÝ 60 mg/l 75 mg/l 
P CELKOVÝ 10 mg/l 13 mg/l 
celková sušina 3 000 mg/l 3 000 mg/l 
pH 6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 
teplota 40 0 C 40 0 C 
chlorované uhlovodíky 0,005 mg/l 0,005 mg/l 
měď 0,5 mg/l 0,5 mg/l 
zinek 2,0 mg/l 2,0 mg/l 
železo 10 mg/l 10 mg/l 
arsen 0,1 mg/l 0,1 mg/l 
chrom  celkový 0,3 mg/l 0,3 mg/l 
kadmium 0,01 mg/l 0,01 mg/l 
kobalt 0,05 mg/l 0,05 mg/l 
nikl 0,2mg/l 0,2mg/l 
olovo 0,3 mg/l 0,3 mg/l 
rtuť 0,002 mg/l 0,002 mg/l 
selen        0,05 mg/l  0,05 mg/l 
vanad 0,05 mg/l 0,05 mg/l 
stříbro 0,1 mg/l 0,1 mg/l 
molybden 0,05 mg/l 0,05 mg/l 
kyanidy celkové 0,2 mg/l 0,2 mg/l 
kyanidy toxické  0,1 mg/l 0,1 mg/l 
AOX 0,2 mg/l 0,2 mg/l 
sirníky (vyjádřené jako S) 1 mg/l 1,5 mg/l 
siřičitany (vyjádřené jako SO3) 5 mg/l 7,5 mg/l 
radionuklidy: 
celk.objemová aktivita alfa/beta 

 
50/100 Bq/l 

 
50/100 Bq/l 
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Doporučení pro kontrolu vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace 
 
Kontrola vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace se musí opírat o vodoprávně 
závazné nástroje, jako je aktuální kanalizační řád obce, platná povolení k vypouštění 
předčišťovaných odpadních vod do kanalizace dle §18 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, o podmínky odběratelské smlouvy uzavřené mezi 
provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a o další vodohospodářské podklady 
(např. výsledky chemických rozborů odpadních vod, údaje o spotřebě pitné vody a množství 
vypouštěných odpadních vod). Součástí kontroly musí být i znalost aktuálních problémů 
s odváděním a čištěním odpadních vod v dotčené lokalitě, umístění kontrolovaného producenta 
na stokové síti vůči ČOV a v případě jednotné kanalizace i vůči odlehčovacím objektům. 
Rovněž je třeba se seznámit s aktuálním stavem průmyslové výroby a s ní spojeného vodního 
hospodářství kontrolovaného producenta odpadních vod. Hlavní zásady a podmínky pro 
vypouštění a kontrolu některých typů průmyslových vod již byly prezentovány výše. Lze je 
však v obecné rovině shrnout do několika následujících bodů: 

1. Odpadní vody, které překračují všeobecné limity kanalizačního řádu, musí být předčištěny 
a do kanalizace vypouštěny jen s povolením vodoprávního úřadu. 

2. Musí být jasně určen způsob a místo kontroly kvality odpadních vod a stanovení jejich 
množství (většinou bez přímého měření). 

3. Významnější producenti průmyslových odpadních vod musí provádět vlastní kontrolu 
kvality jejich vypouštění (důležité pro udržení znalosti o stavu vypouštěných vod a 
předčistícího zařízení). Tam, kde hrozí zhoršení jakosti průmyslových odpadních vod 
v akumulaci, musí být sledována i jakost surové odpadní vody. 

4. U každého předčistícího zařízení musí být zpracován aktuální provozní řád a provozem 
předčištění pověřen konkrétní proškolený pracovník. 

5. Kapacita předčištění průmyslových a jiných silně znečištěných odpadních vod musí 
zabezpečovat čištění maximálních denních špiček produkce těchto vod, ne pouze 
dlouhodobých průměrů.  

6. V  průmyslové výrobě používané chemické přípravky, které souvisí s produkcí odpadních 
vod, musí být doložitelné vyplněnými bezpečnostními listy. 

7. U odpadů souvisejících s produkcí průmyslových odpadních vod musí být doložitelná 
jejich řádná likvidace (s údaji o množství a době).  

8. Při kontrole průmyslových producentů odpadních vod je třeba zjišťovat existenci 
toxických nebo biologicky špatně odbouratelných látek ve výrobě, případně jiných 
nebezpečných závadných látek a jejich vypouštění do kanalizace nepovolit nebo alespoň  
minimalizovat.  
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Abstract 
 
Odour is an increasing problem of many sewer systems in Austria and other countries. The 
reason for this is that more and more remote areas are connected to the sewage systems and for 
that the waste water has to be transported over long distances and very often to be pumped to 
higher levels. These rising mains are the main cause for the problem, because due to the long 
time the water has to remain in these sewers, there are ideal conditions for the development of 
septic sewage. Under these conditions sulphate is reduced to sulphides, which leave the water 
as H2S mainly. The offensive smell of H2S is just one of the consequences of these reactions. 
Bacteria can transform H2S into sulphuric acid which causes severe problems at all concrete 
and metal parts within the sewage systems. H2S can be harmful for the people working at the 
waste water plants and inside the sewer. 
 
Iron salts are an effective way to solve this problem. They react very selectively according to 
old, well known chemical laws, the precipitation reactions. Therefore the use of ferrous (or 
ferric) salts is simple, reliable and comprehensible.  We could prove in many practical tests that 
dosing of iron chloride solutions is a secure way to solve the problem of odour and corrosion in 
sewer systems. The sulphides are precipitated to FeS and the fine ferrous sulphide particles are 
transported to the waste water treatment plant. There FeS is reoxidized in the aerated zone of 
the biological treatment. By that iron ions are available for another for sewage treatment desired 
precipitation reaction: the phosphate elimination. We could see in practical tests that less or 
even no precipitant is needed at the plant itself depending on the ratio of the treated influent to 
the rest. So the same active substances can be used for different applications. 
 
 
1. Introduction 
 
Odour and corrosion in sewage systems and waste water treatment plants are closely connected 
to the formation of sulphides. Sulphides are usually formed by reduction of sulphates in 
anaerobic zones of the sewer system and the waste water treatment plant. Sulphides can be 
found in waste water as free hydrogen sulphide (H2S), as dissociated sulphides (HS– and S2-) 
and metal sulphides. Many unwanted and partly harmful processes in waste water (offensive 
odours, corrosion) are linked to free H2S. These processes can be avoided, if the hydrogen 
sulphide can be transformed into metal sulphides.  
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According to Yang and Hobson (2001) there is a clear correlation between H2S-concentration 
in waste water and odour concentration (Fig. 1).Therefore an elimination of dissolved H2S 
reduces the formation of bad odours as well.  
 

Fig. 1 - Correlation between H2S and odour in sewage systems 

 
 
 
 

2. Basic principles 
 
Due to the fact that most metal sulphides have an extremely low solubility in water, H2S can be 
eliminated as a solid phase out of the sewage.   
 
Above all the solubility of ferrous sulphide (FeS) is by far lower than that of possible 
competing reactions to iron hydroxide or iron carbonate. Therefore it is possible to remove 
sulphides highly selectively out of the aqueous phase by adding iron-ions. The chemical basis 
for this characteristic can be found in the solubility product and the corresponding precipitation 
reactions: 
 
2.1. Precipitation reactions 
 
When a solution of iron ions is added to a sulphide containing medium (waste water, sludge) 
the following reactions will occur:  

++ +→+ HFeSSHFe 22
2  2.1 

++ ++→+ HSFeSSHFe 6232 2
3  2.2 

 
Reaction (2.2) is the sum of 2 consecutive steps:   
First the Fe3+ is reduced to Fe2+: 

+++ ++→+ HSFeSHFe 22
2

3  2.3 
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The so formed Fe2+ reacts according to reaction (2.1) to FeS, what results in reaction (2.2). 
 
An interesting fact is that sulphides can also be precipitated by iron hydroxide Fe(OH)3. This 
can be expressed by the following reaction: 

OHSFeSSHOHFe 2823 6
8

1
23)(2 ++→+  

2.4 

This reaction is also the sum of redox reactions whereas the Fe3+ is reduced by the sulphide at 
first and then the so formed Fe2+ reacts with the sulphide to FeS.  
Due to this fact it is possible to transform sulphides into insoluble compounds by addition of 
sludge from water works (provided that these use iron salts for water treatment). 
Another consequence of the last reaction is that the iron solutions can be applied at a point of 
the sewer system before the sulphide is formed. The part of the iron-ions which cannot find any 
sulphide as partner for a reaction will form iron-hydroxides temporarily. These hydroxides will 
form FeS as soon as some sulphides appear at the scene. 
For that reason it is also sufficient to dose the product at one single and suitable point of the 
sewer system only. This is an important advantage of iron-based products over other alternative 
products available for odour control.  
 
All reactions mentioned above are precipitation reactions. That means 2 or more ionic 
components react to an insoluble compound.  
Of course in typical waste water iron-ions can react with other components, too: Hydroxides 
can be formed as well as carbonates or phosphates.  
 
An important parameter for these precipitation reactions are their solubility products which is 
deduced from the law of mass action. 
 
The solubility product for reaction (2.1) can be expressed in the following way:  

[ ][ ]−+= 22 SFeKFeS   2.5 

 
This relation is only valid if there exists a chemical equilibrium between the solution and the 
solid phase. According to Hartinger (1995) the solubility product of FeS is 3.7x10-19, while the 
value for Fe(OH)2 for example is 2x10-15. That means that the solubility product of ferrous 
hydroxide is more than 5000 times higher than that of FeS. So you can clearly see that the 
solubility of FeS is much lower.  
Consequently FeS is the first insoluble compound to precipitate. As the solubility product of 
FeS is that low the particles are very fine (what can be found for metal sulphides in general):  
Because of the low solubility the nucleation rate is high what results in a finely dispersed 
suspension (Hartinger 1995 und Wassermann 2006). This small particles sediment slowly and 
so the FeS-sludge will be transported to the waste water treatment plant and will not deposit 
somewhere in the sewer system. 
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Yang and Hobson (2001) found another formulation for the solubility product of ferrous 
sulphide:  

SFe

FeS
TTS

K
SFeP

αα
==  

2.6 

 
PS = “conditional“ solubility product of FeS 
FeT = total concentration of dissolved iron 
ST = total concentration of dissolved sulphides 
 
αFe and αS are calculated as follows: 

[ ]
1

2
11
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Feα  

2.7 
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SSS
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H

K

Hα  
2.8 

 

KFe1 = solubility product of Fe(OH)2 

KS1, KS2 = constant of dissociation of sulphide  
 
According to these equations the solubility product of FeS is pH-dependent. As you can see in 
Fig. 2 (Yang und Hobson, 2001), the ideal pH-value for the precipitation of FeS is found 
between 6.5 to 8.5. You can also see that only a small amount of dissolved residual iron is 
necessary to hold the concentration of dissolved sulphide at a very low level (as required for the 
chemical equilibrium). Referring to Fig. 2 you need only 0.1mg/l of dissolved iron to hold the 
concentration of dissolved sulphides below 0.01mg/l and therefore to suppress the odour 
concentration almost totally.  
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Fig. 2 – Influence of pH-value and concentration of dissolved iron on residual sulphide 
(Yang und Hobson 2001) 

 
 

 
2.2. Demand of active substances for the sulphide precipitation  
 
Iron salt solutions can precipitate sulphides stoichiometrically as Yang and Hobson (2001) have 
found and the demand for iron ions can be calculated as follows:  

SHFe cfc
2

××= β  2.9 

f=MFe/MS=55,845/32,066=1,74 (ratio of the molar masses of iron and sulphur) 
ß = ß-value for the sulphide-precipitation which depends amongst others on the availability of 
precipitable sulphides at the dosing point  
cH2S = Sulphide concentration [mg/l] 
cFe= specific iron demand [mg/l bzw. g/m³] 
 
As a first approximation the demand can be calculated by the following equation:  

max,FeSFe ccfc =××< β  2.10 

cs = Total sulphur in the waste water  
cFe,max= maximum iron demand 
 
These results could be verified by the many year’s experience of Donau Chemie AG in odour 
control.  
(2.10) gives the maximum product demand for the sulphide precipitation provided that the total 
sulphur becomes precipitable sulphide somewhere in the sewer system after the dosing point. 
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We use this calculated theoretical demand as starting point for the dosage and optimize the 
product addition by measuring H2S in the sewer’s atmosphere. Therefore the effort for analytics 
can be kept quite low.  
 
The demand for iron salt solutions is widely independent from the time the waste water stays 
inside the rising main. Only the amount of sulphate transformed into sulphide is influenced by 
the holding time. If you use nitrate to control odour in rising mains the product demand is 
highly dependent on the time the water stays in the pipes as nitrate is consumed by biological 
processes. Iron ions are not used by biological reactions and so equation (2.10) gives the 
maximum product demand. Neither time nor pipe dimensions influence this value.  
 
2.3. Multiple usage of iron ions 
 
As mentioned above iron sulphide sludge does not sediment in the sewer system due to its fine 
particle size. So it is transported straight to the waste water treatment plant.  
Here in the aerobic zone of the biological treatment another redox-reaction takes place: 
The oxidation of FeS to iron sulphate by oxygen.  
The solubility of iron sulphate is much higher and therefore Fe2+ resp. Fe3+ are available again 
for other reactions.  
One of these important reactions in sewage treatment is the phosphate precipitation:  
Depending on the ratio of the water treated for odour control to the influent of the plant a 
reduction of phosphate precipitating agent can be achieved. (see Fig. 3) At plants where 100% 
of the influent had to be treated with iron ions for H2S-control we could prove that no further 
dosage of PO4-precipitating product was necessary at the plant itself. Phosphate precipitation 
could be kept working fully just by the re-oxidation of the FeS.  
 
Consequently the product used for odour control can be used for different applications which 
results in higher efficiency.  
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Fig. 3 – Multiple effect of ionic iron products (e.g. application of Donau Bellair green at AWV 

Seewinkel) – the sulphide precipitating agent is also available for PO4-elimination at the WWTP 
Phosphate precipitation and application of Donau Be llair Green WWTP Seewinkel
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At the WWTP Seewinkel in Burgenland, Austria we could observe that the iron ions could be 
used multiply: Since April 2007 Donau Chemie AG has applied a product for odour control and 
corrosion prevention in a large scale test. For that purpose Donau Bellair green (a product on 
the basis of FeCl2) has been dosed in 2 large pumping stations which transport overall almost 
the total influent of the following WWTP.  
 
Before the test Donau Klar classic (FeCl3) had been applied for phosphate precipitation at the 
plant itself. 
Some days after the start of the Bellair-dosage the PO4-precipitation at the WWTP has been 
been stopped and the PO4-P in the effluent has been observed. As you can see in Fig. 3 the PO4-
P values have remained stable and low. The efficiency of the Ptot-precipitation could be held 
constant at a level of 98%, although the dosage of Donau Bellair green has been reduced 
several times. Since 2007 WWTP Seewinkel is still using this system and satisfied. Meanwhile 
they (together with Donau Chemie AG) have installed dosing points directly in all 3 sewer 
pipes arriving at the plant. An additional phosphate precipitation agent on site is not needed 
anymore.  
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3. Odour control in practice 
 
3.1. Method for a successful product application 
 
To assure an effective odour control it is essential to comply with a certain approach which 
should be executed step by step. It is important that all parties concerned work together to 
achieve a successful odour control. We should not forget that not only the operator and the 
supplier of the solution for the problem are involved in such cases but also third parties like 
concerned and usually annoyed residents and with them local affairs. 
Therefore it is important to let these parties take part, to inform them about the measures taken 
and the results achieved respectively to ask them for their opinion about the success of the 
odour control. 
 
The following method seems to make sense according to our experience: 
 

1) A survey of the status quo: 
After the first contact with the operator we collect all available information about the 
status quo. The basic data about the sewer system should be included in this 
investigation:  

 

X Length and diameter of the rising main  

X Characteristic points in the path of the rising main  

X Waste water flow and typical characteristic parameters of the 
sewage (COD, BOD5, PO4-P, etc.)  

X Technical data of the pumping station (flow rate, pumping intervals, 
dimensions of the pump well, residence time of the water inside the 
pump well and the rising main, etc.)  

X Where is the point of the annoyance by bad odour and / or 
corrosion?  

X Who is concerned?  

X Which measures have been already taken or have been considered?  

X Are there any peak loads of the odour / H2S already known (maybe 
by complaints of residents) and is it possible to derive some 
characteristic trends (daily, weekly, yearly maxima)?  

X As in most cases analysis data about H2S or odour concentrations 
are not available, we take always some samples of the water 
(average or random samples depending on the situation) 
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2) Analysis of the waste water to be treated: 
The samples taken are analysed by our laboratory especially regarding sulphur load 
(sulphide, total sulphur, sulphate). Of course other important chemical parameters are 
also determined (e.g. buffer capacity, pH-value, chloride) (see Fig. 4) 

 
Fig. 4 – Example for a typical analysis of 
sewage with some important parameters 

 
Abwasseranalyse Kanal xxx
Abwasser vom 15.09.03
Kundenbetreuer: Krautinger
Versuchsleiter WT Brückl: DI Jereb
Bearbeiter: Dohr
Datum: 15.09.2003

EDV: g:Labor/Wassertechnik/WasseranalysenARA/Kanalx xx.xls

Schwefel und Sulfatanalyse für Kanalgeruchsbekämfun g

Parameter ARA xxx Einheit
pH 7,4
Leitfähigkeit 1,13 mS/cm
m-Wert (Methylorange) 8,7 ml 0,1 HCl /100 ml

Chlorid (Cl -) 82 mg/L

Schwefel gesamt 17,5 mg/L
SO4-S 7,1 mg/L
Bedarf Donau Bellair green (max.) 0,22 kg/m³

 
 

As a matter of routine we determine the chloride content of the water to prevent any 
fears regarding corrosion by the product applied later.  
The concentrated products are sold mostly as corrosive and caustic solutions. At the 
application and the common dosage concentrations (ppm) hardly soluble, solid 
compounds (FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FePO4, FeCO3 etc. like described in 0), not 
relevant for corrosion anymore are formed in the water phase. By this reaction the iron 
ions are eliminated from the water phase, only the chloride ions remain in solution (it is 
well known that almost all chlorides are very well soluble in water and consequently 
cannot be accumulated in a solid phase like waste water sludges). 
Chloride is a natural component of waste water. In all of our analysis for odour control 
so far the chloride content of the untreated (municipal) sewage was higher than 100mg/l 
in 50% of all cases (minimum 39mg/l, maximum 386mg/l). So for the design of the 
sewer system such concentrations have to be considered absolutely and therefore the 
suitable materials have to be chosen. 
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Fig. 5- Chloride concentrations in natural municipal waste water 

 
 
 
In contrast the theoretical calculated chloride addition by the product application is 
relatively low compared to the natural content already present in waste water. In most 
cases the chloride addition is lower than 44mg/l (even at high sulphide loads), so that the 
total chloride remains under 140mg/l. This should not be a problem for materials which 
are considered to be suitable for waste water application.  
 
Thus no increased corrosion risk should be expected when an iron salt solution is used 
for odour and H2S control properly.  
On the contrary by eliminating free sulphides from the sewage you can prevent 
dangerous and costly corrosion caused by biogenous sulphuric acid.  

 
3) Calculation of the product demand and choice of the suitable product:  

Depending on the situation and by the help of the chemical analysis we can choose the 
most suitable product for the application. 
Iron based products have the big advantage that you can calculate the demand according 
stoichiometry. Usually as a first approximation we calculate the demand with the total 
sulphur load because this is also the maximum H2S-potential of the waste water. An 
optimization and adaptation to the local needs is done during the starting phase of the 
application. 

 
4) Preparation of a concept for the dosage together with the operator and start of the 

product addition:  
The demand calculated in step 3 is the basis for the product application. Some days 
before the dosage the H2S-concentration profile in the atmosphere of the sewer system 
should be measured (see Fig. 6) and this should be continued after the beginning of the 
test (see Fig. 7). So the operator as well as the supplier has an instrument for 
argumentation at their disposal. Furthermore the continuous measurement of the H2S in 
the air is necessary for the optimization of the dosage.  
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Fig. 6 - H2S concentrations in the course of a day after a rising main with typical 

peak loads in the morning, noon and evening before product application 

 
 
 

A suggestion for suitable dosing equipment (which can be supplied by us) and the 
selection of the best dosing point shall be included in the concept.  

 
5) Optimization : 

The optimization of the product application can be accomplished with the help of the 
H2S measurement and the reports about the sensation of the people who are concerned 
(residents, operator). So the dosage rate should be adapted in the way that the overall 
H2S load is fully covered. In many cases a typical H2S course over the day can be 
observed already before the beginning of the dosage. Usually there are characteristic 
peak loads in the morning at noon and in the evening. During the night the load is 
usually lower or zero. This can be correlated to the water flow.  
If the peak loads differ significantly from the ground load it is possible to install a low-
cost and simple dosage control with this daily load curve. 
For bigger plants a more complex controlling system (e.g. Bellair Controller) linked to 
the water flow, temperature and other parameters could be reasonable. In any case it 
makes sense to connect the dosing pump with the waste water pump of the rising main. 
So the product is added exactly at the same time the water is pumped into the rising 
main and thus you can assure that you have a good mixed dosing point and that the 
product is immediately transported to the place where the sulphides emerge – in the 
anaerobe zone of the rising main.  
All these measures for optimizing are easily to realise and you have to decide from case 
to case what measures are reasonable and promising always bearing in mind the cost-
benefit calculation. 

 
6) Presentation of the results: 

At the end of the optimization step all people concerned should be informed about the 
results and these should be discussed. This step-by-step method should lead to a 
successful control of H2S, odour and corrosion in waste water treatment.  



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

56 

 

 
 

4. Conclusion 
 
Products based on iron ions (e.g. Donau Bellair green) have shown to be a simple, secure and 
approved way to control and eliminate harmful sulphides out of the sewage and for 
desulphurisation of septic sludge.  
They can prevent that malodorous H2S can be formed and thus costly damages by corrosion at 
concrete and steel parts in the sewer system and the treatment plant as well as at the gas 
engines.  
 
The application is simple and depends on well-known chemical laws: the solubility of ionic 
compounds and the corresponding equilibriums, the law of mass action and the solubility 
product. The relevant reactions are very fast and highly selective. So the success can soon be 
observed what you can see on Fig. 7: As soon as the entire waste water is mixed with the active 
components of the product the H2S- and consequently the odour-concentration decreases almost 
immediately.  
 

Fig. 7 – H2S concentration in the atmosphere of the rising main before 
and directly after startin the product dosage 
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For a successful control of problems with odour and corrosion different solutions are available 
on the market. Donau Chemie AG can also provide a wide range of different products to solve 
this problem: 
 
 
The Donau Bellair product family, which are special products for H2S and odour control 
based on iron chlorides.  
 
Finally some main advantages of iron salt solutions for H2S elimination shall be mentioned:  

• iron salts react 100% selectively  
• If iron sulphide passes through an oxidation step (biological treatment of waste 
water) it will be oxidized and can take part in the PO4-precipitation again 
• Iron sulphide (FeS) can be used for fertilisation as ferredoxins (iron-sulphur-
proteins) have to be formed by plants for the photosynthesis 
• By using Donau Bellair products you can remove H2S reliably and do not add any 
additional sulphur (e.g. sulphate) 
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Abstrakt 
 
Tématem příspěvku je prezentace konkrétních příkladů využití nanočástic železa nebo jejich 
kombinace s dalšími vhodnými látkami pro reduktivní degradaci kontaminace v podzemních 
vodách. Popsány jsou konkrétní technologické postupy na dvou lokalitách s odlišnou 
geologickou stavbou a zhodnoceny reálné možnosti a případná rizika použití chemicky 
podporovaných in situ reduktivních sanačních technologií k čištění podzemních vod. 
 
 
Úvod 
 
Boj s chlorovanými ethyleny (dále ClE) se vede na všech frontách přibližně od roku 1991, kdy 
byly nalezeny první významné ekologické zátěže tohoto typu. Tetrachlorethylen (PCE) a 
trichlorethylen (TCE) byly do této doby poměrně rozšířenou technologií odmašťování, která 
byla postupně, pod tlakem státní správy, nahrazována ekologicky šetrnějšími odmašťovadly. 
Ekologické zátěže tohoto typu jsou tedy staré více jak 20 let, přesto na některých lokalitách 
dosud přetrvává masivní kontaminace složek životního prostředí, především podzemní vody. 
Klasické metody sanace ClE dosud nelze odložit jako překonané a jednostranně preferovat 
inovativní metody in situ eliminace ClE. Vždy je nutno v prvé řadě provést podrobný rozbor 
geologické stavby lokality, vyhodnotit možné přestupy kontaminace především do podloží, 
následně definovat vazby znečištění na matrici a na základě těchto informací určit vhodné 
metody sanace. Běžně deklarované a někdy zavádějící axiomy o izolátorských horninách, 
kumulaci ClE na bázi kolektoru, přirozené atenuaci (myšleno degradaci) ClE je nutno používat 
velmi opatrně a se znalostí problému. Jestliže se pod kvarterním horizontem nachází skalní 
podklad tvořený slínovci, není možno geologický průzkum zaměřit pouze na kvarterní horizont, 
ale je nutno vyloučit nebo kvantifikovat přestup kontaminace do podložních kolektorů. 
Slínovec nemusí být pro ClE nepřekonatelnou překážkou. Také chování kontaminace 
v mocných zvodních (např. severočeská křída, kvarter Moravy) má trochu jiné zákonitosti. 
Obecně přehlížena je také problematika kontaminace ClU ve spraších, která má svá specifika a 
mírně vybočuje z obvyklých postupů hodnocení podle metodik MŽP.  
Využití nanočástic elementárního železa (dále NZVI) k sanaci podzemních vod je možné 
několika základními způsoby. Je možno NZVI aplikovat do centrálních částí ohniska a 
eliminovat tak zdroj kontaminace nebo je využít jako geochemickou bariéru zabraňující odtoku 
kontaminace mimo chráněnou oblast. Plošné využití NZVI k likvidaci dispergované 
kontaminace v ploše kontaminační aureoly je sice také možné, ale naráží na ekonomická 
omezení. Využití NZVI je oproti jiným metodám sanace in-situ finančně poměrně nákladné. 
Proto se tato metoda uplatní nejspíše na ostře ohraničených a zároveň intenzivně 
kontaminovaných ohniscích. Takováto ohniska zůstávají dlouhodobě zachována většinou 
v omezeně propustných horninách, kde navíc jiné metody sanace selhávají. 
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Tématem příspěvku je popis eliminace staré ekologické zátěže na dvou geologicky zcela 
odlišných lokalitách, kde in-situ chemicky podporované technologie sanace jsou vhodnou 
alternativou klasických metod. 
 
 
Lokalita KARBOX Ho řice v Podkrkonoší 
 
Základním prvkem úspěšného nasazení reduktivní dehalogenace, tak jak ostatně téměř každé 
in-situ sanační metody, je podrobná znalost geologie i petrografie zkoumané lokality. Absence 
těchto údajů může vést k fatálním pochybením. V předmětné lokalitě se navíc jedná o poměrně 
složité geologické a hydrogeologické poměry. Lokalita se nachází ve východních Čechách a 
geologicky náleží české křídové pánvi – hořické antiklinále. Jedná se o plochou vrásu s prvky 
flexury a zlomové tektoniky. V jádře vrásy byly denudací obnaženy podložní horniny 
(cenoman, perm, krystalinikum). V křídlech vrásy pak byly zachovány mladší horniny (spodní 
a střední turon). Zásadní skutečností je umístění lokality na křídle vrásy, kde křídové uloženiny 
jsou zastoupeny horninami cenomanu a spodního turonu. Mocnost bělohorského souvrství 
(turon) je směrem k jádru antiklinály redukována denudací až k jejímu úplnému vymizení. 
Situace je navíc komplikována tektonikou s vertikálním posunem ker. První informace o 
geologické stavbě v oblasti jsou již z roku 1891. V letech 1984 a 1998 byly odvrtány 2 
vodárenské vrty, přičemž byla zjištěna artézsky napjatá hladina podzemních vod a 20 až 32 m 
mocná poloha slínovců ještě krytá 10 až 15 m spraší a zvětralých slínovců. Z hlediska 
zranitelnosti zvodně kontaminací se tak usoudilo, že není třeba stanovovat II. ochranné pásmo 
nebo omezovat čerpání. Vzdálenost nejbližšího vodárenského vrtu od kontaminované lokality 
je přitom pouze 400 m po směru proudění podzemních vod.  
V rámci několika etap průzkumů byla lokalita podrobně prozkoumána z pohledu 
petrografického, hydrogeologického i z hlediska prostorové detekce kontaminovaných zón. 
Kvarterní pokryv je tvořen prachovými a jílovými sedimenty, přičemž poměrně zajímavá je 
poloha bazálního kvarteru tvořená pestrými páskovanými sedimenty s plošně proměnlivým 
zastoupením zvětralých slínovců, pískovců a proplástky až polohami glaukonitu, kaolinitu a 
illitu. Spolu s polohou slínovců a jejich zvětralin tak slabě propustné sedimenty dosahují 
v rámci sledované lokality mocnosti 13 až 25 m. Na části území je dokonce poloha slínovců 
denudována a kvarter nasedá přímo na glaukonitické jílovce až pískovce řazené k cenomanu.  
Obecně přijímaný fakt, že cenomanská zvodeň má v daném prostoru artézsky napjatou hladinu, 
musel být reinterpretován na základě nově provedeného a speciálně vystrojeného 
hydrogeologického vrtu. Vrt má pažnici otevřenu v bazální poloze cenomanu (60-70 m), kde je 
skutečně artézská hladina (+3,5 m) s přetokem cca 3-4 l/s. Mimo to jsou ve stejném vrtném 
stvolu instalovány 2 piezometry otevřené v intervalu 25-35 m a 40-55 m.  V obou piezometrech 
je hladina zakleslá pod povrchem (s rozdílem cca 0,3 m) a také jinak reaguje na čerpání 
vodárenského objektu.  
Je tedy možno konstatovat, že zásadní skutečností komplikující situaci na lokalitě je 
vodárenský odběr podzemních vod z cenomanu ze dvou jímacích objektů vzdálených 400 a 600 
m od okraje lokality. Vrty jsou otevřeny v celém cenomanském profilu, což není optimální a 
odběr je nepochopitelně přepínán mezi oběma vrty v intervalu 14 dnů. Při čerpání bližšího vrtu 
dosahuje depresní kužel až do prostoru kontaminované zóny a hladina ve svrchním 
cenomanském kolektoru zaklesává až o 5 m. Pokles je zachycen i v turonském a kvarterním 
kolektoru, ovšem s menší intenzitou. Hladina podzemní vody v turonu je obvykle výše než v 
kvarteru, avšak při intenzivnějším zaklesnutí hladiny podzemní vody v cenomanu dochází i 
k poklesu hladiny turonu pod úroveň hladiny kvarterní zvodně. 
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Rozsah kontaminace horninového prostředí 
 
Na zkoumané ploše o rozměru cca 1,5 ha bylo v rámci několika etap průzkumu vybudováno 69 
kvarterních vrtů, 30 turonských vrtů a k dispozici jsou 3 cenomanské objekty (z toho jeden 
úplný). Uvedený inventář vrtů dovoluje poměrně podrobně popsat prostorovou strukturu 
kontaminace horninového prostředí. Na následujících obrázcích je znázorněna plošná distribuce 
ClU před zahájením sanace v kvarterní a turonské zvodni. 
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Kontaminace tvořila ostře ohraničené zóny s velkým rozdílem příčné a podélné disperzivity. 
V ohniscích kvarteru dosahují koncentrace ClU 60 až 70 mg/l, přičemž jednoznačně převládá 
tetrachloretylen. V turonském horizontu byla před zahájením sanace zjištěna maximální 
koncentrace do 10 mg/l (opět převládal tetrachloretylen). V prostorovém pohledu je možno 
konstatovat zanořování kontaminace subhorizontálně ze zdrojové části svrchního kvarteru do 
turonu a cenomanu. Zatímco v kvarteru a turonu je ředění přitékající vodou minimální, 
v cenomanu je tento efekt rozhodující pro přirozené snižování koncentrací. Specifický tvar 
kontaminačního mraku při relativně malém hydraulickém spádu zvodně kvarteru a turonu lze 
pravděpodobně interpretovat na základě vlivu depresního kužele pulzně vytvářeného při 
vodárenského odběru. 
 
Popis sanační technologie reduktivní dehalogenace 
 
V prvé etapě sanačních prací byly provedeny laboratorní experimenty. Testy na vzorcích vody a 
zeminy prokázaly, že obě použitá redukční činidla jsou v laboratorních podmínkách účinná pro 
odstranění chlorovaných ethenů. V případě kyseliny mléčné se proces rozbíhá pomalu, 
doporučena byla celková dávka 8 kg/m3 sanovaného prostoru a pro aplikaci byl doporučen 
mléčnan sodný. Z testů s NZVI vyplynula velmi rychlá a účinná dechlorace. Doporučená 
celková dávka NZVI byla cca 3,5 kg/m3 sanovaného prostoru. 
Aplikace redukčních činidel byla provedena ve 4 etapách v rozmezí let 2008 až 2010. Příklad 
rozmístění zasakovacích vrtů a injektážích sond na ohnisku sklad hořlavin je uveden na 
následujícím obrázku. Ostatní ohniska byla řešena obdobným způsobem. 
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Celkem bylo na lokalitě v letech 2008 až 2010 provedeno 17 zasakovacích vrtů a 196 
injektážních sond do hloubky 9-10 m. Vtlačeno bylo 1125 kg laktátu sodného a 650 kg NZVI 
od firem TODA a NANOIRON.  
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Molární koncentrace ClE - I23 ( µµµµmol/l) 
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Vyhodnocení výsledků - laktát sodný + NZVI 
 

Typický vývoj koncentrací ClU po 
aplikaci laktátu sodného přímo v 
ohnisku je demonstrován na vrtu I-
23 s původní koncentrací 60 mg/l a 
výraznou převahou PCE (95%). 
V grafu jsou  hmotnostní 
koncentrace přepočteny na molární, 
které lépe charakterizují změny 
koncentrací jednotlivých ClU. Po 
aplikaci laktátu sodného do 
zasakovacích vrtů došlo 
k výraznému poklesu koncentrací 
PCE a jeho vymizení za 2 měsíce. 
Současně byl pozorován časově 
omezený vývoj TCE s kulminací za 
40 dnů od aplikace. Kulminace 

DCE nastala za 6 měsíců od aplikace, přičemž v té době se začala poměrně rychle zvyšovat 
koncentrace vinylchloridu (kulminace za 14 měsíců od aplikace v hodnotě 17,8 mg/l). Z nárůstu 
molárních koncentrací sumy ClU na více jak dvojnásobek původní hodnoty lze dovodit vyšší 
mobilitu DCE a VC v ovlivněném prostředí. Do dvou let od aplikace je možno konstatovat 
vymizení kontaminace ClU, přičemž aktuální hodnota sumy ClU v tomto objektu dosahuje 18 
ug/l, je tedy snížena o 3 řády. Jistý vliv měla pravděpodobně i aplikace NZVI v listopadu 2008, 
po níž došlo ke strmému poklesu koncentrací DCE. Vinylchlorid generovaný v centrální části 
ohniska se na okraji ohniska neprojevuje. Sledováno byla samozřejmě i Eh a pH (vodivost, 
teplota, obsah kyslíku). Ve všech aplikačních vrtech došlo k poklesům Eh. Minimální hodnoty 
byly zaznamenány většinou cca 40 dní po ukončení aplikace laktátu a dosáhly – 240 mV. Na 
rozdíl od aplikace NZVI, kde pH narůstá, dochází v zasakovacích vrtech po aplikaci laktátu 
k pohybu pH opačným směrem. Velmi zajímavé výsledky na tomto ohnisku přineslo i měření 
vodivosti. Aplikace laktátu sodného až řádově navyšuje vodivost podzemní vody, lze tedy toto 
činidlo také vyžít jako marker pro dlouhodobou stopovací zkoušku. V zasakovacím vrtu po 
aplikaci laktátu byl podle očekávání prokázán skokový nárůst vodivosti a následně téměř 
lineární pokles vodivosti po dobu 4 let. V případě pozorovacího kvarterního vrtu je patrný 
mírný nárůst hodnot a fluktuace hodnot v období tlakového vtláčení NZVI v okolí. Pohyb iontů 
v kvarteru je velmi pomalý. Naopak turonský pozorovací vrt reaguje na gravitační zasakování 
laktátu a především na tlakové zasakování NZVI velmi rychlou změnou vodivosti. Aplikace 
činidel byla vždy vedena do kvarterního kolektoru, minimálně 1 m nad jeho bázi. I prosté 
gravitační zasakování  způsobilo zvýšení vodivosti a tlaková injektáž v listopadu 2008 
(provedená v bezprostřední blízkosti sledovaných vrtů, injektáž z října 2009 již byla ve větší 
vzdálenosti) vedla k silnému nárůstu vodivosti turonské zvodně. Doba návratu na původní 
úroveň je poměrně rychlá.  
 
Vyhodnocení výsledků – NZVI 
 
Na ohnisku sklad hořlavin došlo ke gravitační aplikaci NZVI do zasakovacích vrtů a pak 
postupně ke třem provozním aplikacím NZVI. Nejlépe jsou změny vlastností podzemních vod 
zřetelné z měření oxidačně-redukčního potenciálu Největší změny byly zaznamenány 
v zasakovacích vrtech, na nichž došlo přímo k aplikaci nanoFe (březen 2008), následné 
aplikace již byly vedeny mimo vrty (podzim 2008) a mimo centrální část ohniska (podzim 2009 
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Molární koncentrace ClU - Q20 ( µµµµmol/l) 
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a podzim 2010). Ve všech aplikačních vrtech došlo k prudkým poklesům Eh až pod – 500 mV a 
hodnoty pH se dočasně zvýšily na 8 až 10. Nejvyšší pokles byl zaznamenán podle očekávání při 
přímém zasáknutí reagentu do vrtu. Aplikace NZVI vede k nárůstu vodivosti podzemní vody, 
ovšem přibližně na třetinovou hodnotu v porovnání s laktátem sodným. Návrat k původním 
hodnotám je mnohem rychlejší, což souvisí s vysokou reaktivitou NZVI.   

Zásadní skutečností je opět ovlivnění turonské zvodně a to jak z hlediska změn Eh, pH, 
vodivosti, tak i změn koncentrací ClU. I na tomto ohnisku dochází k poměrně významné 
komunikaci mezi oběmi zvodněmi. Obecně lze konstatovat, že míra ovlivnění fyzikálně 
chemických parametrů podzemních vod v daném vrtu přibližně odpovídá jeho vzdálenosti od 
injektážního objektu bez ohledu na to, zda se jedná o kvartérní či turonský vrt. Tato data lze 
interpretovat jedině mezikolektorovou komunikací a protlačováním kvarterních vod do podloží. 
Dochází k pístovému efektu, kdy podzemní voda ve slabě propustné hornině je odtlačována 
aplikovaným regentem a část této vody proniká do podložních hornin. V daném případě nejen 
do turonského obzoru, ale mírně zvýšená vodivost byla zaznamenány i ve svrchní 
poloze cenomanském horizontu. Turonské slínovce, obecně považované za izolátor, popř. 
poloizolátor, v dané lokalitě při hydraulickém zatížení umožňují mezikolektorový  přetok, i 
když cenomanská zvodeň má napjatou hladinu s přetokem (ovšem pouze její hlouběji uložená 
dílčí zvodeň). Deprese vytvářená jímáním cenomanské zvodně pak umožňuje migraci 
kontaminace do podložních struktur. Rychlost proudění v turonském a především 
v cenomanském kolektoru je však mnohem vyšší než v kvarterním a tudíž vlivem ředění 

dochází ke  snižování koncentrací 
směrem do podloží. 

 Vývoj obsahů ClU přímo v ohnisku 
je demonstrován na nejvíce 
kontaminovaném vrtu I-2   
(koncentrace sumy ClU před 
zahájením sanace činila 52 mg/l 
s 85% zastoupením PCE). Po aplikaci 
NZVI přímo do vrtu došlo téměř 
okamžitě k dechloraci PCE na DCE. 
Obsahy DCE se postupně mírně 
navýšily s kulminací 20 měsíců po 
první aplikaci. Maximální obsahy ClU 
představují dvojnásobnou molární 
koncentraci oproti koncentraci 
původní. Po druhé a třetí aplikaci 
došlo k poklesu koncentrací, přičemž 
od jara roku 2010 je pokles trvalý až 
k relativně nízkým hodnotám. 
Stávající koncentrace (březen 2011) 
činí 5 mg/l, poklesla tedy o řád. 
Obsahy TCE a VC jsou relativně 
nízké (TCE max. 8,9 mg/l, VC max. 
3,5 mg/l). 
 Poměrně zajímavý je i vývoj 
koncentrací ClU na vrtech po směru 
proudění podzemních vod, zde 
reprezentovaným vrtem Q20 
umístěným cca 25 m od centra 
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ohniska. První aplikační zásah, který mohl vrt ovlivnit byl proveden na podzim 2008. Na vrtu 
bylo v letech 2008 až 2011 prokázáno postupné snižování koncentrací PCE a naopak zvyšování 
koncentrací TCE s kulminací 22 měsíců po zahájení sanace, přičemž molární koncentrace TCE 
a DCE byla až do tohoto okamžiku téměř identická. Následoval další růst koncentrace DCE a 
vymizení PCE a TCE. VC se na okraji ohniska nevyskytuje. Za 4 roky aktivní sanace na tomto 
ohnisku koncentrace ClU postupně poklesly na požadovanou úroveň. 
 
Zhodnocení výsledků 
 
Použití reduktivních metod dechlorace ClE na dané lokalitě jednoznačně vedlo k dosažení cíle 
sanace. Slabě propustné prostředí sice na jedné straně omezuje distribuci činidla 
v kontaminovaném prostoru, na druhé straně se však výrazně prodlužuje doba žádaného účinku 
v ošetřeném prostoru. Reduktivní procesy tak mají mnohem více času atakovat kontaminanty i 
mimo průtočnou pórovitost. Dávka činidla nutná k rozvinutí a udržení redukční zóny je tak 
výrazně nižší, neboť nedochází k významnější dotaci prostoru přitékající vodou. Jako největším 
problémem se na lokalitě ukázala optimální metodika aplikace činidla, respektive vyvolaný 
problém „pístového efektu“ vytláčení kontaminované vody po směru migrace znečištění a to i 
do podloží. Přetok byl realizován přímo aplikovaným médiem, aplikovaným médiem smíseným 
s kontaminovanou vodou, nebo pouze kontaminovanou vodou (vytlačování pórového roztoku 
aplikovaným médiem). Dosah ovlivněné zóny po 4 letech od první aplikace je v úrovni vyšších 
metrů pro kvarterní kolektor, prvních desítek metrů po turonský kolektor a vyšších desítek 
metrů pro cenomanský kolektor (respektive jeho svrchní část).  
 
 
Lokalita Mars Svratka 
 
Skalní podloží lokality je tvořeno dvojslídnými migmatity. Průběh reliéfu skalního podloží, 
který je pro migraci ClE v dané lokalitě rozhodující, je maskován zvětrávacími pochody, 
nejistotou je i použitá technologie vrtání, kdy nemusí být zcela jasně určena báze eluvia. Bázi 
kvartérního pokryvu na lokalitě tvoří eluvium podložních migmatitů, které jen ojediněle bylo 
odstraněno erozní činností v paleokorytu Svratky. Eluvium má povahu prachovitých písků a 
jemných až drobných písčitých štěrků většinou hnědých a šedohnědých odstínů. Velikost 
úlomků se pohybuje do 20 mm. Zásadním znakem jsou neopracované hrany křeměnných zrn a 
jejich monomiktní složení. Zdrojová hornina při svém zvětrávání generovala vznik jílových 
minerálů, které mohly být v rámci eluvia redistribuovány a vytvořit tak polohy s vyšším 
obsahem jílu. Mocnost eluvia může být nerovnoměrná v důsledku erozivní činnosti, jak přímo 
říčního toku během kvartéru, ale také svahových přítoků povrchových vod. Hloubka navětrání 
skalního masívu je rozdílná, závisí i na tektonickém postižení a dalších faktorech (včetně 
denudace).   
Hojně rozšířené jsou deluviální sedimenty (svahoviny), které se budou v nejvyšších mocnostech 
vyskytovat na bázi svahu a to až ve formě dejekčních kuželů. Podle petrografických popisů 
byla ověřena mocnost těchto sedimentů v úrovni až 6 m. Výskyt opracovaných klastů (valounů) 
teoreticky nevylučuje deluviální genezi sedimentů, jelikož se může jednat o redistrubuvané 
klasty (sekreční křemen až dm velikostí) z vyšších poloh terénu. Deluvia jsou představována 
světle hnědými až světle šedými prachovito-písčitými hlínami s hojnými úlomky křemene. 
Typické fluviální sedimenty jsou reprezentovány především jílovito-písčitými hrubými 
polymiktními štěrky vázanými na nivu řeky o mocnosti až 7,5 m. Na severním okraji terasy se 
nachází monomiktní štěrk až jemnozrnný písek tvořící mocnější akumulace. Názor na jeho 
genezi nemusí být jednoznačný. Z největší pravděpodobností je jedná o deprese paleoreliéfu 
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vytvořené bočními přítoky povrchových vod a vyplněné přeplaveným materiálem deluvií, 
z něhož byla vyplavena aleuropelitická složka.  
Interpretovaná báze kvateru naznačuje výskyt skalního ostrohu o převýšení až 4 m zasahujícího 
jižním směrem do údolní nivy. Paleokoryto Svratky obcházelo tento ostroh jižním směrem. Je 
tedy možno konstatovat, že plaeokoryto Svratky v období pleistocenu vytvořilo meandr 
dotýkající se levobřežního svahu ve dvou místech.  Na levobřežním svahu byly vyvinuty 
minimálně 3 výraznější erozivní zářezy reprezentované  vyplněné klastickými, vodou 
uloženými sedimenty na dotyku s nivou jemnozrnnými. V holocenénu došlo k vyplnění koryta 
aluviálními sedimenty a jejímu přeložení severním směrem přes skalní ostroh, který mohl být 
ve své severní části mírně erodován. Následně docházelo k dalšímu ukládání sedimentů a 
překládání koryta. Po regulaci řeky pak došlo k zaplnění starého koryta odpady a deponování 
navážek nad holocenní hlinité sedimenty.  
Výše uvedená interpretace je zásadní z hlediska predikce migrace ClE, které budou využívat 
zahloubené erozní rýhy vyplnění propustnějšími sedimenty k preferenčnímu transportu. 
Vzniknou tak privilegované cesty šíření kontaminantu, což výrazně usnadní zásah proti šíření 
ClE do nivy a vodního toku. 
Na lokalitě je vyvinuta prostorově heterogenní svrchní zvodeň, vázaná na sedimenty 
kvartérního pokryvu a rozvětralé skalní podloží. Zvodeň je zásadním způsobem ovlivněna 
distribucí auleuropelitické složky v kolektoru (u všech genetických typů sedimentů). Zvodnění 
v eluviích a deluviích je charakteristické zavěšením dílčích zvodněných horizontů. Typický je 
relativně velký rozdíl mezi navrtanou a ustálenou hladinou s poklesem hladiny v severní části 
zájmového území a místně napjatou hladinou v jižní části území. Pohyb vody bude nejspíše 
směrově nepravidelný podle preferenčních cest. Zásadní je poměrně velký hydraulický spád 
hladiny podzemní vody jako základní charakteristika svahového odtoku.  Podložní puklinová 
zvodeň může mít vliv na preferenční šíření kontaminace a rychlejší transport k erozivní bázi, 
kde může docházet k přetokům do kvarterní zvodně popřípadě ke skrytým vývěrům přímo do 
povrchových vod.  
V aluviu je vyvinuta souvislá zvodeň s nižšími rychlostmi proudění a pohybem subparalelně 
s tokem, případně využívání preferenčních cest v paleokorytu řeky. Směr pohybu podzemní 
vody bude v tomto prostoru výrazně ovlivněn skalním ostrohem (elevací předkvarterního 
povrchu) a přírony vod ze svahu. 
  
Popis sanační technologie 
 
Cílem sanačního zákroku je zamezení migrace ClE do nivy na severním okraji paleokoryta, 
tedy odstínění svahového přítoku kontaminovaných vod. V minulosti byl tento úkol částečně 
plněn provozem hydraulické bariéry, nicméně nebylo možno vyloučit proskok kontaminace 
přes barieru v době odstávky technologie nebo odtokem kontaminované vody ze spodní části 
zvodně, respektive přípovrchově rozvětralých partií skalního podloží. Na základě podrobného 
geologického rozboru lokality byla vypracována strategie nápravných opatření založenána dvou 
v podstatě nezávislých technologiích. Ohniska kontaminace budou dočištěna podporovanou 
mikrobiální reduktivní dechlorací ClE, přičemž hydraulická ochrana lokality musí být 
odstavena, jelikož čerpání by urychlovalo oběh podzemních vod, zkracovalo reakční časy a také 
odstranilo část použitého reagentu, což je nevhodné. Jelikož nelze do doby snížení koncentrací 
ClE v ohniscích  ponechat odtok kontaminované podzemní vody bez náležitých opatření, byla 
navržena realizace geochemické difúzní bariéry na bázi NZVI. Sanační práce byla na lokalitě 
zahájeny na konci roku 2012. K dispozici proto dosud nejsou dostatečně průkazné výsledky 
monitoringu, na jejich základě by bylo možno interpretovat efektivitu metody.  
Nadlimitní koncentrace ClE jsou dosud zachovány v několika ohniscích lokalizovaných 
především pod výrobními objekty. Jako nosná metoda dočištění ohnisek byla použita reduktivní 
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dechlorace znečištění aplikací laktátu sodného. Sanační zásah spočívá v aplikaci laktátu 
sodného (kyseliny mléčné přímo na lokalitě neutralizované hydroxidem sodným) do prostoru 
ohnisek kontaminace v dávkování cca 2 kg na m3 ošetřeného prostoru, což obnáší cílovou 
koncentraci laktátu v zasakované vodě v úrovni do 60 g/l. Jedná se o poměrně vysokou 
koncentraci, která však bude postupně snižována rozplavováním podzemní vodou (do oblasti 
kontaminační aureoly) i činností mikroorganizmů. Principem metody bude rozptýlení 
organického substrátu po celé ploše kontaminačního mraku, respektive do prostoru limit 
přesahujících hodnot. Zároveň dojde k redukci dalších složek podzemních vod, především 
dusičnanů a síranů. Po aplikaci dojde k spontánnímu rozvoji mikroorganizmů a s nimi spjaté 
dechloraci ClE. 
Hydraulická bariera byla nahrazena difúzní geochemickou barierou. Principem je vytvoření 
zóny na vhodném místě, ve které proběhne chemická reakce a dojde k dechloraci ClE až na 
neškodný produkt (ethylen, ethan). Jako reagent byl využit materiál na bázi NZVI. Jeho 
reaktivita byla v procesu výroby upravena speciálními postupy tak, aby výsledný produkt byl 
stabilní na vzduchu (lepší manipulace s materiálem) a kinetika reakce byla dostatečná pro 
odbourání ClE. NZVI může být následně řízeně upraveno do konglomerátů (mikrometrové 
velikosti - MZVI), čímž je výrazně omezena migrační schopnost materiálu. Dostatečná 
redukční kapacita závisí na množství injektovaného materiálu, ale také na množství přitékající 
podzemní vody a obsahu oxidovaných látek (dusičnany, sírany) a kyslíku. V důsledku úpravy 
ohnisek laktátem budou oxidované látky eliminovány ekonomicky výhodnějším způsobem. 
Objem protékajících vod svahového přítoku také bude nižší než v centrální části nivy a i tím se 
zvýší životnost reagentu.  
Samotná geochemická bariera je řešena systémem injektážních vrtů umožňujících řízenou 
tlakovou injektáž. Vrty jsou umístěny v zónách preferenčního odtoku kontaminovaných vod.   
 
Schéma difúzní bariery 



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

67 

 

Shrnutí a závěry 
 
Sanace in situ chemickými technologiemi jsou plnohodnotnou alternativou dosud používaných 
in-situ extrakčních sanačních metod (ventig, čerpání podzemních vod). Uplatní se přitom i na 
lokalitách se složitými geologickými poměry, kde klasické metody mnohdy selhávají. 
Projektování a řízení sanace je však náročnější na množství a kvalitu informací o dané lokalitě. 
Zásadní je podrobný geologický a hydrogeologický rozbor, na jehož základě je nutno postavit 
strategii sanace. Sanace in situ chemickými technologiemi také produkují (pokud jsou 
odpovědně neprojektovány) značná množství dat. Získané velké objemy dat, když už byly 
pořízeny třeba jen proto, že to vyžaduje nějaký metodický pokyn nebo výkaz výměr, by pak 
měly být náležitě vyhodnoceny a interpretovány. Zásadní informace je, zda zvolený systém 
sanace vede k vytčenému cíli, tedy dosažení sanačních limitů. Pokud je ovšem řešitel úkolu 
opravdu odpovědným řešitelem měl by si klást minimálně otázku „jak?“ a „proč?“, neboť musí 
pochopit co se v dané struktuře děje a teprve na základě těchto informací se může odpovědně 
rozhodnout jak sanační zásah nejlépe řídit. 
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Zkušenosti s čištěním odpadní vody z elektrotechnického průmyslu 
na městské ČOV Lanškroun. 

 
Ing. Lubomír Fiedler, 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. 
výrobně - technický náměstek a člen představenstva 

email : fiedler@vak.cz, 
 

RNDr. Ivo Vágner 
Messer Technogas, s.r.o. 

vedoucí projektu 
email: ivo.vagner@messergroup.com 

 
 
 
V  příspěvku je diskutován  projekt zvýšení kapacity komunální čističky odpadních vod 
v Lanškrouně pomocí aerace čistým kyslíkem, jež byla vyvolána potřebou a snahou 
místního významného producenta elektronických součástek společnosti AVX, s.r.o. snížit 
resp. odstranit emise metanolových par do ovzduší. Jelikož je známo, že toxicita metanolu 
na vodní organismy je ve srovnání s působením na člověka významně nižší, bylo – po 
pečlivém zvážení aplikace jiných technologií separace a likvidace  metanolových par 
(např. katalytického spalování, kryogenní kondenzace, aj.) – rozhodnuto o likvidaci 
metanolu na komunální ČOV. 
 
 
Vznik znečištění 
 
AVX Lanškroun, kde metanol při výrobě kondenzátorů resultuje ve formě par v odpadní 
vzdušině zavedlo na návrh společnosti Messer Technogas rámci snížení emisí extrakci 
metanolových par do vodné fáze. Odpadní vody s obsahem metanolu jsou odváděny 
kanalizační sítí do komunální ČOV Lanškroun, již provozují Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s. Jelikož je pro provoz vypírky použita odpadní voda již v minulosti na ČOV 
odváděná, nezvyšuje se hydraulické zatížení ČOV. 
 
 
Návrh řešení 
 
Jelikož bylo v době rozpracování záměru zřejmé, že ČOV je látkově zatížena na hranici 
projektované kapacity, bylo nutné vytvořit podmínky pro zavedení odpadní vody s obsahem  
přibližně 600 kg metanolu denně, což představovalo 25% projektované kapacity ČOV 
z hlediska zatížení uhlíkatými organickými látkami. Po vyhodnocení celkové  situace na ČOV 
bylo technologem VaK Jablonné n.O.  zjištěno, že jediným faktorem, jenž limituje zavedení 
metanolu do ČOV, je koncentrace kyslíku v aktivačních nádržích. Anylýza dále ukázala, že 
další posílení aerace zvýšením kapacity kompresorů a montáží dalších aeračních elementů do 
ČOV není z prostorových  důvodů možné. Proto vypracoval Messer Technogas v těsné 
spolupráci s VaK Jablonné n.O.  vypracoval projekt posílení aerace vnosem čistého kyslík do 
aktivace, jenž by byl nezávislým na stávajícím aeračním systému 
.  
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Instalace technologie byla zahájena v květnu 2010. Uvedení do provozu a postupné zatěžování 
metanolem bylo zahájeno v první srpnové dekádě téhož roku. 
 
 
ČOV Lanškroun 
 
Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s vysokou účinností odstranění dusíku a fosforu. 
Účinnosti je dosahováno střídáním nitrifikačních a denitrifikačních sekcí v aktivační nádrži 
(tzv. kaskádová aktivace). ČOV prošla v letech 2006-2007 celkovou rekonstrukcí. 
 
Linka čištění odpadních vod začíná hrubým mechanickým předčištěním, následuje primární 
sedimentace v usazovací nádrži (750m3). Odtud voda natéká do dvou identických pararelních 
linií biologického čištění – kaskádových aktivací (celkem 1680 m3). Každou linku tvoří 
kaskáda D-N-D-N-D-N - viz. obr.1. 

 
Obr. 1. Kaskádová aktivace 

 
 
Z aktivace natéká aktivovaný kal do dosazovací nádrže (1980 m3), následuje kalová koncovka. 
 
Aerace je prováděna pomocí jemnobublinných aeračních elementů pevně uchycených ve dně 
nitrifikačních zón aktivačních nádrží. Potřebný vzduch je komprimován a dodáván pěti 
dmychadly (2x900m3/h, 3x348 m3/h). 
 
Projektem navržená hustota kalu činí 5,4 kg/m3, celková zásoba kalu cca 9.100 kg. 
 

 
Navržené řešení 
 
Provozovatelem ČOV byla zkalkulována nová potřeba rozpuštěného kyslíku v aktivaci v 
množství cca 60 kg/h.  Vnos kyslíku byl navržen na dvou místech v každé z kaskádových 
aktivací, a to na rozhraní denitrifikační a nitrifikační zóny, jež je fyzicky tvořena zděnou 
přepážkou s průtokovým otvorem  - viz. obr.2.  Dávkovací místa byla zvolena s ohledem na 
požadavek kaskádové aktivace, kde nesmí dojít k zvýšení koncentrace kyslíku 
v denitrifikačních zónách. Do dávkovacích míst byly osazeny kyslíkové injektory vlastní 
konstrukce Messer. Injektor slouží k přetlakovému dvoustupňovému rozpouštění kyslíku 
v aktivovaném kalu a sestává zejména z ponorného čerpadla o příkonu 1,5 kW, rozpouštěcího 
potrubí a dvojice trysek.  Systém injektorů umožňuje vnášet do aktivace 0 až 120 kg/h kyslíku 
s vysokou účinností rozpouštění. 
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Dávka kyslíku je řízena regulačním zařízením v závislosti na údajích měření kyslíku v příslušné 
nitrifikační zóně. 
 
Kyslík je do injektorů dodáván potrubním rozvodem z odpařovací stanice kapalného kyslíku, 
jejíž hlavní částí je kryogenní termostatický zásobník kapalného kyslíku objemu 20 m3. Tato 
kapacita poskytuje dostatečnou provozní zásobu média i s potřebnou rezervou. 

 

 
 
 
Systém řízení provozu kyslíkových injektorů a odpařovací stanice byl úspěšně implementován 
do řídicího systému ČOV. 

 
 

Zkušenosti provozovatele 
 
Nárůst zatížení a další parametry jsou shrnuty v následující tabulce: 

 
rok Q Tm3/rok CHSK 

t/rok 
prům. 
CHSK 
mg/l 

účinnost 
čištění 
CHSK 

látkové 
zatížení proti 
projektu 

N2 
celk. 
t/rok 

účinnost kalový 
index 

projekt 
(2007) 

1.160  769  335  100% 75   

2009    948  779  821 97% 101% 51 80% 166-300 
2010 1.090 1185 1087 98% 154% 58 80%  
2011    960  384  400 95% 50% 39 75%  
2012 1.001  917  916 97% 119% 57 82% 100-120 

 
 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že ČOV neztratila na účinnosti čištění ani po výrazném 
nárůstu zatížení oproti projektovaným hodnotám i ve srovnáním s hodnotami před zavedením 
kyslíkové technologie, která byla uvedena do provozu v srpnu 2010. 
 
Nespornou výhodou instalovaného technologie  je kromě zvýšení kapacity ČOV i trvalá zásoba 
kyslíku pro dobu havárií  na dmýchacích agregátech, nebo v době špičkových potřeb spotřeby 
kyslíku způsobených přítokem vyšších objemů znečištění. 
Aplikace čistého kyslíku se v důsledku redukce výskytu vláknitých organizmů nesporně 
projevila i na zlepšených sedimentačních vlastnostech aktivovaného kalu. 

 O2  

čerpadlo 

Nitrifikace Denitrifikace 

Obr. 2. Dávkovací místo (mezi D1-N1 a D2-N2 každé linie) 

 
trysky 
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Provoz systému aerace čistým kyslíkem byl zcela organicky začleněn do provozního řádu. 
Z hlediska časové náročnosti  je navýšení pracovního zatížení obsluhy bezvýznamné, neboť 
systém byl začleněn do řídicího systému ČOV.  
 
Údržba zařízení spočívá v běžné údržbě malých ponorných čerpadel injektorů. Údržbu a 
legislativně dané revize odpařovací stanice kapalného kyslíku provádí dodavatel technologie 
Messer Technogas. 
 
 
Závěrem 
 
Aplikace moderních technologií s využitím čistého kyslíku na komunálních ČOV je jedním 
z významných prvků, umožňujících další rozvoj služeb pro čistění odpadních vod směrem 
k průmyslu. Využití komunálního čistírenského stupně pro zajištění čistění výrazně zatížených 
odpadních vod produkovaných průmyslem, by bez tohoto technologického zkvalitnění nebylo 
v mnoha případech možné. 
 
Aplikací čistého kyslíku do aktivace komunální ČOV byla významně zvýšena kapacita 
biologického čištění. Zvýšení kapacity bylo umožněno – ve srovnání se stejným zvýšením 
kapacity konvenční cestou - s minimem investičních nákladů a za přijatelných nákladů 
provozních. 
 
Uskutečnění projektu bylo umožněno díky těsné spolupráci společnosti AVX, s.r.o. Lanškroun 
jako producenta znečištění, společnosti  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., která 
ČOV Lanškroun  provozuje, a společnosti Messer Technogas, s.r.o., autora řešení projektu a 
dodavatele technologie.  Tato vzájemná spolupráce je vzorovou ukázkou spojení služeb 
komunální sféry s průmyslem a možností výrazného rozšíření obchodního potenciálu 
provozovatele takovéhoto čistírenského zařízení v souladu s platnou vodoprávní legislativou.  
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Provozování čistíren odpadních vod na Mikulovsku během 
vinařské kampaně. 

 
Oto Dubina 

 
ČOV Mikulov, ul. Republikánské obrany, PSČ 692 01 
mob.tel.: 736 472 305, e-mail:  Dubina@vak-bv.cz 

 
 
Mikulovský region a vinařství. 
Čistírny odpadních vod v regionu. 
Průběh vinařské kampaně. 
Laboratorní rozbory vinařských vod. 
CHSK-Cr na přítocích na čistírny odpadních vod. 
Problémy způsobené látkovým zatížením na přítoku. 
Opatření provozovatele během kampaně. 
 
V České republice je 377 vinařských obcí a téměř 19 000 pěstitelů vinné révy. Samotná 
mikulovská podoblast registruje 2 800 pěstitelů. Vodovody a kanalizace a.s.Břeclav provozuje v 
dané oblasti několik čistíren odpadních vod. Jsou to z hlediska největších producentů odpadních 
vod vinařského   původu hlavně obce Perná, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Milovice a 
Mikulov. Některé obce, například Březí, Dolní a Horní Věstonice, Bavory, nemají čistírny 
odpadních vod. Pro provozování čistíren odpadních vod v dané lokalitě (Mikulovsko) je nutno 
brát v úvahu, že se jedná o chráněnou krajinnou oblast Pálava. Tím je provozovatel nucen dbát 
o stoprocentní funkčnost čistících procesů  pro splnění všech emisních limitů pro vypouštění 
vyčištěných odpadních vod do recipientu. V tabulce je přehled některých obcí co se týká počtu 
obyvatel, počet EO dle látkového zatížení čistírny odpadních vod, počet místních největších 
producentů odpadních vod vinařského původu a látkové přetížení na přítoku v procentech 
během kampaně. 
 
 
obec počet obyvatel počet EO dle látkového zatížení počet největších 

producentů 
látkové přetížení 
na přítoku (%) 

Perná    762   1 000 6 500 

Novosedly 1 145   1 913 3 200 

Mikulov 7 374 24 850 4 - 
 
 
Autorizovaná laboratoř Vodovodů a kanalizací Břeclav a.s. provádí pravidelně odběr vzorků z 
kanalizačních sítí v místech, kam jsou vypouštěny odpadní vody největších producentů. V 
Mikulově je to např. Víno Mikulov. Dle potřeby je prováděn monitoring průběžně s kampaní, 
kde se zaměřujeme i na střední producenty. 
Z hlediska úspěšného provozování čistíren odpadních vod je důležité znát začátek a vůbec 
celkový průběh vinařské kampaně v dané lokalitě. Z několikaletého sledování jsme zjistili, že 
září a hlavně říjen jsou pro čistírny odpadních vod měsíce, kdy se projevuje největší látkové 
zatížení. Měsíc listopad je pak měsícem relativního klidu, to jsou již svatomartinská vína na 
prodejních pultech a pak prosinec a leden opět připomenou, že vinařská kampaň graduje, to se 
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zpracovávají tzv.ledová a slámová vína. Dnešní moderní technologie zpracování vína umožňují 
výrobu vína i dle požadavků spotřebitelů, tudíž nelze jednoznačně vytýčit období vinařské 
kampaně. V některých letech byl začátek již v srpnu a konec byl v až březnu.  
Pro provozovatele čistíren odpadních vod je důležité sledovat v přitékajících odpadních vodách 
ukazatele pH, CHSK-Cr, BSK5, NLcelk.,RLcelk., RLanorg., RLorg., N-NH4 a P.  
V tabulce jsou pro představu uvedeny hodnoty vypouštěných odpadních vod zjištěné kontrolou 
naši laboratoři u producenta Víno Mikulov v roce 2012. 
 
 
datum pH CHSK-Cr 

mg/l 
BSK5 
mg/l 

NLcelk. 
mg/l 

RLcelk. 
mg/l 

RLanorg. 
mg/l 

RLorg. 
mg/l 

N-NH4 
mg/l 

P 
mg/l 

17.4. 6,4 9 400 8 580  98 1 586   742 844 3,67 9 

23.5. 6,9 2 090 1 660  53 1 329 1 014 315 0,56   2,2 

3.9. 7,4 1 220   959  62    856   614 242 0,28   0,66 

2.10. 7,5 1 420   900 200 1 002   754 248 0,66 2,5 
 
 

Zajímavé jsou zaznamenané hodnoty na přítoku na ČOV Perná během kampaně v roce 2012. 
 
 
datum pH CHSK-Cr 

mg/l 
BSK5 
mg/l 

NLcelk. 
mg/l 

RLcelk. 
mg/l 

RLanorg. 
mg/l 

RLorg. 
mg/l 

N-NH4 
mg/l 

P 
mg/l 

10.1. 7,3 2 190 1 160 972 1 444 908 536 60,5 10,7 

24.1. 7,5 1 670 1 140 406 1 298 838 460 13,2 5,16 

30.10. 6,5 2 660 1 600 468 1 836 932 904 25,2 6,72 

11.12. 6,9 4 140 2 350 382 2 152 988 1 164 60,5 8,89 
 
 
Naše laboratoře provádí během vinařské kampaně pravidelné odběry legislativních vzorků dle 
harmonogramu  na přítoku čistíren odpadních vod. Během kampaně je nutné každodenní 
sledování provozu, což zahrnuje i pravidelné sledování provozních vzorků. Vzorky 
technologické provádí obsluha ve stanovených intervalech s odběrem do laboratoře. Když se 
vyskytne nějaký problém na přítoku (např.je cítit vůni po víně) a je podezření na vysokou 
koncentraci vinných produktů na přítoku (kvasnice apod.), provádí obsluha odběr bodového 
vzorku.  
Z hlediska přítoku odpadních vod během kampaně na Mikulovsku je zajímavé to, že na všech 
čistírnách prakticky ve stejnou dobu (dle sklizně vinné révy) sledujeme okamžitý nárůst zvýšení 
hodnot sledovaných parametrů. To dokládají i následující grafy s uvedenými hodnotami CHSK-
Cr. 
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ČOV Perná 2011 

 
 
 
 

ČOV Perná 2012 
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ČOV Novosedly 2011 

 
ČOV  Mikulov 2012 
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Řada středních producentů vína v těchto obcích nevypouští takto zatížené odpadní vody do 
kanalizační sítě. Využívají akumulační jímky, ze kterých pravidelným odvozem na čistírnu 
odpadních vod do Mikulova řeší problém likvidace odpadních vod s vysokým zatížením. A to je 
správný postup a nejlepší řešení. Stává se, že někteří nezodpovědní vinaři toto nerespektují a 
pak vznikají problémy nejen na kanalizačních sítích, ale i na samotných čistírnách. Z hodnot, 
které jsme naměřili např. u vinařství Tanzberg Bavory v listopadu 2012 (pH 3,8 a CHSK-Cr 14 
600mg/l) a v lednu 2013 (pH 4,7 ,CHSK-Cr 21 600mg/l a NLcelk. 10 300 mg/l) plyne, že v 
případě přísunu takto zatížené odpadní vody na čistírnu vznikne řada problémů. Když se to 
stane, pak již jde o havarijní stav. Například na ČOV Perná, která je nejvíc přetížená, dochází 
nejen k problémům na mechanickém předčištění u  jemně stíraných česlích, které se zanáší 
slupkami a jadérky z vinné révy, ale hlavně je to samotná biologická linka, kde dochází v 
aktivační nádrži k totálnímu kolapsu. Nastává lyze baktérií v aktivovaném kalu a následně k 
jeho vyplavování z dosazovací nádrže. Aby byly škody co nejmenší a do recipientu se 
nedostával vyplavený kal, je nutné provést okamžitě několik úkonů. Tím nejdůležitějším je 
okamžitě zastavit přítok odpadních vod na čistírnu na dobu nezbytnou (využití akumulace na 
stokové síti, případně nádrž dešťových vod), pak zahájit přečerpávání kalů z dosazovací nádrže 
do nádrže přebytečného kalu. Osvědčilo se nám, že během kampaně udržujeme nádrž 
přebytečného kalu téměř prázdnou a to pravidelným odvozem fekálními vozidly CAS. Pak 
kyvadlovou přepravou, např. ČOV Perná – ČOV Mikulov, těmito vozidly odvážíme kal na 
čistírnu odpadních vod v Mikulově, kde je možnost takto zasažený kal dál zpracovat. Poslední 
fází je samotné navážení aktivovaného kalu. Z ekonomického aspektu je výhodné navážet kal 
aerobně stabilizovaný, kde se hodnota sušiny blíží k 5 %. Naštěstí na naší čistírně odpadních 
vod v Mikulově je k dispozici takový kal během celé vinařské kampaně. Zde bych chtěl 
vyzvednout dobrou spolupráci projektanta s provozovatelem, který na ČOV Mikulov vybudoval 
na stáčecím místě pro svozové hospodářství jímky s dostatečnou kapacitou pro nenadálé 
události, s možností operativně zpracovávat kaly zasažené vinařskou kampaní a následně díky 
zařízení OSS-oxyterm sludge systém je hygienizovat. Čistírna odpadních vod v Mikulově tak 
poskytuje pro celou oblast Mikulovska bezproblémovost při provozování menších čistíren 
během celé kampaně a to díky možnosti svozu vinařských vod a schopnosti pružně reagovat 
zpracováním veškerých kalů z čistíren okolitých obcí. 
V dnešní době z ekonomického hlediska se snaží obce ušetřit, kde se dá. Myslím si, že úspora 
na době strávené obsluhou na čistírně není dobrou volbou. Dvě hodiny pracovní doby obsluhy 
během kampaně jsou nedostačující. V tomto pro čistírnu kritickém období by obsluha měla být 
na čistírně určitě delší dobu. V obci Perná se snažíme o prodloužení pracovní doby během 
kampaně, kdy monitoring čistírny je nutný v průběhu celého dne, zejména v odpoledních 
hodinách. V mnoha případech jsme tak zabránili nekontrolovanému látkovému přetížení 
čistírny na přítoku. Monitorování strojů a zařízení funguje přes GSM bránu a tak je obsluha i 
mistr uvědomen o vzniklých poruchách načas. Vyzkoušeli jsme několik možností, jak se co 
nejdříve dozvědět o problémech na přítoku čistírny (např. umístnění pH sondy), ale nejlepším 
se zdá být kontakt s producenty odpadních vod. Při zprovozňování ČOV v obcích Pavlov a 
Milovice se ukázala jako nejúčinnější osvěta, kdy místním výrobcům vína jsme vysvětlili 
základní principy fungování čistírny odpadních vod.  
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V rámci programu fondu soudržnosti realizovaly Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. projekt 
Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, kdy 
od roku 2009 byla do provozu uvedena ČOV Mikulov. Čistírna před rekonstrukcí již nebyla 
schopna splňovat limity pro vypouštění odpadních vod. Dnes naše čistírna splňuje veškeré 
předpoklady pro bezproblémové a účinné provozování. Problémy nárustu vláknitých bakterií, 
vysoký podíl dusíkatých látek na odtoku apod. během vinařské kampaně jsou zažehnány. K 
tomu napomohly nově  zavedené technologie a automatizace celého provozu. Lze říct, že ČOV 
Mikulov je bezpochybně progresívní a moderní zařízení, které se vypořádá s vinařskou 
kampaní bez nejmenších problémů.  
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Vliv technologických odpadních vod z úpravy pitné vody na 
provoz kanalizace a ČOV 

 
Jan Foller, Zdeňka Jedličková, Tomáš Jílek, Lenka Linhartová, Ondřej Paulenka 

 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 156, 63801 Brno, 

foller@vagr.cz 
 
 

Abstrakt 
 
Míra znečištění surové vody pro úpravu na vodu pitnou vyžaduje v drtivé většině případů 
aplikaci koagulace s využitím solí železa nebo hliníku. Produkované kaly z tohoto procesu 
mohou být užitečnou druhotnou surovinou při odstraňování fosforu v procesu čištění 
komunálních odpadních vod. Jsou popsány tři případy různé kapacity úpraven pitné vody 
napojených přes místní kanalizaci na komunální čistírnu odpadních vod a je studován 
technologický efekt podobných řešení. Pod tímto novým pohledem jsou rozebrány podklady za 
poslední tři roky provozu sledovaných objektů. 
 
 
Úvod 
 
Úprava vody na vodu pitnou využívá v drtivé většině případů, vzhledem ke kvalitě zdrojů 
surové vody a bez ohledu na složitost technologie, koagulaci s využitím Me +3 solí, v případě 
vodárenských provozů VAS, a.s. hlavně síranu železitého. Kaly, které úpravny vody produkují, 
jsou nepříjemným odpadem (kat. č. odpadu: 190902), který se donedávna hlavně ukládal na 
skládky nebo do kalových lagun. Skutečnost, že se může v některých případech jednat o 
použitelný materiál, není příliš využívána. Většinou je hlavní snahou projektantů i 
provozovatelů vodáren se tohoto odpadu nějak, legitimním způsobem zbavit. Tam, kde to 
okolnosti dovolily, především v místech, kde se úpravna vody nachází v blízkosti obecní 
kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod, se nabízela možnost vypouštění kalů z čiřičů 
nebo pracích vod z vodárenských filtrů, do městské kanalizace přímo nebo po jejich 
předchozím odsazení. V každém případě tyto vody obsahují množství nerozpuštěných látek, 
převážně hydroxidů železa, které by mohlo působit vážné problémy při vypouštění přímo do 
recipientu. Problém se tak přesunul na jiná bedra. Úkolem tohoto příspěvku je ukázat na třech 
příkladech tohoto řešení a dlouholetých sledování, že se může jednat o opatření užitečné a 
v každém případě ekonomicky zajímavé. Otázkou, kterou je třeba zodpovědět je, do jaké míry 
mohou tyto „průmyslové“ vody negativně ovlivnit funkci čistírny odpadních vod, napojené na 
dotčenou kanalizaci, případně využitelnost kalů z ČOV v zemědělství. V minulosti byl 
studován vliv železitých solí a sraženin hydroxidů železa především na účinnost funkce 
odstraňování dusíku a na vlastní aktivační proces (1). Ukazuje se však, že vliv železitých kalů 
je i na odtokové koncentrace celkového fosforu z čistíren odpadních vod napojených na 
kanalizaci, do které jsou zaústěny vody s těmito kaly, podstatný. Zatím stranou zůstává otázka, 
do jaké míry je ovlivněno chemické složení kalů produkovaných takovou čistírnou odpadních 
vod. 
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Srážení fosforu a mechanismy spojených reakcí. 
 
O chemickém srážení fosforu bylo napsáno mnoho odborných statí a článků (2,3) a není cílem 
této práce jejich množství opakováním známých faktů zbytečně rozšiřovat. Z tohoto důvodu 
zde uvedeme pouze základní a pro další výklad důležité skutečnosti. 
Srážení fosforu v odpadních vodách solemi trojmocného železa není jednoduchou srážecí 
reakcí, jakou by naznačovala níže uvedená stechiometrická rovnice. 
 

H3PO4 + Fe(OH)3 = FePO4 + 3H2O 
 

Vzhledem k existenci tří disociačních stupňů kyseliny fosforečné a hydroxidu železitého a také 
díky oxidačně-redukčním vlastnostem sloučenin železa se jedná o komplexní proces značně 
ovlivněný reakčními podmínkami, především hodnotou pH, ORP, koncentrací aktivovaného 
kalu, přítomností komplexotvorných látek, hlavně pak koncentrací reagujících složek a 
podmínkami jejich distribuce – mícháním. Výsledný efekt těchto naznačených dějů je řízen 
„podmíněným“ součinem rozpustnosti vznikajících sraženin, který není fyzikálně-chemickou 
konstantou, ale je charakteristický pro konkrétní dané podmínky v reakčním prostředí v daném 
okamžiku, kdy se ustavuje chemická rovnováha. Z těchto důvodů se používá běžně, při 
standardním srážení fosforu až tři a půl molární nadbytek srážedla, obecně solí Me+3 (Fe, Al), 
aby bylo dosaženo požadovaného efektu. Příčinou je řada bočných reakcí obecně zpomalujících 
ustálení rovnováhy a tím vznikající rozdíl mezi teoretickou zbytkovou koncentrací fosforu 
danou součinem rozpustnosti stanoveným za standardních podmínek (4) a skutečnou dosaženou 
koncentrací. Důležitá v tomto případě musí být i reakční doba, tedy doba kontaktu sraženin 
hydroxidů železa s biologicky rozkládanými sloučeninami, kdy je výsledným produktem 
rozkladu fosfor uvolněný ve „srazitelné“ formě ortofosforečnanů. 
 
 
Popis hodnocených čistíren odpadních vod a podmínek napojení úpraven. 
 
Z praktických a pochopitelných důvodů nebudou hodnocené lokality uváděny pod konkrétními 
jmény, ale pouze pod číselným označením, což je pro výklad dostačující. Data níže uvedená 
byla pořízena dříve, než vznikl záměr vypracovat tento referát. Pro možnost objektivního 
posouzení zde uvádíme stručný popis technologie úpravy vody na vodu pitnou a historii 
zpracování vypouštěných železitých kalů do obecní kanalizace. 
 
 
Úpravna vody I. 
 
Úpravna vody je navržena s projektovaným výkonem 240 l/s pitné vody. V současné době 
upravuje surovou vodu z relativně mělké vodárenské nádrže a soustavy rybníků v průměrném 
množství 118 l/s. Pro úpravu vody se využívá dvoustupňová technologie s využitím koagulace 
pomocí činidla PIX 313 (síran železitý), flokulace, sedimentace a následné pískové filtrace. Pro 
oxidaci manganu je používáno dávkování manganistanu draselného a pro alkalizaci vápenný 
hydrát. Při úpravě vody je dále používána ozonizace vody s filtrací přes GAU filtry. Upravená 
pitná voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým.  
Technologické vody s kaly vznikají především při pravidelném odkalování usazovacích nádrží 
a praní pískových a GAU filtrů. Průměrně vzniká 560 m3/den technologických vod, při 
odkalování usazovacích nádrží po koagulaci je to cca 240 m3/den, při praní filtrů pak cca 320 
m3/den. Produkované technologické vody s obsahem nerozpuštěných látek a zbytků koagulantu 
jsou přiváděny do otevřených usazovacích nádrží situovaných ve vnějším areálu úpravny vody. 
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V těchto nádržích dochází k primární sedimentaci nerozpuštěných látek a odsazená voda je poté 
řízeně odpouštěna do veřejné kanalizace. 
Průtok odsazené vody odpouštěné do kanalizace je nárazový při probíhajícím odkalování a 
praní filtrů. Do kanalizace odtéká voda v množství cca 10 l/s. V meziintervalu vypouštění 
technologických vod do usazovacích nádrží je odtok do kanalizace minimální. 
Jakost vypouštěné odsazené vody do kanalizace je proměnlivá, s vysokou koncentrací 
nerozpuštěných látek a poměrně nízkou hodnotou koncentrace celkového rozpuštěného železa. 
Průměrné složení je zřejmé z následující tabulky. 
 

Místo odběru Železo* 
mg/l 

Nerozpuštěné 
látky mg/l 

ÚV technologická voda při odkalování usazovacích nádrží  0,11* 1788 
ÚV technologická voda z praní filtrů <0,05* 3452 
* stanoveno z filtrátu 
 
 
ČOV I. 
 
Čistírna odpadních vod I má projektovanou kapacitu 99 917 EO a průměrný denní průtok 
čištěné odpadní vody 607 m3/h, čistí společně odpadní vody produkované průmyslem i odpadní 
vody od obyvatel města a přidružených městských částí.  ČOV I byla zrekonstruovaná v roce 
2007 a je řešena jako mechanicko – biologická, s nízko zatíženou aktivací a s biologickým 
odstraňováním dusíku a fosforu. Kalové hospodářství je řešeno anaerobní stabilizací kalu 
s energetickým využitím vyprodukovaného bioplynu.  
Odpadní vody jsou přivedeny kmenovou stokou do mechanického stupně, hrubé usaditelné 
nečistoty jsou separovány v lapáku štěrku, plovoucí nečistoty jsou odstraněny na strojně 
stíraných česlích a písek ve vírových lapácích písku. Po odseparování primárního kalu 
v usazovací nádrži je odpadní voda smísena s vratným aktivovaným kalem z regenerační nádrže 
a odtéká do anaerobního reaktoru a dále pak do oběhových aktivací. Z aktivačního systému se 
zvýšeným biologickým odstranění dusíku a fosforu je směs přivedena do dosazovacích nádrží. 
Pro podporu zvýšeného odstranění fosforu po biologické akumulaci v určitých obdobích 
provozu, je instalována stanice s možností simultánního chemického srážení fosforu 
dávkováním přípravku PIX 113 (síran železitý). V roce 2012 bylo srážení fosforu prováděno 
příležitostně, diskontinuálním dávkováním, celkem bylo použito 20,5 m3 srážedla v dávce 20 – 
30 l/h. 
Dosahovaná koncentrace fosforu v odpadní vodě na přítoku na ČOV se v roce 2012 pohybovala 
v mezích 5,09 – 23,3 mg/l, průměrná hodnota celkového fosforu činila 13,43 mg/l. Koncentrace 
celkového fosforu na odtoku z ČOV se v roce 2012 pohybovala v rozmezí 0,14 – 3,52 mg/l, 
roční průměrná hodnota činila 0,85 mg/l. 
 
 

ČOV I pr ůtok v roce 2012 [m3] 
celkem 4792498 
minimum (XI.) 330545 
Měsíční maximum (I.) 523260 
Měsíční průměr 399375 
 



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

81 

 

ÚV II. 
 
Úpravna vody II. upravuje surovou vodu z potoka. V současné době je provozována 
diskontinuálně, s dodávkou pitné vody do skupinového vodovodu v průměrném množství cca 8 
l/s. V technologii úpravy vody je zařazena koagulace a flokulace, čiření, písková filtrace, 
alkalizace vápenným hydrátem, ozonizace a tlaková filtrace s GAU filtry.  Pro hygienické 
zabezpečení vyrobené pitné vody se používá dávkování plynného chloru. Pro zlepšení kvality 
dodávané vody v rozvodném systému skupinového vodovodu je dávkován inhibitor koroze na 
bázi fosfátů. Technologické vody při úpravě vody vznikají především při odkalování čiřiče a 
praní pískových a GAU filtrů. Tyto vody jsou odváděny na kalové laguny situované v blízkosti 
objektu úpravny, kde probíhá usazení hlavní části nerozpuštěných látek a odsazená voda je pak 
řízeně odpouštěna do veřejné kanalizace. Čiřič je odkalován v pravidelných intervalech cca 1 x 
denně, praní otevřených a tlakových filtrů se provádí 1 x týdně. Při praní jednoho otevřeného 
filtru vzniká průměrně 190 m3 technologických vod, při praní tlakového filtru 63 m3 
technologických vod a při odkalení čiřiče odtéká asi 20 m3 technologické vody. Měsíčně při 
úpravě vody vzniká cca 2900 m3 technologických vod. Jakost vypouštěné odsazené vody do 
kanalizace je proměnlivá, s  poměrně nízkou hodnotou koncentrace celkového rozpuštěného 
železa i nerozpuštěných látek, jak ukazuje přiložená tabulka. 
 

Místo odběru Železo* 
mg/l 

Nerozpuštěné 
látky mg/l 

ÚV II – technologická voda při praní filtru  0,11* 32 
*stanoveno z filtrátu 
 
 
ČOV II. 
 
Čistírna odpadních vod II je projektovaná s kapacitou 5089 EO, s produkcí odpadních vod 
883,2 m3/d. Přiváděné odpadní vody jsou produkované místním průmyslem i obyvateli města. 
ČOV II je řešena jako mechanicko – biologická s nízko zatíženou oběhovou aktivací a bez 
primární sedimentace. Přivedená odpadní voda je čerpána ze vstupní čerpací stanice na 
mechanické předčištění: strojní česle a vertikální lapák písku. Mechanicky předčištěná odpadní 
voda je poté vedena přes odlehčovací a rozdělovací komoru na dvě oběhové aktivace 
s částečnou aerobní stabilizací kalu a simultánní nitrifikaci a denitrifikaci. Z aktivačního 
systému je kal odsazen ve dvou dosazovacích nádržích, vratný kal je přečerpáván zpět před 
biologickou aktivaci, přebytečný kal je čerpán do provzdušňovaných uskladňovacích nádrží. Po 
stabilizaci a zahuštění je kal odvodněn na dekantační odstředivce. Pro podporu zvýšené 
účinnosti odstranění fosforu v průběhu procesu čištění lze dávkovat koagulační činidlo PIX 113 
(síran železitý). Dávkování není v současné době využíváno. 
Koncentrace fosforu v odpadní vodě na přítoku na ČOV II se v roce 2012 pohybovala v mezích 
1,89 – 34,8 mg/l, průměrná hodnota celkového fosforu činila 9,78 mg/l.  Koncentrace 
celkového fosforu na odtoku z ČOV II se pak v roce 2012 pohybovala v rozmezí 0,16 – 5,56 
mg/l, roční průměrná hodnota činila 1,26 mg/l. 
 

ČOV Polná průtok v roce 2012 [m3] 
celkem 363384 
Měsíční minimu (X.) 25108 
Měsíční maximum (I.) 36403 
Měsíční průměr 30282 



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

82 

 

 
ÚV III. 
 
UV III. byla postavena v průběhu let 1966 – 1970 s navrhovaným výkonem 240 l/s, do 
současné doby zde proběhly jen dílčí úpravy technologických zařízení. Surová voda je čerpána 
z  mělké vodárenské přehradní nádrže, která má střední hydraulickou dobu zdržení vody pouze 
cca 3 dny. Jedná se více méně o průtočnou nádrž. Při deštích vykazuje surová voda velký zákal 
a v zimě nízkou teplotu, kdy koagulant špatně vločkuje. V současné době je z nádrže odebíráno 
cca 130 l/s (rok 2012 – 2956052 m3). Z důvodu nízké spotřeby vody se ÚV III denně na 6 až 8 
h odstavuje. Po vstupu surové vody do ÚV je prováděno dávkování hlavního koagulantu – 
síranu železitého PIX 313 (ředí se na 10 %, koncentrace Fe v nadávkované vodě se pohybuje v 
rozmezí 10 – 18 mg/l). Za rychlomísičem voda odtéká do dvoukomorové flokulační nádrže, kde 
probíhá pomalé míchání horizontálními pádlovými míchadly. Voda dále odtéká do rozvodného 
žlabu na horizontální usazovací nádrže. Po odsazení kalu se do odsazené vody nadávkuje 
vápenné mléko a voda dále odtéká na otevřené rychlofiltry (antracit, písek) s mezidnem. 
Následně je provedena úprava pH filtrátu (vápennou vodou) a zdravotní zabezpečení upravené 
vody. V roce 2013 došlo ke změně zdravotního zabezpečení, dříve byl používán plynný chlór a 
pro dolaďování chlornan sodný, v současné době je prováděna chloraminace. Kal 
z horizontálních usazovacích nádrží je shrabován do sedimentačních jímek, jejich odkalování 
probíhá cca 1 x za dva dny. Praní filtrů probíhá v zimě 2x v týdnu každý filtr, přes léto, při 
výkonu 130 l/s, když je voda dobrá obden. Praní jednoho filtru vychází asi 1x za 12 dní. 
Produkce prací vody z praní filtrů činí 50 450 m3/rok a z odkalování sedimentačních nádrží asi 
15 360 m3/rok. Průměrný obsah železa v odpadní vodě byl odhadnut na základě bilance 
spotřeby síranu železitého (PIX 313) a množství odpadních vod z ÚV. Z výpočtů plyne 
koncentrace přibližně 0,48 kg/m3 železa. 
 
 
ČOV III. 
 
ČOV III byla vybudována v letech 2004 – 2005. Projektovaná kapacita činí 99300 EO. Na 
čistírně jsou čištěny komunální odpadní vody s malým množstvím vod průmyslových a 
odsazené vody z úpravny pitné vody. Po technologické stránce se jedná o technologii 
biologického procesu čištění s využitím SBR reaktorů, koncepčně navrženou na zvýšené 
odstraňování dusíku a biologickou akumulaci fosforu. Vlastní proces čištění odpadních vod 
probíhá celý vždy v jedné pracovní nádrži v technologických cyklech (dekantace vyčištěné 
vody, čerpání surové odpadní vody, aerace a sedimentace). Biologicky vyčištěná odpadní voda 
je v pravidelných cyklech nárazově vypouštěna do recipientu. Přebytečný aktivovaný kal je po 
gravitačním zahuštění stabilizován v metanizačních reaktorech a odvodněn na dekantační 
odstředivce.  
 
 
ČOV IV – referenční čistírna odpadních vod. 
 
Čistírna odpadních vod IV je uvedena, jako referenční s chemickým srážením fosforu, 
dávkováním síranu železitého do aktivace. ČOV byla projektována s kapacitou 2500 EO 
s denní hydraulickou kapacitou odpadních vod 475 m3. ČOV IV je řešena jako nízko zatížená, 
mechanicko – biologická s oběhovou aktivací, bez primární sedimentace. Přivedená odpadní 
voda je čerpána ze vstupní čerpací stanice na strojní česle a dále na vertikální lapák písku. 
Mechanicky předčištěná odpadní voda je poté vedena přes odlehčovací a rozdělovací komoru 
na dvě oběhové aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu. Z aktivačního systému je kal 
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odsazen ve dvou dosazovacích nádržích. Vratný kal je přečerpáván zpět před aktivaci, 
přebytečný kal je čerpán do řízeně provzdušňovaných uskladňovacích nádrží a po stabilizaci a 
zahuštění je odvodněn na dekantační odstředivce. Odsazená a vyčištěná voda odtéká přes 
měrný objekt do recipientu. Pro podporu zvýšené účinnosti odstranění fosforu v průběhu 
procesu čištění se dávkuje síran železitý – PIX 113. 
V roce 2012 se pro kontinuální srážení využilo celkem 6 m3 PIX 113, v dávce 20 l/den. 
Koncentrace fosforu v odpadní vodě se na přítoku ČOV v roce 2012 pohybovala v mezích 2,74 
– 17,30 mg/l, průměrná hodnota celkového fosforu činila 10,99 mg/l.  Koncentrace celkového 
fosforu na odtoku z ČOV se v roce 2012 pohybovala v rozmezí 0,32 – 3,28 mg/l, roční 
průměrná hodnota činila 1,64 mg/l. 
 

ČOV IV. pr ůtok v roce 2012 [m3] 
celkem 111561 
Měsíční minimu (X.) 6896 
Měsíční maximum (I.) 11856 
Měsíční průměr 9297 
 
 
Provozní výsledky. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty koncentrace celkového fosforu na 
přítoku a na odtoku ze sledovaných ČOV v letech 2010 – 2012. 
 

ČOV 
2010 2011 2012 

Přítok 
(mg/l) 

Odtok 
(mg/l) 

Přítok 
(mg/l) 

Odtok 
(mg/l) 

Přítok 
(mg/l) 

Odtok 
(mg/l) 

I 8,02 0,63 11,37 0,96 13,43 0,85* 
II 6,57 1,03 8,65 1,11 9,78 1,26 
III 12,30 0,30 13,09 0,40 16,09 0,80 

IV** 10,61 1,72 10,05 1,21 10,99 1,64 
* V některých případech byl dávkován síran železitý i na ČOV (20 m3/rok) 
** Referenční ČOV, srážení fosforu na ČOV síranem železitým (6 m3/rok) 
 
 
Uvedená tabulka ukazuje roční průměry zjištěných koncentrací celkového fosforu z 
pravidelných měření způsobem stanoveným ve vodoprávním rozhodnutí, tedy 24 – hodinovými 
proporcionálně slévanými vzorky. V případě ČOV I bylo z provozních důvodů nutno dávkovat 
ještě síran železitý přímo na ČOV, a to na odtoku z aktivace. Jednalo se o dávku průměrně 25 
l/h po dobu asi 800 hodin v roce 2012. Ostatní dvě vyhodnocované čistírny odpadních vod 
fosfor odstraňovaly biologickým vázáním do biomasy a zřejmě srážením přitékajícími 
hydroxidy železa z úpraven pitné vody. Na ČOV IV, jak bylo uvedeno výše, je zbytkový fosfor 
po biologické akumulaci odstraňován pouze chemickým srážením, dávkováním síranu 
železitého před odtok z aktivace do dosazovacích nádrží.  
V této práci nebyla snaha o kvantifikaci podílu faktického vlivu biologické akumulace fosforu 
v procesu biologického čištění odpadních vod na jeho odstranění v celkové bilanci. Na všech 
čtyřech hodnocených ČOV je předpokládána standardní míra biologické akumulace, která je 
pro účely tohoto referátu stanovena na 40 %. Tato hodnota je odvozena z obecného sumárního 
vzorce biomasy (3) a specifické produkce biomasy na EO při normovaném zatížení ČOV (5). 
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Zbytková hodnota odstraněného fosforu je přisouzena obecně chemickému srážení železem. 
Bilanční hodnoty tohoto procesu ilustruje následující tabulka. 
 

Srážení fosforu hydroxidy železa 

ČOV 

Množství 
odpadních 
vod z ČOV 

(m3/r) 

Produkce 
pitné vody v 
napojené ÚV 

(m3/r) 

Fosfor-přítok 
(mg/l) 

Fosfor-odtok 
(mg/l) 

Fosfor-
odstraněný 
celkem (t/r) 

Fosfor-
odstraněný 
chemicky 

(t/r) 
I. 4792498 3721248 13,43 0,85 60,29 36,17 
II. 363384 252288 9,78 1,26 3,10 1,86 
III. 2781481 2956052 16,9 0,8 44,78 26,87 
IV.* 111561  - 10,99 1,64 1,04 0,62 
* Referenční ČOV s chemickým srážením síranem železitým - PIX 113 
 
 
Pokud by platil předpoklad, že je zbytkový fosfor po biologickém čištění chemicky srážen 
dostupnými hydroxidy železa, přitékajícími s odpadní vodou z napojených úpraven, mělo by 
být také množství železa v přebytečném kalu, při dosažené srovnatelné účinnosti odstranění 
fosforu přibližně rovno stechiometrickému výpočtu (ideální stav), nebo vyšší. Toto by mělo 
také odpovídat bilanci vypouštěných železitých kalů z napojené úpravny vody. Nižší než 
stechiometrický podíl železa v čistírenských kalech naznačuje vyšší, než kalkulovanou účinnost 
biologické akumulace fosforu na ČOV nebo chybu v analytických stanoveních. Výpočet železa 
v kalech z vodáren, odvozený z analýzy nerozpuštěných látek je totiž pouze orientační, protože 
vypouštěné kaly obsahují také sraženiny manganu a organické nerozpuštěné látky ze surové 
vody. Podrobné sestavení látkových bilancí zatím nebylo provedeno. 
V následující tabulce je pro jednotlivé ČOV uvedena celková účinnost odstranění fosforu na 
ČOV a molární poměr fosfor : železu, po odečtení 40 % fosforu vázaného biologicky. 
 

ČOV Molární poměr P : Fe Účinnost ostranění PCelk. 

I* 1 : 2,14 93,67 
II 1 : 1,51 87,12 
III 1 : 0,96 95,03 
IV** 1 : 2,50 85,08 
* Molární poměr zahrnuje i železo dodané na ČOV 
** Nastavený molární poměr při srážení 
 
Vzhledem k tomu, že se koncentrace fosforu v odpadní vodě na nátoku do ČOV pohybuje u 
všech sledovaných čistíren odpadních vod v rozmezí 10 – 16 mg/l a na odtoku z ČOV v 
intervalu 0,8 – 1,6 mg/l a s ohledem na skutečnost, že nemůžeme přesně garantovat množství 
biologicky vázaného fosforu v přebytečném kalu, můžeme předpokládat, že bude-li koncentrace 
železa ve stabilizovaném, přebytečném kalu stejná, bylo na reakce spojené se srážením využito 
podobné množství sloučenin železa, jako při chemickém srážení síranem železitým přímo 
v aktivaci na ČOV a z toho můžeme přibližně určit míru užitečné nebo přijatelné kapacitní 
vazby mezi úpravnou pitné vody a čistírnou odpadních vod na kterou je napojena. Pro ilustraci 
jsou v následující tabulce uvedeny hodnoty obsahu železa v kalech z dostupných měření. 
 

ČOV II III IV 
Obsah Fe v kalu % 6,86 5,05 6,22 
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Hodnoty pro ČOV I nejsou běžně sledovány a pro účel této práce nebyly zjišťovány. Jak je 
zřejmé z výše uvedené tabulky, koncentrace železa v čistírenských kalech jsou ve všech 
případech srovnatelné. Tím lze konstatovat, že při zachování současného způsobu a přesného 
popisu nakládání s železitým kalem na úpravně nehrozí riziko zhoršení kvality čistírenských 
kalů z napojené ČOV. Příliš vysoký obsah železa v čistírenských kalech by totiž mohl být 
komplikujícím faktorem pro jejich širší uplatnění zapravením do půdy. Proces musí být veden a 
sledován tak, aby se množství železa v čistírenských kalech dodané z napojené úpravny pitné 
vody příliš nezvyšovalo oproti zaběhlé metodě simultánního srážení fosforu přímo na ČOV.  
 
 
Závěr 
 
Cílem této práce bylo kvalitativní a kvantitativní posouzení možnosti srážení fosforu z komu-
nálních odpadních vod železitými kaly vypouštěnými z úpraven pitné vody do komunální 
kanalizace. Za výchozí stav byly použity výsledky odstraňování fosforu na třech konkrétních 
ČOV v lokalitách kde jsou na městskou kanalizaci napojeny odpadní vody z úpraven pitné 
vody. Dlouhodobě dosahované velmi dobré výsledky odtokových koncentrací fosforu v těchto 
ČOV byly podnětem pro hlubší analýzu stavu s cílem formulovat základní pravidla pro řešení 
podobného problému i v jiných lokalitách, kde jsou k tomu příhodné podmínky. Vlastní proces 
odstraňování fosforu na těchto ČOV byl rozebrán jen okrajově z důvodu nedostatku 
podrobnějších analytických a technologických dat, umožňujících sestavení podrobných bilancí 
látkových toků. Také popis fyzikálně-chemických dějů, které lze při interakci železitých kalů 
s fosforem uvolňovaným z polyfosfátů a organické hmoty, obsažené v odpadní vodě není 
jednoduchý a vydal by na samostatnou práci. Orientační molární poměry fosforu a železa, 
uvedené výše ukazují, že dosahovaná, vyšší účinnost odstranění fosforu na ČOV, kde se 
uplatňují vodárenské kaly oproti ČOV s prostým simultánním srážením bude souviset zřejmě 
s tím, že v době kontaktu biologicky uvolňovaného fosforu ve srazitelné formě je koncentrace 
dostupného železa, řízená podmíněným součinem rozpustnosti přítomných hydroxidů 
konstantní, vlivem dlouhodobé přepravy kanalizací je dokonale homogenní a oproti okamžité 
koncentraci právě uvolňovaného, srazitelného fosforu o několik řádů vyšší. Vzniklý 
fosforečnan železitý je asi o tři řády méně rozpustný než přítomné hydroxidy a v oxickém 
prostředí ČOV se již nerozpouští. Vznikající sraženiny jsou již také vlivem dostatečného stáří 
koagulovány, lépe se vážou v kalu, což snižuje možnost jejich odtoku do recipientu. Poslední 
otázkou, kterou je třeba zodpovědět je problém dlouhodobé stability dosahované účinnosti 
odstraňování fosforu tímto způsobem. Odpověď nalezneme na přiložených grafech, které 
ukazují rovnoměrnost výsledků z ČOV I, ČOV II a pro srovnání ze standardně sráženým 
fosforem na ČOV IV. Uvedená data není nutné komentovat. Podobné výsledky vykazuje i ČOV 
III. 
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Na úplný závěr je nutno uvést ještě jeden závažný fakt. Odstranění 1 kg celkového fosforu 
standardní metodou chemického srážení stojí při současných cenách síranu železitého asi 160 – 
180 Kč/kg. Vezmeme-li do úvahy, že na uvedených ČOV se prakticky nedávkuje dodatečný 
síran železitý s výjimkou ČOV I, kde činila roční dávka síranu asi 9 % spotřeby železa 
zjištěného v kalu, jedná se o významný ekonomický efekt. Z tohoto důvodu by měla být 
přehodnocena klasifikace vodárenských kal (kat. č. odpadu 190902) v těch případech, kde je lze 
použít, jako surovinu. 
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Abstrakt 
 
Současné výzkumy ukazují, že anaerobní rozklad organických látek lze jako technologii pro 
výrobu bioplynu úspěšně provozovat zdánlivě paradoxně i v přítomnosti omezeného množství 
kyslíku. Tato takzvaná mikroaerační technologie dokáže s vysokou účinností odstraňovat 
sulfan z bioplynu. Jednou z často uváděných nevýhod této technologie byl nedostatek 
provozních zkušeností. Tento příspěvek hodnotí desetileté provozní zkušenosti s touto 
technologií z 22 lokalit z toho 19 jsou čistírny odpadních vod a 3 bioplynové stanice. 
 
Klí čová slova 
Anaerobní technologie, mikroaerobní prostředí, odsiřování bioplynu, provozní zkušenosti, 
složení bioplynu. 
 
 
ÚVOD 
 
Kombinace a prolínání oxidačního a redukčního resp. aerobního a anaerobního prostředí jsou 
běžné v přírodních ekosystémech, protože homogenní distribuce (nebo absence) kyslíku je 
velmi vzácná a obtížně udržitelná. Spojení a symbióza aerobních a anaerobních procesů v 
mikroaerobním prostředí při anaerobním rozkladu organických materiálů představuje zvláštní 
případ symbiózy aerobních a anaerobních podmínek. Bylo zjištěno, že řízená a limitovaná 
přítomnost kyslíku uvnitř anaerobního reaktoru nejenže není nebezpečná, ale může mít 
pozitivní účinek z několika hledisek (Zitomer a Shrout, 2000; Khanal a Huang, 2003; Jeníček a 
kol. 2004; Johansen a Bakke, 2006). 
 
Mikroaerobní podmínky jsou dosaženy limitovanou dávkou vzduchu (kyslíku) do anaerobního 
reaktoru. Bylo dokázáno, že anaerobní bakterie, včetně methanogenů, mohou být v takovémto 
systému aktivní (Kato a kol., 1993). Dokonce je uváděno, že methanogenní aktivita může být v 
některých případech za mikroaerobních podmínek vyšší ve srovnání s čistě anaerobním 
systémem (Zitomer a Shrout, 2000). Dále bylo dokázáno, že striktně aerobní bakterie mohou 
být běžnými a stálými obyvateli anaerobních systémů (Thierry a kol., 2004). I striktně 
anaerobní mikroorganismy mohou přežít ve směsné kultuře bez jakékoli inhibice, ovšem toto je 
podmíněno tím, že fakultativní mikroorganismy budou spotřebovávat přítomný kyslík rychle a 
beze zbytku.  
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Blízký kontakt aerobů s anaeroby může redukovat hromadění toxických meziproduktů 
rozkladu, protože aerobní mikroorganismy je dokážou in-situ odstraňovat. Tato mikrobiální 
rozmanitost a výměna metabolitů tak může podporovat stabilitu systému (Stephenson a kol., 
1999). Někdy je uváděna také zvýšená účinnost biologického rozkladu je způsobená 
pravděpodobně vzájemně se doplňujícími redukčními a oxidačními procesy, ale také 
rozšiřováním mikrobiální druhové rozmanitosti mikroaerobní populace ve srovnání se striktně 
anaerobním systémem. (Tang a kol., 2004). 
 
Hlavním hendikepem mikroaerobní modifikace anaerobního rozkladu je nedůvěra 
provozovatelů k zavádění kyslíku do anaerobního reaktoru, i když je dávka kyslíku dostatečně 
nízká, aby mohl být proces naprosto bezpečný. 
 
Jestliže bude kyslík spotřebováván i k oxidaci organické hmoty a nejen pro oxidaci sulfanu, 
může dojít ke snížení produkce methanu, jak ilustrují data v Tabulce 1. Tato ztráta methanu 
není závažná a často je kompenzována zvýšenou efektivitou biologického rozkladu organické 
hmoty a zvýšeným objemem vyprodukovaného bioplynu. Dávka kyslíku je obvykle v rozsahu 
několika procent produkce methanu (1 - 2% v našem provozním experimentu - Jeníček a kol., 
2007), podle toho může být ze stechiometrie vypočtena ztráta methanu 0,5 - 1%. Stejná hodnota 
představuje i zvýšenou produkci CO2 v případě, kdy je veškerý kyslík spotřebován k oxidaci 
organické hmoty (Zitomer, 1998). Navíc je důležité zmínit to, že v případě, kdy je pro 
mikroaeraci používán vzduch, dochází k naředění bioplynu vzdušným dusíkem. Na druhé 
straně Zitomer a Shrout (2000) tvrdí, že při řízené limitované aeraci reaktorů s fluidním ložem 
je možno dosáhnout vyšší produkce methanu ve srovnání se striktně anaerobním reaktorem 
zpracovávajícím odpadní vody s vysokou koncentrací organických i sirných látek. 

 
Tabulka 1. Porovnání průměrné koncentrace CH4 v bioplynu při anaerobních a 

mikroaerobních podmínkách. 
CH4 (%)  

Charakterizace reaktoru Anaerobní perioda Mikroaerobní perioda 

65,8 64,5 Provozní, vysoká vstupní koncentrace 
sulfanu (Jeníček a kol., 2007) 

65,9 65,4 Provozní, vysoká vstupní koncentrace 
sulfanu (Jeníček a kol., 2007) 

70,8 66,7 
Laboratorní, nízká vstupní koncentrace 
sulfanu (Jeníček a kol., 2008) 

 
Dalším rizikem mikroaerobní technologie byl nedostatek zkušeností. Tento příspěvek si však 
klade za cíl ukázat, že tento nedostatek zkušeností už skutečně začíná být minulostí a prezentuje 
přehled provozních aplikací mikroaerobních systémů. 
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PŘÍKLADY PROVOZNÍCH APLIKACÍ MIKROAEROBNÍHO ODSI ŘOVÁNÍ 
 
Testovaná technologie řízeného dávkování vzduchu do recirkulačního okruhu anaerobního 
reaktoru představuje specifickou metodu mezi biologickými metodami, přičemž k biochemické 
oxidaci sulfanu dochází už při jeho vzniku v reakční směsi kalu kalové vody a bioplynu. 
Zjednodušené schéma procesu ukazuje obrázek 1. 
 
Tento způsob je ve srovnání s ostatními metodami unikátní v tom, že nevyžaduje stavbu nových 
technologických stupňů, ale pouze instalaci relativně jednoduchého kontrolního a dávkovacího 
zařízení. Mezi největší přednosti této metody patří to, že je provozně velmi nenáročná a zcela 
automatizovaná. Největší předností této metody je její pořizovací cena - řádově nižší 
v porovnání s ostatními provozně používanými metodami. Na druhé straně její aplikace 
vyžaduje důkladnou znalost anaerobního procesu a specifických vlastností anaerobního kalu.  

 
Obrázek 1: Schéma odsiřovací technologie 
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Technické provedení zařízení na odstraňování sulfanu z bioplynu 
 
Toto zařízení provádí přesné a bezpečné dávkování vzduchu do kalu. Nejvhodnější je 
dávkování do cirkulačního potrubí ohřevu kalu. 
 
Zařízení se skládá z kompresorové stanice (zdroj dávkovaného vzduchu), dávkovacího zařízení, 
injektoru a elektrorozvaděče s řídícím systémem. Dávkovací zařízení je umístěno v nástěnné 
skříni. Zajišťuje přesné dávkování vzduchu do systému. Vstup vzduchu do jednoho nebo více 
kalových potrubí je řešen pomocí injektoru opatřeného uzavíracími armaturami. Jednotlivá 
zařízení jsou propojena polyamidovými hadičkami. 
 
Ovládání odsiřovacího zařízení a jeho monitorování je zajištěné řídícím systémem, který je 
spolu s vybavením pro napájení elektrickou energií umístěn v rozvaděči. Rozvaděč je vybaven 
terminálem pro zadávání požadovaných provozních parametrů a zobrazování provozních 
informací. 
 

Tabulka 2. Instalovaná zařízení na odstraňování sulfanu z bioplynu 
lokalita Rok lokalita rok 

ČOV Chomutov - Údlice 2003 ČOV Jičín 2008 

ČOV Jindřichův Hradec 2004 ČOV Otrokovice 2009 

ČOV Louny 2005 ČOV Hamuliakovo 2009 

ČOV Bratislava - Vrakuňa 2005 BPS Třeboň 2010 

ČOV Bratislava - Petržalka 2005 ČOV Kolín 2010 

ČOV Liptovský Mikuláš 2005 ČOV Kadaň 2010 

ČOV Biotika Slovenská Ľupča 2006 ČOV Martin - Vrútky 2010 

BPS Vysoká  2007 ČOV Trnava 2011 

ČOV Karlovy Vary 2007 ČOV Mladá Boleslav 2012 

ČOV Komárno 2007 ČOV Povážská Bystrica 2012 

BPS Tanex Vladislav 2007 ČOV Krnov  2012 

 

Provozní zkušenosti s mikroaerací na jednotlivých lokalitách 
 
Celkem bylo mikroaerační odsiřovací zařízení instalováno na 22 lokalitách. Na devatenácti 
lokalitách se podařilo bez problémů snížit koncentraci sulfanu v bioplynu zpravidla z jednotek 
gramů na stovky případně desítky mg/m3. 
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Zařízení se uvádělo do provozu většinou tak, že se na začátku nastavila dávka vzduchu na 
zhruba 5-ti násobek stechiometricky vypočteného množství. Po cca třech týdnech byl proveden 
rozbor bioplynu a podle koncentrace sulfanu se dávka vzduchu buď zvýšila, nebo snížila. Po 
dalších třech týdnech se vše znovu opakovalo. Vzhledem k tomu, že stanovení sulfanu 
v bioplynu je poměrně náročné a v provozních laboratořích ČOV se zpravidla nedělá, byl 
přístup jednotlivých provozovatelů ČOV příp. BPS na jednotlivých lokalitách různý. Většinou 
však hned po první kontrole tj. po třech týdnech došlo ke skokovému snížení koncentrace 
sulfanu v bioplynu. 
 
Koncentrace kyslíku v bioplynu při tomto způsobu odsiřování, je téměř nulová. Bioplyn 
odsířený tímto způsobem je z hlediska koncentrace sulfanu bezproblémově použitelný jako 
palivo do kogeneračních jednotek. Snížení koncentrace sulfanu v bioplynu je trvalé. 
 
Pouze na třech lokalitách nebylo dosaženo uspokojivých výsledků – ČOV Liptovský Mikuláš, 
ČOV Biotika Slovenská Lupča a BPS Tanex Vladislav. 
 
Znečištění na vstupu do městské ČOV v Liptovském Mikuláši tvoří cca 70 % kožedělný 
průmysl, kde  jsou používány sulfidy a sírany. Koncentrace sulfanu v neodsířeném bioplynu se 
zde pohybuje v hodnotách  10 - 20 g/m3. Tato nezvykle vysoká hodnota koncentrace sulfanu v 
bioplynu byla mikroaerací snížena pouze na jednotky g/m3 a to je nedostatečné. 
 
ČOV Biotika Slovenská Lupča je průmyslová čistírna, ve které jsou čištěny odpadní vody 
z výroby léčiv a krmných komponentů. Do anaerobního stupně ČOV je dávkován nejen 
čistírenský kal, ale též biologický odpad z výrobního procesu. Koncentrace sulfanu v bioplynu 
se mikroaerací téměř nezměnila. 
 
V BPS Tanex Vladislav je substrátem odpad ze zpracování kůží zvířat a výroby klihu. Ve 
výrobě je používáno poměrně velké množství sulfidu sodného a síranu amonného, které se 
spolu s odpadem dostává do anaerobního reaktoru. Koncentrace sulfanu v bioplynu se pohybuje 
řádově v jednotkách g/m3 a použitím mikroareace pro odstranění sulfanu se jeho koncentrace 
téměř nezměnila. 
 
Na běžných komunálních ČOV při společném čištění městských a průmyslových odpadních 
vod, pokud se koncentrace sulfanu v bioplynu pohybuje do 5 g/m3, lze s úspěchem pro 
odstraňování sulfanu z bioplynu použít metodu mikroareace. Jsou-li však průmyslové odpadní 
vody, které obsahují síru a její sloučeniny na ČOV dominantní a koncentrace sulfanu 
v bioplynu se pohybuje kolem 10 g/m3 nebo je vyšší, tak metodou mikroareace není dosaženo 
požadovaného snížení koncentrace sulfanu. 
 
Metoda mikroareace byla použita pro odstraňování sulfanu z bioplynu na zemědělských 
bioplynových stanicích, kde hlavním substrátem je kejda z prasat a koncentrace sulfanu 
v bioplynu se pohybovala okolo 4 g/m3. Mikroaerací bylo dosaženo potřebného snížení 
koncentrace sulfanu v bioplynu tak, že bioplyn lze vhodně použít jako palivo v kogeneračních 
jednotkách. Množství dávkovaného vzduchu je však výrazně vyšší než u vyhnívacích nádrží 
v ČOV. Nutná dávka vzduchu je cca 10-ti násobek stechiometricky vypočteného množství.  
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Tabulka 3. Sledování koncentrace H2S v bioplynu při uvádění odsiřovacího zařízení  
do provozu 

ČOV Průměrná 
produkce 
bioplynu 

[m3/d] 

Koncentrace 
H2S před 

mikroareací 

[mg/m3] 

Doba 
mikroareace 

[týdny] 

Dávka 
vzduchu 

[m3/h] 

Koncentrace 
H2S při 

mikroareaci 

[mg/m3] 

Povážská Bystrica 750 3710 7 1,0 449 

Mladá Boleslav  950 771 8 0,34 31 

Kolín 1000 3823 3 1,0 198 

Louny 900 4383 15 1,2 21 

Bratislava -Vrakuňa 9600 2633 8 6,0 690 

Bratislava - Petržalka 3000 2050 18 3,0 670 

 

Dvoustupňové odsiřování v ČOV Toma Otrokovice – ekonomické a bezpečné 
odstraňování sulfanu z bioplynu 
 
V ČOV Toma Otrokovice jsou pro odstraňování sulfanu z bioplynu použity dvě metody – 
odsiřování bioplynu je dvoustupňové. Do této čistírny jsou svedeny odpadní vody z města 
Otrokovice společně s odpadními vodami z kožedělného průmyslu a z výroby papírové lepenky 
a pneumatik. Čistírenský kal je anaerobně stabilizován a vznikající bioplyn obsahuje vyšší 
koncentrace sulfanu. 
 
V anaerobním stupni ČOV je používána mikroareace jako první stupeň odsiřování bioplynu a 
jako druhý stupeň je použit způsob, který je založen na chemické reakci sulfanu 
s hydratovaným oxidem železitým za vzniku sulfidu železitého. Jeho regenerace se provádí 
vzdušným kyslíkem. Chemické reakce probíhají v samostatném adsorbéru, do kterého je 
bioplyn přiveden plynovodem. 
 
První stupeň odsiřování je mimořádně investičně i provozně levný a ve druhém stupni, do 
kterého přichází již bioplyn se sníženou koncentrací sulfanu, slouží jako pojistka pro dosažení 
trvale nízké hodnoty sulfanu v bioplynu. Spojením obou metod bylo dosaženo provozně levné 
technologie, která zajišťuje bezpečně trvale nízkou hodnotu koncentrace sulfanu v bioplynu. 
 
 
Odsiřování bioplynu na zemědělských bioplynových stanicích 
 
V zemědělských bioplynových stanicích (BPS) se velmi často používá biochemické odsiřování 
bioplynu. Vzduch (kyslík) se zpravidla dávkuje přímo do plynových prostorů anaerobních 
reaktorů. Bioplynové stanice, do kterých se dávkuje mimo jiné i rostlinná hmota, nemají 
cirkulační okruh pro ohřev reaktorů. Množství přidaného vzduchu se reguluje tak, aby bioplyn 
odcházející z reaktoru neobsahoval žádný kyslík. 
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Odsiřování způsobem mikroaerace anaerobní směsi přímo v reaktoru bylo nainstalováno na 
dvou zemědělských bioplynových stanicích a to na BPS Vysoká a BPS Třeboň. Hlavním 
substrátem v obou BPS je kejda prasat. Do těchto BPS se nedávkuje rostlinná hmota (nižší 
sušina substrátů) a ohřev reaktorů je pomocí recirkulačního okruhu přes výměník tepla, do 
kterého je možnost dávkování vzduchu (stejný způsob jako u vyhnívacích nádrží ČOV). 
 
Na BPS Vysoká bylo prováděno technologické sledování. BPS Vysoká je postavena v areálu 
farmy pro chov prasat. V BPS je přednostně zpracovávaná veškerá produkce kejdy prasat 
(původní stav byl cca 20 000 ks prasat ve výkrmu). Vstupní substrát je možno obohacovat 
doplňkovým energetickým materiálem. Zde se používá masokostní moučka, lanolín, G-fáze, 
odpadní olej z výroby bramborových lupínků, syrovátka, vyflotovaný kal z předčištění 
odpadních vod z drůbežářských závodů a další. Skladba a množství používaných doplňkových 
substrátů je v jednotlivých obdobích rozdílná a je závislá na jejich dostupnosti a ceně a na 
aktuálním množství kejdy – v současné době je ve výkrmu asi poloviční počet původního stavu 
prasat. Veškeré doplňkové substráty jsou smíchány s kejdou prasat v čerpací jímce a směs je 
dávkována do jednostupňového anaerobního reaktoru. Reaktor má objem kapalné fáze 3 400 m3 
s konstantní teplotou 40°C.  

 

Tabulka 4. Technologické parametry BPS Vysoká 
 jednotka                      Průměrné hodnoty 

07/2007 - 

01/2009 

02/2009 – 

12/2009 

01/2010 –  

12/1010 

01/2011 – 

012012 

Substrát :      
Celková sušina - VL % 5,3 5,8 5,0 3,5 
Podíl OL v sušině - VL ZŽ % 77,5 78,5 79,4 79,3 
pH  6,95 6,74 6,86 6,93 
Digestát, výstup z reaktoru:      
Celková sušina - VL % 3,0 3,5 3,4 2,3 
Podíl OL v sušině - VL ZŽ % 60,6 63,0 64,9 63,3 
pH  7,87 7,97 7,92 7,83 
Parametry procesu:      
Střední doba zdržení d 26 25 24 25 
Objemové zatíž. reaktoru OL kg/m3d 1,56 1,77 1,71 1,24 
Vzduch :      
Dávkované množství m3/h 11,4 14,0 15,0 16,2 
Bioplyn :      
Celková produkce m3/d 3 680 4 245 4 754 4 018 
Oxid uhličitý  CO2 % 32,8 31,3 31,4 31,1 
Kyslík  O2 % 0,3 0,4 0,3 0,2 
Metan  CH4 % 66,8 68,3 68,2 68,6 
Sulfan  H2S mg/m3 1 703 694 860 349 
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Do cirkulačního okruhu ohřevu kalu je dávkován vzduch. Původně při zahájení provozu v r. 
2007 bylo namontováno dávkovací zařízení s možností maximální dávky vzduchu 9 m3/h. 
V průběhu provozu bylo zjištěno, že tato dávka je nedostatečná a proto bylo v roce 2009 
instalováno nové zařízení s možností maximální dávky vzduchu 20 m3/h. Koncentrace sulfanu 
v bioplynu před uvedením odsiřovacího zařízení do provozu byla cca 4 g/m3. 
 
 
ZÁVĚR 
 
Provozní realizace mikroaerobního odsiřování byla úspěšná ve všech případech provozních 
aplikací na komunálních čistírnách odpadních vod. Je schopna dosahovat výsledných 
koncentrací sulfanu v desítkách mg sulfanu na m3 bioplynu, tedy řádově nižších koncentrací, 
než jaké obvykle požadují výrobci kogeneračních jednotek. Technologie je provozně 
jednoduchá a nevyžaduje výstavbu dalších technologických stupňů. Při  aplikacích na 
průmyslových ČOV nebo BPS se v několika případech vyskytly problémy s dosažením 
potřebných účinností pravděpodobně v souvislosti s přítomností látek, které inhibují činnost 
mikroorganismů oxidujících sulfan a sulfidy. Desetileté provozní zkušenosti s touto technologií 
už z ní dělají dostatečně odzkoušenou, stabilní a spolehlivou technologii. 
 
Poděkování 
Tento příspěvek vznikl díky spolupráci VŠCHT Praha a K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy a 
současně v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT ČR číslo MSM6046137308. 
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Abstrakt 
 
Pomocí inovativní patentované ultrazvukové dezintegrace VTA-GSD lze optimalizovat provoz 
stávající vyhnívací věže, případně lze odstranit problémy, jako pěnění vyhnívacích věží.  
Zahuštěný kal, především přebytečný, se ošetří bezprostředně před vyhníváním ultrazvukem a 
tím dojde k značnému zlepšení následného procesu vyhnívání. Ultrazvukem ošetřený kal 
efektivněji vyhnívá, tím se redukuje organický podíl ve vyhnilém kalu a produkce bioplynu se 
výrazně zvyšuje. Kromě toho lze odstranit problémy s pěněním, způsobené vláknitými 
organizmy a zajistit opět stabilní vyhnívací proces. Reference z celého světa již několik let 
prokazují u VTA - dezintegrace úspěšné fungování, dlouhou životnost a provoz s nízkými 
nároky na údržbu. Využitím VTA-GSD je možné vyrobit až o 30 % více bioplynu a snížit 
množství kalu k likvidaci až o 20% v závislosti na výchozích podmínkách.  
 
 
Úvod 
 
Čistírenský kal má energetický potenciál, který čeká na své využití. To se snadněji řekne než 
udělá. Základním předpokladem pro energetické využití kalu je anaerobní stabilizace kalu na 
ČOV (vyhnívání). Obvykle mívají tento technologický stupeň ČOV zhruba od velikosti 30.000 
EO. Primární a přebytečný kal se odtahuje a odvádí do vyhnívání. Bioplyn, který vzniká 
vyhníváním, lze využít jako energetický zdroj (el.proud, teplo). Kolik bioplynu se skutečně 
vyrobí z kalu, který je k dispozici, závisí jednak na kalu, jednak na způsobu ošetření kalu a 
kvalitě vyhnívání. Přesně na tomto místě je možno nasadit inovativní technologii VTA – 
dezintegraci ultrazvukem, aby se potenciál v kalu efektivněji využil. Dezintegrací se kal 
ošetřuje bezprostředně před čerpáním do vyhnívací věže a podporuje proces odbourávání. Tak 
je odbouráno vice organického materiálu, což vede k vyšší produkci bioplynu a snížení 
množství kalu. Zisk tak vzniká na jedné straně vyšší produkcí elektřiny a tepla a na druhé straně 
snížením množství kalu k likvidaci.  
 
Dezintegrace čistírenských kalů VTA  
 
Základy dezintegrace ultrazvukem  
Obvykle se organické podíly čistírenských kalů redukují stabilizačními procesy (aerobně nebo 
ananerobně). První podstatný krok biologického rozkladu organických substancí je hydrolýza 
(zmenšení vysokomolekulárních látek na nízkomolekulární součásti). Právě  hydrolýza je 
většinou faktor, který zásadně ovlivňuje rychlost celého stabilizačního procesu.  Využitím 
dezintegrace bezprostředně před stabilizačním procesem (vyhníváním) dojde k podpoře 
hydrolýzy. Všechny další kroky rozkladu pak probíhají rychleji a efektivněji. Výsledkem je, že 
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buď je možné biologicky rozložit více organických látek ve stejném čase nebo stejné množství 
v kratším čase.  Více rozloženého kalu znamená současně vyšší produkci bioplynu. 
Pod dezintegrací rozumíme rozložení celku na části působením vnějších sil. Vnější síly se v 
tomto případě projevují jako kavitace a ničí obal buněk organických látek v čistírenských 
kalech. Roztržením obalu buňky dojde k uvolnění intracelulárních produktů do roztoku a tím 
jsou rychleji k dispozici pro biologický rozklad. Zahuštěný přebytečný kal je tvořen organizmy, 
které se při vyhnívání hůře rozkládají a dezintegrací je lze velmi dobře zpracovat Primární kal 
nepotřebuje žádnou úpravu.  
Efekt dezintegrace probíhá v suspenzi kalu prostřednictvím kavitace. Ultrazvuk se přenáší do 
kalu přes tyčové vibrátory. Zvuk se šíří v kalu jako longitudinální vlny. To znamená, že směr 
kmitání částic je paralelní se směrem rozšiřování a způsobuje v kalu periodické zahuštění a 
uvolnění. V oblastech uvolnění není dosaženo specifického tlaku par a vznikne kavitace.  
Dutiny o mikroskopické velikosti, obklopené plynem nebo vodní párou, se zvětšují a 
působením vnějšího tlaku se pak náhle zhroutí do sebe.  Přitom dochází k vývinu vysokých 
teplot („hot-spots“) a velmi rychlému proudění („jet-streams“). Současně dochází k vytváření 
velkých střihových sil v bezprostředním okolí, což vede ke zmenšení makromolekul a narušení 
mikroorganizmů v čistírenském kalu.  
Nejdůležitější komponenty VTA-GSD (GegenStromDesintegration) jsou znázorněny na obr. 1.  
Kal k ošetření se čerpá do reaktoru a je postupně zase vytlačován ven. Kal je vystaven působení 
ultrazvuku od 60 do 300 minut, podle zadání.   

 
Obr. 1: VTA-GSD-System (GegenStromDesintegration) 
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optional
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bis max. 2,5 m³

Ablauf

 
 
Centrálně umístěné míchadlo (Rührwerk) zajišťuje potřebnou turbulenci v  reaktoru a tím 
dostatečnou účinnost nasazení untrazvuku.  Tyčové vibrátory, umístěné radiálně kolem 
míchadla, přenášejí ultrazvuk 25 kHz  do suspenze kalu a produkují kavitační pole. Tím, že 
kavitační bubliny implodují, dochází jednak ke zničení struktury vloček a jednak ke zničení 
mikroorganizmů. Díky zničení vloček dochází ke zvětšení specifického povrchu, který je 
zodpovědný za látkovou výměnu přes kontaktní plochy. Při otevření buněk se uvolňují nejen 
nitrobuněčné látky, ale rovněž enzymy, které působí jako katalyzátory organického rozkladu.  
Důsledkem je více plynu.  
V současnosti používáme reaktory o velikosti od 300 litrů (jeden vibrátor) do 2,5 m³ (max. 12 
vibrátorů). Modulární sestava reaktorů umožňuje paralelní nebo  sériové protékání. Pro 
ovládání zařízení používáme spínací skříň s jednotkou  Siemens S7, kterou lze propojit  přes 
Profibus DP bez problémů s řídicím systémem ČOV.   
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Možnosti využití dezintegrace ultrazvukem 
 
Kromě ošetření zahuštěného kalu  (přebytečného (D), směsného (A, F), viz obr. 2) ke zlepšení 
organického rozkladu ve vyhnívání představuje boj proti provozním problémům, způsobeným 
vláknitými baktériemi (G) další možnost využití ultrazvukového zařízení VTA.  Dezintegrace 
prokazatelně rozdělí vláknité organizmy na kousky a tím sníží provozní problémy jako plovoucí 
kal nebo pěnění vyhnívacích věží.  

 
  Obr 2: Využití dezintegrace ultrazvukem 

   

D2   

D1   

E   

 
 
 
Výsledek VTA-GSD na ČOV Moossee (Švýcarsko) 
 
ČOV Moossee-Urtenenbach (34.000 EO) čistí odpadní vody ze čtrnácti obcí v oblasti  
Urtenental severně od Bernu (Švýcarsko). Zařízení VTA-GSD-5 bylo možné jednoduše a 
rychle začlenit do stávajícího provozu ČOV a běží od začátku února 2010 24 hodin denně bez 
poruch až dosud. Všechen přebytečný kal je čerpán ze stávající kalové jímky do dezintegrační 
nádrže a dále do vyhnívací věže. Pro kontrolu výsledků bylo vypracováno inženýrskou 
kanceláří  BG- Ingenieure & Berater AG Bern nezávislé vyhodnocení nasazení dezintegrace.   
Dosavadní specifický výnos plynu se zvýšil z  326 l/kg org. sušiny přivedené do vyhnívání po 
ošetření VTA GSD na  400 l/kg org.sušiny. Tím se zvýšila produkce elektrické energie z  1.700 
kWh/d na 2.100 kWh/d. 
Co se týče kalu, díky aplikaci ultrazvuku se snížilo množství kalu k likvidaci cca. o  15%, tj. 
1.000 t. Při nákladech na likvidaci kalu ve výši  100 € / t kalu vychází úspora 100.000,-- €/rok. 
Při zohlednění nákladů na provoz a dosažených úspor se zařízení zaplatí za méně než 4 roky.  
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Obr. 3: VTA GSD-5 na ČOV  Moossee (Schweiz) 

 
 
 

Obr. 4: Zvýšení množství plynu s VTA-Dezintegrací na ČOV Moossee  
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Obr. 5: Redukce kalu díky VTA-Dezintegraci na ČOV Moossee 
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Dlouhodobé výsledky  (>70.000 provozních hodin)  VTA-GSD-10 na ČOV Villach 
(Rakousko) 
 
ČOV Villach (120.000 EO) provozuje od konce roku 2003 zařízení VTA-GSD-10 pro 
optimalizaci vyhnívání. Díky nasazení VTA-Dezintegrace se zvýšila výtěžnost plynu a tudíž i 
produkce elekřiny zhruba o 18 % (přibližně o 350.000 kWh za rok více proudu). Proti tomu 
stojí roční spotřeba elektřiny pro ultrazvukové zařízení ve výši  90.000 kWh. Takže spotřeba 

činí ¼ vyrobené elektřiny. Množství 
kalu k likvidaci se snížilo o cca 6 %. 
Údržba zabrala asi   
  40 hodin ročně a ultrazvukové 
vibrátory vydržely cca 65.000 
provozních hodin (cca 7,5 roku trvalého 
provozu). V roce 2011 byly vibrátory 
vyměněny. 
Provozovatel uvedl  náklady za celou 
dobu provozu ve výši 23.000,-- €/rok 
(náklady na pořízení plus provozní 
náklady). 
Úspory za nižší množství kalu k 
likvidaci a výnosy z vyšší výroby 
elekřiny činí celkem cca 52.000,-- 
€/rok.  
Z toho vyplývá, že zařízení se zaplatilo 
za 4 roky.  

Obr. 6: VTA-GSD-10 Villach od roku 2003 v 
provozu 
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VTA- GSD-12 řeší problém s pěněním vyhnívací věže 
 
Vláknité organizmy, jako Microthrix parvicella nebo  nocardioformní Actinomycety, 
nezpůobují jen problémy v biologii, ale ve většině případů jsou také zodpovědné za pěnění ve 
vyhnívacích nádržích. To znamená, že vyhnívání funguje velmi nestabilně. Kal, který vypění z 
vyhnívací věže, zalepí plynové potrubí a dojde k zastavení vyhnívacího procesu. Díky velkému 
povrchu ulpívají plynové bubliny na sesíťované struktuře kalu a jsou vynášeny vzhůru.  Když 
přebytečný kal ošetříme ultrazvukem, dojde k porušení sesíťovaných struktur a rozkouskování 
vláknitých organizmů. Tak se zabrání pěnění a vyhnívací věž získá zpět svou stabilitu. 

Příkladem je ČOV Turnhout 
(110.000 EO) v Belgii. 

 

Kvůli pěnění zaviněnému 
vláknitými organizmy v 
přebytečném kalu nebylo už 
možno provozovat vyhnívací 
věže na ČOV Turnhout. Kal se 
musel bez vyhnívání přímo 
likvidovat. To bylo pochopitelně 
velmi drahé. Bylo nasazeno 
ultrazvukové zařízení VTA-
GSD-12, tím se zamezilo vzniku 
pěny, takže vyhnívací věže bylo 
možné znovu uvést do provozu . 

 
Obr. 8: Kal už vytéká z vyhnívací  

věže  

 

 
Obr. 9:Pomocí VTA-GSD se pěnění v krátké  

době zabránilo. 

 

Obr. 7: VTA-GSD-12 Turnhout 
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Obr. 10: Mikroskopický obraz  (100x 

zvětšeno) neošetřeného přebytečného kalu 

 
 

Obr. 11: Přebytečný kal ošetřený  VTA-
GSD 12 (100 x zvětšeno)

 
 

 
Ultrazvuk rozbije vláknité organizmy v přebytečném kalu a zajistí  stabilní provoz vyhnívání  
(viz obr. 10 a 11). Kromě toho lze zvýšit stupeň organického odbourávání a produkci bioplynu 
oproti obvyklým hodnotám o zhruba 20 %. Celkové úspory se pohybují kolem 137.000 € ročně  
(výrazně snížené náklady na likvidaci kalu, zvýšená výroba elektřiny).  
Návratnost investice je přibližně 3 roky. 
 
 
Shrnutí 
  
V čistírenském kalu je energetický potenciál, který je třeba využít. S pomocí inovativní  VTA-
GSD-ultrazvukovou dezintegrací kalů lze energetický potenciál v kalu lépe využít. Zvýšení až o 
30 % ve výtěžnosti plynu a snížení až o 20 % při likvidaci kalů je při ošetření kalu ultrazvukem 
možné.  Navíc lze takto zabránit problémům s pěněním ve vyhnívacích věžích, způsobeným 
vláknitými organizmy.  
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Dávkování chemikálií do zařízení a okruhů ČOV pomocí statických 
směšovačů 

Prof.Ing. Pavel Ditl, DrSc. a  Prof.Ing.František Rieger, DrSc.. 
 

ČVUT v Praze, fakulta strojní , Technická 4, 16607 Praha 6 
ditl@centrum.cz, tel +420 224352549,   frantisek.rieger@fs.cvut.cz 

 
 

Abstrakt 
 
Jsou uvedeny základní principy funkce statických směšovačů, hlavní typy využívané v ČR a 
oblasti aplikací, pro které jsou statické směšovače vhodné. Dále jsou uvedeny zásady pro výběr 
směšovačů a základní výpočtové vztahy pro jejích návrh. Jednotlivé body budou v přednášce 
rozvedeny a diskutovány ve  světle současných zkušeností. 
 
 
1. Úvod 
 
Statické směšovače představují kontinuální míchací zařízení na rozdíl od vsádkových 
míchaných nádob pracujících periodicky. Oproti průtočným míchaným nádobám mají výhodu 
v distribuci dob prodlení blížící se pro turbulentní režim pístovému toku. 
 
Chemické reakce odehrávající se při čištění vod jsou často komplexní (následné)  a tam 
uniformní doba zdržení je žádoucí z hlediska průběhu reakce. Kromě toho kvalitní mísení 
umožňuje dávkovat přidávanou chemikálii o vyšší koncentraci, což sníží jak investiční, tak 
provozní náklady na přípravu a udržování zásobních roztoků. 

Statické směšovače mají tyto hlavní výhody a nevýhody: 
• je možné je zabudovat do již existujícího potrubí, čímž se výrazně sníží zastavěný 

prostor ve srovnání s použitím klasické nádoby s rotačním míchadlem; 
• nemají žádné rotující části, hřídel, ložiska, ucpávky ani poháněcí motor, což snižuje 

investiční náklady; 
• při správné aplikaci mají menší spotřebu energie ve srovnání s rotačními míchadly; 
• jsou bezhlučné, nevyžadují přívod elektrické energie, a jsou tedy vhodné i pro práci ve 

výbušném prostředí. 
• Nevýhodou statických směšovačů při pomalých reakcích je krátká doba zdržení míchané 

směsi v mísiči a dále skutečnost, že vyžadují přesné dodržování časově konstantního 
poměru směšovaných složek. Proto je třeba použít poměrně přesných dávkovacích 
čerpadel, která jsou obvykle dražší. Energie potřebná ke směšování se projeví ve formě 
zvýšení tlakové ztráty ve srovnání s prázdným potrubím. 

 
 
2. Postup při zařazení statických směšovačů 
 
Zásady pro výběr a návrh směšovačů vycházejí z následujících principů:  

• Posouzení možností a alternativ technologického reglementu. 
• Stanovení mechanismů, které ovlivňují celou operaci. 
• Stanovení požadavků na intenzitu míchání. 
• Požadavky na makromísení a mikromíchání. 
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• Posouzení dob zdržení. 
• Stanovení vhodné koncentrace přidávaného roztoku či suspenze chemikálií. 
• Stanovení pořadí přidávaných chemikálií. 
• Vliv provozních a technologických aspektů na provoz zařízení. 
• Výpočet a návrh směšovacích, reakčních a separačních uzlů. 
• Regulovatelnost směšovače. 
• Aspekty údržby, korozní a mechanická odolnost, čistitelnost. 
 
 

3. Hlavní typy statických směšovačů 
 
Statické směšovače byly poprvé průmyslově využity počátkem padesátých let při zpracovávání 
polymerů. Prvním sériově vyráběným statickým směšovačem byl směšovač firmy KENICS (viz 
obr. 1), uvedený na trh v polovině šedesátých let minulého století. 

Obr.1:  Šroubový statický směšovač KENICS. 

 

Jak je patrno z obrázku, elementy statického směšovače KENICS mají tvar šroubových ploch a 
jejich koncové hrany jsou natočeny o úhel 180°. Do potrubí se instalují střídavě pravotočivé a 
levotočivé elementy, a to tak, aby hrany sousedních prvků spolu svíraly úhel 90°. Průměr 
elementů je roven vnitřnímu průměru potrubí d  a poměr délky elementu El  k průměru d  se 

pohybuje v rozmezí 5,224,1 ÷ ; standardní poměr dl E /  je 5,1 . Ke směšování dochází tak, že na 
náběžné hraně prvého elementu se proud kapaliny rozdělí na dva dílčí proudy, na hraně 
druhého elementu se tyto dva proudy rozdělí na čtyři, na hraně třetího elementu na osm atd. 
Počet vrstev N , na které se hlavní proud ve směšovači rozdělí, je tedy možno vyjádřit vztahem 

iN 2= , kde i je počet elementů ( 1) 

V případě proudění při větších hodnotách Reynoldsova čísla dochází ve směšovači také k rotaci 
kapaliny, což ovlivňuje jeho směšovací účinky. V turbulentní oblasti přispívají ke směšování 
také turbulentní víry. 
 
Druhým nejznámějším výrobcem směšovačů je firma SULZER. Z jejího výrobního programu 
uvedeme dva typy směšovačů. Prvním z nich je lamelový směšovač typu SMV, jehož provedení 
a princip směšování je znázorněn na obr. 2. 
 
Každá sekce tohoto statického směšovače je tvořena několika zvlněnými rovnoběžnými 
deskami. Žlábky vytvořené ve zvlněných deskách svírají s osou potrubí úhel 45°. Délka sekce 
je rovna průměru potrubí. Sousední sekce jsou tvořeny stejnými prvky, ale pootočenými o úhel 
90°; ve vodorovném potrubí se tedy střídají sekce s vodorovnými a svislými deskami. Ze 
spodní části obrázku 2 je patrný princip činnosti tohoto směšovače. Při proudění kapaliny 
směšovačem se hlavní proud dělí na dílčí proudy, které proudí kanály mezi zvlněnými deskami. 
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Vzhledem k tomu, že směr žlábků je v sousedních deskách opačný, dochází při každém křížení 
žlábků k dělení proudů, které se při dalším křížení opět spojují s jinými dílčími proudy. V další 
sekci, pootočené o úhel 90°, dochází i ke smíšení proudů z různých desek. 
 
Jiným typem směšovače firmy SULZER je směšovač typu SMX, znázorněný na obr. 3. 
Jednotlivé sekce směšovače jsou tvořeny prostorovou mříží skládající se z plochých pásků nebo 
tyčí do sebe zapadajících a navzájem se křížících, svírajících s osou trubky úhel 45°. Délka 
jedné sekce je obvykle dl E 5,1=  a sousední sekce jsou vzájemně pootočeny o úhel 90°- viz obr. 
4. Ve srovnání s předchozím typem má typ SMX tyto přednosti: menší tlakovou ztrátu, menší 
výrobní náklady, snadnější čištění, lepší styk se stěnou potrubí a kratší směšovací délku. 

Obr. 2:  Lamelový statický směšovač SULZER SMV.nahoře – schéma uspořádání, dole – 
princip směšování 

 

Obr.5: Směšovač HELAX a) trojhranný element b) 
čtyřhranný element- základní typ 

.  

 

Obr. 3:  Mřížový směšovač SULZER SMX. 
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Obr. 4:.  Umístění sekcí směšovače SULZER SMX v trubce. 

 

V posledních letech se průmyslově vyrábí několik desítek typů směšovačů, z nichž uvedeme 
ještě jeden typ, diskový směšovač firmy ROSS, typ LPD (Low Pressure Drop). Směšovač 
sestává z poloeliptických destiček, upevněných pod úhlem 45° na nosném trnu. Jeden element 
se skládá ze dvou destiček a sousední elementy jsou vůči sobě pootočeny o úhle 90°. U nás byl 
vyvinut a je průmyslově vyráběn statický směšovač HELAX [4,5,6](viz obr.5). 
 
 
4.  Ztráta při proudění statickými směšovači 
 
Ztrátu při proudění statickými směšovači je možno vyjádřit různými způsoby. Jako 
nejvýhodnější se jeví Darcy-Weissbachova rovnice pro výpočet ztráty při proudění v potrubí: 

2

2u

d

l
e sz λ= , ( 2) 

kde ztrátový součinitel sλ  je funkcí geometrie směšovače a Reynoldsova čísla, tj. 

µρ /duRe= , a u  je rychlost vztažená na volný průřez trubky. 
 
 

Obr.6:  Závislost ztrátového součinitele sλ  na Reynoldsově čísle Re pro některé typy 

statických směšovačů [9.9]. 1 – šroubový směšovač ( 2/ =dl E ), 2 – diskový směšovač, 3 – 

lamelový směšovač ( 1/ =dl E ), 4 – prázdná trubka 
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Pro některé typy směšovačů byly sestaveny následující korelace experimentálních dat: 
Pro směšovač KENICS s poměrem 5,1/ =dl E  navrhli Wilkinson a Cliff [8] rovnici 

2
460+=
Resλ , (3) 

doporučovanou v rozsahu Reynoldsových čísel 31 1010 ÷− . 
 
Pro stejný typ směšovače, ale s vyšší hodnotou poměru 2/ =dl E , navrhl Šír [7,9] korelaci 

35,1
342+=
Resλ , ( 4) 

platnou v rozsahu Reynoldsových čísel 42 1010 ÷− . 
 
Údaje pro výpočet ztráty ostatních typů statických směšovačů jsou uváděny ve firemní 
literatuře, často však jsou pro svou neúplnost jen omezeně použitelné. Proto zde uvedeme 
pouze vztah pro výpočet ztráty při plouživém proudění ( 20<Re ) ve směšovači typu SMX, 
převzatý z literatury firmy SULZER: 

Res

2400=λ . (5) 

Pro čtyřhranný HELAX    3,1/ =dl E  [5,6] platí v rozsahu Reynoldsových čísel 0,5- 10 000. 

755,0
805+=
Resλ  

(6) 

Porovnání tlakových ztrát hlavních typů statických směšovačů je patrno z obr.7. 
 
 

Obr. 7: Porovnání ztrát pro hlavní typy statických směšovačů. 
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5. Homogenizační účinky statických směšovačů 
 
Homogenizační účinky určitého typu statického směšovače se obvykle vyjadřují buď jako počet 
elementů si , nebo jako relativní délka směšovače ( )dl s /  potřebná k dosažení požadované 

homogenity směsi. Druhý způsob vyjádření je výhodnější, protože umožňuje lépe porovnat 
různé typy směšovačů. 
 
K měření homogenity směsi se v zásadě používají dva způsoby. První způsob je založen na 
chemické reakci smíchávaných komponent, jejíž průběh je sledován pomocí barevných 
indikátorů, a to buď vizuálně, nebo fotoelektricky. Většinou se sleduje délka směšovače, na 
které zmizí poslední stopy zabarvení indikátoru. Požadovaný stupeň homogenity je možno 
nastavit volbou předávkování složky způsobující odbarvování. 
 
Druhý způsob je založen na změně fyzikálních veličin, např. koncentrace nebo teploty. 
V případě použití této metody je nutno měřit sledované vlastnosti v několika bodech průřezu 
trubky a v různých vzdálenostech od vstupu složek do směšovače. Směšovací délku určíme jako 
vzdálenost, na které je relativní směrodatná odchylka měřené veličiny (variační koeficient) 

xs/  menší než požadovaná nebo zvolená hodnota. K určení relativní směrodatné odchylky 
naměřených hodnot lze užít následujícího vztahu 

( )
1

1 1

2

−

−
=

∑
=

m

xx

xx

s

m

j
j

, 
( 6) 

 
kde m  je počet míst měření v kontrolním průřezu a x  - hodnota x  po dokonalém smíšení. 
Přitom x  je relativní hodnota sledované veličiny y , definovaná rovnicí 

21

2

yy

yy
x

−
−= , (7) 

kde 1y , resp. 2y  je hodnota měřené veličiny v proudu 1, resp. 2. 
V praxi lze obvykle považovat směs za homogenní, jestliže hodnota 05,0/ ≤xs . 
Hodnotu x  je možno určit z bilance 

21

1

VV

V
x

&&

&

+
= . (8) 

Obdobným způsobem jako při homogenizaci kapalin rotačními míchadly lze dokázat, že při 
směšování kapalin o stejných fyzikálních vlastnostech v určitém poměru 21 :VV &&  je bezrozměrná 

směšovací délka dl s /  (resp. počet elementů si ) závislá na Reynoldsově čísle (za předpokladu, 

že lze zanedbat molekulární difúzi). 
 
Grafické závislosti ( )Refi s =  naměřená Šírem a kol. [9.9] pro tři typy statických směšovačů 

jsou znázorněny na obr. 8. Uvedené závislosti byly získány při směšování stejných množství 
( 21 VV && = ) dvou kapalin o stejných fyzikálních vlastnostech. 
 
Z obrázku 8 vyplývá že v oblasti plouživého proudění, stejně tak jako v oblasti velkých hodnot 
Reynoldsova čísla je počet elementů si  přibližně konstantní. Zhoršené homogenizační účinky 
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některých typů směšovačů v oblasti středních hodnot Re se vysvětlují nepříznivým vlivem 
setrvačných sil na mechanismus směšování.  
V citované práci se uvádí, že poměr objemových průtoků 21 /VV &&  neovlivňuje významně proces 
směšování a poměr viskozit směšovaných kapalin se uplatní pouze tehdy, je-li větší než 100. 
Vlastní měření prováděná se směšovačem KENIX le/d=1,5  v turbulentní oblasti přičemž 
složky byly přiváděny do trubky koaxiálně tyto vývody upřesňují tak, jak ukazuje tabulka 1. 
Podstatné zvýšení je nad poměrem průtoků větším než deset, což indikuje, že není vhodné 
snižovat příliš průtok přidávané složky  na úkor zvýšení její koncentrace. 
 

Tabulka 1: Vliv průtoku složek na délku vestaveb KENIX v turbulentní oblasti ( le/d=1,5), koaxiální 
vstup proudů 

Poměr průtoků l/d 
1 6,2 
5 7,8 
20 9 
70 19 

 

Obr. 8:  Závislost počtu elementů si  potřebných 

pro homogenizaci ve statickém směšovači na 
Reynoldsově čísle Re [7]. 

1 – šroubový směšovač ( 2/ =dl E ), 2 – diskový 
směšovač, 3 – lamelový směšovač 

( 1/ =dl E )

 

Obr. 9:  Závislost relativní směšovací 
délky dl s /  na relativní směrodatné 

odchylce xs/  a poměru x  pro směšovač 
SULZER 

SMX.

Závislost dl s /  na relativní směrodatné odchylce xs/  v oblasti plouživého proudění při 

různých poměrech obou složek x  (viz rov. 8) pro směšovač SULZER SMX a pro poměr 
viskozit směšovaných proudů 100/01,0 21 << µµ , převzatá z firemní literatury, je uvedena na 
obr. 9. Z obrázku je patrné, že při daném stupni homogenity roste směšovací délka s klesající 
hodnotou poměru x . 
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Na obr.10 jsou vyneseny výsledky vlastních měření umožňující porovnat směšovací délku pro 
různé typy směšovačů. Je vidět že v laminární i turbulentní oblasti relativní délka nezávisí na 
Re. 

Obr.10: Relativní směšovací délka potřebná ke smísení na 95% v závislosti na Re. 

 
6. Energetické porovnání typů směšovačů a míchadel 
 
Kombinací bezrozměrných závislostí pro tlakovou ztrátu a homogenizaci u statických 
směšovačů a kombinací závislosti pro výpočet příkonu míchadla a bezrozměrné doby 
homogenizace v míchané nádobě lze odvodit energetické kriterium vyjadřující množství 
disipované energie na jednotku objemu potřebné dosažení daného stupně homogenity. Pro 
statické směšovače platí: 
 

( )ReRe
2

2

f
d

L

u

Lp

V

Vp SM =






=∆=∆=Π ∗

λ
µµ

, 

kde Re je reynoldsovo číslo v prázdné trubce. 

(8) 

Obr. 11 je převzat z Streifa [10,11] který upravil rov. (8) na závislost modifikovaného 
energetického kriteria *Π  na modifikovaném Reynoldsově čísle *Re  
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Obr. 11 

 
 
Z obrázku vyplývá, že v turbulentní oblasti je ze statických směšovačů firmy SULZER 
nejvýhodnější typ SMV a že mísení chemikálií je cca 40x energeticky náročnější při užití 
klasického mechanického míchání a cca 3,5x výhodnější než typ SMX.. Rovněž je vidět, že 
z uspořádání vtoku je nejvýhodnější koaxiální uspořádání. Směšovač HELAX není vynesen 
do grafu, ale naše další práce prokázaly, že ve srovnání s typem SMX je HELAX naprosto 
srovnatelný a KENIX je oproti oběma cca 1,7 x energeticky náročnější. 
 
 

7.  Zvětšování měřítka 
 
 Pro zvětšování měřítka (scale-up)platí pro statické směšovače následující kriteria: 
 

Mechanismus Hydrodynamický 
režim 

Kriterium 

Tlaková ztráta =konst. Laminární 
Turbulentní 

u/d= konst. 
u= konst. 

Homogenizace Laminární 
Turbulentní 

Počet elementů= konst. 

Shear stress-smykové napětí  u/d= konst. 
Dispergace-stejné dp32 Turbulentní u/d1/3= konst. 
Přestup hmoty-ka=konst. Turbulentní u/d0,07= konst. 
Přestup tepla- α =konst. Turbulentní u/d0,38=konst. 
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8. Závěry 

 
Příspěvek přináší : 
• Základní znalosti a výpočtové vztahy nutné pro pochopení mísení s užitím statických 

směšovačů. 
• Obsahuje porovnání jednotlivých typů statických směšovačů pro různé aplikace a  

hlavně aplikace vodárenské, které se odehrávají především v turbulentním poli. 
• Ukazuje energetické srovnání s klasickými míchadly a vliv uspořádání vstupu proudů na 

energetickou náročnost homogenizace. 
• Prokazuje, že pro aplikace v turbulentním režimu, kdy jsou míseny čisté kapaliny je 

nejvhodnější směšovač SULZER SMV či směšovač HELAX, který má nižší tlakovou 
ztrátu při dostatečné účinnosti mísení.a dobře se čistí. 

• Pro mísení kapalin obsahujících znečištění je vhodný směšovač HELAX i nakonec 
směšovač KENIX pro jejích jednoduchost a dobré čištění. 

• Pokud se mísení odehrává v trubkách většího průměru má jak forma SULZER 
k dispozici řešení orientovaných náplní a firma HELAX plástvové, svařené uspořádání 
uvedených elementu po celém průřezu trubky vložených do trubky v několika řadách. 

• Postu a logiku při výběru a návrhu řešení. 
• Na přednášce budou uvedeny další detaily a podrobnosti, eventuálně reference. 
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Problematika spojená s požadavkem  "malých“ průtoků  při 
čerpání odpadní vody 

 
Hodaň V.1, Kincl O.2, Melichar J.3 

Abstrakt  
 
Vliv malých průtoků na návrh čerpacích stanic a provozní spolehlivost čerpání, s důrazem na  
diagram čerpání, velikost a tvar čerpací jímky a především zajištění požadované 
rychlosti/unášecí síly ve výtlačném potrubí. Dodržení požadavků/doporučení souvisejících 
norem ČSN (ČSN EN 752, ČSN EN 12255, ČSNEN 1671 a dovolený/doporučený pracovní 
rozsah odstředivých čerpadel dle ČSN ISO 10816 ), ATV a zahraničních zkušeností. Vliv 
čerpání na kvalitu a kvantitu. Optimalizace čerpacího cyklu na základě matematické simulace, 
racionálně empirických postup a analýzy LCC. 
 
1. Úvod 
 
Problematice čerpání odpadních vod, resp. čerpacím stanicím odpadních vod (ČSOV)  je 
věnována, především z hlediska požadovaného snižování nákladů na provoz, značná pozornost. 
Čerpadlo je jedinou aktivní částí systému, která dodává v čerpacím systému potřebnou energii 
čerpané kapalině (pasivním prvkem je pak potrubí, které naopak energie spotřebovává);  z 
hlediska nákladů je tudíž rozhodujícím prvkem systému. Provozní spolehlivost čerpání 
(čerpacího systému) však ovlivňuje i vlastní čerpací jímka (ale např. i elektroinstalace). 
Odvodňovací systémy můžeme např. rozdělit na vnitřní kanalizaci (gravitační systém vnitřní 
kanalizace) a logicky pak na “venkovní“ kanalizaci (odvodňovací systém vně budov). V obou 
případech lze použít rovněž čerpání splaškových odpadních vod. Pro navrhování a výpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravitační systém venkovní  kanalizace (odvodňovací systém vně budov) 

 
Proto lze orientační a zjednodušený postup návrhu čerpání shrnout do následujících bodů (bez 
požadavku na přesné dodržení posloupnosti): 

1. určení průtoku a vlastností čerpaného média 
2. určení vhodného potrubí a trasy potrubí  
3. určení požadovaného provozního bodu, případně rozsahu čerpání 
4. určení nejvhodnějšího typu čerpadla a optimálního tvaru čerpací jímky.   

                                                           
1
 Václav Hodaň, LK Pumpservice s.r.o., v.hodaň@lkpump.cz 

2
Ing. Ondřej Kincl, LK Pumpservice s.r.o., o.kincl@lkpump.cz 

3
 Prof. Ing. Jan Melichar, CSc. Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze, 

jan.melichar@fs.cvut.cz 

Gravitační systém vnitřní kanalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

čerpacích stanic platí “podobný“ postup: stanovení 
čerpaného (čerpaných) průtoku, dopravní výšky 
a stanovení provozního objemu. Hydraulické výpočty   
odvodňovacích systémů  musí být provedeny tak, aby 
systémy spolehlivě shromažďovaly a odváděly odpadní 
vody z domácností a drobných provozů do místa čištění 
odpadních vod. [IV] 
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S ohledem na název páté jubilejní konference, ale i “pořádající“  odborné skupiny CzWA: 
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, bude pozornost věnována především 
okrajovým, krajním průtokům čerpadla. Ve standardním diagramu  Y4(H4) – Q jsou  
zvýrazněny obě hraniční možnosti čerpání: pracovní oblasti hydrodynamického čerpadla  
s “mimooptimálním“ provozním režimem 
[5]. V případě provozu čerpadla v oblasti 
blízké závěrnému bodu  (s minimálním 
průtokem) bude čerpadlo, kromě kavitace a 
snížené životnosti ložisek a mechanického 
těsnění, nepříznivě ovlivněno rovněž 
přehříváním (energie dodaná podstatné části 
kapaliny se neužitečně přemění v teplo). 
Problémem je rovněž možnost ucpávání 
čerpadel vlivem nedostatečné5 rychlosti 
proudění.  
 
 

 
Y4(H4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Normy a metodické příručky 
 
Přestože není rozsah příspěvku zásadně omezen, nelze uvést všechny související normy6 a 
metodické příručky. Proto budou pouze orientačně uvedeny některé technické normy, které se 
týkají čerpání. 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky: 

 
Stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění…..gravitačních stokových sítí a 
kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich…..a v části 5.3.2 Splaškové (domovní) odpadní 
vody stokové sítě uvádí:….množství (průtok) splaškových vod se určí přednostně  z výsledků 
provozních měření, pokud nejsou k dispozici, určí se výpočtem………takto uvedený údaj je 
označen jako průměrný denní průtok splaškových vod (max./min. hodinový průtok splaškových 
vod se určí …vynásobením součinitelem max./min. hodinové nerovnoměrnosti7) 
 
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy (část 4: Čerpací stanice odpadních vod 
– navrhování a výpočet) uvádí např. nejmenší jmenovitou světlost výtlačného potrubí: 

čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) s fekáliemi  
 bez mělniče fekálií podle ČSN EN 12050-1 DN 80 
 s mělničem fekálií podle ČSN EN 12050-1 DN 32 
 bez mělniče fekálií pro omezené použití podle ČSN EN 12050-3 DN 25 
 s mělničem fekálií pro omezené použití podle ČSN EN 12050-3 DN 20 
čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) bez fekálií 
podle ČSN EN 12050-2 DN 32 

 

                                                           
4
 pro vědecké výpočty se obvykle používá měrná energie Y (energie vztažená na 1 kg kapaliny), pro praktické 

výpočty pak dopravní výška H udávaná v m.   
5
 V případě čerpání “velkého“ průtoku pak ucpávání vlivem nadměrné“ rychlosti proudění. 

6
 V seznamu technických norem vodního hospodářství je skoro 800 norem, resp. jenom třída 11. Čerpadla, 

hydraulická zařízení obsahuje skoro 150 norem, další jsou pak v třídě 13. Armatury a potrubí 
7
 Hodnoty jsou označovány jako extrémní hodinové průtoky splaškových vod (a oprava 1 opravuje právě 

součinitele min. hodinové nerovnoměrnosti) 

Q 
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EN 752Odvodňovací systémy vně budov:  

- provozuschopnost systému8 musí být posouzena podle provozních požadavků 
(norma EN 135089 obsahuje návody ke zjištění stavu odvodňovacího systému) 

- každé čerpadlo a jeho pohon musí být voleny s ohledem na jakost a druh 
(složení) čerpaných odpadních vod, jakož i na příslušné požadované parametry čerpací stanice, 
jako např. čerpaná množství, dopravní výška a provozní bod……, aby se zabránilo (pro 
porovnání je uveden i text z předcházející normy EN 752) :  
 

ČSN EN 752-6, červen 199910 ČSN EN 752, říjen 2008 
- nestabilitě čerpadel, zvlášť 

při  paralelním provozování 
 

- přetížení čerpadel, vedoucích k nadměrné spotřebě energie 
- kavitaci v rámci přípustného provozního rozsahu pro rychlosti, čerpané množství a 

dostupné sací výšky 
- podtlaku při sání. 
Kromě toho se vychází z: 
- optimalizace účinnosti 
- očekávaných výhledových čerpaných množství s ohledem na plánovanou životnost 

čerpadla 
- počtu otáček čerpadla 
- materiálů konstrukce čerpadla s ohledem na jejich odolnost proti korozi a obrusu 
- schopnosti čerpat povolené pevné látky bez ucpávání.  

 
Příloha F  pak řeší objekty čerpání odpadních vod. Je třeba uvažovat: 
- druh a počet použitých čerpadel (měla by být zajištěna rezerva v případě 

výpadku jednoho čerpadla) 
- osazení česlí, lapáku písku nebo……..mělnícího zařízení na vtoku, jako opatření 

pro minimalizaci nebezpečí ucpávání nebo poškození oběžného kola. 
 

Při navrhování mokré jímky se musí uvažovat takové uspořádání, aby: 
- ji bylo možno oddělit, vyprázdnit a čistit 
- bylo zabráněno mrtvým koutům, kde by se mohly tvořit usazeniny 
- byl zajištěn stálý přítok do čerpadla a tím se zabránilo …tvorbě vzduchových pytlů 
- bylo možno podnikat opatření proti zahnívání. 

Velikost čerpací jímky určuje maximální a minimální přítok………. Zapínací hladina se volí 
tak, aby čerpadla byla při náběhu (spuštění) zavodněna.   

                                                           
8
 Metodická příručka  PSSUP (Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí) [1] byla vydána v květnu 

2009,  norma proto ještě neobsahovala změnu  schválenou technickou komisí CEN 17. března 2011 
9
ČSN EN 13508 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek, prosinec 

2011: platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako 
gravitační, ……………obsahuje opravu 1, vydanou technickou komisí CEN 21. března 2007 a změnu 1, schválenou 
technickou komisí CEN 17. března 2011 
10

 Původní norma ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek byla rozdělena do 
jednotlivých částí ( část 6: Čerpací stanice)  



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

116 

 

ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí: 
Stanovuje požadavky na venkovní systémy stokových sítí (určených k odvádění 
splaškových/domovních odpadních vod) odvádějících odpadní vody a provozovaných pod 
tlakem. V části Čerpadla uvádí příklady čerpadel používaných pro tlakové systémy stokových 
sítí (podle normy ČSN EN 1671 se pro tlakové systémy stokových sítí používají nejčastěji 
ponorná čerpadla s řezacím zařízením nebo bez něj): 

- čerpadla s otevřeným vícekanálovým oběžným kolem s řezacím (mělnícím) zařízením 
- plunžrová čerpadla s řezacím zařízením 
- jednokanálová odstředivá čerpadla upravená proti ucpání11 
- čerpadla s otevřeným vířivým oběžným kolem. 

 
Uvádí rovněž minimální průtočnou rychlost (jednou za 24 hod. musí být minimální průtočná 
rychlost 0,7 m/s). Ale uvádí např. i maximální dobu zdržení: podle normy  nemají odpadní vody 
zůstat v systému  déle než 8 hod. (aby bylo zabráněno tvorbě plynů). 
ČSN EN 12255-1: Čistírny odpadních vod – Část 1: Všeobecné konstrukční zásady: 
V části Čerpadla a potrubí12 se uvádí: čerpadla musí být navržena podle druhu dopravovaného 
média a musí být v souladu s požadavky EN 80913 a EN 752-6. Minimální světlost potrubí 
a hrdel čerpadel se stanoví s ohledem na dopravované množství. Pokud se dopravuje směs  
vody a písku nebo kalu, musí být min. DN 80. Pouze pokud je ve směru proti proudu osazeno 
mělnící zařízení nebo síto nebo pokud nehrozí nebezpečí ucpání, mohou být dohodnuty menší 
jmenovité světlosti. Potrubí pro odpadní vody, kal…..musí být navrhována na takovou 
průtočnou rychlost…..tak, aby nedocházelo k  sedimentaci pevných látek……a shromažďování 
plynu.  
ČSN ISO 10816-7 Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících 
částech – Část 7: Odstředivé čerpadlo pro průmyslová použití včetně měření na rotujících 
hřídelích [VI] “doplňuje“ předcházející obrázek o dovolený (AOR) a doporučený (POR) 
pracovní rozsah (ten je sice vztažen k průtoku v bodě s nejlepší účinností, ale zároveň rovněž  
i s nejnižší hodnotou vibrací, protože normou 
vymezený pracovní rozsah čerpadla  určuje 
dovolená a doporučená mez vibrací). 
Při požadavku na čerpání “malých“ průtoků 
se proto může pracovní bod čerpadla “dostat“ 
do nedoporučovaného pracovního rozsahu: 
provozní spolehlivost čerpadla by byla 
ovlivněna zvýšenou úrovní vibrací. 

 
Y4(H4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

Norma ČSN ISO 10816-7 stanovuje dovolený pracovní rozsah (AOR, rozmezí 70 až 120%). 
Doporučený pracovní rozsah POR pak určuje výrobce: většinou se uvádí rozsah 50 až 125% 
(opět vztaženo k průtoku v bodě s nejlepší účinností14). 

                                                           
11

 Norma ČSN 1671 však již dále nespecifikuje “úpravu proti ucpávání“ 
12

 Předmětem normy je však i max. zatěžovací kapacita, součinitel spolehlivosti  nebo návrhová životnost  
13

 Norma ČSN EN 809 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečností požadavky není zahrnuta 
do seznamu norem, protože je zaměřena na bezpečnostní požadavky z hlediska konstrukce a výroby, montáže, 
provozní instalace, provozu a obsluhy a je proto řešena výrobcem (resp. jeho návodem pro instalaci, provoz a 
údržbu).     
14

 Norma ČSN ISO 10816-7 uvádí, bez vysvětlení,  anglickou zkratku BEP (Best Efficiency Point) 

AOR 
70 – 120 % 

 

 

 

 

POR 
určuje výrobce 

vi
br
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3. Důsledky požadavku na čerpání “malých“ pr ůtoků splaškových odpadních vod 
 
Pro zjednodušení bude pozornost věnována “pouze“ čerpání surových/nepředčištěných 
splašků15 na klasické gravitační síti (případné čerpání viskózních newtonských kapalin16 lze 
zohlednit použitím korekce výkonových parametrů pro viskózní kapaliny: ČSN EN 9906, 
příloha G, resp. ISO/TR17766 Centrifugal pumps handling viscous liquids — Performance 
corrections). Problematice tlakové kanalizace je věnována např. publikace [7]: pro tlakovou 
kanalizaci se však většinou používají především odstředivá čerpadla  s mělnícím zařízením, 
příp.  objemová čerpadla – v obou případech však vždy se “strmou“ charakteristikou. Na 
základě zkušeností (případně dle normy ČSN EN 1671) se většinou používají čerpadla 
s objemovými průtoky pod 4 l/s při výtlačných výškách cca 50 m a s elektrickým příkonem do 
3,5 kW. Odpadní vody z tlakových kanalizací vykazují při srovnání s gravitačním odváděním 
větší “nerovnoměrnost“. Průměrně lze očekávat o 25 až 50% vyšší hodnoty koncentrace 
znečištění (přestože např. norma ČSN EN uvádí: obvykle není třeba brát v úvahu změnu 
vlastností odpadních vod ……, která byla způsobena použitím čerpadel s řezacím zařízením). 
Navíc je v odpadních vodách při použití čerpadel s řezacím (mělnících) zařízením větší podíl 
jemně rozmělněných látek. Pro odkanalizovaní malých sídelních celků se ale používají 
především alternativní způsoby odkanalizování (kromě tlakové kanalizace i kanalizace 
podtlaková a maloprofilová), které mají vliv na volbu technologie ČOV. Při projektování ČOV 
se proto musí zohlednit odlišný režim hydraulického a látkového zatížení  oproti klasickým 
gravitačním stokovým sítím.  
V našem “zjednodušeném“ případě řešíme čerpání “malých“ průtoků v rámci tlakové 
kanalizace, kde lze pro návrh průtoku vycházet např. z publikace [7]: 

- první fází je určení přítoků do čerpací stanice (viz. 3.1) 
- druhou fází je pak hydraulické řešení sítě (viz 3.2) 

             a následuji závěrečná fáze: určení rozsahu čerpání na základě výběru vhodného typu 
čerpadla a optimálního tvaru čerpací jímky (viz. 3.3 & 3.4).  
 

3.1 Určení přítoku a vlastností čerpaného média 
3.2  

Problematice se podrobně věnuje řada publikací, např. [2] uvádí: nová koncepce městského 
odvodnění podporuje způsob, který se přibližuje přirozenému způsobu odvodnění 
v nezastavěných povodích a který zmírňuje negativní důsledky urbanizace krajiny. K určení 
(vyšetření) odtoku splašků, jeho velikosti, nerovnoměrnosti a časovém rozložení lze použít řadu 
metodik. 
Deterministické modely – prvky a vztahy mezi nimi jsou pevně dány, chování modelu za 
určitých podmínek je dáno těmito podmínkami. Veličiny a vazby mezi prvky jsou pevné a lze 
zanedbat jejich kolísání. Tyto vlastnosti má řada modelů fyzikálních dějů, které s dostatečnou 
přesností popisují realitu. Racionálně – empirické postupy vychází ze vzorců určujících průtok 
podle některého výchozího parametru, podle počtu napojených obyvatel (postup podle ATV), 
nebo podle napojených čerpacích stanic.    
Náhodný, stochastický (s pravděpodobností matematicky zjistitelnou) model: prvky nebo 
vztahy mezi nimi mají charakter náhodných jevů nebo náhodných veličin příp. náhodných 
procesů. Stochastický model uvažuje jednu nebo více náhodných složek a přibližuje se reálným 
dějům, ve kterých je nahodilá složka většinou přítomná. Ani stochastický model však 

                                                           
15

 Podle [7] pracují čerpadla určená pro čerpání surových splašků s průměry částic pevné látky  do 5 až 7,5 cm 
16

 V případě čerpání čistírenských kalů (nenewtonských kapalin) však není možné přepočítat jednoduše pracovní 
charakteristiku zjištěnou pro “čistou“ vodu, protože rychlostní gradient v kanálech hydraulicky činných elementů 
čerpadel, na kterém je závislá velikost viskozity, není znám;[3]. 
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neodpovídá reálné situaci zcela přesně, ale s určitou pravděpodobností. Příkladem může být  
regresní model, který popisuje statistickou závislost mezi veličinami. Z modelu lze usoudit, 
jakých hodnot bude „v průměru“ (nikoli v jednotlivých případech) nabývat vysvětlovaná 
závislá proměnná při určité kombinaci hodnot vysvětlujících nezávislých proměnných.  
 
V publikaci [8], resp. [13] se pro určení požadovaného průtoku využívá diagram trvání 
(čerpání). Ve své nejjednodušší podobě ukazuje, kolik hodin je daný průtok čerpán  v průběhu 
roku, přerušovaná křivka (počet “schodů“ je dán přesností nastavení čerpání) pak znázorňuje 
čerpání  tří, resp. pěti různých průtoků. Pevnou křivku diagramu je třeba interpretovat odlišně. 
Každý její bod udává, kolik hodin v roce překračuje průtok hodnotu na svislé ose (v našem 
případě se např. bude čerpat ročně 1300 hod. průtok 1,6Q24, resp. 85% doby se bude čerpat 
0,4Q24). 
Tento diagram je pomůckou při analýze potřeb procesu čerpání. Systém musí být schopen 
zajistit maximální průtok, avšak z ekonomického hlediska je  rovněž důležité vědět, s jakým 
průtokem pracuje systém po většinu času. Jednoduchým statistickým vyhodnocením je rovněž 
metoda “součtových čár“ (ze součtových čar je možno velice snadno získat celou řadu 
významných informací17[2]). 
Známe-li tento údaj, můžeme navrhnout potrubní systém. Pokud například maximální průtok 
nastává jen v krátkých obdobích, asi se nevyplatí instalovat potrubí o velkém průměru. Pracuje-
li však systém při špičkovém průtoku po delší dobu, je třeba toto vzít v úvahu při určení 
průměru potrubí.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

V komunálních odpadních vodách se však vyskytují navíc vláknité zbytky textilií, které tvoří 
provazce v rotujících kanálech čerpadel a mohou způsobit i jejich ucpání. S klesající rychlostí 
proudění stále více pevných látek obsažených v odpadní vodě ve vodorovném potrubí klesá a 
usazuje se u dna, čímž se zvyšuje odpor proti průtoku suspenze  [3]. V případě použití 
“mělnících“ čerpadel se např. zvýší podíl jemných částí v odpadní vodě, které pomaleji 
sedimentují ve srovnání s rychlostí sedimentace částic v běžné odpadní vodě.   
Podle [7] se doporučuje vyprázdnění výtlačného potrubí zejména tam, kde ani při max. 
očekávaném průtoku není dosažena rychlost větší jak 0,7 m/s (pro DN  >  100 je pak 
doporučena rychlost nad 1 m/s) a k výměně dopravované (čerpané) odpadní vody dochází méně 
jak 2x za den (zdržení delší jak 10 hod.).  
Složení “čerstvé“ odpadní vody [2], staré jen několik minut či hodin, se může velmi lišit od 
odpadní vody, která je “na cestě“ 20 hodin či více. V síti, stejně jako v čerpacím systému (nejen 
v gravitačním přítoku a ve výtlaku čerpala, ale i v čerpací jímce), totiž probíhá řada chemických 
a mikrobiálních procesů, ať již v tekoucí odpadní vodě, v biofilmu nebo v sedimentech.   

                                                           
17

 Podle [2] je denní přítok Qd  průměrem  Qd 20% a Qd50%(průměrem z 20%  a 50% jsou vyrovnány různé vlivy, např. 
kolísání přítoku průmyslové odpadní vody). Obdobně se vypočte Qmax. 
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3.2 Určení vhodného potrubí a trasy potrubí 
Dalším ovlivňujícím faktorem je pak určení vhodného potrubí a to jak z hlediska použitého 
materiálu, tak  i s ohledem na zajištění potřebné rychlosti.  
 jednotkové potrubí průtok při rychlost: objem potrubí m3při délce 

plocha objem18 min. max.     
m2 m3 0,7 m/s 2,3 m/s 5 m 10 m 25 m 100 m 

DN 50 0,00196 0,00196 
 

 
1,4 l/s 

 
4,5 l/s 

 0,020 0,049 0,196 
(196 l) 

DN 65 0,00332 0,00332 
 

 
2,3 l/s 

 
7,6 l/s 

0,017 0,033 0,083 0,332 
(332 l) 

DN 8019 0,00502 0,00502 
 

 
3,5 l/s 

 
11,5 l/s 

0,025 0,052 0,125 0,502 
(502 l) 

DN 100 0,00785 0,00785 
 

 
5,5 l/s 

 
18,0 l/s 

0,039 0,078 0,196 
(196 l) 

0,785 
 

DN 150 0,01766 0,01766 
 

 
12,4 l/s 

 
40,6 l/s 

0,088 0,177 
(177 l) 

0,441 1,766 

Při čerpání “malého“ průtoku nemusí být zajištěna doporučená rychlost, ale nemusí být 
zajištěna ani “výměna“ objemu výtlačného potrubí (např. pokud bude denní přítok do čerpací 
jímky, resp. denní množství odpadní vody podstatně nižší, než objem výtlačného potrubí). 
Např. dle normy ČSN EN 12056-4: v případě čerpadla s motorem do 2,5 kW má být nejkratší 
délka chodu čerpadla 2,2 s.  Provozní objem musí být ale větší než objem ve výtlačném potrubí 
- tím je zajištěno, že objem ve výtlačném potrubí bude vyměněn při každém čerpacím cyklu. 
Uvedené normy se rovněž věnují problematice výtlačného potrubí. Uvedené normy uvádějí, 
kromě požadované rychlosti v potrubí i zásady pro návrh nejvhodnější trasy: trasa sice musí 
odpovídat terénu, ale musí se respektovat přetlaky i podtlaky, vrcholové výškové lomy 
(odvzdušnění) a v neposlední řadě přístupnost při obsluze a údržbě a označení.  
Při navrhování výtlačného potrubí je rovněž potřeba věnovat pozornost hydrodynamickému 
rázu (v normách někdy jako vodní ráz) a eliminaci pachů. 
V některých případech se však např. využívá stávající výtlačné potrubí20 (často 
předimenzované, ale i “zanesené“). Pak by se měla určení čerpaného průtoku věnovat ještě 
větší pozornost. Většina programů pro navrhování čerpadel “upozorňuje“ při kontrolním 
výpočtu tlakových ztrát ve výtlačném potrubí na nedostatečnou rychlost v zadaném potrubí. 
Energetická náročnost čerpacího systému je dána především hodnotou potřebné dopravní 
výšky, která je součtem statické a dynamické složky (tlaková ztráta v potrubí je závislá na 
rychlosti v potrubí, resp. na průtoku). Čerpání “malých“ průtoků by proto mělo být energeticky 
méně náročné. Pokud se však požadovaný objemový průtok “dostane“ pod hodnotu cca 2 l/s 
(záleží na výrobcem dovoleném pracovním rozsahu čerpadla), tak se zvyšuje nebezpečí 
provozních problémů21 (vlivem sedimentace a zvýšených vibrací). V případě použití potrubí 
DN 80 by rychlost v potrubí, při průtoku 2 l/s, byla pouze 0,4 m/s. 

                                                           
18

 Objem potrubí při “jednotkové“ délce 1 m 
19

 Zvýrazněna min. světlost dle ČSN EN 12255 (pro čerpání vody s pískem, resp. kalu)  
20

 V případě rekonstrukce se využívá většinou i stávající čerpací jímka – pokud se v těchto případech neprovede 
dodatečná úprava čerpací jímky (většinou postačí větší “vyspádování“ dna jímky), tak je, v případě požadavku na 
čerpání podstatně menšího průtoku, nebezpečí provozních problémů vlivem sedimentace.  
21

 Podle normy ČSN EN ISO 9906, příloha A.2 se pro sériově vyráběná čerpadla s příkonem pohonu menším než 10 

kW (ale větším než 1 kW) používají toleranční součinitelé: pro průtok   tQ = ± 10%, pro celkovou dopravní výšku 

čerpadla  tH = ± 8%.  
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3.3 Určení požadovaného provozního bodu, případně rozsahu čerpání 
Na základě určení přítoku do čerpací stanice a základě určení nejvhodnějšího průměru 
výtlačného potrubí (ale i materiálového provedení) se určí požadovaný pracovní bod čerpadla. 
Pracovní bod je dán průsečíkem charakteristiky čerpadla H-Q  s charakteristikou potrubí. V 
případě čerpání při max. a min. provozní hladině v jímce a případném souběhu dvou paralelně 
řazených čerpadel (pro občasné zvýšení průtoku, resp. zvýšení rychlosti ve výtlaku)  bude  
pracovní  bod “ležet“ ve vyznačené pracovní oblasti.  Při čerpání “malých“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 průtoků však ani souběh čerpání nemusí 
zajistit požadovanou rychlost ve výtlačném 
potrubí. 
      V případě standardního průtoku 
(přerušovaně) je rozdíl průtoků potrubím při 
souběhu čerpadel větší, takže lze zajistit 
požadované proplachování výtlačného 
potrubí při provozu druhého (záložního) 
čerpadla, většinou při max. přítoku do čerpací 
jímky. Často se předpokládá, že se stoka, 
resp. výtlak propláchne při dešti (v našem 
případě však uvažujeme pouze čerpání tzv. 
“suchých“ splašků).                                                    
Pokud  bychom však   zpracovali  diagram 

trvání deště, tak bychom zjistili, že déšť nezajistí požadované pravidelné proplachování potrubí 
(resp. čerpací jímky). Důvodem je nerovnoměrnost srážek v průběhu roku: 40% srážek spadne 
např. v létě (přesto ani v letních měsících nemusí počet dnů s deštěm přesáhnout hodnotu 10).    
 
 
 
3.4 Určení nejvhodnějšího typu čerpadla a optimálního tvaru čerpací jímky  
 
Jako nástroje pro porovnání alternativ se začíná používat analýza nákladů během životnosti,  
označovaná jako (T)LCC22[8]. 
Pro zadané hydraulické výkonové parametry (dle normy ČSN EN ISO 9906, v části Záruky: 
zaručovaným objemovým průtokem QG a zaručovanou celkovou dopravní výškou čerpadla HG 
musí být určen jeden zaručovaný pracovní bod23) se vybere nejvhodnější typ čerpadla (při 
výběru lze vycházet z normy ČSN EN 1671, která uvádí příklady čerpadel používaných pro 
tlakové systémy stokových sítí11,24). Správná volba čerpací jímky a typu čerpadla bude mít 
zásadní vliv na provozní spolehlivost čerpacího systému (tlakového systému). Řada výrobců 
nabízí systémy snižující nebezpečí usazování, resp. tvorby plovoucí vrstvy na hladině (použitím 
proplachovacích ventilů montovaných na hydraulickou část čerpadla, elektronického zařízení 

                                                           
22

Složky analýzy LCC (Life Cycle Cost) obvykle zahrnují pořizovací cenu, náklady na instalaci, energii, provozní 
náklady, výdaje spojené s údržbou a opravami a poruchami, výdaje nutné z hlediska ochrany životního prostředí a 
konečně náklady na likvidaci zařízení. V některých případech představuje právě spotřeba energie dominantní 
složku nákladů LCC. 
23

 Na základě zvláštní dohody smí být při sníženém nebo zvýšeném průtoku určen větší počet zaručovaných 
pracovních bodů………..Tyto případy přitom smějí vyžadovat větší toleranční rozsahy, které musí být dohodnuty 
mezi odběratelem a výrobcem/dodavatelem. 
24

 ČSN EN 12050-1 ale např. rovněž uvádí: rozmělňování fekálií není upřednostňovaným řešením a má být 
používáno jen ve zvláštních případech, jako u potrubí, kde z ekonomických důvodů jsou nutné malé profily 
potrubí.   

H 

Q 
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pro automatické čištění čerpacích jímek pracujících na principu “řízeného“ vyčerpání jímky na 
úroveň sání čerpadla, případně dalších systémů pracujících na základě oddělení “ucpávajících“ 
látek).      

 
 
V případě “malých“ přítoků se většinou využívá akumulace pro zajištění dostatečného 
čerpaného objemu (např. pro standardní čerpací jímku o Ø 0,8 m při min. průtoku 1 l/s = 3,6 
m3/hod.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Např. v případě použití typové čerpací jímky o daném 
průměru Ø D: 
 Ø D čerpací jímky 
 0,8 m 1,0 m 1,2 m 
průtok 4 – 10 l/s 4 – 15 l/s 3 – 30 l/s 

DN výtlaku DN 50 DN 65 DN 80 
plocha (Ø D)     ≈ 0,50 m2 0,80 m2 1,10 m2 
plocha  (Ø d)     ≈ 0,30 m2 0,60 m2 0,80 m2 
provoz. objem   ≈ 0,15 m3 0,20 m3 0,30 m3 

Hydraul.zatížení 
při přítoku: 

 

3,6 m3/hod. 7,2 4,5 3,3 
7,2 m3/hod. 14,4 9,0 6,6 

může být skutečný provozní objem25  čerpací jímky 
shodný s denním přítok odpadní vody (záleží na počtu 
napojených obyvatel). 
 

Rychlost proudění a velikost částice určují “chování“ částice v kapalině. Vztah mezi těmito 
dvěma veličinami popisuje Hjulströmův diagram. Ten určuje zda pro danou velikost částice 
a rychlosti proudění bude docházet k erozi, transportu v kapalině nebo k ukládání 
(sedimentaci). Doprava vícefázových kapalin je mnohem obtížnější, jak uvádí např.[3], než 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                           
25

při měření ode dna:  saní čerpadla je přibližně + 0,1 m (přesněji v rozmezí 0,05 až 0,115 m, ale pro zjednodušení 

uvažujeme hodnotu 0,1 m), min. hladina (ponořená hydraulická část čerpadla) + 0,3 m (ve skutečnosti 0,15 až 

0,30), zapínací hladina (ponořené čerpadlo) +  0,5 m. V případě čerpací jímky Ø 0,8 m je uváděn objem 460 l 

(včetně rezervy 160 l) 

0
,5

 m
 

provozní objem 

0
,3

 m
 

“mrtvý“ prostor 

rezervní prostor 

 

 

 

 

 

pádová rychlost 

Transport/doprava 

 čerpání čisté málo vazké vody. Pevná fáze 
může být tvořena zrny různých tvarů 
a velikostí, různé hustoty a různé koncentrace.  
Pevná fáze může tvořit vlákna, která se mohou 
zachycovat na rotujících lopatkách a ucpávat 
kanály čerpadla. 
Problematika usazovaní je problémem nejen 
v potrubí (gravitačním, případně v sacím 
a výtlačném potrubí čerpadel), ale také  
v čerpacích jímkách.    
 

1,0 m/s 

jíl písek kamínky jemný písek štěrk 

0,1 m/s 

0,01 0,1 1,0 10 

Eroze 
unášivá rychlost 

velikost zrna (mm) 

Usazování/sedimentace
ce 

Ø D 

Ø d 
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4. Závěr 
 
Pro čerpání “malých“ průtoků se používají “malá“ čerpadla. Ta mají však malou průchodnost a 
rovněž malou účinnost (u hydrodynamických čerpadel je účinnost výrazně ovlivněna velikostí 
čerpadla [5] a podle Erharta je celková účinnost závislá na měrných otáčkách a průtoku). 
“Malá“ čerpadla mají rovněž menší průměr sání a výtlaku (což má vliv na průchodnost 
čerpadlem) a v neposlední řadě i menší cenu (ve snaze o co nejnižší cenu se pak často hledají 
úspory v konstrukci a materiálovém provedení, což má vliv na provozní spolehlivost). 
Rozhodují je rozsah “omezení“:  

- Jednostranné omezení - požadavkem může být pouze čerpání “malého“ průtoku z určité 
oblasti. V tomto případě lze zvolit akumulaci a následně pak čerpat “větší“ průtok (pro zajištění 
potřebné rychlosti lze však zvýšit průtok rovněž souběhem čerpadel, resp. ve společné části 
výtlaku souběhem čerpání v několika čerpacích stanicích).  Vhodný tvar čerpací jímky a 
případně dodatečné hydraulické míchání odstraní případný sediment nebo plovoucí vrstvu. 

- Oboustranné omezení - v případech, kdy nelze z kapacitních důvodů (většinou vlivem 
omezené/nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod) zvýšit objemový průtok. V těchto 
případech nelze překročit požadovaný “malý“ průtok (např. v případě většího počtu čerpacích 
jímek lze použít “řízeného“ čerpání s postupným zvýšením průtoku v nočních hodinách, při 
snížené potřebě čerpání/při vypnutí ostatních čerpacích jímek), pro požadované zvýšení 
rychlosti se např. použije tlakový vzduch. Teoretickým řešením je i využití vyrovnací nádrže.  
V poslední době lze použít pro optimalizaci provozu (kam patří “automatické“ proplachování 
čerpací jímky, hydraulické části čerpadla a výtlačného potrubí) tzv. “inteligentní“ řízení 
čerpadel (většinou využívající otáčkovou regulaci). V případě “malých“ čerpadel však cena 
“inteligentního“ řízení může převyšovat cenu vlastního čerpadla, která bývá obvykle 
rozhodující při výběru technického řešení. V současné době se ale např. v rámci projektu Centra 
kompetence TE102003626 (Technologická agentura ČR) “pracuje“ i na problematice řízení a 
optimalizace provozu čerpadel (a tedy i kalových) s ohledem na provozní spolehlivost celého 
systému. I v tomto případě při využití matematického popisu základních přírodních zákonů 
(zákonů zachování určité veličiny a bilancí) působících při provozu čerpacího systému. 
V našem případě jde o transport a transformaci látek obsažených v odpadní vodě (směs vody, 
rozpuštěných a nerozpuštěných látek a plynů). 
Právě nedostatek financí, resp. důsledek úsporných opatření, je příčinou nevyužití všech 
dostupných možností pro získání potřebných podkladů: měření, využití matematické simulace a 
metody LCC pro stanovení nákladů během životnosti čerpacího systému (systém je třeba 
posuzovat vždy komplexně). V tomto případě neplatí: “malý“ průtok => malé investiční 
náklady => malé starosti, malé nároky na technické řešení. Řešení “okrajových“ podmínek 
provozu čerpacího systému vyžaduje naopak větší požadavky na jeho technické řešení (oproti 
standardnímu čerpání v dovoleném /doporučeném pracovním rozsahu čerpadla).  
S ohledem na určité obsahové omezení nemohla být problematice věnována větší pozornost, 
nebyl dostatečný prostot pro větší podrobnosti (uvedení vztahů, popisu používaných metod a 
řešení konkrétních případů). Uvedený příspěvek je proto pouze “úvodem“ do problematiky. 
Další podrobnosti budou uvedeny ve vlastním příspěvku, případně v rámci dalších 
připravovaných seminářů (pořádaných nejen CzWA, ale např. i v rámci zveřejňování výsledků 
projektu Centra kompetence).    
 
 

                                                           
26

V části Inteligentní řízení a spolehlivost se na řešení dílčích úkolů spolupodílí i členové OS CzWA Technologická 
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Abstrakt 
 
Článek popisuje strojní zařízení pro zahuštění a odvodnění kalů a porovnává dosažené provozní 
výsledky na komunálních čistírnách. 
 
 
1) Úvod 
 
Řešení otázky zpracování kalů na malých ČOV se může stát aktuální problematikou. Drtivá 
většina větších ČOV již vybudována byla, nebo je v současnosti dokončována a ani vzhledem 
k výhledové situaci s evropskými dotacemi nevzniká přímá naděje, že by v dohledné době 
vypukl nějaký „další boom“ v budování a rekonstruování velkých čistíren, jako tomu bylo za 
podpory OPŽP. Také proto se často stávají objektem zájmů vodohospodářů a projekčních 
kanceláří stavby, rekonstrukce, případně intenzifikace malých ČOV apod. Ruku v ruce s těmito 
projekty se nabízí řešení otázky energeticky a ekologicky efektivního způsobu likvidace kalů na 
malých čistírnách. 
 
Jelikož je strojní mechanické odstraňování vody z kalu energeticky výrazně výhodnější než 
termická separace [2], je tento článek zaměřen právě na strojní vybavení pro úpravu kalu. 
Účelem je přehledně popsat zmiňovaná zařízení, aby poté bylo možné navázat prezentací 
dosahovaných provozních výsledků zahušťovačů i odvodňovačů. Níže budou prezentovány 
výsledky jak stacionárních zařízení, které jsou na čistírnách instalovány natrvalo, tak i 
zkušebních mobilních jednotek zahušťovačů i odvodňovačů. 
 
 
2) Řešení kalových koncovek na malých ČOV 

 
Kalové koncovky malých ČOV se často koncepčně liší od koncovek na větších čistírnách. 
Obvykle totiž nezahrnují oba stupně separace vody (zahušťování a odvodňování) a poměrně 
často není součástí malé ČOV ani mechanický zahušťovač. Pro zmíněné čistírny se nabízí 
několik způsobů likvidace kalu, mezi něž patří centralizovaná řešení se svozem buď 
nezahuštěného, nebo zahuštěného kalu do místa, kde bude dále zpracován. Další alternativou je 
decentralizovaný způsob likvidace, kdy je v kalovém hospodářství malé ČOV zahrnuto 
zahušťování i odvodňování, s tím, že je poté kal odvážen k dalšímu stupni jeho likvidace, 
kterým je v optimálním případě sušení a následně spalování. Zmíněná řešení se mohou lišit jak 
z ekonomického pohledu, tak i z ostatních perspektiv, a to vlivem různých zvláštních faktorů, 
které mohou být vázány například ke konkrétní lokalitě, nebo čistírně. 
Již poměrně dávno se potvrdilo, že na čistírnách s kapacitou od 3000 EO je výhodné 
odvodňovat v případě, kdy by měl být kal dovážen k odvodnění na zařízení vzdálené 10 a více 
Km [1]. Toto tvrzení se ovšem týká odvodňovacích odstředivek, které při uvažovaných 
podmínkách pracují například i jen 1 směnu 3 x týdně. [1] Za zvážení by mohl stát fakt, že 
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například šnekové pomaluběžné odvodňovací lisy (RoS3Q níže) se od dekantačních 
odstředivek některými parametry liší. Rozdíl je například v nižším příkonu při srovnatelném 
odvodňovacím výkonu, ale i v dostupných velikostech šnekových lisů. Proto tedy uvádím, že 
z logické úvahy vyplývá, že při zmíněných podmínkách může být nasazení šnekových 
odvodňovačů neméně zajímavé.  
 
 
3) Zahuštění 

 
Hlavní oblastí využití zahušťovacích systémů je redukce objemu primárního a přebytečného 
kalu před jeho stabilizací a celkové omezení zatížení kalového hospodářství. [6] Snížením 
objemu kalu je dosahováno omezení zatížení následných systémů zpracování kalu, čímž jsou 
snižovány provozní náklady např. na výhřev vyhnívacích nádrží [3] a případně na dopravu, či 
uskladnění. Mezi často užívané metody zahušťování patří mechanické strojní zahušťování, 
sedimentace a v některých případech i flotace.   
Zde je pozornost soustředěna pouze na mechanické strojní zahušťování. Některé jiné způsoby 
zahušťování kalu, jako například časově, ekologicky a prostorově náročné zahušťování 
(případně odvodňování) kalu v kalových lagunách totiž nejsou slučitelné s trvale udržitelným 
rozvojem a ani nejsou ve vztahu k tématice moderní likvidace kalu na malých ČOV zajímavé. 
 
Jako první krok optimální likvidace kalu je nezbytné zařadit zahušťovač, který bývá obvykle 
následován odvodňovacím systémem. Kal je nejčastěji zahušťován na úroveň 5 - 6 % obsahu 
sušiny. Při překročení této pomyslné hranice většinou nastávají problémy spojené s čerpáním 
kalu. S vyšším podílem sušiny si čerpadla často těžko poradí a jsou takovým čerpaným médiem 
výrazně opotřebovávána, což vede k dalším komplikacím a snižování jejich účinnosti. 
Pro správnou účinnost zahušťovacích zařízení je nezbytná dokonalá funkce předřazené 
flokulační stanice a na ni navázaných periferií (čerpadla, vstřikování, mísiče apod.). 
 
Strojní zahušťovače čistírenských kalů se z konstrukčního hlediska dělí do několika skupin. 
Mezi nejrozšířenější patří především zahušťovače šnekové, kruhové (rotační filtry), nebo 
pásové (filtrační pásy). Zahušťovače pokrokových producentů nabízí pod určitou mezí možnost 
volitelného obsahu vody (resp. sušiny) ve finálním produktu, čímž je umožněna optimalizace 
provozu v průběhu měnících se vstupních parametrů. 
 
Šnekový zahušťovač RoS2 

Předřazený flokulační reaktor s míchadlem zajišťuje kvalitu shluků kalových částic, která 
umožňuje jejich dobré zahuštění. Hlavním prvkem šnekového zahušťovače je šikmá část 
klínového koše, v níž se nastavitelnou rychlostí otáčí šnek, který zdvihá kal výš a výš v 
nakloněném sítovém koši, skrz jehož děrovaný plášť odtéká vytlačovaná voda. 

Stupeň zahuštění je nastavitelný díky výškově nastavitelnému deskovému přepadu na výtoku a 
díky nastavitelné rychlosti otáček. Čištění povrchu síta je prováděno automaticky za provozu 
pomocí speciální rotační lišty s tryskami tlakové vody.[6] Mezi hlavní výhody tohoto 
zahušťovače patří redukce objemu kalu až o 90 %, nízká hlučnost a bezzápachové uzavřené 
provedení. 

 

 

 



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

126 

 

Kruhový zahušťovač RoS2S 
 
Srdcem kruhového zahušťovače je pomalu otáčející se diskový filtr, který separuje 
vyflokulované kalové shluky z filtrátu. Přepážkou je kal přitékající z flokulačního reaktoru 
rovnoměrně rozprostírán po ploše otáčejícího se filtru. Ideálně rozmístěné pluhy prohrabují a 
zároveň obracejí rotující kal. Vzniklá brázda umožňuje odtékání zbylé vody, čímž je 
optimalizován filtrační efekt. Z otáčejícího se disku je zahuštěný kal sváděn speciální škrabkou 
do napojené odpadní roury. Filtrační rotační síto je navíc ze spodní strany čištěno tlakovou 
vodou.[6] Mezi hlavní výhody tohoto zahušťovače patří redukce objemu kalu až o 90 %, nízká 
hlučnost a minimální spotřeba koagulantů.   
 
Výsledky v praxi 
 
Pro prezentaci výsledků zahušťování v praxi nám posloužila data z jedné nejmenované čistírny 
v ČR, kde k účelu zahušťování využívají prověřený kruhový zahušťovač RoS2S. K dispozici 
byly hodnoty obsahu sušiny na vstupu i na výstupu v průběhu celého roku. Proto je možné 
v grafu 1 sledovat podobnost křivek vstupní a výstupní sušiny. Lze tedy konstatovat, že u 
tohoto stroje je obsah vstupní sušiny přímo úměrný výstupní sušině, což logicky potvrzuje i 
fakt, že zahušťovač RoS2S využívá gravitačního odtoku vody z kalu. 
 

Graf 1: Sušina z RoS2S 

 
 
 
Pomocí stroje RoS2S dobře zahuštěný kal může vizuálně připomínat játrové knedlíčky 
v polévce, které jsou zřetelné především před shrnováním kalu z rotačního diskového síta. 
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4) Odvodnění 
 
Odvodňování je další způsob pro redukci objemu kalu a tím i nákladů na dopravu [2] a zároveň 
je základním požadavkem pro využití a likvidaci kalů [3] „Díky odvodnění dochází také ke 
zlepšení podmínek pro další nakládání s kalem“, a to ať už je následný stupeň likvidace 
jakýkoli. Nejrozšířenějšími způsoby odvodňování kalu jsou dekantační odstředivka a kalolis, 
dále se využívá pásových lisů aj. Pásové lisy ovšem nejsou příliš rozšířeny na malých ČOV, 
neboť jejich výkonnostní rozsah je většinou vhodný pro větší aplikace. Podotýkám, že 
„odstraňování vody mechanickým způsobem je energeticky řádově výhodnější než 
odstraňování termické.“[2] 
 
Šnekový lis RoS3Q 
 
Šnekový odvodňovač, nebo-li šnekový kalolis je lis s válcovými síty a s kónicky tvarovanou 
hřídelí šroubu a třemi hlavními zónami: vtoková a tlačná, zhutňovací a odvodňovací a lisovací 
zóna s pneumaticky ovládaným kuželem. V první zóně zahušťování a odvodňování je hladinová 
vrstva rychle odčerpávána přes velký filtrační povrch při nízkém tlaku, který je ovládán pomocí 
tlakové sondy, což napomáhá zajištění vysoké kvality filtrátu. V druhé části síta je redukován 
objem materiálu pomocí kužele, na nějž je tlačen kal, který se pod takto vznikajícím tlakem 
cedí - odvodňuje. V této oblasti jsou otvory síta výrazně menší. 
Ve třetí zóně síta je zbytková voda vytlačována z kalu pomocí protitlaku zmíněného kužele a 
odvodněný kal je transportován a následně předáván do kalové nádoby, nebo kontejneru 
pomocí dopravního rotačního šroubu. Zdržení kalu ve šnekovém odvodňovači je závislé na 
rychlosti rotace šnekového dopravníku, která je nastavitelná. [6] Díky tomu je možné nastavení 
pro individuální potřeby. 
Výhodami šnekového odvodňovače v porovnání s jeho hlavním konkurentem, odstředivkou, 
jsou především o řád nižší spotřeba elektrické energie a jednoduchý a levný servis. Nevýhodou 
je potřeba oplachové vody. 
 
Šnekový lis RoS3 
 
Vývojově byl v podstatě předchůdcem lisu RoS3Q stroj RoS3, který je velmi podobný a firma 
HUBER jej stále nabízí. Zmíněný stroj se od RoS3Q konstrukčně liší především uspořádáním 
pohonného ústrojí a v případech prvních modelů absencí přítlačného regulačního kužele. 
Základní funkční princip však oba stroje využívají stejný. 
 
Šnekový lis RoS3Q – mobilní testovací jednotka 
 
Mobilní zkušební jednotka firmy HUBER slouží především pro účely testování výsledků 
odvodnění různých druhů kalu přímo v terénu. V létě 2012 byla v ČR na asi 2 týdny k dispozici 
jedna tato jednotka. Jedná se o skřínový přívěsný vůz za automobil, který je vybaven šnekovým 
lisem RoS3Q o velikosti 280 (nejmenší vel.) a kompletními nezbytnými periferiemi (čerpadla, 
flokulační stanice, rozvaděč s ovládacím panelem, hadice,  kabely apod.). Do vozu je na čistírně 
hadicí přiveden kal k odvodnění, elektrická energie, prací voda a odtok kalu hadicí.  Po určení 
vhodného flokulantu byly započaty zkoušky odvodňování, jejichž výsledky jsou prezentovány 
níže. [6] 
Mobilní jednotka nemusí sloužit pouze pro propagační účely, ale je možné ji provozovat rovněž 
jako odvodňovač, který si jednotlivé ČOV půjčují na zpracování dočasně uskladněného 
zahuštěného kalu.  
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Výsledky v praxi 
 
Množství a charakter výsledků odvodňování vychází ze získaných dat dosahovaných při 
testovacím, ale i běžném provozu. Níže jsou prezentovány především hodnoty podílu sušiny 
v zahuštěném, nebo odvodněném kalu dosahované pomocí RoS3Q (pomaluběžný šnekový 
odvodňovač).  Většina prezentovaných výsledků však má původ v datech, která byla získána při 
provozování uvedených strojů nejen na ČOV s méně jak 5000 EO. 

 
Šnekový lis RoS3Q instalovaný na ČOV 
 
Existuje několik čistíren na území ČR, od kterých byla pro tyto účely získána provozní data. 
Čistírny jsou zde značeny ČOV A, B, C a D a kalové koncovky těchto ČOV obsahují šnekový 
lis RoS3Q o vel. 440 (vel. 2 – cca 3 až 8 m3h-1). Z některých čistíren se podařilo získat pouze 
hodnoty obsahu sušiny v průběhu ročních období. Od jiných byl k dispozici rozsáhlejší soubor 
dat. Grafická podobnost spojnic trendu hodnot obsahu sušiny na jednotlivých ČOV (graf 2 níže) 
upozorňuje na skutečnost, že je logicky možné v letních měsících dosahovat nárůstu obsahu 
sušiny oproti zbytku roku. Společným faktorem tohoto jevu je u čistíren A – D bezpochyby 
sezónní teplota. Nelze však vyloučit, že na jednotlivých ČOV mohou být důvody, proč je 
dosahováno konkrétních hodnot, individuální. 

Graf 2: Sušina z RoS3Q 

 
 
 

Šnekový lis RoS3Q mobilní testovací jednotka 
 
K odvodňovacím pokusům posloužila v roce 2012 testovací jednotka RoS3Q na dvou čistírnách 
(E a F), na kterých bylo dosahováno hodnot obsahu sušiny popsaných a graficky znázorněných 
níže. 

Čistírna E je jedna z ČOV, ze kterých bylo k dispozici více informací než jen podíl sušiny 
v kalu. Díky hodnotám použitého množství roztoku flokulantu a vstupní sušiny lze uvažovat 
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nad souvislostmi: Vliv množství použitého srážedla je přímo úměrný výsledné sušině pouze 
v určitém rozsahu jeho účinnosti a při zachování ostatních podmínek v neměnném stavu. Za 
zmíněné podmínky jsou v tomto případě považovány vlastnosti kalu, nastavení mísičů, 
nastavení šnekového lisu, případně jiné.   

Graf 3 znázorňuje výsledky dosažené na mobilním testovacím zařízení RoS3Q v létě 2012 při 
zkouškách kalu s 2 úrovněmi množství vstupní sušiny. Při poměrně výrazném snížení množství 
použitého roztoku flokulantu došlo k poklesu výsledné sušiny o pouze 0.7 %. Tyto výsledky 
samozřejmě vedly provozovatele dotyčné čistírny k ekonomické rozvaze, na jaké úrovni se 
vyplatí výslednou sušinu držet. Dosahované výsledky komentoval provozovatel ČOV takto: . 
„Ke změně sušiny došlo, protože kal byl podáván čerpadlem a při tomto způsobu dochází ke 
vzniku kaverny kolem čerpadla a tím i ke snížení množství nerozpuštěných látek v okolí 
čerpadla.“ [4] 
 

Graf 3: Sušina ČOV E 

 
 
 
Pro provozní zkoušky ochotně nabídla spolupráci firma Ashland, která dodala polymery pro 
testy. Bylo vyzkoušeno několik typů flokulantu řady Praestol (K166L, K255L, K333L, K332L 
a K232L), z nichž se ukázal být nejvhodnějším K 333 L, který se projevuje jako 
„nejuniversálnější“.  
Již při prvním pohledu na Graf 4 je jasné, že z ČOV F nám bylo poskytnuto nejvíce dat ke 
zpracování. Graficky je zde znázorněna vstupní i výstupní sušina kalů různého stáří. Při 
zkouškách byl průtok všech 3 kalů nastaven až na 2 výjimky na 2.0 m3h-1. U prvního případu se 
navýšení průtoku kalu k odvodnění na 2.15 v podstatě neprojevilo – při nezměněné dávce 
flokulantu bylo dosaženo 23.724 % sušiny. Tento výsledek je v podstatě průměr mezi 
hodnotami z předchozího a následného pokusu (25.46 a 22.705 % sušiny). Při pokusech na 
surovém kalu se stářím pod 1 den se již změny projevily. Při prvním pokusu bylo čerpáno 
k odvodnění 2.0 m3h-1 kalu. Při druhém se odvodňovalo 2.2 m3h-1, byla ale navýšena dávka 
flokulantu. Pokud je tedy vidět, že při 6 % navýšení dávky flokulantu je možné odvodňovat o 
10 % více kalu, a dokonce na lepší sušinu (o 8 %), dá se říci, že byly podmínky při pokusu 
zoptimalizovány a bylo úspěšně dosaženo lepších výsledků odvodňování. Tyto pozitiva stojí 
vzhledem k ceně flokulantu za zvážení. 
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Graf 4: Sušina ČOV F 

 

 

5) Závěr  
 
Tento článek prezentuje zkoušky odvodňování pomocí šnekových pomaluběžných lisů a mimo 
jiné poukazuje na problematiku optimálních kalových koncovek, především na malých 
čistírnách.  Je zde poukázáno na některé dílčí souvislosti při ekonomických rozvahách o 
kalových koncovkách.  

Provozovatel, na jehož čistírnách probíhaly testy s mobilním šnekovým odvodňovačem, shledal 
tento způsob odvodňování jako ekonomicky velmi zajímavý a hodlá s ním výhledově počítat i 
na čistírnách, kde úspěšně proběhly zkoušky, které jeho požadavky uspokojily. Ve zprávě o 
provozních pokusech provozovatel pro porovnání uvedl tabulku (tab. 1 níže), která může 
pomoci udělat si názor, či závěr i ostatním.  

Tab. 1: Porovnání odvodňovačů 

Z faktů, které byly uvedeny výše tedy plyne, že je prospěšné se zajímat i o více možností a 
druhů vybavení kalových koncovek malých, nebo i větších ČOV. Dodavatelé strojního zařízení, 
ale i flokulantů, mají zájem svoje produkty předvést, a když to umožňuje situace, rádi 
spolupracují na zmiňovaných testech přímo na čistírnách. 

  

  
Výkon Spotřeba flokulantu Dosahovaná sušina Příkon 
[m3/h] [l/h] [%] [kW/h] 

Dekantér Flottweg 5.5 109 21.82 - 26.18 15 
Kalolis Kaplan 5 94 11.82 - 13.69 0.75 
Dehydrátor Huber 2 100 16.03 - 26.13 1.5 
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Abstrakt 
 
Čištění průmyslových odpadních vod s sebou přináší velmi specifické problémy. Tyto vody 
často obsahují nebezpečné toxické a perzistentní organické sloučeniny, které jsou biologickými 
metodami čištění těžko odstranitelné a kumulují se v čištěných vodách a i v čistírenském kalu. 
Z řady možných technologií pro čištění odpadních vod se jako slibné jeví pokročilé oxidační 
procesy založené na použití ozonu. V příspěvku jsou zpracovány výsledky z poloprovozního 
testování ověření ozonizace k předčištění surových odpadních vod z textilního průmyslu. Cílem 
testování bylo zjistit, zda je možné dosáhnout odbarvení odpadních vod, zvýšit jejich 
biologickou odbouratelnost a tím zlepšit efektivitu následného biologického čištění. 
Z dosažených výsledků byl patrný výrazný úbytek zabarvení o téměř 70 %. Nicméně bylo 
dosaženo pouze nízkého odstranění CHSK. Vliv ozonizace na odstranění CHSK a zvýšení 
biologické odbouratelnosti byl nízký. Průměrná hodnota odstranění CHSK dosáhla 13 %. 
Klí čová slova: ozonizace, textilní průmysl, poloprovozní ověření, odstranění zabarvení, snížení 
CHSK  
 
 
1.  ÚVOD 
 
Čištění průmyslových odpadních vod sebou přináší specifika v podobě obsahu toxických 
a perzistentních organických sloučenin, kterou jsou biologickými metodami čištění těžko 
odstranitelné. Tyto sloučeniny procházejí čistírnami nedostatečně čištěná a kumulují se i 
v čistírenském kalu. Následující příspěvek se věnuje poloprovoznímu ověření ozonizace 
k předčištění odpadních vod z textilního průmyslu s cílem zlepšit následné biologické čištění 
a umožnit tím recyklaci vyčištěných odpadních vod.  
Textilní průmysl je charakteristický produkcí vysokými objemy silně zatížených odpadních 
vod, které je nutné náležitě zneškodňovat. Voda slouží ve výrobních procesech k odstraňování 
znečištění ze surovin, je využívána jako medium pro barvení, praní a oplachování a používá se 
k výrobě páry. Při většině těchto procesů se do procesních vod uvolňují těžce odbouratelné 
organické látky (rezidua pesticidů, lubrikanty, šlichtovací přípravky a další činidla, textilní 
barviva a pomocné látky použitých barviv) a soli. V tomto ohledu je právě intenzivní zabarvení 
těchto odpadních vod závažným problémem (Oller, I. a kol., 2010). Standardní biologické 
a chemické metody čištění vedou sice k významné redukci původního znečištění, současně však 
zanechávají zbytková množství polutantů, která jsou uvolňována do prostředí vodních toků. 
BAT doporučují nejen nasazení účinných čistírenských technologií, ale rovněž upozorňují na 
možnost eliminace spotřeby vody vhodnou recyklací v rámci vlastní průmyslové výroby 
(Evropská komise, 1999). Pokud tedy má být vyčištěná odpadní voda dále využita ve výrobních 
procesech je nezbytné nasadit takové technologie umožňující degradaci perzistentního 
znečištění na úroveň, která negativně neovlivní výrobní procesy a kvalitu výsledných produktů. 
Velký potenciál pro čištění případně dočištění odpadních vod nabízejí oxidační postupy 
založené na použití ozonu. Ozonizace je účinná při snižování toxicity odpadních vod 
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z textilního průmyslu a odstraňování zabarvení způsobeného barvivy různého původu. Rovněž 
účinně zvyšuje jejich čistitelnost. Ozon rozpuštěný ve vodě reaguje s mnoha organickými 
sloučeninami dvěma způsoby: přímou oxidací molekulárním ozonem nebo nepřímo přes 
formování druhotných oxidačních činidel jakými jsou hydroxylové radikály (METCALF 
EDDY, 2003). Hydroxylové radikály OH• mají vysoký oxidačně-redukční potenciál a relativně 
malou selektivitu. Jsou schopné oxidovat sloučeniny, které není možné oxidovat běžnými 
oxidačními činidly, jakými jsou například kyslík, ozon nebo chlor. Vzhledem 
k destrukčnímu charakteru se při použití oxidačních metod dosahuje velmi dobrých výsledků 
čištění oproti konvenčním metodám, jakými je adsorpce na granulovaném aktivním uhlí, 
koagulace, flokulace nebo srážení. Nedochází k tvorbě kalu, což představuje další nespornou 
výhodu pro použití ozonizace.  
Výsledky prezentované v tomto příspěvku vycházejí z  právě probíhajícího evropského projektu 
AOP4Water, který je realizován v rámci programu Era-Net/CORNET pro mezinárodní 
spolupráci v oblasti kolektivního výzkumu. Projekt si klade za cíl ověřit možnosti recyklace 
vody v papírenském a textilním průmyslu za využití ozonu a ozonu v kombinaci s vybranými 
pokrokovými oxidačními procesy (O3/UV, O3/US a O3/H2O2) s biologickým čištěním 
s důrazem na omezení provozních nákladů spojených s použitím těchto technologií. V průběhu 
řešení byly testovány vybrané AOP na vzorcích odtoků z výrobních procesů jednotlivých 
odvětví. Oxidační technologie byly použity jako předčištění odpadních vod před vstupem do 
biologického stupně, tedy jako prostředek pro zvýšení biodegradability odtoku. V následujícím 
příspěvku jsou uvedeny některé výsledky testování ozonizace pro předčištění odpadních vod z 
textilního průmyslu. 
 
 
2.  POLOPROVOZNÍ OZONIZA ČNÍ JEDNOTKA 
 
Poloprovozní testování v rámci výše uvedeného projektu probíhalo v textilním závodě 
Intercolor v Červené Vodě v areálu čistírny odpadních vod, kterou podnik provozuje. Nátok na 
ČOV byl odběrným místem, odkud byla surová odpadní voda přiváděna k poloprovozní 
ozonizační jednotce. Odpadní voda na nátoku následující parametry: pH = 10,1-12,3, CHSKCr = 
650-2100 mg/l, BSK5 = 110-210 mg/l, nerozpuštěné anorganické soli 1170 mg/l. Odpadní vody 
měly zvýšenou teplotu (35-40°C) a velmi intenzivní zabarvení způsobené používanými 
textilními barvivy a pigmenty. Z důvodu odebírání vzorků na nátoku na čistírnu nebylo možné 
s dostatečnou přesností určit chemický původ použitých barviv. Z vybraných parametrů bylo 
sledováno odstranění zabarvení a snížení CHSK a zvýšení BSK5 a poměru BSK5/CHSK.  
Pro testování byla využita poloprovozní ozonizační jednotka dodaná společností Disa v.o.s. 
Ozon byl generován poloprovozním generátorem ozonu EFFIZON GSO 10 (OZOMATIC) 
s maximální produkční kapacitou 28,2 g O3/hod. K výrobě ozonu byl použit čistý stlačený 
kyslík dodaný ve svazcích lahví (Linde Gas). Plynná směs kyslíku a ozonu byla nasávána 
v místě injektoru do tlakového systému s proudící odpadní vodou. Plyn s kapalinou byl dále 
veden do statického mísiče, kde došlo k dokonalému promísení obou substancí, a dále do 
reakční nádoby z nerezové oceli o pracovním objemu 600 l. Uzavřený okruh (injektor, statický 
mísič, reakční nádoba) s cirkulující odpadní vodou umožnil periodické navyšování celkové 
dávky ozonu v proudící vodě a tím sledování postupné degradace znečištění v závislosti na této 
dávce. Odpadní voda byla v poloprovozní sestavě recirkulována odstředivým čerpadlem 
LOWARA.  

Dávky ozonu byly do vody vnášeny kontinuálně v průběhu celého měření. Z důvodu cirkulace 
celého objemu reakční nádoby docházelo k postupnému navyšování aplikované dávky při 
každém cyklu. Přisávání ozonu do tlakového systému a vnos do statického mísiče zajistily 
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vysokou míru přestupu do vody ve srovnání s laboratorními probublávanými reaktory. Rychlost 
vnosu ozonu do systému byla 0,73 g O3/m

3/min. Celková dávka ozonu, která byla aplikována 
do odpadní vody, dosáhla 90 g O3/m

3 čištěné vody. Při poloprovozním testování byl ozon do 
vody postupně vpravován ve více malých dávkách při každém okruhu s dobou zdržení 10 
minut. Celková doba testování byla 120 minut. 
 
 
3.  VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍHO TESTOVÁNÍ OZONIZACE 
 
Prvním ze sledovaných parametrů bylo odstranění zabarvení surových odpadních vod. Celková 
dávka ozonu dosáhla téměř 90 g O3/m

3 odpadních vod. Z prezentovaných výsledků (obr. 1) je 
možné sledovat výrazný úbytek zabarvení o téměř 70 % (měřeno při 525 nm).  
 

Obrázek 1: Relativní úbytek zabarvení (měřeno při 436, 525 a 620 nm) v závislosti na dávce 
ozonu u surových odpadních vod z textilního průmyslu při dosažené dávce 87,6 g O3/m3 
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Obrázek 2: Ukázka odstranění zabarvení u testovaných vzorků surových odpadních vod 
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Výrazný úbytek zabarvení byl rovněž patrný z vizuálního pozorování. Nicméně ani u žádného 
ze vzorků nebylo dosaženo po 120 minutách testování úplného odbarvení (obr. 2). Ve srovnání 
s literaturou (např. Selchuk, 2005) bylo v poloprovozních podmínkách dosaženo nižší účinnosti 
na odstranění zabarvení surových odpadních vod než při obdobných laboratorních podmínkách 
(odstranění zabarvení 98 % při koncentraci ozonu 82,3 mg/l).  

Dalšími sledovanými parametry bylo rovněž snížení hodnot CHSK a zvýšení hodnot BSK5 a 
poměru BSK5/CHSK a tím i ke zvýšení biologické odbouratelnosti odpadních vod. Průměrná 
hodnota odstranění CHSK při daném dávkování ozonu (87,6 g O3/m

3 odpadních vod) dosáhla 
13 %. Výraznější změny hodnot BSK5 se však neprojevily (obr. 3). Při aplikaci samotného 
ozonu na přítoku se tedy nepotvrdil předpoklad zvýšení biologické odbouratelnosti surových 
odpadních vod (tj. snížení CHSK a přeměna části nebiodegradabilního znečištění na složky 
biologicky rozložitelné a z toho plynoucího navýšení BSK5).  

 

Obrázek 3: Dosažené snížení CHSK a vývoj poměru BSK5/CHSK v závislosti na dávce ozonu 
pro surové odpadní vody z textilního průmyslu po 120 minutách testování (při nadávkovaném 

množství 87,6 g O3/m
3 odpadních vod) 
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4.  ZÁVĚR 
 
Z dosažených výsledků je patrné, že ozonizace může významně přispět ke snížení zabarvení 
surových odpadních vod. Vliv ozonizace na odstranění CHSK a zvýšení biologické 
odbouratelnosti byl nízký. Průměrná hodnota odstranění CHSK dosáhla 13 % (odpovídá 
přibližně spotřebě 1 g ozonu na snížení CHSK o 1 g).   
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Abstrakt 
 
Příspěvek uvádí specifické požadavky malých komunálních ČOV se zaměřením na mechanický 
stupeň čištění. Jsou zde uvedeny možné důsledky nedostatečného předčištění odpadních vod. 
Následuje návrh řešení. Druhá část textu předkládá řešené specifické instalace doplněné o 
stručný popis specifik se zaměřením na komunální i průmyslové aplikace mechanického čištění 
vod. 
 
 
1. Úvod 
 
Při navrhování a konstrukci zařízení pro mechanický stupeň čištění se lze setkat s mnoha 
specifickými požadavky. Příspěvek volně navazuje na stejnojmenný článek uvedený na 
konferenci „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Blansko 2011“. Níže 
uvedené podměty vychází z řešených aplikací. 
První část příspěvku je věnována specifikám a především mechanické ochraně nejmenších 
komunálních čistíren. Problematika ochrany domovních čistíren zde není řešena.  
Dále v textu jsou uvedeny příklady extrémních požadavků na čištění vod bez omezení druhu 
aplikace. 
  
 
2. Problematika malých ČOV 
 
Jedná se o nejmenší ČOV velikosti stovek EO, nově budované nebo rekonstruované. V případě 
rekonstrukce je nátoková kanalizace většinou jednotná. Nátok na čistírny je zpravidla čerpán 
z vyrovnávací resp. akumulační jímky. 
 
Stávající praxe 
Z pohledu uspořádání čistírny  je mechanický stupeň většinou tvořen lapákem sedimentů 
(skruž zapuštěná v terénu), ručními hrubými česlemi a mechanickými jemnými česlemi. 
Častým případem u čistíren uvažované velikosti je absence lapání štěrku a sedimentů. 
Biologický stupeň čištění tvoří aktivační a dosazovací nádrž. Kalové hospodářství obnáší 
zpravidla pouze akumulaci. Akumulovaný přebytečný kal je následně periodicky odvážen do 
spádové ČOV na finální zahuštění. 
Z pohledu investičního je většina finančních zdrojů pohlcena stavbou. Na strojní část zůstává 
přibližně jedna čtvrtina investičních peněz.   
U této velikosti čistíren není z ekonomických důvodů stálá obsluha. Přítomnost obsluhy je 
redukována na několik hodin denně či týdně. 
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Nedostatečné předčištění 
Vlivem nedostatečného předčištění tj. především absencí zařízení pro zachycení sedimentů 
(štěrk, písek, atd) je čistírna vystavena postupnému zanášení nádrží sedimenty a zvýšenému 
opotřebení strojních zařízení. V případech, kdy je kal odvážen na zahuštění a hygienizaci do 
spádové ČOV je abrazí nadměrně ohrožena i např. zahušťovací odstředivka. 
Nadměrné zanášení a opotřebení zařízení lze sledovat i na ČOV vybavených ručním lapákem 
sedimentů, který ve většině případů není udržován ve funkčním stavu. 
 
Návrh řešení 
Na základě podmětů od našich partnerů jsme rozšířili řadu Multifunkčních zařízení o model 
právě pro výše popisované aplikace. Jedná se o automatické zařízení kombinující lapání 
sedimentů s jemnými česlemi, označení MZ_I_5, obr. 2. Separované sedimenty a shrabku jsou 
následně vynášeny šroubem do jednoho kontejneru. Na volbě zákazníka je zda bude požadovat 
izolované a vyhřívané venkovní provedení.  
Zařízení je navrženo pro maximální průtok Qmax = 5 l/s. Návrhový optimální průtok vychází z 
provozních zkušeností u malých čistíren - nátokové kalové čerpadlo musí mít dostatečnou 
průchodnost, tedy velikost. Optimální nátok Q = 4 l/s. Minimální nátok není omezen, 
doporučená hodnota je Qmin = 2 l/s. V případě nižšího nátoku může dojít k nadměrné 
sedimentaci organických podílů. 
Pro naplnění legislativy týkající se nakládání s odpady jsou separované podíly proplachovány.  
Mezi hlavní přednosti multifunkčního zařízení MZ_I_5 patří jednoduchost a spolehlivost. 
Návrh a konstrukční řešení vzniklo na základě zkušeností pracovníků IN-EKO TEAM s.r.o. 
s výrobou a servisem multifunkčních zařízení a provozních zkušeností našich partnerů. Použité 
jemné mechanické česle se vyznačují jednoduchostí, odolností proti zanesení prutů vlákny, 
dlouhou životností a jednoduchou výměnou kartáče, atd. Použití jednoho kompaktního zařízení 
vede k investičním i provozním úsporám. 
 

Obr. 1: Multifunkční zařízení MZ_I_5. 
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3. Konkrétní případy řešení specifických požadavků 
 
3.1 ČOV Oslavany – ochrana čerpací stanice před hrubými nečistotami 
 
Základní informace – Qmax=120 l/s, komunální odpadní vody, ochrana čerpací stanice před 
shrabky a těžkými podíly. 
 
Popis situace – při řešení projekční části vyvstal problém s hydraulickou ztrátou na zařízení, 
která mohla být pouze 100mm. Tento požadavek vznikl důsledkem malého spádu stávajícího 
potrubí. Dalším specifikem zjištěným až po instalaci zařízení byl průměrný nátok, který 
nedosahoval ani hodnoty 10 l/s. Z důvodu malého podélného spádu a nízkého průměrného 
nátoku docházelo k zaplavení dlouhé potrubní trasy na nátoku do zařízení. Zaplavení potrubí 
mělo za následek zanášení sedimenty. 
 
Popis řešení – byla snížena hladina vody v celém zařízení na možné minimum. To obnášelo 
úpravu zapínací hladiny před česlemi a konstrukční úprava odtokové části vany lapáku 
sedimentů. Snížením hladiny v zařízení bylo dosaženo zkrácení zaplavené části nátokového 
potrubí i snížení sedimentace jemných organických podílů v lapáku sedimentů. Dalším 
možným krokem je instalace provzdušňování v lapáku sedimentů. 
 
3.2 Synthos Kralupy a.s. – Mechanické čistění průmyslové odpadní vody 
 
Základní informace – firma SynthosGroup je jedním z největších výrobců syntetických 
kaučuků na světě. Naše zařízení bylo navrženo k separaci pryžové drtě, kterou je nutno vracet 
zpět do výroby. 
 
Popis situace – v odpadní vodě z výroby kaučukových polotovarů odchází část jemné 
kaučukové drtě, kterou je nutno vrátit zpět do výroby. Teplota vody dosahuje 60°C. Drť je 
specifická svou lepivostí a tendencí k shlukování do větších částic. 
 
Popis řešení – po poloprovozních zkouškách byl navržen Mikrosítový filtr s následujícími 
úpravami: úpravou tvaru kalového žlabu byl minimalizován vnitřní prostor, ve kterém při 
zkouškách docházelo k shlukování kaučukové drtě; zařízení bylo doplněno o speciální ostřik 
kalového žlabu; hladinová sonda byla umístěna přímo do vnitřního prostoru filtru. 
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3.3 Elektrárna Počerady – Mechanické čistění průmyslové odpadní vody 
 
Základní informace – filtrace odpadní vody z tepelné elektrárny. Filtrace strusky z uhlí. 
 
Popis situace – jedná se o lepivý drobný materiál, který rychle sedimentuje. 
 
Popis řešení – filtr je osazen v nerezové vaně bez přepadové hrany. Hlavní úpravou je zapínání 
chodu zařízení na základě váhy bubnu měřené tenzometrem. 
 

 
 

 

 
 
4. Obecná doporučení 
 
Základem správného navržení zařízení je znalost všech vstupních parametrů, místních specifik 
a odlišností. Vždy je vhodné provést návštěvu místa budoucí instalace.  
  
 
5. Závěr 
 
Závěrem je nutno říci, že specifické někdy extrémní požadavky na strojní zařízení jsou často i 
vítaným zpestřením projekční i konstrukční práce. V mnoha případech vedou specifické 
požadavky k vylepšení stávajícího či vývoji nového zařízení. Základem všeho je ale dobrá 
komunikace se zákazníkem.  
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Příjem fekálních vod 
Nátok do čistírny odpadních vod 
Předčištění 
Biologie 
Odstraňování fosforu 
Odtok z čistírny 
Technologie Memosens 
 
Hlavním účelem čistíren odpadních vod je dodržovat předepsané limity kvality odpadní vody a 
chránit recipient před znečištěním. Při provozu čistírny je ovšem nutno přihlédnout 
k provozním nákladům a možnostem obsluhy, často na menších čistírnách není trvale přítomen 
technolog, kladou se vysoké požadavky na spolehlivý nebo bezobslužný provoz, přenos dat a 
vzniká i požadavek na automatické řízení technologie. 

Společnost Endress + Hauser nabízí široký sortiment analytických přístrojů určený pro 
monitoring a řízení provozu čistírny pokrývající prakticky veškeré požadavky na provozní 
analýzu včetně instalačních ponorných nebo inline armatur, temperovaných objektů pro 
umístění analyzátorů a komunikačních protokolů od běžných analogových výstupů po Profibus, 
Modbus a Ethernet.  

Při přejímce fekálních vod se uplatní hlavně měření pH a vodivosti. Snímače se instalují přímo 
do potrubí pomocí propracovaných inline armatur. pH elektrody musí být trvale umístěny 
v kapalném vzorku, aby gelová vrstva skleněného senzoru nevyschla. Dodávané armatury 
splňují tento požadavek a umožňují automatické čištění a automatickou kalibraci pH elektrod. 
Pro fekální vody se nejčastěji doporučuje instalovat kombinovanou pH elektrodu Orbisint 
CPS11D  a vhodnou tlakovou inline armaturu. Měření vodivosti zajistí indukční snímač 
CLS50D s instalací pomocí příruby do T kusu o průměru min. DN80 aby nedocházelo 
k ovlivnění hodnot od stěn potrubí. Digitální signály z obou snímačů Memosens zpracuje 
vícekanálový digitální převodník LIQUILINE 44X s českým přehledným menu. 

Nátok na čistírnu je z hlediska analýz považován za nejtěžší aplikaci. Medium za česlemi 
obsahuje velké množství nerozpuštěných látek, mnohdy tuky a vysoké a proměnlivé hodnoty 
nutrientů. V případě požadavku na měření organické zátěže se instaluje ponorná UV sonda 
VIOMAX CAS51D s 2 mm štěrbinou osazenou nezbytným čištěním tlakovým vzduchem. 
Velký podíl organické zátěže na nátoku je vázan na nerozpuštěné látky, které UV sonda 
neregistruje, doplněním měření zmíněné UV absorbance rozpuštěných organických látek 
(parametr SAK) o ponornou sondu TURBIMAX CUS51D pro měření koncentrace 
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nerozpuštěných látek je možno dedukovat i organickou zátěž vázanou na pevné částice. UV 
sonda VIOMAX monitoruje rozpuštěnou organiku, která absorbuje v UV oblasti, její aplikace 
je tedy prakticky omezena na látky, které obsahují dvojné vazby mezi sousedními uhlíky, popř. 
benzenové jádro. Jednoduché organické sloučeniny typu alkohol, cukry apod. v UV oblasti 
neabsorbují a v takových případech je nutné obrátit pozornost na kontinuální analyzátor TOC 
v podobě EZ – TOC II CA52TOC, který pracuje na bázi UV oxidace vzorku v prostředí 
persíranu nebo na vysokoteplotní TOC analyzátor TOC II CA72TOC, který pracuje 
s katalytickou vysokoteplotní oxidací vzorku s využitím tzv. solné pasti, která pronikavě 
zvyšuje životnost VT pícky. Při nasazení TOC analyzátorů je ovšem nutno mít na zřeteli 
adekvátní úpravu či předúpravu vzorku a vyšší stupeň údržby a provozních nákladů než 
v případě optických sond VIOMAX a TURBIMAX. Pokud na ČOV natékají odpadní vody 
z průmyslových podniků, počítá se i s ponorným měřením pH popř. vodivosti.  

Stacionární vzorkovač LIQUISTATION CSF48 na nátoku s vakuovým nebo peristaltickým 
odběrem se též instalují za česlemi.  Nejnovější generace vzorkovačů Endress + Hauser 
představuje špičkové řešení postavené na jednotné řadě kontrolérů Liquiline 44X. Plně 
programovatelné kontroléry umožňují odběr dle události, času a též tzv. „C“ proporční odběr 
dle průtoku s připojeným průtokoměrem. Stacionární vzorkovače určené k venkovní instalaci 
mají kompresor a elektroniku umístěnu v samostatném prostoru v horní části, aby byla omezena 
koroze agresivními plyny a byl zajištěn dobrý přístup obsluhy k těmto prvkům. Spodní prostor 
se vzorkovnicemi je konstrukčně zcela oddělen od části s elektronikou a oba prostory mají 
vlastní regulaci teploty a dvířka. Teplota prostoru se vzorkovnicemi je z výroby nastavena na 
4C a její hodnotu je možné logovat do interní paměti kontroléru stejně jako důležité provozní 
parametry odběru. Díky jednotnému kontroléru LIQUILINE je možné připojit všechny sondy 
MEMOSENS a postavit jednoduchou monitorovací stanici s pracující v trvalém režimu např. 
časového odběru a s možností odběru dle události např. při překročení hodnot pro pH, kyslík 
apod. 

Pro monitoring koncentrace kalu na odtahu z primárního usazováku je určena nerezová 
zákalová sonda TURBIMAX CUS51D s inline tlakovou armaturou. Sonda má dva optické 
systémy které pracují s odrazy v úhlech 90 a 135 stupňů. Pro vyšší koncentrace nerozpuštěných 
látek se uplatňuje úhel 135stupňů. Z výroby jsou naprogramovány závislosti koncentrace na 
zákalu až do hodnot 300 g/l, nicméně vzhledem k rozdílným vlastnostem kalu je často vhodná 
individuální kalibrace na daný kal. Inline armatura umožňuje povytažení sondy do servisní 
polohy a ostřik optiky tlakovou vodou. Sonda se uplatní i v kalovém hospodářství např. při 
regulaci dávkování flokulantu na odvodňování kalu, kde se mohou ušetřit značné finanční 
prostředky za pomocný flokulant. Často se pro řízení odtahu také používá kontinuální měření 
rozhraní voda/kal instalované ponorně na pojezdovém mostě. Zde se uplatní ponorná 
ultrazvuková celoplastová sonda TURBIMAX CUS71D osazená stírátkem. Sonda pracuje na 
dobře známém principu měření doby odrazu od kalu. Případné rušivé vlivy vestaveb se 
softwarově odfiltrují, je možné nastavit režim měření výšky kalu od dna nebo hloubky kalu od 
hladiny. Signál zpracovává univerzální digitální kontrolér LIQUILINE 44X, kde je na velkém 
grafickém displeji znázorněn průběh rozhraní kal/voda. Volitelně se sonda dodává 
v dvouparametrovém provedení s integrovaným měřením zákalu v nádrži v místě ponoru. 

Klíčovou částí ČOV je biologický stupeň. Aerace je energeticky nejnáročnější části ČOV, uvádí 
se, že až 50…70% energie na provoz ČOV spotřebuje biologický stupeň hlavně díky aeraci. Pro 
snížení energetické náročnosti je minimálně požadována instalace kyslíkových sond do aerace a 
řízení výkonu dmychadel přes frekvenční měniče. Koncentrace kyslíku se během aerační fáze 
(nitrifikace) udržuje na úrovni 1,5…2 mg O2/l. V současnosné době je optimální volbou pro 
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měření kyslíku v aeraci ponorná optická sonda OXYMAX COS61D. Optický senzor na rozdíl 
od amperometrických kyslíkových senzorů nevyžaduje průtok media protože postačí kontakt 
vody a nosiče s fluorescenční vrstvou, která plní funkci samotného senzoru. Kyslík tedy 
nedifunduje membránou ale při kontaktu s vrstvou „zháší“ neboli potlačuje fluorescenci 
emitovaného červeného světla. V zásadě se měří dva parametry: čas a intenzita fluorescence. 
Oba parametry závisí na koncentraci kyslíku v okolí senzoru a vyhodnocují se v kontroléru 
Liquiline 44X přičemž intenzita fluorescence slouží pro posouzení stavu senzoru zatímco doba 
zhášení fluorescence slouží pro vyjádření koncentrace kyslíku. Systém pracuje s šetrným 
zeleným budícím světlem což garantuje víceletý provoz senzoru a nepotřebuje žádný vnitřní 
referenční člen.  

Další významné snížení energetické náročnosti je možno dosáhnout na základě implementace 
zátěže NH4-N, tzn. aerace a koncentrace kyslíku se dynamicky reguluje podle aktuální zátěže 
amoniakálního dusíku. V tomto případě je vedle ponorné optické sondě OXYMAX COS61D 
instalována ponorně i sonda ISEMAX CAS40D s amoniakální iontově selektivní elektrodou. 
Sonda ISEMAX zde plní funkci ukazatele trendu a při dosažení určité nízké koncentrace 
amoniakálního dusíku aerace pracuje s minimální spotřebou energie. Výstupem je 
optimalizovaná spotřeba energie podle aktuálního stavu fází nitrifikace a denitrifikace. 
Kompletní sonda ISEMAX CAS40D je osazena nejen amoniakální ISE ale i dusičnanovou ISE 
a elektrodami pro potačení interferencí draselnými a chloridovými ionty. ISEMAX obsahuje 
také integrovanou pH elektrodu takže se automaticky koriguje hodnota NH4-N dle aktuálního 
pH. V biologickém stupni se uplatní také měření redox potenciálu Orbisint CPS12D s výstupem 
rH hodnoty a nově se v sortimentu společnosti objevila „super-kombinovaná“ pH/redox 
elektroda sloučená do jednoho senzoru, typ Memosens CPS16D s výstupem hodnot pH, ORP 
nebo rH. Všechny zde zmíněné sondy včetně ISEMAX CAS40D  náleží do digitální rodiny 
MEMOSENS a dodávají se již předkalibrované z výroby. Na bázi měření kyslíku a dusíku 
nabízí společnost Endress + Hauser systémové řešení optimalizace biologického stupně – 
jednotku LIQUICONTROL CDC80 se simultánním řízením aerace ve více nádržích (kaskádě). 
Volitelně je možné systém doplnit o řízení srážení fosforu, bezdrátovou komunikaci a další 
prvky.   

V některých případech je požadována vysoká přesnost a reprodukovatelnost měření 
amoniakálního a dusičnanového dusíku (v denitrifikaci). Ponorná nerez UV sonda VIOMAX 
CAS51D s 2-mm štěrbinou pro přesné měření dusičnanového dusíku se instaluje přímo v aeraci 
a změřené hodnoty jsou zobrazovány na grafickom displeji Liquiline. Procesní fotometr  
amoniakálního dusíku CA71AM se instaluje poblíž nádrže v temperovaném objektu. Vzorek je 
do přístroje  dopravován z membránové ultrafiltrační jednotky Stamoclean CAT430, která je 
ponořena přímo v kalu v aerační nádrži. Přístroj se dodává také ve dvoukanálovém provedení 
v případě že ČOV provozuje dvě linky, v tom případě je nutné pořídit dvě filtrační jednotky. 

Pro kontrolu dávkování srážedla fosforu se používá fotometrický analyzátor ortofosfátů 
CA71PH, který se instaluje v temperovaném objektu. Vzorek je do přístroje  dopravován 
z membránové ultrafiltrační jednotky Stamoclean CAT430, která je ponořena přímo v kalu 
v nádrži nebo na odtoku z biologie. Další možnost instalace analyzátoru fosforečnanů bývá na 
odtoku z ČOV namísto analyzátoru celkového fosforu SPECTRON CA72TP, který je 
investičně náročnější. Oba procesní fotometry pracují s fotometrickou detekcí s metodou 
molybdenové modři, nicméně analyzátor celkového fosforu obsahuje navíc jednotku, která 
rozloží termicky v prostředí persíranu fosfor obsažený v částicích a převede jej na fosforečnan. 
Vzorek se do přístroje dopravuje čerpadlem, vzhledem k umístění na odtoku není ultrafiltrace 
nutná.  
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Na odtoku z ČOV se obvykle měří vyjma uvedeného fosforu/fosforečnanů (CA71PH nebo 
CA72TP) také koncentrace nerozpuštěných látek (sonda TURBIMAX CUS51D), pH (sonda 
Orbisint CPS11D) a kyslík (sonda OXYMAX COS61D). Analýzy doplňuje automatický 
peristaltický stacionární vzorkovač LIQUISTATION CSF48.   

Portfolio provozních analýz Endress + Hauser kompletně pokrývá požadavky městských a 
průmyslových ČOV. K dipozici jsou přesné procesní analyzátory na TOC, amoniakální dusík, 
fosforečnany a celkový fosfor včetně předúpravy vzorku. Jednotná řada Plug and Play 
digitálních sond MEMOSENS (pH, redox, vodivost, kyslík, zákal, nerozpuštěné látky, rozhraní 
voda/kal, amoniakální a dusičnanový dusík, optická UV sonda pro dusičnanový dusík a 
rozpuštěné látky) spolu s digitálním kontrolérem LIQUILINE 44X představují unifikaci 
v ovládání a kratší „učební cyklus“ pro obsluhu. Také inovované přenosné a stacionární 
vzorkovače byly integrovány pod jednotnou střechu LIQUILINE s možností připojit sondy 
Memosens, průtokoměr apod. do jednoduché měřící stanice.  Dokumentace v papírové podobě 
se omezuje protože veškerá data ohledně ID senzoru, aplikace, kalibrací a údržby jakož i 
prediktivní diagnostika jsou uložena v interní paměti/čipu každé individuální sondy a je možné 
jejich vyvolání a kalibrace z libovolného kontroléru Liquiline 44X. Zejména kalibrace se 
provádějí v laboratořích, které jsou specializovány pro tuto činnost a mohou sledovat 
dlouhodobou stabilitu snímačů, validaci měření a kalibrací v databázovém programu 
Memobáze. Vícekanálový kontrolér Liquiline 44X komunikuje se sondami diigitálně 
jednotným protokolem Memosens. Hodnoty ze sond jsou přístupná na terminálech připojených 
analogově i digitálně (Modbus, Profibus, Ethernet) s možností vzdálené konfigurace 
převodníku přes FieldCare. Další stupeň pak představuje systémové řešení pro optimalizaci 
biologického stupně čistírny LIQUICONTROL CDC80 nebo kompletní kontejnerové dodávky 
monitoringu a řízení ČOV. 
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Výroba stlačeného vzduchu a jej matematicko-fyzikálne vyjadrenie 
 

Búda Tomáš 
 

Aerzen Slovakia s.r.o., Pezinská 18, 901 01 Malacky, Slovenská republika 
 
 
Abstrakt 
 
Témou tejto prednášky je sumarizovať možné zdroje výroby stlačeného vzduchu ako jedného 
z energeticky najväčších spotrebičov elektrickej energie na ČOV a vyjadrenie súvislostí 
z matematicko-fyzikálneho hľadiska 
 
 
Obsah 
 
1.   Aplikácia nízkotlakového vzduchu na ČOV 
2.   Základné informácie o spotrebách elektrickej energie na ČOV:  
3.   Typy zdrojov stlačeného vzduchu pre aeráciu  
4.   Princíp izochorickej kompresie rootsových dúchadiel  
5. Princíp fungovania dúchadla so stočenými piestami pracujúci na princípe externej kompresie 
6. Princíp fungovania dúchadla so stočenými piestami pracujúci na princípe internej kompresie  
 
 
1. Aplikácia nízkotlakového stlačeného vzduchu na ČOV  
 
Schematické znázornenie mechanického stupňa ČOV  
Prevzdušnenie lapačov piesku a tuku  
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Schematické znázornenie biologického stupňa ČOV  
Výroba kyslíku pomocou dúchadiel alebo kompresorov  

 
 
 
2. Základné informácie o spotrebách elektrickej energie na ČOV 
 
Aeračný systém biologického stupňa na ČOV je najväčším spotrebičom elektrickej 
energie v procese čistenia 

• Na ČOV spracujúcich bioplyn tvorí spotreba energie asi 50% na aeráciu 
• Menšie ČOV bez spracovania bioplynu spotreba energie asi 60 do 80% na aeráciu  

 
 
Požiadavky na zdroj vzduchu 
 - Dosiahnutie nevyhnutného prietoku pri čo najnižších nákladoch  
 - Čo možno najmenší počet strojov  
 - Prevádzka s klapkami pre dosiahnutie najvyššej účinnosti 
-  Maximálna adaptácia na kolísavú potrebu stlačeného vzduchu 
 -  Čo najlacnejšie prevádzkové náklady 
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3. Typy zdrojov stlačeného vzduchu pre aeráciu  
 

• Viacstupňové bokosacie dúchadlá  
• Rootsove dúchadlá s variabilnou zmenou otáčok 
• Vysokootáčkové turbodúchadlá (s konštantnými otáčkami)  
• Skrutkové dúchadlá s variabilnou zmenou otáčok  
• Vysokootáčkové turbodúchadlá s variabilnou zmenou otáčok 
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4. Princíp izochorickej kompresie rootsových dúchadiel  
 
 

 
 
 
 
Návrh dúchadla, podmienky na saní a výtlaku  
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Výkonová krivka dúchadla, pretlak  

 
 
 
5. Princíp fungovania dúchadla so stočenými piestami pracujúci na princípe externej 
kompresie 
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6. Princíp fungovania dúchadla so stočenými piestami pracujúci na princípe internej 
kompresie  
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VÝVOJ NANOVLÁKENNÝCH NOSI ČŮ BIOMASY PRO 
BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

  

DEVELOPMENT OF NANFIBRE BIOMASS CARRIERS FOR 
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Abstrakt 
 
Čištění odpadních vod v biologických systémech kombinujících suspenzní a biofilmovou 
kulturu mikroorganismů má řadu procesních výhod. Mezi nejdůležitější patří vyšší koncentrace, 
doba zdržení biomasy a udržení pomalu rostoucích mikroorganismů v systému. Biologické 
systémy fixující biomasu na pevných nosičích mají obvykle dvě základní konstrukční podoby 
reaktorů: s instalací pevně kotvených nosičů biomasy nebo s použitím nosičů biomasy ve formě 
tělísek vznášejících se v kapalině ve fluidním loži (typ MBBR technologie). V obou případech 
je nutné použití takových materiálů a struktur, které umožňují optimální podmínky pro 
zachycení, růst a obnovu biofilmových povrchů. Tato publikace shrnuje výsledky vývoje 
speciálních nosičů biomasy s využitím nanovláken resp. nanotechnologií při konstrukci nosičů 
biomasy a srovnává je s nosiči vyvinutými na bázi umělých hmot.  
Klí čová slova: biologické čištění, nosiče biomasy, nanovlákna, aktivovaný kal, biofilm, 
MBBR. 
 
Abstract 
 
Biological wastewater treatment combining a suspension culture of microorganisms and a 
biofilm process has a number of advantages. The most important include a higher 
concentration,  a longer retention  time of the biomass and better survival of the slow growing 
microorganisms in the system. Biological systems fixating biomass on solid carriers usually 
have two basic structural forms of reactors: the installation of fixed attached carriers or using 
biomass carriers in the form of granules floating in a liquid as a fluidized bed (type MBBR 
technology). In both cases, it is necessary to use such materials and structures that provide 
optimal conditions for the capture, growth and renewal of biofilm. This publication summarizes 
the results of the development of special biomass carriers using nanofibers, nanotechnology 
respectively, in the construction of biomass carriers and compares them with the carriers 
developed on plastic base. 
 
Keywords: biological treatment, biomass carriers, nanofibers, activated sludge, biofilm, 
MBBR. 
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1. Úvod 
 
Nanovlákna a z nich připravené nanotextilie představují prudce se rozvíjející odvětví 
materiálového průmyslu, které umožňují využití pro uzpůsobení povrchových struktur 
materiálů jako nosičů biomasy. Vysoký měrný povrch a prokázaná kolonizovatelnost umožňují 
použití těchto materiálů jako nosičů imobilizovaných mikroorganismů schopných vytvářet 
přirozený biofilm. Tyto kompozitní materiály mají velký aktivní povrch při nízké specifické 
hmotnosti a jsou tak velmi vhodné pro přípravu modifikovaných nosičů přirozených biofilmů 
cíleně připravených pro specificky znečištěné odpadní vody, ale i pro intenzifikaci klasických 
čistírenských technologií. Plastové nosiče mají zase řadu předností z hlediska odolnosti vůči 
prostředí, imobilizační afinitě, smáčivosti, hustoty a složení materiálu. Konstrukce nosičů 
biomasy je zcela zásadní pro dosažení maximální účinnosti čistírenských procesů, přičemž 
kromě speciálního tvaru jsou důležité materiálové charakteristiky nosičů. Ukázky z vývoje 
nanovlákenné sítě, vývoje tkanin, nosičů biomasy na bázi tzv. „bambulí“ a kompozitních nosičů 
demonstrují možnosti aplikace nanotechnologie pro systémy biologického čištění odpadních 
vod s nárostovými kulturami. Současně je demonstrováno srovnání se speciálními plastovými 
nosiči při testování imobilizace povrchů a účinnostech čištění obtížně biologicky rozložitelného 
organického znečištění. 
 
 
2. Vývoj nosičů biomasy 
 
Nosič biomasy je určující prvek pro technologii čištění odpadních vod v biofilmovém reaktoru. 
Materiál nosiče musí být biochemicky inertní, chemicky a fyzikálně stabilní, současně 
morfologicky vhodný. Měrná hmotnost nosiče by měla být srovnatelná s odpadní vodou, a to i 
po nárůstu biomasy případně sraženin. Snahou je především maximalizovat specifický povrch 
nosiče. Proto bylo cílem vyvinout technologicky vyspělý a spolehlivý typ nosiče bakteriální 
biomasy. Vývoj nosiče biomasy (s výše uvedenými vlastnostmi) probíhal s ohledem na několik 
základních kritérií: 
1) cílová skupina biodegradérů / mikroorganismů z hlediska růstových vlastností: pomalu 

rostoucí baktérie (velký specifický povrch nosiče, nízká hodnota Yobs), rychle rostoucí 
baktérie (malý specifický povrch nosiče, vysoká hodnota Yobs); kde Yobs je koef. výtěžku 
biomasy, 

2) cílový typ biologického reaktoru: chemostatového typu, hybridní reaktor, 
3) cílový typ odpadních vod: splaškového charakteru komunálních vod (města, obce), 

splaškového charakteru průmyslových producentů (velké podniky), průmyslového 
charakteru snadno biologicky rozložitelného, průmyslového charakteru obtížně biologicky 
rozložitelného až toxického, 

4) materiálové provedení (nanotextilie, kompozit, plast), 
5) způsob výroby pro optimální tvar a materiál nosiče (ne vždy je možno vyrobit ideální design 

nosiče): pletenina (nanotextilie), lisování, kladení, odlévání, aj. (kompozit), vstřikování 
(plast), extruze (plast), 

6) výrobní náklady: na zhotovení prototypu a zkušební série, pro případnou sériovou výrobu, 
7) rychlost výroby. 
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3. Vývoj nanovlákenného nosiče 
 
V počátcích vývoje byla nosnou nití bavlna (Obr. 1, vzorek A), která ovšem vykazovala 
vysokou míru nasákavosti, měrné hmotnosti a také byla velice tvarově nestabilní. Nanovlákna 
byla nanesena ještě velice nerovnoměrně (díky malým zkušenostem při výrobě). V další fázi 
byla nosnou nití polyesterová vlákna (nenasákavá, stabilní), (Obr. 1, vzorek B). Niť dosahovala 
přijatelných vlastností (rovnoměrnost pokryvu nanovlákny), ovšem problém nastával 
v okamžiku aplikace nosičů, kdy se nanovlákna uvolňovala z povrchu nosiče, nanovlákennou 
vrstvu bylo nutné fixovat. Vzorek C (Obr. 1) byl zabezpečen krycí nití. Nosnou a krycí nití byla 
polyesterová vlákna, nanovlákenný pokryv tvořil polyuretan (PU), který byl vybrán mezi 
ostatními biokompatibilními materiály (polyetersulfon, polyvinylbutyral, polyvinylalkohol). 
Vzorek byl dále zdokonalován a výsledkem byl vzorek D (Obr. 1), kde základní vlákno je 
polypropylen, nanovlákna tvoří polyuretan a fixace je vytvořena z polyethylenových vláken. 
Povrchová fixace byla daleko více propracovaná (pevněji ovinuje nanovrstvy) a nanovlákna 
jsou tak stabilizovány mnohem účinněji. 
 

Obr. 1: Krátký přehled vývoje nanovlákenné nitě (vzorek A-E). 

 
 
Nanovlákenná příze je finálně složena ze tří částí (Obr. 1, vzorek E). Základní vlákno je 
polyester (660 dtex, tvarovaný vzduchem), povlak se skládá z polyuretanových nanovláken (50-
150 dtex, metoda electrospinning, průměr nanovláken je cca. 260 nm), vše je dvojitě obtočeno 
ochranným polyetylenovým vláknem (167 dtex, chrání vůči tření při zpracování a při 
následných aplikacích proti dezintegraci nanovláken). Osnova pro plošné útvary je tvořena 
polypropylenovým vláknem (200 dtex). Specifický povrch výsledného útvaru s hodnotou PU  
nanovláken 50 dtex má pro daný návrh konstrukčního řešení pro fixní lože minimálně 
800 m2/m3 (pro rozestup pleteninových rámu 5 cm). Díky kombinaci několika různých 
polymerů je možné nastavovat densitu nosiče (od hustoty cca. 900 kg/m3 až po 1200 kg/m3), 
dle požadavků dané aplikace (dané odpadní vody). 
 
3.1. Výběr vhodného nosiče a výzkum způsobů aplikace 
 
Výslednou nit je možno zpracovávat textilními technologiemi ve formě smotků typu bambule 
(pro použití ve fluidním loži) nebo ve formě plošného útvaru (technologie proplétání 
s vloženým útkem, pro použití ve fixním loži).  
 
a) Fixní lože 
Z vlákna (Obr. 1, vzorek E) byla vytvořena 2D forma. Pletenina (osnova s vloženým útkem, 
řetízek PE, Obr. 2a), specifikace materiálu: nosná nit PL (176 fibril 36x1x3), krycí nit (S, Z) 
monofil, PU nanovlákenná vrstva. Možností je vysoká variabilita velikosti ok textilie dle 
požadavků dané aplikace resp. charakteru odpadní vody a mikrobiální populace (např. 
v závislosti na rychlosti růstu mikroorganismů). Tato forma je do nádrže instalována pevně a 
aktivační směs se pohybuje skrze nosič (forma fixované pleteniny). Současně byla ověřena 
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technologie nosných rámů, kterou je možné jako vyjímatelné moduly instalovat do stávajících 
aktivačních nádrží (Obr. 2b-c).  

 
b) Fluidní lože 
Fluidní nosič proudí spolu s aktivační směsí, proto se ve vývoji sleduje především tvar, 
uskupení, velikost, adhesivní vlastností a další. Do dnešního dne bylo odzkoušeno několik tvarů 
„bambule, soudky, mašličky“ (Obr. 3). Tyto nosiče jsou pro dané aplikace vcelku přijatelné, jen 
pro některé typy dochází k několika nežádoucím efektům (například zarůstání nosiče ve středu 
konstrukce a roztřepení konců vláken a tím tak porušení stability nanovrstev).  
 

Obr.  2: a) Detail nanovlákenné pleteniny; b) Technologie vyjímatelných nosných rámů; c) 
Pletenina po jednom roce běhu čistírny. 

 
 
 

Obr. 3: Příklad fluidních nosičů („bambule, třikrát typ „soudky“, „mašličky“). 

 
 
 
3.2. Komparativní měření rychlosti vývoje biofilmu  
 
a) Krátkodobá kultivace nosiče (kolonizace) 
Nanovlákenné nosiče byly paralelně porovnávány s  nosiči AnoxKaldnes K3. Pro testování 
byly použávány průmyslové odpadní vody, jejichž charakter (viz 5) určuje relativně nízké 
růstové rychlosti mikrobiální populace. Na polyethylenových nosičích AnoxKaldnes se 
bakteriální biofilm uchycuje významně pomaleji. Tento pomalý nárůst je zapříčiněn 
nedostatečnou adhezí mikroorganismů k povrchu nosiče. Mírně lepší výsledky vykazují předem 
kolonizované nosiče, kde bakterie nemusí vynakládat energii k narušení povrchových struktur. 
Jejich povrch je morfologicky vhodnější. I pro totožný typ nosiče tak lze dosáhnou úpravou 
jeho povrchu (narušením svrchní vrstvy například v kyselině anebo právě dlouhodobou činností 
mikroorganismů) snazší adheze mikroorganismů a tím tak i rychlejší kolonizace.  
 
Na nanovlákenné vrstvy usedají mikroorganismy hojně již v prvních dnech kolonizace. Jak 
bylo zjištěno laboratorním testováním, vlákenné nosiče biofilmu i bez nanovlákenné vrstvy jsou 
svým průběhem nárůstu biofilmu až dvakrát výhodnější než komerční nosiče AnoxKaldnes. 
Výraznějšího růstu mikroorganismů na nosiči vykazují nosiče s využitím nanovrstvy, na nichž 
biomasa usedá dokonce až více jak čtyřikrát lépe. Po delší době kolonizace se mikrobní 
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biomasa přirozeně rozrůstá i na místa bez nanovláken. Přítomnost nanovrstev je pro rychlou 
kolonizaci nezbytná (Obr. 4). 
 

Obr.  4: Časový vývoj růstu biofilmu na nosičích (krátkodobá dle bodu 2.3a a dlouhodobá 
kultivace dle 2.3b). 

    
 
 
b) Dlouhodobá kultivace nosiče (kolonizace) 
Pro experimenty při dlouhodobé kultivaci s nanovlákenným nosičem vykazuje opět významně 
rychlejší charakteristiku narůstání biofilmu na povrchu vláken, tedy nejen během prvotní 
kolonizace (podobnou charakteristiku vykazují nanovlákna také po kritických stavech, kdy je 
potřebná rychlá revitalizace systému). Další významnou výhodou nanovlákenné technologie je 
možnost narůstání bakteriálního biofilmu nejen na povrchu vlákna, ale také blíže k jeho středu 
(uvnitř vlákna), kde jsou bakterie mnohem lépe chráněny před toxickými vlivy okolního 
prostředí.   
 

Obr. 5: Obrazová dokumentace vzorků pro dvacátý den kultivace (AnoxKaldnes nové a 
použité, nanovlákenná technologie bez a s nanovrstvou). 

 
 
 
3.3. Testy s reálnou vodou  
 
Cílem laboratorních testů bylo ověření možných hraničních podmínek a limitů technologických 
parametrů reálné aplikace, zejména parametrů, které negativně ovlivňují a narušují chod 
čistíren s dlouhodobými následky. Vstupní parametry jsou vždy průtok vody, CHSK přítokové 
vody a teplota. Čas zapracování se pro technologii AnoxKaldnes pohybuje v řádu kolem 70 
dnů, pro nanovlákennou technologii cca. 50 dnů. Nano-technologie umožňuje rychlejší 
zapracování nosiče, rychlejší regeneraci po mimořádných stavech a především vyšší resistenci 
imobilizovaných mikroorganismů vůči okolním podmínkám v přítomnosti nanovrstev. 
 
a) Odpadní vody z výroby difenylguanidinu (DPG) 
Pro testování byla použita reálná odpadní voda obsahující anilin, DPG a kyanidy. Objem 
reaktoru byl 3 l. Obr. 6a zachycuje účinnost čistícího procesu v ustáleném stavu v závislosti na 
teplotě a době zdržení. Ověřování nanovlákenného nosiče probíhalo v laboratorních 
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podmínkách přibližně jeden rok v porovnání s nosičem  AnoxKaldnes. Průměrná hodnota 
CHSK přiváděné surové vody byla 3600 mg/l. Nosič na bázi nanovláken byl z hlediska 
účinnosti odstraňování CHSK výhodnější v průměru o 10 % (při době zdržení 48 hodin a 
teplotě 10 °C) a až o 42 % (při době zdržení 64 hodin a teplotě 40 °C). Použití nanovlákenného 
nosiče je výhodnější především v hraničních stavech reaktoru.  
b) Odpadní vody ze sanace bývalé výrobny fenolů 
Další testy proběhly na reálných odpadních vodách s vysokým obsahem fenolů (172 – 1642 
mg/l), kresolů (59 – 1110 mg/l), dimethylfenolů (48 – 285 mg/l) a vyšších fenolů (13 – 19 
mg/l). Objem reaktoru byl 3 l. Obr. 6b zachycuje účinnost čistícího procesu v závislosti na 
teplotě a době zdržení. Ověřování nanovlákenného nosiče probíhalo v laboratorních 
podmínkách přibližně jeden rok v porovnání s komerčně vyráběnými nosiči AnoxKaldnes. 
Průměrná hodnota CHSK přiváděné surové vody byla 4500 mg/l. Nosič na bázi nanovláken byl 
z hlediska účinnosti odstraňování CHSK výhodnější v průměru o 5 % a v porovnání účinnosti 
odstraňování celkových fenolů až o 50 % (obé při době zdržení 4,5dne). Oba porovnávané typy 
nosičů biomasy dosahují požadovaných limitů pro střední míru kontaminace, použití 
nanovlákenné technologie vykazuje lepší výsledky především v extrémních stavech. Navíc 
v přítomnosti nanovlákenné technologie nenastávají oscilace ani výraznější výkyvy účinnosti.  
  

Obr.  6: Závislost účinnosti čištění odpadní vody na průtoku a teplotě a) s obsahem kyanidy, 
anilin a DPG; b) s obsahem fenoly, kresoly. 

 
 
 

4. Závěr 
 
Ačkoliv biofilmové systémy mají při procesech čištění odpadních vod dlouholetou tradici, 
technologie výroby nových materiálů umožňují implementovat zcela nové postupy do teorie a 
praxe čištění odpadních vod. Výhody nanomateriálů a jejich využití jako nosičů specifických 
biodegradérů jsou jedním z příkladů. Tento příspěvek demonstruje první fázi vývoje a testování 
nové generace nosičů biomasy. 
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Abstrakt 
 
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod 
(odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém 
množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami a 
to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových.  
Kanalizační řády vytvářejí právní podstatu pro užívání veřejné kanalizační sítě tak, aby 
uživatelům veřejné kanalizace a producentům odpadních vod byla umožněna co největší 
hospodárnost při odvádění odpadních vod.  
Kanalizační řády, mimo jiné, stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních 
vod vypouštěných do veřejné kanalizace; jsou zde rovněž definovány látky, které nejsou 
odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejných stok musí být zabráněno, a další podmínky 
provozu veřejné kanalizace.  
Sledování a vyhodnocování přípustné míry znečištění se provádí na základě odběru a 
zpracování vzorků odpadních vod.  
Základní podmínkou objektivního hodnocení je získání vzorků reprezentujících celek. 
Reprezentativní vzorek je tedy taková část vzorkovaného materiálu, v níž podíly jednotlivých 
složek a pravděpodobnostní rozdělení hodnot sledovaného parametru ve vzorku, odpovídají 
poměrům v celém kontrolovaném celku.  
Správné vzorkování (proces, v jehož průběhu je odebrán reprezentativní vzorek) je základní 
podmínkou pro úspěšné provedení všech potřebných zkoušek, kterým má být vzorkovaný 
materiál podroben a je zásadní i pro získání spolehlivých, nezkreslených výsledků.  
Splnit cíl vzorkování lze pouze v případě precizně naplánovaného vzorkování. Plán vzorkování 
zahrnuje jednotlivé kroky vzorkovacího procesu. Velmi důležitou součástí plánu jsou kvalitně 
zpracované informace o zájmové lokalitě, o vzorkovaném objektu, obsahující aktuální 
zdokumentování místa a bodu odběru. 
V laboratořích VAS je v procesu vzorkování využívána mobilní aplikace TEMPUS 
TECHNOLOGIES.  
Tato aplikace, instalovaná v tabletu, dává vzorkařům možnost pracovat v terénu s informacemi, 
které zahrnují popis odběrného místa včetně mapových podkladů, GPS souřadnice a 
fotodokumentaci místa i bodu odběru. Což, mimo jiné, významně usnadňuje orientaci vzorkařů 
v terénu a umožňuje jejich plnohodnotnou zastupitelnost.  
 
Zmíněnou aplikaci lze využít rovněž k on-line přenosu dat terénních měření a údajů k odběru i 
transportu vzorku přímo do laboratorního informačního systému.  
Tablety slouží rovněž k uložení dokumentů, jako jsou související postupy a návody, které musí 
mít vzorkař v terénu dostupné. 
Všechny jevy, které jsou na dané lokalitě (kanalizaci) i v průběhu odběru zdokumentovány, 
významně pomáhají při interpretaci výsledků analýz a mohou sloužit k prevenci nežádoucích 
stavů.  
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Obr. 1:   Náhled na obrazovku mobilní aplikace v tabletu 

 
 
 



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

162 

 

 
Obr. 2:   Dokumentace místa odběru 

 
 
 

Obr. 3:  Dokumentace bodu odběru 

 
 
 
Stav kanalizace má významný vliv jak na kontaminaci okolí splaškovými vodami, tak i na podíl 
balastních vod. Co nejúplnější informace o stavu kanalizace jsou proto důležité nejen pro 
posouzení interakce kanalizace s okolím, ale i pro rozhodování o rozsahu případných sanačních 
zásahů.  
Výstupem dosavadního způsobu inspekce kamerou je videozáznam a protokol; stav 
kanalizačních šachet je však zaznamenáván jen okrajově nebo vůbec, přestože může jít o 
klíčové informace. 
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Proto jsme v naší praxi zavedli dokumentování kanalizačních šachet pomocí mobilní 
technologie. Tabletem nebo chytrým telefonem jsou zaznamenávány údaje o hloubce šachty, 
materiálu, jejím stavu, profilu a materiálu potrubí, počtu přípojek apod. Kromě toho je 
mobilním prostředkem pořízena fotodokumentace šachty. Údaje jsou odesílány z terénu do 
databáze, kde s nimi je možno dále pracovat ve spojení s podklady GIS, lze pořizovat schémata 
a tisknout výstupy. Mobilní prostředek rovněž umožňuje připojení k databázi, výběr 
z jednotlivých projektů, prohlížení fotografií, editaci záznamů apod.        

 
Obr. 3:   Náhled na obrazovku mobilního telefonu při prohlížení záznamů 
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Obr. 4:  Tiskový výstup z databáze 
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Abstrakt 
 
Kontaminace vod mikrobiálním znečištěním může být zdrojem vážných zdravotních omezení. 
Odpadní vody představují velký zdroj tohoto znečištění, a vypouštění nedokonale vyčištěné 
vody představuje riziko pro životní prostředí, zvláště v krasových oblastech a dalších citlivých 
oblastech. Řešení vhodné pro úpravu těchto vod nabízejí membránové systémy, které svými 
filtračními parametry umožňují odstranění velmi malých částic, včetně bakterií. V uvedeném 
příspěvku jsou vyhodnocovány výsledky mikrobiálního odstranění v případě stávajících 
provozů a dále diskutovány s laboratorními výsledky při použití nanovlákenných filtračních 
materiálů, které nabízejí alternativu ke klasickému MBR systému. Výsledky provedených 
měření ukazují vysokou čistotu upravené odpadní vody, jež dosahuje parametry vody pro další 
používání dle platné legislativy. Diskutovány jsou také další možné aplikace MBR systémů a 
dalších filtračních technologií s využitím nanovlákenných filtrů pro úpravu dalších typů, 
mikrobiálně znečištěných vod. Cílem tohoto příspěvku je ukázat další možnosti využití 
membránových technologií k odstranění mikrobiálního znečištění z vody, představit výsledky 
provedených měření z praxe a ukázat perspektivy využití nových alternativních filtračních 
technologií na bázi nanotechnologií.  
 
Klí čová slova: MBR, nanovlákna, mikrobiální znečištění 
 
 
ÚVOD 
 
V souvislosti se snižováním celosvětových zásob pitné vody se pomalu roste společenský i 
legislativní tlak na kvalitu vyčištěné odpadní vody. V Evropě, na rozdíl od mnoha světových 
regionů, není prozatím nedostatek vody nejaktuálnějším tématem. Hlavní problémy zde tvoří 
znečištění a zacházení s odpadní vodou, nebo zneužívání vodních zdrojů pro zavlažování 
v oblastech, kde může dočasně dojít k nedostatku pitné vody. Ať již se budou klimatické 
podmínky vyvíjet jakkoliv, najít a zavést zodpovědné řešení pro nakládání s vodou je nezbytné.  
Pro využívání povrchové vody nebo recyklované odpadní vody je jedním z důležitých 
parametrů zajištění odstranění mikrobiálního znečištění. Toto znečištění vod je 
charakterizováno přítomností mikroorganismů o rozměrech 0,1-3 µm, které při přemnožení 
mohou být příčinou zdravotních potíží. Z legislativního hlediska se sledují počty  koliformních 
bakterií, enterokoků, Escherichia coli a mezofilních a psychrofilních bakterií. Sledované 
mikroorganismy se vyskytují zpravidla v analyzovaných surových odpadních vodách v těchto 
koncentracích: střevní enterokoky 103-105, koliformní bakterie 108-1010, Escherichia coli 106-
109 (WHO W820). Legislativně jsou předepsány limity mikrobiologického znečištění vody 
upraveny nařízením vlády 23/2011 Sb., 416/2010 Sb. vyhláškami 252/2004 Sb., 238/2011 Sb. 
normami ČSN 757143 a směrnicemi 2006/7/ES, 98/83/ES popř. WHO směrnicemi WA 675 a 
WA 820.  
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Pro odstranění mikrobiálního znečištění z vody určené pro vypouštění do vodoteče nebo pro 
další využití (např. zavlažování) není vhodné používat chemické přípravky, které by se tímto 
vnášely do životního prostředí. Technologie na bázi ozonu nebo UV jsou nevhodné zejména 
vzhledem k vyšším provozním nákladům. Nejvýhodnějším řešením se jeví využít filtračních 
médií s velikostí pórů menších než rozměry mikroorganismů obsažených ve vodě. 
V současnosti se takto nejčastěji využívají mikro a ultrafiltrační membrány vyrobené z PES 
nebo PVDF. Tyto membránové systémy je možno využívat nejen pro čištění odpadních vod 
přímo v ČOV, ale lze je využít i pro dočištění méně znečištěných vod (např. tzv. šedé vody) pro 
další využívání, jak je tomu běžně v zemích na západ od ČR. Další potenciál těchto systémů je 
možno spatřovat při dočišťování vod z méně sofistikovaných čistících zařízení, jako jsou např. 
anaerobní ČOV nebo septiky. Je možno předpokládat, že takto dočištěné odpadní vody by pak 
splňovaly kritéria daná legislativou a bylo by je možno využívat pro zavlažování nebo 
vypouštět do povrchových či podzemních vod. Příčinou, doposud velmi pozvolného zavádění 
membránových technologií do praxe je poměrně vysoká pořizovací cena membránových 
materiálů, malá průtočnost a nutnost regenerace pro odstranění foulingu. Hledají se tedy 
materiály, které by měly stejné nebo lepší filtrační parametry, avšak vyšší propustnost nebo 
delší regenerační intervaly. Jedním z takových filtračních materiálů mohou být elektrostaticky 
zvlákněné nanovlákenné struktury. Výroba nanovlákenných struktur pomocí elektrospiningu je 
již dlouho známá, avšak až v posledním desetiletí, díky zdokonalení technologie výroby, se 
začínají tyto technologie stále více uplatňovat. Výhodou těchto struktur je vysoká pórovitost 
s velmi malými rozměry pórů, možnost dopování dalšími látkami, které funkcionalizují povrch 
připravených vrstev (např. antimikrobiální vlastnosti) a levnější výroba oproti klasickým 
membránám. V současnosti jsou tyto materiály vyráběny a testovány v laboratorních i 
poloprovozních podmínkách. Výsledky testů naznačují určitý potenciál pro úpravu 
mikrobiologicky znečištěné vody. V tomto příspěvku jsou prezentovány a srovnávány výsledky 
mikrobiologických rozborů upravované vody komerčními membránami výsledky z 
laboratorních měření prototypů nanotextilních filtračních materiálů. 
 
 
MATERIÁL A METODY 
 
Pro sledování účinnosti odstranění bakteriálního znečištění z odpadní vody byly použity 
membránové moduly a nanovlákenné filtrační materiály vyrobené elektrostatickým 
zvlákňováním. Parametry použitých modulů a nanotextilních materiálů jsou uvedeny v tab.1. 

 
Tabulka 1: Použité MBR systémy a nanovlákenné struktury 

Ozn. vzorku popis 
NT-73FABC Nanotextilní materiál – plošná hmotnost 3,78g/m2, PU, 

NT-151 F1BC Nanotextilní materiál - plošná hmotnost 3,2g/m2, PU, 

NT-SPURTEX Nanotextilní materiál - plošná hmotnost 4,18g/m2, PU, 

MBR – VŠCHT Ultrafiltrační membrány – modelové zařízení 

MBR - AS1 Ultrafiltrační membrány, ČOV 80-120 typu AS-VARIO comp N ULTRA 

MBR - AS2 Ultrafiltrační membrány, ČOV 80-120 typu AS-VARIO comp N ULTRA 

MBR - AS3 Ultrafiltrační membrány, ČOV 80-120 typu AS-VARIO comp N ULTRA 
 
Vzorky vody filtrované přes membránové technologie a přes vzorky nanotextilních materiálů 
byly analyzovány pomocí kultivačních metod na živném médiu. U vzorků byly analyzovány 
počty kolonie tvořících jednotek v mililitru vody (KTJ/ml), dle následujících norem. Výskyt 
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koliformních bakterií a bakterií Escherichia coli byl analyzován dle metodiky ČSN EN ISO 
9308-1, analýza intestinálních enterokoků dle ČSN EN ISO 7899-1, vyčíslení kultivovatelných 
mikroorganismů - počet kolonií při 22 resp. 37°C  probíhal s využitím metodiky ČSN EN ISO 
6222. V případě analýz vzorků z ČOV a z poloprovozního zkušebního zařízení byly odebírány 
vzorky z odtoku z MBR. Laboratorní testy filtrační účinnosti přes nanovlákenné filtrační 
materiály byly prováděny pomocí experimentálního filtračního zařízení, kde 100 ml odpadní 
vody bylo filtrováno přes vzorek filtru o funkčním rozměru 38 mm, za přetlaku 100 kPa. 
Přefiltrované vzorky vody byly následně analyzovány dle výše uvedených metodik. 
 
 
VÝSLEDKY 
 

Materiál typ vody/způsob 
E.coli 

[KTJ/ml] 

Termotol. 
coliformy 
[KTJ/ml] 

Intes. 
Enterokoky 

[KTJ/ml] 

CPM 
22°C 

[KTJ/ml] 

CPM 
37°C 

[KTJ/ml] 

NT-73FABC odtok z čov/lab. 0 0 0 0 3 

NT-151 F1BC odtok z čov/lab. 0 0 0 20 0 

NT-SPURTEX  odtok z čov/lab. 0 0 0 4 3 

MBR - VŠCHT odp. voda/real.  0 1 4 500 N/A 

MBR - AS1 odp. voda/real. 0 8 0 0 320 

MBR - AS2 odp. voda/real. 0 1 0 0 580 

MBR - AS3 odp. voda/real. 0 3 0 0 300 

Legislativní požadavky 

ČSN 757143       

I. Třída - vhodné pro zavlažování 10 100 10   

II. Třída - vhodné pro zavlažování 
za určitých podmínek 

100 1000 100   

III. Třída - není vhodné pro 
zavlažování  

>100 >1000 >100   

Směrnice 2006/7/ES 

Výborná jakost 5  2   

Dobrá jakost  10  4   

Přijatelná jakost 9  3.3   

Směrnice WA 820 

Neomezené zavlažování  
(cibule, salát) 

10-100     

Omezené zavlažování 1000     

Lokalizovaná kapková závlaha 10-100     

 
 
DISKUZE 
 
V nadcházejících desetiletích lze předpokládat zvýšení poptávky po technických řešeních pro 
kvalitní čištění odpadních vod. Povede k tomu zřejmě tlak společnosti na ochranu životního 
prostředí, přísnější legislativní požadavky i zájem o recyklaci odpadních vod pro další 
využívání, vzhledem k očekávanému zvyšování cen pitné vody. 
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Potřeba odstranění mikrobiálního znečištění, jako zdroje potenciálních zdravotních rizik, 
nabývá v kontextu některých epidemií onemocnění v posledních letech, na významu. Výsledky 
analýz uvedených výše, ukazují využitelnost MBR systémů, jako technologie, která, bez 
nutnosti vnosu dalších látek do životního prostředí, dokáže spolehlivě odstraňovat nežádoucí 
bakterie a další organismy, které mohou ovlivňovat bioprocesy v citlivých oblastech. Hodnoty 
na odtoku v řádu jednotek KTJ/ml jsou velmi dobrým výsledkem, vzhledem k tomu, že při 
odběru vzorků v provozu je velmi obtížné zaručit sterilitu prostředí, jelikož i ve vzduchu je 
přítomno bakteriální znečištění. Poměrně nízká průtočnost současných MBR systémů a vyšší 
pořizovací a provozní náklady oproti klasickému biologickému čištění, brání v současnosti 
většímu rozšíření. Tyto náklady však mohou být sníženy úsporami, které nastanou při využívání 
vyčištěné vody k dalším účelům.  
Alternativním řešením budou možná v budoucnu vysokoprůtočné filtrační materiály vyrobené 
na základě nanovlákenných filtračních struktur (Cloete 2010, Gopal 2006). Jak ukazují 
prezentované výsledky v tomto příspěvku, v laboratorních podmínkách již byly naměřeny 
parametry srovnatelné se současnými MBR systémy. Z tohoto hlediska se jeví nanovlákenné 
filtrační jako velmi perspektivní filtrační materiály. Pro praktické využití je však zapotřebí 
zdokonalit a provozně ověřit další parametry - mechanické vlastnosti, systémy čištění a 
regenerace atd. 
V současnosti jsou vyvíjeny a zdokonalovány nanovlákenné materiály na mnoha výzkumných 
pracovištích v tuzemsku i ve světě (Bjorge 2009, Yoon 2006). Nanovlákna nejsou připravována 
jen kvůli dobrým filtračním parametrům, ale vzhledem ke svému obrovskému měrnému 
povrchu, nabízejí dobré předpoklady např. pro využití fotokatalytických vlastností materiálů 
např. TiO2, ZnO, Ftalocyaninů nebo antimikrobiálních přísad apod. (Botes 2010). Tyto 
fotoaktivní částice jsou zakomponovány do vrstev nanovláken, nebo jsou přímo ukotveny 
v nanovláknech. Podle druhu aktivního materiálu je možno použít světlo daného světelného 
spektra, ve kterém je materiál nejaktivnější, buď pomocí umělých zdrojů světla, nebo 
slunečního záření. Tyto materiály mají tedy potenciál jak pro filtraci, tak pro fotochemické 
čištění vod, popř. současné využití obou způsobů úpravy současně.  
Před uvedením nanovlákenných systémů do provozu je nutno ještě potvrdit jejich vlastnosti při 
dlouhodobém používání. Nicméně současné výsledky jsou slibným předpokladem k využití ve 
filtračních technologiích, což potvrzují i první aplikace ve světě. 
Klasické MBR a v budoucnu se dá předpokládat, že i nanotextilní materiály najdou brzy 
uplatnění i mimo klasické biologické ČOV. Nabízejí se např. aplikace pro čištění méně 
znečištěných vod pro opětovné použití (např. šedé vody) nebo pro dočištění vod za méně 
dokonalými čistícími systémy (např. septiky).  
V kontextu možných klimatických změn, ale i nepopíratelného zvyšování zatěžováni životního 
prostředí rostoucí populací, je nutno nahlížet i na odpadní vody ne jako na odpad, ale jako na 
zdroj potřebné suroviny, popř. energie.  
 
 
ZÁVĚRY  
 
Membránové procesy  vzhledem k tomu, že na rozdíl od chemických procesů, nevnáší při 
hygienizaci vody do vody žádné další ovlivňující prvky  by měly být upřednostňovány – 
zejména tam, kde voda může ovlivňovat životní prostředí pro specifické mikroorganismy. 
Perspektivním  směrem ve vývoji membrán, přinejmenším alternativou pro malé zdroje,  se jeví 
membrány vytvořené z nanovláken – mezi jejich hlavní výhody může patřit cena a to, že budou 
používány jednorázově, odpadne tedy potřeba je regenerovat. 
 



 OS REP  Konference Blansko 2013, 21.-22. 2. 2013 

169 

 

Poděkování  
 
Příspěvek vzniknul v rámci projektu - Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při 
čištění a úpravě vody a vzduchu TA01010356 a projektu - Anaerobní separátor nerozpuštěných 
látek a nutrientů TA02021032, za finanční podpory Technologické agentury ČR. 
Kontakt na autora 
 
Ing. Jaroslav Lev, lev@asio.cz, Tuřanka 1, PO.BOX 56, 627 00 Brno – Slatina, GSM 
606743368, Tel. 548428115, Fax. 548428110 
 
 
POUŽITÁ LITERATURA 
 
Bjorge D., Daels N., De Vrieze S., Dejans P., Van Camp T., Audenaert W., Hogie J., 
Westbroek P., De Clerck K., Van Hulle W.H.S., (2009), Performance assessment of electrospun 
nanofibers for filter applications, Desalination 249, 942–948. 
Botes, M., Cloete, T.E. (2010): The potential of nanofibers and nanobiocides in water 
purification. Critical Reviews in Microbiology, 36, 68–81. 
Cloete T. E., de Kwaadsteniet M., Botes M., López-Romero J. M., (2010), Nanotechnology in 
Water Treatment Applications, Caister Academic Press. 
ČSN 757143, Jakost vod. Jakost vody pro závlahu, 1992, 24 s. 
ČSN EN ISO 6222, Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu 
kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média, 2000, s. 8, ISBN: 999900427  
ČSN EN ISO 7899-1 Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a 
odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu 
ČSN EN ISO 9308-1, Jakost vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií, 2001, 
s.16,  ISBN 80-86020-54-1,  
Gopal R., Kaur S., Ma Z., Chan C., Ramakrishna S., Matsuura T., (2006), Electrospun 
nanofibrous filtration membrane, Journal of Membrane Science, 281, Issues 1–2, 581-586. 
Nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, 2003, [cit. 2011-05-12], Dostupné na:  
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/pripustne_znecisteni_vod_narizeni/$FILE/OOV-
NV_61_2003-20030129.pdf, novelizace 23/2011 Sb. Dostupná na: 
http://www.sbirka.com/POSL4TYD/NOVE/11-023.htm 
Plotěný, K., Baudišová, D., Vinklárková, D.: Mikrobiální znečištění vyčištěných odpadních vod 
u domovních ČOV. Vodní hospodářství 1/13.s.8-11. 
Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, 2006, 
[cit. 2011-05-12], Dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:CS:PDF 
Směrnice rady 98/83/ES, 1998, [cit. 2011-05-12], Dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0083:20031120:CS:PDF 
Vyhláška 252/04 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody. 2004, [cit. 2011-05-20], Dostupné na:   
http://www.pvk.cz/res/data/000074.pdf?seek=7 
Yoon K., Kim K., Wang X., Fang D., Hsiao B. S, Chu B., (2006) High flux ultrafiltration 
membranes based on electrospun nanofibrous PAN scaffolds and chitosan coating, Polymer, 47, 
2434–2441. 
Zákon 254/2001, O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  2001, [cit. 2011-05-
12], Dostupné na: http://www.gerotop.cz/files/zakon_c2542001_sb_o_vodach.pdf 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY   

A  

REKLAMNÍ SDĚLENÍ



 

 

Technologie membránových bioreaktorů 

Ing. Daniel Vilím, Ing. Jana Křivánková, Ph.D. 

ENVI-PUR, s.r.o., Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, vilim@envi-pur.cz 

 

Technologie membránového bioreaktoru (MBR) 

Konvenční biologické čištění odpadních vod se separací kalu dosazovacími nádržemi má 
omezující limity. Kvalita vyčištěné odpadní vody je ovlivňována zejména množstvím 
nerozpuštěných látek na odtoku, produkty biochemického rozkladu a obsahem biochemicky 
neodbouratelných látek. Běžně používané dosazovací nádrže nejsou schopny např. zachytit 
přítomné patogenní mikroorganismy. Jedním z možných řešení je využití membránové 
technologie pro separaci aktivovaného kalu. Membrány mohou být použity jako další stupeň 
za dosazovací nádrží (terciární dočištění) anebo jsou začleněny přímo do reaktoru 
(membránový bioreaktor). Druhá varianta zaznamenala značný ohlas nejen díky snížení počtu 
patogenních mikroorganismů, ale také díky možnosti provozovat aktivační proces novou 
cestou, kdy je kompletním zachycením biomasy v reaktoru (nezávisle na sedimentačních 
vlastnostech kalu) výrazně zvýšena koncentrace aktivovaného kalu v porovnání s klasickým 
aktivačním procesem. 

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je dodavatelem technologií pro membránové bioreaktory. Ve 
svém portfoliu má společnost ENVI-PUR, s.r.o. jak domovní (do 25 EO), kontejnerové (do 
500 EO), tak i komunální membránové ČOV. Do membránových bioreaktorů jsou dodávány 
deskové membránové moduly. Deskové moduly dodávané společností ENVI-PUR, s.r.o. byly 
použity na intenzifikaci ČOV Benecko-Štěpánická Lhota, jež je největší komunální 
membránová ČOV v České republice. 

 

Porovnání membránové technologie oproti konvenčním technologiím 

Výhody membránové technologie oproti konvenčním technologiím se dají shrnout 
v následujících bodech: 

• Menší objemy, tím i menší požadavky na prostor, protože odpadá potřeba dosazovací 
nádrže.  

• Membránové bioreaktory je možno provozovat s vysokou koncentrací aktivovaného 
kalu (10-15 kg/m3). Tím lze opět snížit potřebný objem aktivačních nádrží.  

• Kvalita vyčištěné vody umožňuje její znovu využití pro užitkové účely (mytí, 
zalévání, apod.). Membrána je schopná dezinfikovat odpadní vodu. Voda po 
membránové filtraci je zbavena nerozpuštěných látek, bakterií a z velké části i virů. 
Dosazovací nádrže nemohou separovat dispergované mikroorganismy. 

• Možnost provedení intenzifikace stávající ČOV (2-3násobné zvětšení kapacity) bez 
zásadních stavebních úprav. Umožňuje i postupné rozšiřování ČOV. 

• Kvalita kalu nemá zásadní vliv na účinnost separace (poměr mezi vláknitými a 
vločkotvornými mikroorganismy). 

Nízké zatížení a membránová separace zaručují vysokou účinnost čištění. Čistící účinek je 
95-99 % na odstraněnou CHSKCr, nízké výstupní koncentrace amoniakálního, resp. celkového 
dusíku. U membránových procesů je dosahováno vysoké účinnosti při separaci bakterií a virů 
z odpadní vody. Vyčištěná voda je hygienizovaná a je možné ji použít pro zálivku okrasné 



 

 

zeleně, ale i zeleniny určené k přímé konzumaci, pro zpětné využití např. splachování toalet, 
v místech bez recipientu lze vyčištěnou vodu vypouštět do podzemních vod (vsak). 

Přestože technologie MBR je investičně nákladnější než konvenční, jsou celkové investiční 
náklady u ČOV větších než 500 – 1 000 EO (hranice není ostrá, vždy záleží na konkrétní 
aplikaci) srovnatelné pro MBR i konvenční ČOV. Důvodem jsou podstatně menší objemy 
nádrží potřebné pro membránovou technologii. To vede k výraznému snížení stavebních 
nákladů a k vyrovnání celkových investičních nákladů na obě varianty. MBR navíc poskytuje 
odtok vynikajících parametrů, který nelze konvenčními technologiemi dosáhnout. 

Aplikace komunálních MBR je odůvodněná a ekonomicky výhodná zejména v následujících 
případech:  

• požadovaná vysoká kvalita vyčištěné vody (znovu využití vyčištěné vody, blízkost 
zdrojů pitné vody či vody ke koupání, přírodní rezervace, apod.) 

• zvýšení kapacity stávající čistírny bez stavebních úprav 
• nedostatek prostoru pro stavbu ČOV 
• zvýšení účinnosti stávající ČOV bez stavebních úprav 
• ČOV s velkou sezónní nerovnoměrností 

 

Popis procesu membránového bioreaktoru 

Princip čištění odpadních vod v membránovém bioreaktoru je založen na biologickém čištění 
aktivovaným kalem udržovaným ve vznosu a na separaci membránou. 

V bioreaktoru je organické znečištění odpadní vody likvidováno působením mikroorganismů 
a rozpuštěného kyslíku. Biologický reaktor je provzdušňován aeračními elementy, které jsou 
umístěny pod membránovým modulem a jemnobublinným aeračními elementy. Provzdušnění 
bioreaktoru má tři základní funkce: 

• dodávka kyslíku do systému – rozklad organického znečištění kombinací biologického 
aerobního čištění a chemické oxidace, 

• mechanické čištění membrán během provozu, 
• udržování aktivovaného kalu ve vznosu. 

Vzduch je dodáván dmychadly. Množství vzduchu se reguluje jednak podle potřeby na 
mechanické čištění a jednak podle zatížení čistírny. Průtok membránou zajišťuje čerpadlo 
permeátu, jehož sání je napojeno na membránový modul a výtlak je vyústěn do odtoku.  

 

Čištění membránových modulů  

Pro provoz systémů vybavených membránovou separací je nutné efektivně čistit membránové 
moduly. Pro membránové moduly jsou použity tyto standardní čistící metody: 

Vzduch – vhánění vzduchu pod moduly dmychadlem, provoz je kontinuální a automatický 
během filtrace.  

Zpětný proplach – obrácený tok vody než při filtraci v intervalu každých 10 minut provozu 
filtrace, probíhá automaticky. 

Zpětný proplach s dávkováním čistící chemikálie (CEB - chemical enhanced backwash) – 
realizuje se cca 2 hodiny 1 x týdně. CEB se provádí buď kyselý, nebo oxidační. 



 

 

Chemická regenerace – spočívá v namáčení modulu v čistících chemikáliích (oxidační a 
kyselé čištění). Membránový modul se ponoří do roztoku oxidačního činidla na 2-8 hodin. Při 
tvorbě anorganických úsad se používá navíc 0,2% roztok slabé kyseliny (doba kontaktu cca 
2 hodiny). Regenerace se provádí 2 x za rok až 1 x za 2 roky. Její četnost je silně závislá 
zejména na kvalitě čistícího procesu a na hydraulickém zatížení.  

Chemikálie jsou nutné pro intenzivní čištění modulu. Důvodem pro čištění membránových 
modulů v MBR je odstranění usazenin z membrán, které snižují její propustnost během 
provozu. Rozlišuje se mezi anorganickými úsadami (tzv. scaling) a organickými úsadami (tzv. 
fouling). Anorganické usazeniny, obvykle uhličitan vápenatý nebo železité soli, musí být 
odstraněny kyselým čištěním. Používané kyseliny se volí tak, aby byly šetrné pro životní 
prostředí a mohly se přečerpat do aktivace k biologickému odstranění. Nejčastěji se používá 
kyselina citrónová, mravenčí nebo octová. 

Na druhé straně fouling je způsoben organickými úsadami, často je také nazýván jako 
biofouling. Toto znečištění membrán se odstraňuje oxidačními činidly jako chlornan sodný 
nebo peroxid vodíku. Zdaleka nejlepší výsledky jsou dosahovány s chlornanem. 

 

Domovní membránové ČOV 

Domovní ČOV s MBR jsou určeny pro čištění odpadních vod z domácností (velikosti do 25 
ekvivalentních obyvatel). Minimalizace provozních nákladů je zaručena automatickým 
řídícím systémem, který optimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení 
čistírny (ranní špičky, večerní špičky, víkendový provoz, dovolená, …). Automatický řídící 
systém dále zaručuje minimalizaci požadavků na údržbu.  

Čistírna se skládá ze dvou čistících stupňů, ty zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní 
předčištění a membránový bioreaktor). V nátokové zóně, která slouží jako první stupeň, se 
zachycují a rozkládají hrubé nečistoty obsažené v odpadní vodě (např. toaletní papír). Po 
průchodu prvním stupněm voda nateče do druhého stupně předčištění. Do prvního stupně 
předčištění je zaústěn vývod hydraulicko-pneumatického čerpadla přebytečného kalu z 
membránového bioreaktoru. První stupeň slouží jako primární sedimentace a zároveň jako 
ochrana membránového modulu, který nesmí přijít do kontaktu s hrubými nečistotami.  

Mechanicky předčištěná voda natéká do druhého stupně – membránového bioreaktoru. 
Princip čištění odpadních vod v membránovém bioreaktoru je založen na biologickém čištění 
jednotným heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu a na separaci 
membránou. 

 

Kontejnerové membránové ČOV 

Kontejnerové ČOV s MBR jsou určeny pro stření zdroje znečištění (vesnice, hotely, atd. – 
velikost do cca 500 EO). Čistírny jsou ovládány automatickým řídícím systémem (včetně 
telemetrického přenosu provozních dat), který umožňuje efektivní řízení provozu. Řízení 
provozu ČOV je realizováno prostřednictvím ASŘ na základě údajů z čidel a signalizace 
stavu elektrických pohonů. Čidla sledují automaticky koncentraci kyslíku, stav hladin, průtok, 
trans-membránový tlak. Vyhodnocení monitorovaných údajů provádí automat, který předává 
příkazy jednotlivým strojům a zařízením.  

Technologie a konstrukce je u kontejnerových ČOV s MBR volena s ohledem na specifické 
požadavky daného projektu. 



 

 

Obrázek 1: Pohled na kontejnerovou ČOV s MBR s kapacitou 30 EO pro penzion 

 

 

ČOV S MBR Benecko-Štěpánická Lhota 

Vzhledem k tomu, že obec Benecko leží ve 3. zóně Národního parku KRNAP, v CHOPAV 
Krkonoše a v PHO 3. stupně veřejných zdrojů pitné vody, byly na intenzifikaci čistírny 
odpadních vod kladeny vysoké nároky. Z tohoto důvodu byla zvolena velice moderní 
technologie membránového bioreaktoru, která byla pro čištění komunálních odpadních vod v 
takové velikosti použita v České republice poprvé. Vyčištěná voda tak dosahuje vysoké 
kvality a díky odstranění nerozpuštěných látek i choroboplodných zárodků, dokonce splňuje 
velice přísné limity směrnice EU 75/160/EHS na vody ke koupání. Dalším důvodem volby 
této technologie byla schopnost umístění nové technologie do stávajících nádrží a provozní 
budovy, a to i při téměř zdvojnásobení původní kapacity. ČOV byla uvedena do provozu v 
roce 2012. 

ČOV je umístěna v rekreační oblasti, kde je rozdílný počet přechodných obyvatel a rekreantů 
v zimním a letním období. Trvale bydlících obyvatel po celý rok je na Benecku cca 350, v 
rekreační sezóně tento počet roste až ke 2,5 tisícům. Hlavní část původní čistírny byla z 
důvodu nadmořské výšky cca 570 m n.m. realizována ve zděném zastřešeném objektu, ve 
kterém byly instalovány dvě balené čistírny typu MČOV II/k s příslušným strojním a 
technologickým zařízením, uspořádané ve dvou linkách. Přebytečný kal byl zahušťován a 
uskladňován v kalojemu (objem 80 m3), odsazený kal byl odvážen k dalšímu zpracování na 
ČOV Cutisin. 

Hlavními nedostatky ČOV byly nedostatečná kapacita aktivace a dosazovacích nádrží, v 
důsledku toho snížená účinnost v zimní rekreační sezóně a v době zvýšeného přítoku 
odpadních vod, maximální hydraulická kapacita ČOV byla pouze 2,5 l/s, potřebná kapacita v 
období rekreační sezóny byla potřeba ztrojnásobit, nedostatečná aerace při maximálním 
zatížení, nebylo instalováno automatizované měření průtoku odpadních vod, chyběl účinný 
lapák písku a docházelo k ucpávání ručně vyklízených přívodních česlí, v důsledku čehož 
odpadní voda tekla obtokem ČOV. 



 

 

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je dodavatelem technologie pro intenzifikaci ČOV Benecko-
Štěpanická Lhota. ČOV je po rekonstrukci mechanicko-biologická čistírna s aktivací s 
částečnou nitrifikací a membránovou filtrací pro separaci aktivovaného kalu ve dvoulinkovém 
provedení. ČOV je uspořádána jako dvojlinka, takže v případě odstávky jedné linky může být 
čistírna dále provozována. Původní nádrže biologického čištění jsou rozděleny příčkou na 
prostor nitrifikace a separace kalu pomocí MBR. Tímto rozčleněním se jednak zabrání 
kontaktu surové vody s membránami a na druhé straně se v případě chemického čištění 
nemusí nádrže zcela vypustit a naplnit čistícími chemikáliemi. Ve srovnání s normálním 
aktivačním čištěním odpadá dosazovací nádrž a další úpravy jako UV-desinfekce, písková 
filtrace atd., protože částice, bakterie a prakticky skoro všechny viry se zadržují membránami. 
Tím se v jednom procesním technologickém kroku dosahuje vysoké kvality na odtoku, což 
umožňuje opětovné využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové.  

Obrázek 2: ČOV Benecko-Štěpánická Lhota - pohled na technologii odtahu permeátu a jemné 
česle (vpravo nahoře) 

 
 

Projektované kapacity ČOV a kvalita vody na odtoku jsou uvedeny v Tabulce 1, resp. 
v Tabulce 2. 

Tabulka 1: Projektované kapacity ČOV 

1 900 EO (ekvivalentních obyvatel) 
Q24 332,5 m3/d 
Qmax.h 33,1 m3/h 
Qmax.bio 37,5 m3/h 

 

Tabulka 2: Kvalita vody na odtoku z ČOV Benecko-Štěpánická Lhota po rekonstrukci  

Parametr p m skutečná* 
BSK5 (mg/l) 25 50 < 15 
CHSKCr (mg/l) 90 150 < 3 
NL (mg/l) 30 40 < 3 
Pcelk (mg/l) 3**  8 2,5 



 

 

p přípustné hodnoty 
m maximální přípustné hodnoty, které jsou nepřekročitelné 
*  skutečně dosahované hodnoty v rámci zkušebního provozu v období 12/2011 – 

12/2012 
**  hodnoty průměru – aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 kalendářních 

měsíců, nesmí být překročeny 
 

Na ČOV je dodán komplet deskových membránových modulů s možností zpětného proplachu 
s celoplošnou laminací membrán k nosiči, včetně zařízení k oplachování vzduchem s 
jemnobublinnými membránovými trubkovými aerátory. 

Přebytečný kal je udržován v aerobním stavu, tj. byla doplněna do stávajícího kalojemu 
středobublinná aerace. Přebytečný kal se gravitačně zahušťuje odpouštěním kalové vody do 
objektu lapáku písku. Další likvidace kalů je řešena odvozem na ČOV Jilemnice k dalšímu 
zpracování. ČOV byla doplněna o chemickou eliminaci fosforu dávkováním síranu 
železitého. 

2. linka ČOV je vybavena systémem MCP. Systém MCP jsou malé granuláty s průměrem asi 
4-6 mm a jsou přidány do filtrační nádrže, ve které cirkulují spolu s kalem, rovněž s kalem 
procházejí skrz membránový modul. Plastové granuláty narážením do membrány odstraňují 
vrstvu nánosu vytvořenou během filtrace. Hlavní výhodou systému MCP je zvýšení toku 
permeátu a minimalizace chemického čištění. 

První provozní zkušenosti z komunální ČOV s MBR v horské oblasti ukazují špičkové 
výstupní parametry. Dosavadní desetiměsíční provoz proběhl bez potřeby chemické 
regenerace. Při zimním provozu se prokázala účinnost chemických zpětných proplachů i při 
vysokém hydraulickém zatížení a nízkých teplotách vody.  

Měrné spotřeby elektrické energie na biologické čištění a membránovou separaci se pohybují 
okolo 0,9 kWh/m3. U 2. linky vybavené systémem MCP byla během letního období 
zaznamenána mírně nižší měrná spotřeba elektrické energie (0,84 kWh/m3 oproti 
0,89 kWh/m3 u linky 1). Předpokládáme, že významné energetické úspory budou použitím 
systému MCP dosaženy v zimní sezóně. 

 

ZÁVĚR 

Membránové čistírny odpadních vod se stávají běžnou součástí čistírenských technologií. 
Standardizace čistíren s MBR povede k jejich masovějšímu nasazení, což bude mít za 
následek další snížení investičních nákladů a přiblížení se cenám klasických aktivačních 
čistíren se separací kalu v dosazovacích nádržích. 

Technologie MBR poskytují odtoky špičkové kvality, které jsou jinými technologiemi 
nedosažitelné. Proto jsou vhodnou alternativou pro aplikace čištění odpadních vod s 
extrémními požadavky na kvalitu odtoku a to včetně hygienizace odtoku, což je velmi 
důležité pro místa, kde je voda vypouštěna do blízkosti zdrojů pitné vody a při vypouštění do 
podzemních vod. Toto dokazují i výsledky ze zkušebního provozu ČOV Benecko-Štěpánická 
Lhota. 
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