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ANDRITZ SEPARATION je jedním  
z předních světových dodavatelů 
nejmodernějších separačních tech-
nologií a služeb. Jako separační special-
ista s desítkami let zkušeností v environ-
mentálních procesech, ponouká ANDRITZ  
SEPARATION zařízení a systémy určené 
pro snadnou obsluhu a údržbu, maximalizo-
vaní separační výkonnosti, snížení spotřeby 
energie a to vše při minimalizaci provozních 
nákladů. ANDRITZ SEPARATION je spolehlivý 
a důvěryhodný partner pro různé aplikace při 
úpravě a čištění odpadních vod na celém světě. 
Kompletní sortiment zařízení zahrnující česle, 
odstředivky, separátory, stejně jako širokou 
škálu filtračních zařízení, zahušťovadel, te-
pelných systému a dopravních systému, pod-
poruje zákazníky při optimalizaci účinnosti v 
každém kroku jejich separačního procesu.
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Toto číslo

Vodního hospodářství se z velké části věnuje čištění odpadních 
vod. Začíná čtyřmi velice odbornými recenzovanými články, kterým 
asi plně rozumí jen malá část čtenářů. Popisují metody čištění hodné 
jednadvacátého století. Můžeme být hrdí, že na území bývalého Čes-
koslovenska je věda v této oblasti na tak vysoké úrovni. Co je to ale 
vědě, čistírenství a i občanům platno, když tu máme politiky, kterým 
vyhovuje pořád jednat a měnit a vypisovat nová výběrová řízení. Co 
je toho příčinou si nedovolím ani pomyslet! Flagrantním příkladem 
je pražská ÚČOV. Už asi nikdo nespočítá, kolik studií k věci bylo 
vypracováno, kolik koncepcí představeno a kolikrát se měnilo řešení. 
Občas jsem měl dojem, že pražští politici tu stavbu považují za něco 
zbytečného, přitěžujícího, co ochuzuje pražský rozpočet. Pamatuji se, 
jak před několika lety jeden z vrcholných pražských politiků volně 
řečeno prohlásil: „Když si to česká vláda dojednala a chce to, tak ať 
si to taky zaplatí…“ To jsou myšlenky, které by se do malých knížek, 
kterým se říká kolibřík, mohly sázet. Už i ČIŽPu došla trpělivost 
a oznámil, že od roku 2017 nebude Praze pardonovat nedokonalé 
čištění. Z hlediska rozsahu stavby je ten termín za okamžik. Docela 
by mě zajímalo, co s tím chce Praha dělat?

Ke konci tohoto čísla je článek o potřebě návratu mokřadů do evrop-
ské zemědělské krajiny. Je k tomu více důvodů. Jedním z nich je i to, že 
mokřady mohou být i nástroj k čištění některých odpadních vod. Ona 
ta příroda je opravdu mocná čarodějka a poradí si s ledasčím z toho, 
čím tu krajinu člověk zaneřáďuje. Kdysi jedna moudrá a nekonformní 
vodohospodářka během jakési diskuse o tom, jak moc čistit odpadní 
vody z malých zdrojů, řekla něco v tom smyslu: „Ale proč tu vodu 
chcete čistit tak dokonale za velké peníze? Vždyť to stačí předčistit 
a pustit do potoka. Tam se to převalí párkrát přes kámen, několikrát 
se to v meandrech zamíchá, v peřejích provzdušní, a voda je čistá!“ 
Něco na tom je, ale… Pamatuji se, jak mi paní Bufková, zaměstnan-
kyně Národního parku Šumava a dle mého jedna z našich nejlepších 
„mokřadníků“, ukazovala, co dokáže voda sice čištěná podle norem, 
ale vypouštěná do malé vodoteče. Ta by měla být obsazena oligotrof-
ními společenstvy. Namísto toho tam byly spíše rostliny, které bychom 
hledali někde kolem hnojišť, chlévů apod. Na takových místech si 
člověk uvědomí, jak malý příčinek může mít velký, na první pohled 
nesouměřitelný dopad. Myslím proto, že i z tohoto pohledu by se na 
přírodní čištění mělo pohlížet. Tedy brát ty mokřady jako možnost 
dočištění, nikoliv jako spásné čištění.

V každém případě je ale žádoucí, aby se něco dělalo, nikoliv jen 
hubou mlelo.

Ing. Václav Stránský

Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou 
zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky oceníme celo-
ročním předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.

Na nejmenovaném vodním toku si nejmenovaná společnost u svého 
odběrného objektu vybudovala tuto stavbu. Nejenže  stavba zasahuje 
do poloviny průtočného profilu koryta, ale také se nachází v povodně-
mi ohrožené lokalitě, kde byla teprve před několika lety dokončena na 
toku povodňová ochrana za několik milonu korun. Foto Daniel Křenek.

„Ochranný objekt odběrného objektu“
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Efektivní zapracování 
nitrifikačního reaktoru 
pro čištění odpadní vody 
s vysokou koncentrací 
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Souhrn
Rychlost zapracování reaktoru a možnost dosažení zkrácené 

nitrifikace byly hodnoceny s využitím laboratorních modelů nitri-
fikačních reaktorů. V rámci experimentu byla provedena simulace 
šesti různých způsobů zapracování nitrifikačního reaktoru zpra-
covávajícího kalovou vodu. Metody se lišily použitým inokulem, 
objemovým zatížením a počáteční koncentrací amoniakálního 
dusíku v reaktoru. V rámci provedených experimentů bylo zjištěno, 
že nitrifikaci je možno při biologickém čištění kalové vody iniciovat 
i bez inokulace reaktoru nitrifikující biomasou. Účinná nitritace 
byla za těchto podmínek zahájena významně rychleji než nitrata-
ce. Inokulace systému běžným aktivovaným kalem v podmínkách 
s vysokou počáteční koncentrací N-amon fázi zapracování obou 
stupňů nitrifikačního procesu významně zkrátila. Prakticky oka-
mžitého nastartování nitrifikačního procesu s dusičnany jako jeho 
dominantním konečným produktem bylo i při poměrně vysokém 
zatížení dusíkem dosaženo v případě inokulace reaktoru běžným 
aktivovaným kalem. Efektivní zkrácená nitrifikace byla dosažena 
při přechodu modelu provozovaného v  režimu kontinuálního prů-
toku do režimu semikontinuálního průtoku.

u

Úvod
Odpadní vody (OV) s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku 

(N-amon) pohybující se od stovek až po tisíce mg/l jsou produkovány 
v některých odvětvích průmyslové výroby, při zahušťování a odvod-
ňování anaerobně stabilizovaného kalu, v podobě skládkových výluhů 
atd. [1]. Jejich následná čistírenská úprava je nutností. Metody odstra-
nění N-amon se obecně rozdělují na fyzikálně–chemické a biologické 
(či biochemické). 

Pokud složení odpadních vod s vysokým obsahem dusíkatého 
znečištění umožňuje za účelem odstranění N-amon aplikovat bio-
logické čištění, bývá vzhledem k ekonomice procesu tato varianta 
upřednostňována. Biologické metody čištění odpadních vod s vysokou 
koncentrací N-amon jsou založeny na konvenční nitrifikaci/denitrifi-
kaci (N/D) uplatňované běžně při čištění městských odpadních vod, 
či na alternativních postupech, jako je zkrácená nitrifikace/denitri-
fikace (ZN/D) [2], či zkrácená nitrifikace a následná deamonifikace 
[3]. Zkrácená nitrifikace, která je první fází obou zmíněných netra-
dičních postupů, je založena na akumulaci produktů prvního stupně 
nitrifikace, tedy dusitanů. Bakterie oxidující N-amon na dusitany 
(tzv. Ammonium Oxidizing Bacteria – AOB) jsou tolerantnější vůči 
některým fyzikálně–chemickým faktorům než skupina převádějící 
dusitany na dusičnany (Nitrite Oxidizing Bacteria – NOB) [2]. Toho 
je možno využít a přizpůsobit podmínky v reaktoru tak, aby byly citli-
vější NOB inhibovány a postupně vyplavovány ze systému. Výhodou 
zmíněných alternativních postupů oproti konvenční N/D může být 
značná úspora nutných energetických i materiálových vstupů při 
procesu čištění [3, 4]. Pomocí výše uvedených biologických procesů 
je možné odstraňovat dusík i z velmi silně koncentrovaných OV. 
Potenciál působit inhibičně na nitrifikační bakterie mají ve vyšších 
koncentracích i nedisociované formy jejich substrátů – NH3 a HNO2 
[5], přičemž i v tomto případě platí, že NOB jsou těmito látkami 
inhibovány mnohem silněji než AOB. Výsledky některých studií 
naznačují, že v případě dusitanového dusíku může být z hlediska 

inhibice NOB zásadní i disociovaná forma, tedy iont NO2
- [6]. Poměr 

disociovaných iontů a nedisociovaných molekul volného amoniaku 
(free amonia – FA) a kyseliny dusité (free nitrous acid – FNA) je dán 
hodnotou pH a teplotou roztoku. Podíl FA z celkové koncentrace 
N-amon stoupá se vzrůstající hodnotou pH a zvyšující se teplotou. 
Procentuální podíly obou nedisociovaných forem při různé hodnotě 
pH v rozmezí 5,5–8,5 odpovídajícím mezním hodnotám, za kterých 
probíhala nitrifikace během popisovaných experimentů, a při různé 
teplotě jsou vypočteny v tab. 1. podle rovnic pro výpočet koncentrace 
obou toxických forem v závislosti na hodnotě pH a teplotě [5].

Při čištění běžných komunálních OV se pH zpravidla pohybuje 
blízko neutrální hodnoty a nízké koncentrace jednotlivých sloučenin 
dusíku nemají potenciál působit inhibičně na nitrifikační bakterie. Jiná 
situace nastane, je-li potřeba zahájit nitrifikační proces v OV s vysokou 
koncentrací N-amon, které mají pH často vyšší než 8, a kde se může 
koncentrace FA pohybovat v řádu jednotek až desítek mg/l. Takové 
hodnoty působí inhibici nejen citlivějších NOB, což může případně 
vést k dosažení zkrácené nitrifikace, ale i relativně rezistentnějších 
AOB [5].

Rychlé zapracování nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího OV 
s vysokou koncentrací N-amon může znesnadňovat také relativně 
nízké zastoupení nitrifikačních bakterií v běžném aktivovaném kalu 
(AK) [7]. Tyto faktory pak komplikují zahájení nitrifikace dusíkem 
silně zatížených OV a mohou vést ke zbytečnému prodlužování za-
pracování reaktoru při velmi nízké počáteční účinnosti [8]. Efektivní 
zapracování nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího OV s vysokou 
koncentrací N-amon je obvykle v literatuře zmiňováno jako problema-
tický a poměrně dlouhodobý proces [9, 10]. Uvádí se dokonce, že pro 
čištění odpadních vod s koncentrací N-amon převyšující 1000 mg/l 
je v případě použití klasické suspendované biomasy či běžných bio-
filmových nosičů nutno odpadní vodu ředit nebo provozovat systém 
při poměrně nízkém objemovém zatížení (BV). Jako optimální varianta 
je pak z těchto důvodů zmiňována speciální technologie imobilizace 
biomasy založená na enkapsulaci nitrifikačních organismů do pelet, 
jejichž chemickou podstatou je polyvinylalkohol – PVA [11]. 

Rychlá a spolehlivá (a zároveň provozně nenáročná) možnost 
dosažení požadované účinnosti by usnadnila zavádění biologických 
postupů odstraňování N-amon v praxi a v některých případech by 
mohla i snížit počáteční náklady při zapracování reaktorů. 

Další možnou úsporu nákladů na čisticí proces umožňuje aplikace 
zkrácené nitrifikace, která je jako první fáze procesů ZN/D a zkrácená 
nitrifikace/deamonifikace [3] vhodná zejména právě pro OV s vyso-
kým obsahem N-amon. Způsob zapracování nitrifikačního reaktoru 
může ovlivnit nejen rychlost dosažení potřebné účinnosti odstranění 
dusíkatého znečištění při daném zatížení reaktoru dusíkem, ale i vý-
sledný produkt nitrifikace. Pokud se bude koncentrace FA v reaktoru 
pohybovat nad inhibiční hladinou pro NOB, ale v mezích tolerance 
AOB, mělo by být možné minimálně v počáteční fázi provozu, ve 
které ještě nebude hrát významnou roli adaptace NOB na zvýšenou 
koncentraci FA, popřípadě i FNA, či disociovaného dusitanového 
dusíku [12, 13], docílit v systému akumulace dusitanů bez dalších 
zásahů do provozu reaktoru.

Cílem experimentu popsaného v tomto příspěvku bylo porovnat 
a optimalizovat různé varianty zapracování nitrifikačního reaktoru 
zpracovávajícího kalovou vodu (KV) vznikající při odvodňování an-
aerobně stabilizovaného čistírenského kalu. Sledována byla  rychlost 
zapracování a možnosti iniciace zkrácené nitrifikace. Výsledky měření 
však mohou být použity jako podklad i pro zpracování dalších typů 
OV s vysokými koncentracemi N-amon. Testy probíhaly s biomasou 
kultivovanou ve formě suspenze s důrazem na provozní a ekonomic-
kou nenáročnost procesu.

Materiál a metody
Modelové reaktory

V průběhu experimentu bylo vyzkoušeno šest různých způsobů 
zapracování reaktoru. Nitrifikační reaktory byly provozovány v režimu 
směšovací aktivace s recirkulací kalu. Ze systému nebyl u žádné z tes-

 FA10 °C FA20 °C FA30 °C FNA10 °C FNA20 °C FNA30 °C

pH 5,5 0,006 0,013 0,026 1,07 0,81 0,63

pH 7 0,19 0,41 0,83 0,034 0,03 0,02

pH 8,5 5,68 11,45 20,87 0,001 < 0,001 < 0,001

Tab. 1. Procentuální zastoupení nedisociovaných forem sloučenin 
dusíku v závislosti na změnách hodnoty pH a teploty roztoku
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tovaných variant odváděn přebytečný AK, což 
umožňovalo udržovat vysoké stáří kalu. Jeho 
konkrétní hodnota byla určena množstvím 
kalu unikajícího do odtoku. Jeden z reaktorů 
byl po fázi zapracování přestavěn do semikon-
tinuálního režimu (tab. 2). Pracovní objem re-
aktorů byl 1,5 l, připojené dosazovací nádrže 
měly objem 0,25 l. Během celého experimentu 
odpovídala teplota v reaktorech laboratorní 
teplotě, tedy 23 ± 2 °C. Koncentrace kyslíku 
v reaktoru byla udržována na hodnotách 
příznivých pro AOB i NOB a pohybovala 
se mezi 3 a 6 mg/l. Surová KV bez jakékoli 
předchozí úpravy byla přiváděna do reaktorů 
pomocí peristaltických pump s nastavitelným 
průtokem. Akvarijní vzduchovací motorky zajišťovaly okysličení 
a zároveň i promíchávání aktivační směsi. Hodnota pH v reaktorech 
nebyla regulována. V  případě provozu reaktoru v podmínkách SBR 
byla z modelu odstraněna dosazovací nádrž. Jeden cyklus SBR trval 
šest hodin, přičemž pracovní fáze odpovídala 330 min. Po pracovní 
fázi následovala sedimentace kalu (20 min) a přečerpávání vstupující 
a vystupující vody (celkem 10 min). Při jednom cyklu byla vyměněna 
cca 1/6 objemu reaktoru. Způsob zaočkování a provozní podmínky 
jednotlivých reaktorů jsou shrnuty v tab. 2.

Charakteristika AK a složení KV
AK použitý pro inokula byl získáván v podobě vratného kalu z Praž-

ské ústřední ČOV. Koncentrace nerozpuštěných organických látek se 
pohybovala v rozmezí 3–4,5 g/l.

KV byla dovážena z Pražské ústřední ČOV (ÚČOV). Hodnota pH 
surové KV odpovídala 8,3–8,58, koncentrace N-amon se pohybovala 
mezi 900–1750 mg/l s průměrnou hodnotou 1400 mg/l a poměr CH-
SK/N činil 1,5–2,5 : 1

Analytické metody
Pro potřeby experimentu byly v reaktoru sledovány tyto základní 

fyzikální a chemické parametry: hodnota pH, koncentrace rozpuště-
ného kyslíku, teplota, koncentrace N-amon, N-NO2

- a N-NO3
- a CHSK. 

Stanovení koncentrací sledovaných forem dusíku bylo prováděno 
jednou týdně spektrofotometrickými metodami na přístroji HACH 
DR/4000. Analýza N-amon a N-NO2

- byla provedena podle standard-
ních analytických metod [14], koncentrace N-NO3

- byla kvantifikována 
pomocí testovacích kitů firmy HACH s typovým označením HACH 
2511. Pro eliminaci vlivu vysokých koncentrací N-NO2

- na přesnost 
stanovení N-NO3

-
 bylo před analýzou v 10 ml vzorku rozpuštěno 400 

mg močoviny. Vzorky byly při každém měření odebírány z vstupní 
KV a z dosazovací nádrže, resp. z odtoku SBR. Hodnoty CHSKVL 

(homogenizovaný vzorek) a CHSKRL (odstředěný vzorek) KV byly 
stanovovány spektrofotometricky dichromanovou semimikrometodou 
[14] a kvantifikovány pomocí přístroje HACH DR/4000.

Koncentrace AK byly kvantifikovány jako nerozpuštěné organické 
látky (NLorg) při stanovení sušiny podle standardních analytických 
metod [14].

Výsledky
Výsledky měření jsou seřazeny podle způsobu zahájení provozu 

jednotlivých modelů.
M1: Při nízkém Bv probíhala od zahájení měření až do jeho ukončení 

úplná nitrifikace s N-NO3
- jako finálním produktem (obr. 1). Účinnost 

odstranění N-amon odpovídala 48–64 %. 

M2: Od prvního dne byla zaznamenána úplná nitrifikace na N-NO3
-, 

koncentrace N-NO2
- s výjimkou malého nárůstu kolem 5. dne provozu 

nepřekročila 1 mg/l. Účinnost odstranění N-amon se pohybovala mezi 
46 a 53 %. (obr. 2).

Model Doba provozu 
(dny)

Operační 
režim

Náplň reaktoru při zahájení 
provozu

BV(start) BX(start)

M1 37 k. AK – celý objem 0,17 0,043

M2 35 k. AK – celý objem 0,60 0,15

M3 119 k. AK – celý objem 1,75 0,438

M4 44 k. AK – 750 ml + KV – 750 ml 0,17 0,135

M5 191 k. KV – 750 ml + VV – 750 ml 0,13 -

M6 38/150 k./sk. Nitr. R. 400 ml + VV 1100 ml 0,50 0,303

Tab. 2. BV(start) – počáteční objemové zatížení N-amon [kg/(m3*d)]. BX(start) – počáteční 
specifické zatížení kalu N-amon [kg N-amon/(kg NLorg*d)]; AK – aktivovaný kal z ČOV; Nitr. 
R. – aktivovaný kal z déle fungujícího reaktoru nitrifikujícího na dusičnany; KV – kalová 
voda, VV – vodovodní voda, k. – kontinuální režim, sk. – semikontinuální režim 

Obr. 1. M1: Koncentrace forem dusíku a pH v odtoku. BV: 1. až 24. den 
0,15–0,2 kg N-amon/(m3*d); 24. až 37. den 0,58 kg N-amon/(m3*d)

Obr. 2. M2: Koncentrace forem dusíku a pH v odtoku. BV: 1. až 35. 
den 0,4–0,6 kg N-amon/(m3*d)

Obr. 3. M3: Koncentrace forem dusíku a pH v odtoku. BV: 1. až 10. 
den 1,75 N-amon/(m3*d); 11. až 119. den 1,13–1,55 kg N-amon/(m3*d)

M3: Výraznější biochemická oxidace N-amon byla zjištěna kolem 
25. dne a rychle narostla během následujících 5 dnů. Po celou dobu 
provozu M3 byl hlavním produktem nitrifikace N-NO2

-, koncentrace 
N-NO3

- se pohybovala v řádech jednotek mg/l. Účinnost odstranění 
N-amon se od 30. dne provozu až do jeho ukončení pohybovala mezi 
45 a 50 %. (obr. 3).

M4: Při rozborech provedených 2. den od zahájení provozu M4 
bylo naměřeno 60 mg/l N-NO2

- a 120 mg/l N-NO3
-. Následně došlo 

k výrazné akumulaci N-NO2
-, která přetrvala do cca 30. dne. Koncen-

trace N-NO3
- pohybující se prvních 30 dnů mezi 60–160 mg/l poté 

začala narůstat. Po 37. dni byla převážná část N-amon oxidována na 
N-NO3

- (obr. 4). Účinnost odstranění N-amon se od 9. dne pohybovala 
mezi 50–54 %. 

M5: Nízká nitrifikační aktivita byla zaznamenána po 14 dnech 
provozu, kdy bylo v reaktoru naměřeno cca 20 mg/l oxidovaných 
forem dusíku tvořených N-NO2

-. Následně koncentrace N-NO2
- nej-

dříve skokově, poté postupně narůstala až k 466 mg N-NO2
-/l. Mezi 

172. a 191. dnem poklesla k jednotkám mg/l v důsledku samovolné-
ho přechodu systému na úplnou nitrifikaci s N-NO3

- jako finálním 
produktem (obr. 5). Účinnost odstranění N-amon se po zapracování 
pohybovala mezi 46–60 %.

vh 2/201333



M6: Cílem provozu M6 bylo vyhodnotit vliv změny režimu prů-
toku čištěné vody na zastoupení konečných produktů nitrifikace. 
Při první analýze jednotlivých forem dusíku provedené 27. den byla 
zaznamenána úplná nitrifikace na N-NO3

-. Důležitá změna nastala 
po převedení systému do semikontinuálního režimu, kdy došlo k vý-
razné akumulaci N-NO2

- a rychlému poklesu koncentrace N-NO3
-. 

Hodnota pH v reaktoru se po převedení do semikontinuálního režimu 
měnila v závislosti na průběhu jednotlivých cyklů (obr. 6). Účinnost 
odstranění N-amon v průběhu fáze se semikontinuálním průtokem 
se pohybovala mezi 47 a 59 %.

aktivita AOB způsobila rychlý pokles pH na hodnotu cca 6,5, což 
vedlo ke snížení koncentrace FA na 0,5–1,0 mg/l. 

Oproti činnosti AOB byla aktivita NOB doprovázená navýšením 
koncentrace N-NO3

- v systému patrná až od cca 50. dne, přičemž 
dosažení úplné nitrifikace na N-NO3

- jako finální produkt reakce 
trvalo cca 180 dní. To bylo v první fázi způsobeno inhibicí NOB 
vysokou koncentrací FA (viz výše), přičemž s následným nárůstem 
koncentrace N-NO2

- a současně poklesem hodnoty pH pravděpodob-
ně hrála významnou roli i FNA, jejíž koncentrace se ve fázi zkrácené 
nitrifikace pohybovala mezi 0,2 a 0,6 mg/l. Inhibiční koncentrace pro 
NOB jsou přitom podle různých zdrojů udávány v rozmezí 0,02–0,27 
mg/l [5,16,17]. Dalším inhibičním faktorem mohla být zvýšená 
koncentrace disociovaného N-NO2

-, u níž byly při koncentracích 
v řádu stovek mg/l také zaznamenány inhibiční účinky na NOB [6]. 
Až později se patrně projevila adaptace NOB na podmínky panující 
v reaktoru [18]. 

Zapracování reaktoru se zaočkováním nitrifikující biomasou 
v podmínkách s nízkou koncentrací N-amon v okamžiku 
spuštění reaktoru

V rámci popsaných testů bylo prokázáno, že pro dosažení velice 
rychlého zapracování nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího odpad-
ní vody s vysokým obsahem N-amon je možno použít pro zaočkování 
běžný aktivovaný kal. Za těchto podmínek bylo zaznamenáno prak-
ticky okamžité rozběhnutí nitrifikace s N-NO3

- jako dominantními 
konečnými produkty při vstupní koncentraci N-amon převyšující 
1000 mg/l (M1, M2). Podmínkou takto úspěšného zapracování systému 
je nízká koncentrace N-amon v okamžiku zahájení provozu reaktoru. 
Za těchto podmínek je přicházející voda okamžitě nitrifikována, nedo-
chází k inhibici AOB ani NOB a finálním produktem reakce je N-NO3

-. 
Kontinuální přítok vody s vysokým obsahem N-amon v podmínkách 
intenzivního průběhu nitrifikace následně vyvolává výrazný pokles 
hodnoty pH. Z tohoto důvodu není ani přes postupně se zvyšující 
koncentraci N-amon v reaktoru činnost AOB a NOB blokována FA, 
jehož koncentrace v této fázi nepřevyšovala 1,0 mg/l. Zároveň není 
v systému i přes nízkou hodnotu pH významný ani obsah FNA 
nepřesahující v uvedených případech 0,02 mg/l, protože prakticky 
nedochází k hromadění N-NO2

-.
Možnost prakticky okamžitého dosažení nitrifikace s N-NO3

- jako 
konečným produktem byla v podmínkách s nízkou počáteční koncen-
trací N-amon potvrzena při dvou variantách BV (M1 a M2). Schopnost 
systému provádět nitrifikaci od počátku jeho provozu při relativně 
vysokých rychlostech odstraňování N-amon byla potvrzena u M2, 
který pracoval v prvních dnech při průměrné hodnotě BV cca 0,60 kg 
N-amon/(m3*d) a BX 0,15 kg N-amon/(kg NLorg*d). Příliš vysoké počá-
teční BV jako v případě M3, kde bylo aplikováno cca 1,75 kg/(m3*d), 
však způsobilo inhibici nitrifikace. To je možno vysvětlit tím, že AOB 
přítomné v reaktoru v omezeném množství již při vysokém zatížení 
nestíhají ze systému s potřebnou účinností odstraňovat N-amon, který 
se v reaktoru hromadí a společně s vysokou hodnotou pH následně 
vyvolává inhibici nitrifikace v důsledku nárůstu koncentrace FA.

Ke zmíněným hodnotám zatížení reaktorů dusíkem nelze pochopi-
telně přistupovat jako k obecně dosažitelným. V každém konkrétním 
případě bude silně záležet na aktuálních podmínkách panujících 
v daném biologickém systému (teplota, zastoupení nitrifikačních 
organismů v inokulu, složení čištěné vody, koncentrace kyslíku atd.). 
Přesto je však zřejmé, že popisovaná strategie zapracování nitrifi-
kačního reaktoru při vysoké vstupní koncentraci N-amon může bez 
ředění vstupní vody i při relativně vysokém zatížení systému výrazně 
urychlit nastartování nitrifikačního procesu. 

Obr. 4. M4: Koncentrace forem dusíku a pH v odtoku. BV: 1. až 44. 
den 0,17–0,21 kg N-amon/(m3*d)

Obr. 5. M5: Koncentrace forem dusíku a pH v odtoku. BV: 1. až 191. 
den 0,1–0,19  kg N-amon/(m3*d)

Obr. 6. M6: Koncentrace forem dusíku a pH v odtoku (přerušovaná 
vertikální linie odděluje fáze CSTR–kontinuální režim a SBR–
semikontinuální režim, pH–hodnota pH v CSTR a v SBR na začátku 
cyklu, pH-b–hodnota pH na konci cyklu SBR). BV: 1. až 188. den 
0,30–0,50 kg N-amon/(m3*d)

Diskuse 
Provedené experimenty prokázaly, že pro úspěšné a efektivní zapra-

cování reaktoru nitrifikujícího odpadní vodu s vysokou koncentrací 
N-amon jsou stěžejními faktory zejména přidání, resp. nepřidání 
zdroje nitrifikující biomasy za účelem inokulace reaktoru, zatížení 
systému N-amon ve fázi zapracování, koncentrace N-amon v reaktoru 
před vlastním zahájením čerpání vstupní vody do systému a režim 
průtoku čištěné vody. Tyto parametry ovlivňují zásadně jednak rych-
lost zapracování reaktoru a zároveň mohou do značné míry ovlivnit 
zastoupení konečných produktů nitrifikace.

Účinnost odstranění N-amon byla u všech popsaných reaktorů po 
různě dlouhé fázi zapracování srovnatelná a pohybovala se v rozmezí 
45–64 %. Limit účinnosti byl v tomto případě dán složením kalové 
vody, v níž dle literárních údajů molární poměr NH4

+/HCO3
- odpovídá 

zhruba 1,1/1. Pufrační kapacita čištěné kalové vody proto umožňuje 
odstranění přibližně 50 % N-amon, poté pH klesá na hodnotu inhi-
bující další nitrifikační aktivitu [15].

Zapracování reaktoru bez zaočkování  
nitrifikující biomasou

Surová KV má hodnotu pH okolo 8,4. Stripování CO2 vyvolané 
aerací reaktoru vedlo v prvních dnech provozu M5 k nárůstu pH až 
na 8,9. Při koncentraci N-amon cca 600 mg/l tak činila koncentrace 
FA cca 170 mg/l. To je hodnota převyšující inhibiční limit nejen pro 
NOB (0,1–1 mg/l), ale i pro AOB (10–150 mg/l) [5]. Postupný nárůst 
koncentrace N-NO2

- v prvních desítkách dnů přesto svědčí o přítom-
nosti AOB v surové KV. Tyto organismy navíc vykazovaly aktivitu 
i přes extrémní podmínky panující v reaktoru. Postupně se zvyšující 
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Zapracování reaktoru se zaočkováním nitrifikující biomasou 
v podmínkách s vysokou koncentrací N-amon v okamžiku 
spuštění reaktoru

Při spouštění reaktoru obsahujícího při zahájení provozu významný 
objemový podíl odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon (M4 – 
KV a aktivovaný kal 1 : 1) byl v systému sice od počátku dostatek nit-
rifikačních organismů skupin AOB i NOB, nicméně v daných podmín-
kách byla činnost obou skupin inhibována vysokou koncentrací FA. 
Z tohoto důvodu byl i při relativně nízkém zatížení systému nástup 
nitrifikace pomalejší ve srovnání s M1 a M2. Mikroorganismy skupiny 
AOB se na podmínky vyšší koncentrace FA adaptovaly rychleji, což 
se projevilo nárůstem koncentrace N-NO2

- v čištěné KV mezi 2. a 9. 
dnem experimentu. Výrazně delší čas (cca 30 dní) trvala adaptace 
NOB, která se projevila pozdějším nárůstem koncentrace N-NO3

-. Ve 
srovnání se systémem bez zaočkování aktivní biomasou (M5) byla 
však doba potřebná k adaptaci AOB a zejména NOB výrazně kratší.

Možnosti dosažení akumulace N-NO2
-

V rámci popisovaných experimentů bylo dlouhodobé či přechod-
né akumulace N-NO2

- dosaženo v reaktorech M3, M4, M5 a M6. Jak 
bylo zmíněno výše, v případě M3, M4 a M5 se klíčovým parametrem 
způsobujícím v daných podmínkách akumulaci N-NO2

- jeví vysoká 
počáteční koncentrace FA. Inhibiční vliv FA pak byl u jednotlivých 
modelů v rámci jejich dalšího provozu kombinován s působením FNA, 
popřípadě nedisociovaného dusitanového iontu. V případě M4 a M5 
však došlo po určité době k iniciaci nitrace a hlavním produktem 
nitrifikace se stal N-NO3

-. Zdá se tedy, že v daných podmínkách není 
reálné v systému pracujícím na principu směšovací aktivace dosáh-
nout trvalé akumulace N-NO2

- pouze na základě působení toxických 
forem dusíku. Jejich inhibiční tlak na NOB bude v takto provozovaném 
reaktoru nutno kombinovat s dalšími zásahy do systému, například 
s regulací koncentrace kyslíku [19, 20, 21, 22]. Na základě výsledků 
z reaktoru M3 je možno předpokládat, že oním parametrem „doplňu-
jícím“ inhibiční působení toxických forem dusíku by mohlo být také 
vysoké zatížení reaktoru dusíkem, které pro daný reaktor činilo v prv-
ních deseti dnech 1,75 a následně 1,30 kg N-amon/(m3*d). Objemové 
zatížení jako jeden z faktorů vedoucí k akumulaci N-NO2

- zmiňují 
i Okabe et al., (2011) [23]. V jejich biofilmovém reaktoru byla při tep-
lotě 35 oC a při BV vyšším než 1 kg N-amon/(m3*d) udržována stabilní 
zkrácená nitrifikace, která přešla v úplnou nitrifikaci po snížení BV na 
hodnotu 0,25 kg N-amon/(m3*d).

Spolehlivou možností, jak převést reaktor z úplné nitrifikace 
na N-NO3

- ke zkrácené nitrifikaci na N-NO2
-, je úprava systému do 

semikontinuálního režimu (viz M6). Šokové působení vyššího pH 
vlivem dávkování KV při každém cyklu negativně působí na NOB, 
a tím dochází k jejich inhibici. Výsledky získané při provozu M6 tak 
potvrzují i závěry plynoucí z předchozích experimentů provedených 
na našem pracovišti [24]. 

Na základě výsledků prezentovaných v tomto příspěvku je mož-
no konstatovat, že pro rychlé nastartování zkrácené nitrifikace se 
v daných podmínkách jako optimální jeví zapracování reaktoru 
v kontinuálním režimu s nízkou počáteční koncentrací N-amon při 
vhodném zatížení dusíkem (M2) a jeho následné převedení do režimu 
semikontinuálního (M6). Zatížení systému může být během zapraco-
vání postupně zvyšováno k maximální provozně bezpečné hodnotě 
dosažitelné v daných podmínkách.

Závěr
• Odpadní voda typu kalové vody obsahuje zástupce nitrifikačních 

bakterií v množství umožňujícím zapracování reaktoru bez inoku-
lace.

• Přídavek běžné nitrifikující biomasy může proces zapracování 
významně urychlit, nicméně při vysoké koncentraci N-amon 
v okamžiku spouštění reaktoru je nutno počítat s dobou adaptace 
nitrifikačních mikroorganismů v řádu dnů až týdnů, přičemž tato 
doba poroste s rostoucím zatížením systému dusíkem.

• I reaktor zpracovávající vodu s extrémním obsahem N-amon při 
poměrně vysokém zatížení dusíkem je možno zapracovat prakticky 
okamžitě s využitím běžného aktivovaného kalu v případě nízké 
koncentrace N-amon v okamžiku spouštění reaktoru. V takovém 
případě však nesmí být překročeno „kritické zatížení dusíkem“ – 
v našich podmínkách BV cca 1,5 kg N-amon/(m3*d) – při kterém 
nebudou AOB schopny s dostatečnou rychlostí přeměňovat vstu-
pující N-amon.

• V režimu směšovací aktivace je možno ve fázi zapracování za urči-
tých okolností při čištění kalové vody nebo odpadní vody podob-
ného složení s využitím inhibičního vlivu toxických forem dusíku 

vyvolat účinnou akumulaci N-NO2
-, nicméně po určité době dané 

podmínkami prostředí je potřeba počítat s adaptací NOB a tvorbou 
N-NO3

-. Trvalé akumulace N-NO2
- je při tomto režimu průtoku 

možno docílit jedině následnými zásahy do systému (např. limitace 
koncentrace O2). Otázkou v tomto případě zůstává efekt vysokého 
zatížení dusíkem, který může minimálně prodloužit období účinné 
akumulace N-NO2

-.
• Jako perspektivní možnost pro trvalé udržení akumulace dusitanů 

při nitrifikaci odpadní vody s vysokým obsahem N-amon se jeví 
provoz biologického reaktoru v režimu SBR.

Poděkování: Příspěvek vznikl za finanční podpory Celouniverzitní 
grantové agentury ČZU (CIGA), registrační číslo grantu: 20122022. 
Autoři tímto děkují poskytovateli dotace.
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Efficient start-up of a nitrification reactor treating high 
strength N-ammon wastewater (Pacek, L.; Švehla, P.; Ra-
dechovský, J.; Hrnčířová, H.; Balík, J.)
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The rate of a start-up process in nitrification reactor and the 
feasibility of shortcut nitrification were evaluated using laboratory-
scale models. Within the bounds of the experiment, the simulation 
of six different start-up processes in reactors treating reject water 
with high ammonium nitrogen (N-ammon) concentration was per-
formed. Methods varied with applied inoculum, nitrogen loading 
rate, and the initial concentration of N-ammon in a reactor. It was 
experimentally proved that nitrification during biological treatment 
of reject water could be initiated even without any inoculation of 
nitrifying biomass. The efficient nitritation was in this case achieved 
significantly faster than nitratation. The inoculation with common 
activated sludge rapidly shortened the start-up process of both 
nitrification steps in the reactor with high initial N-ammon concen-
tration. Immediate start-up of nitrification process with nitrates as 
a dominant product was achieved even with relatively high nitrogen 
loading rate in case of inoculation with common activated sludge. 
Efficient shortcut nitrification was achieved by transition of reactor 
operation method from CSTR to SBR. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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vôd s vysokými 
koncentráciami dusíka 
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Súhrn
Príspevok predstavuje možnosť využitia kombinácie procesov 
nitritácie – denitritácie na čistenie odpadových vôd s nízkym 
obsahom rozložiteľnej CHSK a vysokou koncentráciou dusíka. 
V experimentálnej časti je venovaná pozornosť len denitritácii. 
Proces bol realizovaný v upflow USB reaktore za použitia anaerób-
nej granulovanej biomasy ako inokula a metanolu ako externého 
organického substrátu. Denitritovali sa koncentrácie N-NO2 na 
úrovni 1000 mg/l, optimálne pH bolo nad 8,4. Nevyhnutnou pod-
mienkou je zavedenie recyklu, ktorý zvyšuje hydraulické zaťaženie 
a narieďuje substrát. Maximálne overené zaťaženie Bv,max bolo na 
úrovni 2,2 kgN-NO2/m

3.d, pre teploty v reaktore 18–25 oC. Špecifická 
produkcia biomasy bola na úrovni 0,03–0,055 gbiomasy/gCHSKmetanol a po-
mer CHSKmetanol : N-NO2 bol na úrovni 3–3,18 g/g.

u

Úvod
Biologické odstraňovanie rádovo stoviek až tisícov mg/l N z odpado-

vých vôd prináša zo sebou riziká spojené najmä so substrátovou a pro-
duktovou inhibíciou nitrifikácie, nedostatkom vhodného organického 
substrátu pre denitrifikáciu, výraznými zmenami v acidobázických 
rovnováhach a s výberom vhodných typov reaktorov s dostatočnými 
koncentráciami biomasy. Štandardný proces odstraňovania dusíka 
je kombinácia nitrifikácie – denitrifikácie [1, 2] (oxidácia N-NH4 na 
N-NO3 a následne redukcia na plynný N2). Tento proces je možné 
modifikovať, čo najmä v prípade vysokých koncentrácií dusíka môže 
priniesť zaujímavé ekonomické výhody. 

Jednou z možností je „nitritácia – denitritácia“. Nitritácia je zasta-

venie nitrifikácie N-NH4 na produkcii N-NO2 (t.j. v reaktore cielene 
vykultivujeme tzv. AOB nitrifikanty oxidujúce N-NH4 na N-NO2 

a zinhibujeme tzv. NOB nitrifikanty oxidujúce N-NO2 na N-NO3). De-
nitritácia je následná redukcia N-NO2 na plynný N2. Týmto procesom 
sa šetrí O2 na oxidáciu N-NO2 → N-NO3 a takisto organický substrát 
na redukciu N-NO3 → N-NO2.

Druhou z možností je „čiastočná nitritácia – Anammox“. Pri tomto 
procese sa takisto zastaví nitrifikácia N-NH4 na produkcii N-NO2 (t.j. 
v reaktore sú len AOB nitrifikanty), ale proces sa riadi tak, aby sa 
znitritovala len cca polovica N-NH4. V následnej Anammox reakcii 
zreaguje N-NH4 s N-NO2 za tvorby plynného N2. Týmto procesom sa 
takisto šetrí O2 na oxidáciu N-NO2 → N-NO3, ale zároveň sa ďalší O2 
ušetrí tým, že nitritujeme len polovicu N-NH4. Organický substrát na 
denitrifikáciu nie je potrebný vôbec (Anammox biomasa je chemo-
litotrofná). 

Napriek zjavnej ekonomickej výhodnosti je prevádzkové uplatne-
nie týchto procesov stále ojedinelé. Zvýšená pozornosť sa im začína 
venovať až v posledných rokoch – aj v súvislosti s tým, že k splneniu 
prísnych požiadaviek na odstraňovanie dusíka napr. na mestských 
ČOV by mohlo napomôcť aj oddelené čistenie kalovej vody. Navyše 
čoraz častejšie sa zvažuje aj čistenie kalových vôd z bioplynových sta-
níc, resp. priemyselných odpadových vôd s vysokými koncentráciami 
dusíka po anaeróbnom predčistení. Všetky tieto odpadové vody sú 
typické nízkymi koncentráciami biologicky rozložiteľnej CHSK a vy-
sokými koncentráciami dusíka, takže vyššie uvedené procesy by mali 
priniesť zaujímavé úspory. Ak uvažujeme situáciu, že organický sub-
strát pre redukciu dusíka na plynný N2 je potrebné dávkovať, potom 
sa v procese „nitritácia – denitritácia“ oproti štandardnej nitrifikácii / 
denitrifikácii ušetrí pri súčasných cenách cca 0,6 Eur/kg N (výpočet 
podľa algoritmu: 2 kgO2= cca 1 kWh; 1 kg metanol = cca 0,35 Eur). 
V procese „čiastočná nitritácia – Anammox“ sa oproti štandardnej 
nitrifikácii / denitrifikácii ušetrí až 1,6 Eur/kg N (v tejto cene nie je ale 
prípadný náklad na zohriatie odpadových vôd do mezofilnej oblasti).

Podrobnejšie sa procesom nitritácia, denitritácia a Anammox venujú 
nasledovné práce:
• kultivácia a inhibícia AOB biomasy, resp. parametre a zaťaženia 

nitritačných reaktorov sú uvedené napr. v [3–15]
• kultivácia, inhibícia a s nimi spojené problémy Anammox bioma-

sy, resp. poznatky z laboratórnej kultivácie Anammox biomasy sú 
uvedené napr. v [3, 16–24].
V tomto príspevku je pozornosť venovaná denitritácii ako súčasti 

procesu „nitritácia – denitritácia“ (prvý reaktor je oxický nitritačný; 
druhý reaktor je anoxický denitritačný). Denitritácia bola sledovaná 
v USB reaktore (obr. 1) s anoxickou granulovanou biomasou. Snahou 
experimentov bolo využiť výnimočné sedimentačné vlastnosti tejto 
biomasy. Ak sa podarí túto biomasu vykultivovať, potom je možné 
v reaktore udržať vysoké koncentrácie tejto biomasy (bežne nad 

vh 2/2013 36



Obr. 1. a) Schéma denitritačného USB reaktora. 1. nádrž pre sub-
strát, 2. čerpadlo pre prívod substrátu, 3. kalové lôžko, 4. g-l-s se-
parátor, 5. odvod bioplynu, 6. Odvod vyčistenej OV, 7. recyklus; 
b) Schéma g-l-s separátora. 1. prítok, 2. kalové lôžko, 3. separátor, 
4. odvod bioplynu, 5. odvod vyčistenej OV

Obr. 2. Priebeh vybraných parametrov denitritácie počas 1. etapy (1.–45. deň celého expe-
rimentu). Plné čiary sú hodnoty týkajúce sa prítoku a čiary s jednotlivými bodmi sa týkajú 
odtoku

20 g/l). Zaťaženie reaktora môže byť tak niekoľkonásobne vyššie než 
v prípade reaktora so suspendovanou alebo nárastovou biomasou, 
a tým pádom objem reaktora je výrazne menší. Navyše USB reaktor je 
konštrukčne jednoduchý; v jednom reaktore je reakčný aj separačný 
stupeň a pri existencii granulovanej biomasy nie je potrebný inertný 
nosič nárastovej biomasy. 

Podrobnejšie informácie o denitritácii s granulovanou biomasou 
nie sú dostupné. Keďže ale denitritácia N-NO2 s organickým substrá-
tom v anoxických podmienkach prebieha na rovnakom princípe ako 
denitrifikácia s N-NO3, bolo možné pri príprave experimentu využiť 
poznatky z denitrifikačných USB reaktorov s granulovanou biomasou. 
Rozhodujúce poznatky o granulovanej denitrifikačnej biomase v USB 
reaktore je možné zhrnúť nasledovne [25–29]:
• vhodné inokulum pre anoxickú granulovanú biomasu je aktivovaný 

kal aj anaeróbny granulovaný kal, pričom anaeróbny granulovaný 
kal sa ukázal ako výrazne lepší (vykultivujú sa objemnejšie a lepšie 
sedimentujúce 3 až 5 mm granuly; reaktory zvládajú vyššie zaťaženia) 

• overený externý organický substrát je najmä metanol; použitie 
polysacharidických substrátov, resp. G-fázy spôsobovalo problémy 
s rastom vláknitej negranulujúcej biomasy, resp. so zanášaním 
obmedzene miešaného USB reaktora zrazeninami mydiel 

• zvýšená tvrdosť vody podporuje granuláciu 
• optimálny pomer CHSK organického substrátu k N-NO3 bol na 

úrovni 6
• pre asimiláciu biomasy stačí N-NO3, netreba pridávať N-NH4

• rozsahy denitrifikovaného N-NO3 v odpadovej vode podľa literatúry 
sú 20 až 2000 mg/l; koncentrácie anoxického granulovaného kalu 
v reaktore boli 20 až 51 g/l

• dosahované zaťaženia reaktorov boli 7,5 až 22 kgCHSK/m3d, resp. 0,44 
až 4,2 kgNO3-N/m3d. Zaťaženia nad 10 kgCHSK/m3d boli dosiahnuté len 
pri anaeróbnom granulovanom kale ako inokule

• zimné teploty odpadovej vody 9–11 oC významne spomaľovali 
granuláciu a denitrifikáciu 

• pre uskladnenie anoxických granúl (uskladnenie s tým, že biomasa 
si zachová aktivitu a granulovanú morfológiu) pri T = 6–7 oC stačia 
anaeróbne podmienky (uskladnenie možné až do pol roka); pri T 
na úrovni 20 oC je možné uskladniť anoxické granuly aj 2 mesiace, 
ale potrebné sú endogénne anoxické podmienky. 
Väčšina vyššie uvedených prác sa venovala využitiu anoxickej 

granulovanej biomasy na odstraňovanie N-NO3 na úrovni 20 mg/l, t.j. 
na potenciálne dočistenie komunálnej odpadovej vody. V tejto práci 
bude pozornosť venovaná využitiu anoxickej granulovanej biomasy 
na odstraňovanie N-NO2 na úrovni 1000 mg/l, t.j. na čistenie napr. 
kalových vôd po nitritácii.

Experimentálna časť
Testovanie anoxickej granulácie bolo realizované v laboratórnych 

modeloch denitritačného USB reaktora (obr. 1) s reakčným objemom 
4,5 l (priemer = 10,5 cm, prierez = 0,008 m2). Recirkulácia vyčistenej 
vody bola inštalovaná kvôli zvýšeniu hydraulického zaťaženia potreb-
ného na lepšie vygranulovanie, distribúciu odpadovej vody do celého 
kalového lôžka a na nariedenie odpadovej vody 
na prítoku do kalového lôžka. 

Syntetická odpadová voda reprezentovala 
znitritovanú kalovú vodu s nasledovným 
obsahom rozhodujúcich zlúčenín: 1000 mg/l 
N-NO2 (NaNO2), 3600 mg/l CHSK (metanol 
ako externý organický substrát), 20 mg/l 
N-NH4, 80 mg/l P-PO4 a 30 ml/l reálnej kalo-
vej vody z ČOV ako zdroj mikronutrientov. 
Vzhľadom na produkciu OH- počas denitri-
tácie sa pH upravovalo prídavkom 1 M HCl 
do substrátu. Teploty v reaktore sa menili 
v závislosti od teploty v laboratóriu (bližšie 
vo výsledkovej časti). Ako inokulum sa použil 
anaeróbny granulovaný kal z IC reaktora v lie-
hovare. Analytické stanovenia v odpadových 
vodách a v kalovom lôžku sa vykonávali podľa 
štandardných metód [30].

Výsledky a diskusia

1. Etapa 1 – prvý nábeh reaktora 
(adaptácia inokula na anoxické 
denitritačné podmienky) – obr. 2

Vzhľadom na vysoké koncentrácie N-NO2 
a metanolu a na anaeróbny charakter in okula 

(anaeróbny granulovaný kal z IC reaktora z liehovaru) sa experiment 
začal opatrne s nariedeným substrátom (N-NO2 = 300 mg/l a postupne 
sa koncentrácia zvýšila až na 1000 mg/l; pomer CHSK : N-NO2 
bol konštantný 3,6). Anaeróbny granulovaný kal ako inokulum 
bol pridaný tak, aby zaberal 36 % objemu reaktora (počiatočná 
koncentrácia inokula Xc vztiahnutá na celý objem reaktora bola 
33 g/l). Adaptácia anaeróbneho granulovaného inokula na denitritáciu 
N-NO2 s metanolom bola až prekvapivo bezproblémová a trvala len 
20–22 d (pri laboratórnej teplote 18–22 oC). Po 30 dňoch prebiehala 
viac ako 95% de nitritácia (N-NO2 z 1000 pod 50 mg/l) pri zaťažení 
Bv = 0,4 kgNO2-N/m3.d (Bv s metanolom bolo 1,4 kgCHSKmetanol/m

3.d; toto 
zaťaženie zodpovedá hydraulickej zdržnej dobe Ө = = 2,5 d). Biomasa 
si zachovala granulovanú štruktúru (1–2 mm), akurát podstatná časť 
čiernych anaeróbnych granúl sa zmenila na svetlohnedé anoxické 
granuly. Recirkulačný pomer vyčistenej vody k prítoku bol 11 
a hydraulické zaťaženie γ bolo na úrovni 0,09–0,1 m3/m2.h. Odtokové 
koncentrácie NL potvrdzovali, že podstatná časť biomasy zostáva 
v kalovom lôžku (len jedna vzorka nad 110 mg/l NL). Odtokové 
koncentrácie CHSK sú relatívne vysoké, čo naznačuje, že pôvodne 
nastavená dávka metanolu v pomere CHSKmetanol : N-NO2 = 3,6 je 
príliš vysoká. Napriek tomu bol pomer CHSK : N-NO2 ponechaný na 
úrovni 3,6 aj pre ďalšie etapy a optimálny pomer sa vyhodnotil až 
za celý experiment. Prípadné zvýšené koncentrácie CHSK a NL nie 
sú pri tomto procese až taký problém – cieľom procesu je odstrániť 
maximálne množstvo dusíka z kalovej vody s tým, že NL aj CHSK sa 
ľahko odstránia vo vodnej linke ČOV. Jediným rizikom pri adaptácii 
sa ukázalo udržiavanie optimálneho pH (pri denitritácii sa produkujú 
OH- ióny). Aj keď ešte pri pH = 9,8 denitritácia prebiehala účinne, 
dávkovanie kyseliny podľa kontinuálne meraného pH je nutné 
(v tomto prípade dávky 1 M HCl boli až do 80 mmol H+/l). Logicky 
pri spoločnej prevádzke nitritačného a denitritačného reaktora 
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s recirkuláciou budú tieto dávky nižšie, pretože pri nitritácii sa 
produkujú H+ ióny.

2. Etapa 2 – opakovaný nábeh reaktora po odstávke 
a optimalizácia vybraných parametrov – obr. 3

USB reaktor s denitritačnou granulovanou biomasou bol odstavený 
z prevádzky 12 dní (Vianoce) a biomasa bola uskladnená v anaeróbnych 
podmienkach bez prítoku odpadovej vody pri laboratórnej teplote cca 
15 oC. Takéto uskladnenie denitrifikačnej granulovanej biomasy sa 
potvrdilo ako bezpečné [28]. Opakovaný nábeh začal s nariedenou 
odpadovou vodou (N-NO2 = 400 mg/l) pri Bv = 0,16 kgN-NO2/m

3.d 
(Ө = 2,5 d). Denitritácia pod 100 mg/l N-NO2 nastala už po 2 dňoch a po 
7 dňoch mohli byť koncentrácie N-NO2 zvýšené (N-NO2 = 1000 mg/l, Bv 
na 0,4 kgN-NO2/m

3.d, Ө = 2,5 d). Napriek tomu, že sa jednalo o rovnaké 
zaťaženie ako pred odstávkou, takéto zvýšenie Bv sa ukázalo ako príliš 
rýchle a došlo k významnej inhibícii denitritácie a poškodeniu granu-
lovanej denitritačnej biomasy (zachovala si síce svoju morfológiu aj 
sedimentačné vlastnosti, ale odtokové N-NO2 stúpli na 400 a neskôr až 
na 600 mg/l). Zvyšovanie zaťaženia pri takto vysokých koncentráciách 
N-NO2 a metanolu musí byť opatrnejšie.

Napriek zhoršenej účinnosti sa v ďalšom 
experimente (od 8. dňa) vedome pokračo-
valo s nezmenenou koncentráciou N-NO2 = 
= 1000 mg/l (Bv = 0,4 kgN-NO2/m

3.d, Ө = 2,5 d) 
s tým, že sa biomasa bude postupne adaptovať 
na toto zaťaženie a zároveň bude možné otesto-
vať vplyvy ďalších parametrov na denitritáciu. 

Z porovnania jednotlivých grafov na obr. 3 
vyplynulo, že zvýšenie pomeru CHSK : N-NO2 
neposilnilo denitritáciu (35.–45.deň). 18. deň 
bolo pridané ďalšie inokulum (anaeróbny 
granulovaný kal) v množstve 9 g/l. Ani tento 
vplyv zvýšeného množstva biomasy sa nepre-
javil významne. 

Naopak zvýšenie pH redukciou prídavku 
HCl z hodnôt 6,6–7,6 (7–26. deň) nad 8,4 (po 
27. dni) prispelo k postupnému znižovaniu 
N-NO2 v odtoku. Počas experimentu hodnoty 
pH boli bežne až nad 9, pričom inhibícia 
denitritácie ani tak vysokým pH nebola 
pozorovaná. Pri pH nad 9 je ale potrebné 
venovať pozornosť vzniku zrazenín v reaktore 
a v recirkulácii (regulácia pH na úrovni 8,5–9 
v ďalších experimentoch bude nutná).

V 35.–37. deň klesla teplota v laboratóriu 
pod 15 oC (problémy s ohrevom laboratória 
v zime), čo sa ihneď prejavilo čiastočným 
zvýšením N-NO2 v odtoku. Po zapnutí ohrevu 
reaktora a udržiavaní teploty na 20 oC sa už 
táto inhibícia nevyskytovala. 

V období po 42. dni (napriek kontrole pH 
a teploty) boli odtokové koncentrácie N-NO2 
stále na úrovni 200 až 230 mg/l. V 50. deň 
sa zvýšila recirkulácia vyčistenej vody tak, 
aby γ bolo 10x vyššie (na úrovni 0,9–1,1 m3/
m2.h). Predpoklad bol, že sa zlepší distribúcia 
substrátu do kalového lôžka a zároveň vyššia 
vzostupná rýchlosť podporí tvorbu objemnej-
ších a pevnejších granúl [25, 29] (u ktorých je 
predpoklad, že inhibičné vplyvy zo substrátu 
vrátane rozpusteného O2 sa prejavia menej 
výrazne. V substráte boli koncentrácie O2 na 
úrovni 4–6 mg/l). Navyše zvýšenie recyklu 
znamená aj ďalšie nariedenie koncentrácie 
N-NO2 a metanolu na prítoku do kalového 
lôžka. Efekt zvýšenia γ bol veľmi rýchly – 
v priebehu 5 dní klesli odtokové koncentrácie 
N-NO2 pod 100 mg/l (viac ako 90% účinnosť 
denitritácie). 

Odtokové koncentrácie NL v rozsahu od 
75–200 mg/l potvrdzovali, že podstatná časť 
biomasy zostáva v kalovom lôžku. Zdôvod-
nenie vyšších koncentrácií CHSK v odtoku 
je rovnaké ako v etape 1 – aj so záverom, že 
pri odstraňovaní dusíka z kalovej vody nie sú 
tieto koncentrácie pre ČOV problém. 

3. Etapa 3 – hľadanie maximálneho zaťaženia reaktora pre 
denitritáciu – obr. 4

V rámci tejto etapy, ktorá plynule nadviazala na etapu 2 (t.j. granu-
lovaný kal denitritoval pri N-NO2 = 1000 mg/l, Bv na 0,4 kgN-NO2/m

3.d, 
Ө = 2,5 d), sa postupne zvyšovalo Bv (zvyšovaním prítoku pri rovnakej 
koncentrácii N-NO2). Zvyšovanie Bv sa realizovalo pri nasledovných 
podmienkach: recirkulácia vyčistenej vody bola zapnutá tak, aby 
γ = 0,93–1,1 m3/m2.h, pH sa udržiavalo dávkovaním HCl nad 8, reaktor 
bol vyhrievaný na 20 oC (s tým, že koncom jari teploty v laboratóriu 
a tým pádom aj v reaktore stúpali až na 25 oC), koncentrácie N-NO2 
v substráte boli 1000 mg/l a pomer CHSKmetanol : N-NO2 bol 3,6 (metanol 
v miernom nadbytku). Bv sa zvyšovalo vtedy, keď účinnosť denitritácie 
bola viac ako 90 % po dobu aspoň 5 dní, NL v odtoku boli do 200 mg/l 
a zvýšenie Bv bolo maximálne o 50 %. Maximálne zaťaženie Bv, max bolo 
určené tak, že účinnosť denitritácie bola viac ako 90 % (N-NO2 v odtoku 
do 100 mg/l) a odtokové NL boli do 200 mg/l.

Etapa je rozdelená na 2 časti: prvých 25 dní a potom od 55. dňa. 
Hľadanie Bv, max bolo na 30 dní prerušené. V tomto období došlo 

Obr. 3. Priebeh vybraných parametrov denitritácie počas 2. etapy (57.–122. deň celého expe-
rimentu). Plné čiary sú hodnoty týkajúce sa prítoku a čiary s jednotlivými bodmi sa týkajú 
odtoku. A – prídavok ďalšieho inokula (9 g/l anaeróbneho granulovaného kalu), B – zvýšenie 
pH nad 8 (redukciou dávok HCl), C – zapnutie ohrevu reaktora (zvýšenie teploty z 15 na 20 oC), 
D – zvýšenie hydraulického zaťaženia na 0,9–1 m3/m2.h zvýšením recyklu vyčistenej vody 

Obr. 4. Priebeh vybraných parametrov denitritácie počas 3. etapy (123.–238. deň celého ex-
perimentu). 148.–178.deň regenerácia denitritačnej biomasy po odstávkach recyklu (bližšie 
v kap. 4). Plné čiary sú hodnoty týkajúce sa prítoku a čiary s jednotlivými bodmi sa týkajú 
odtoku 
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k 2 prerušeniam recirkulácie (z dôvodu technických chýb čerpadla). 
Výpadok recirkulácie okamžite zinhiboval denitritáciu – bližšie uve-
dené v kap. 4. Mesiac trvalo, kým sa biomasa zregenerovala.

Z obr. 4 vyplýva, že v daných podmienkach USB reaktora Bv,max 
môže byť až 2,2 kgN-NO2/m

3.d (Ө = 0,45 d; Bv = 7,9 kgCHSKmetanol/m
3.d). 

Pri Bv 3,2 kgN-NO2/m
3.d stúpli odtokové N-NO2 až na 35–450 mg/l. Pre 

porovnanie, v denitrifikačných experimentoch [25–28] boli hodnoty 
Bv,max na úrovni 3,6 kgN-NO3/m

3.d (namerané v laboratórnych modeloch 
USB pri 18–20 oC); 1,4 kgN-NO3/m

3.d (v poloprevádzkovom USB modeli 
pri 13–15 oC) a 0,8 kgN-NO3/m

3.d (v poloprevádzkovom USB modeli 
pri 9–11 oC). 

Zaťaženie Bv,max = 2,2 kgN-NO2/m
3.d pri Xc na úrovni 25 g/l zodpovedá 

špecifickej denitritačnej rýchlosti 3,7 mgN-NO2/g.h. Pre porovnanie, 
zaťaženie Bv = 1 kgN-NO2/m

3.d pri Xc = 25 g/l zodpovedá špecifickej 
denitritačnej rýchlosti 1,7 mgN-NO2/g.h.

4. Odstávky recyklu
Odstávky recyklu v období 25.–55. deň (obr. 4) znamenali okam-

žité zníženie účinnosti denitritácie. Za hlavný dôvod inhibície je 
možné považovať prerušenie nariedenia substrátu recyklom. Do 
kalového lôžka vteká bez recyklu 1000 mg/l N-NO2 a 3600 mg/l 
CHSKmetanol. Pri zapnutom recykle sú tieto koncentrácie výrazne niž-
sie. Napr. pre daný laboratórny USB reaktor zo zmiešavacej rovnice 
vyplýva, že pri Bv = 1 kgN-NO2/m

3.d bol prítok 4,5 l/d a recirkulačný 
pomer pre urdžanie γ = 1 m3/m2.h bol na úrovni R = 43 (192 l/d); pri 
tomto recirkulačnom pomere a pri kvalite vyčistenej vody na úrovni 
90 mg/l N-NO2 a 800 mg/l CHSKmetanol sú koncentrácie na prítoku do 
kalového lôžka na úrovni 111 mg/l N-NO2 a 864 mg/l CHSKmetanol.

Prvé odstavenie recyklu nastalo pri Bv = 1 kgN-NO2/m
3.d a trvalo cca 

1,5 dňa (cez víkend) a odtokové koncentrácie N-NO2 stúpli z hodnôt 
na úrovni 40 mg/l na hodnoty 300 mg/l (prvé 2 dni po odstávke) 
a 450–500 mg/l (3.–4.deň po odstávke). Trvalo 12 dní, kým sa granulo-
vaná biomasa zregenerovala a odtokové koncentrácie klesli znovu pod 
100 mg/l N-NO2. Počas týchto 12 dní muselo byť Bv znížené z hodnoty 
1 kgN-NO2/m

3.d na 0,3 kgN-NO2/m
3.d (dvojnásobným nariedením prítoku 

na 500 mg/l N-NO2 a zároveň aj čiastočným znížením prítoku). Až po 
týchto 12 dňoch bolo možné opäť zvyšovať Bv (zakoncentrovaním aj 
zvýšením prítoku). 

Druhé odstavenie nastalo pri Bv = 0,65 kgN-NO2/m
3.d. Trvalo 

kratšie (do 20 hod), ale efekt bol obdobný: do 2 dní stúpli odtokové 
koncentrácie NO2-N z hodnôt na úrovni 40 mg/l na 220 mg/l N-NO2. 
Regenerácia trvala 14 dní, pričom Bv bolo potrebné znovu znížiť až 
na 0,25 kgN-NO2/m

3.d (nariedením aj znížením prítoku). 
Odstavenie recyklu je vážne riziko procesu spojené s okamžitou 

inhibíciou denitritácie. Účinnosť denitritácie síce neklesla pod 55 % 
a biomasa sa zregenerovala bez potreby pridať nové inokulum, ale 
doba regenerácie trvajúca 12–14 dní je vážny prevádzkový problém. 
Navyše pri regenerácii je potrebné uvažovať s narieďovaním prítoku 
a s intenzívnou kontrolou kvality vyčistenej vody a pH (zníženie 
účinnosti denitritácie znamená okamžitý pokles pH až pod 7) – to 
všetko sú prevádzkovo náročné práce.

5. Bilancia denitritačnej granulovanej biomasy a optimálna 
dávka externého organického substrátu

Koncentrácie biomasy Xc boli stanovované priebežne počas celého 
experimentu (obr. 5). Pozn.: koncentrácie Xc pri analýze kalového 
lôžka s granulami a vločkami biomasy rôzneho tvaru a rôznej distri-
búcie sú vždy zaťažené určitou chybou spôsobenou odberom vzorky. 
Objem kalového lôžka zaberal počas celého experimentu 36 až 
53 % z objemu USB, nikdy nedošlo k posunu kalového lôžka až pod 
g-l-s separátor, a tým pádom nebolo potrebné odoberať prebytočný 
kal. V USB reaktore sa vytvárala spontánna rovnováha biomasy, t.j. 
rast = rozklad + odtok. 

Počas prvého nábehu reaktora 1.–45. deň (1. etapa v [1]) došlo k zní-
ženiu koncentrácie biomasy v reaktore (časť inokula sa v anoxickom 
prostredí pri zaťaženiach Bv 0,13 až 0,4 kgN-NO2/m

3.d rozložila) (obr. 5). 
Počas odstávky reaktora 45.–57. deň došlo k ďalšiemu rozkladu bio-
masy a poklesu Xc (obr. 5). 

Počas opakovaného nábehu po odstávke 57.–122. deň (2. etapa v [1]) 
sa pridalo ďalšie inokulum (9 g/l v 75. deň na obr. 5). Xc v tejto etape 
bolo v rozsahu 22–30,5 g/l, pričom sumárne za celú etapu množstvo 
biomasy v reaktore kleslo (pridané 9 g/l, spolu rozložené 6 g/l). V ob-
dobí hľadania maximálneho Bv,max 123.–238. deň (3. etapa v [1]) sa Xc 
spontánne udržiavala v rozsahu Xc = 25–29 g/l. 

Priemerná koncentrácia NL v odtoku za celé obdobie experimentu 
bola 87 mg/l (v rozsahu 35 až 210 mg/l). Zvýšenie recirkulácie vy-
čistenej vody počas 2. etapy nemalo vplyv na zvýšenie NL v odtoku. 
Hydraulické zaťaženia na úrovni 1 m3/m2.h nespôsobovali vyplavova-
nie granulovanej denitritačnej biomasy (odtekajúce NL v odtoku boli 
prevažne vločkovitého charakteru, pravdepodobne nová biomasa, 
ktorá sa neudržala v kalovom lôžku a nestihla sa stať súčasťou granúl). 

Kalový index inokula bol 11 ml/g. Kalové indexy denitritačnej gra-
nulovanej biomasy boli 13 až 18 ml/g (pre denitrifikačnú granulovanú 
biomasu boli v [25–27] namerané 8–18 ml/g). Podiel granúl v inokule 
bol 100 %. V denitritačnej biomase bol podiel granúl na úrovni 81 
až 96 % (tento podiel bol stanovovaný v 2 l odmernom valci, kde sa 
počas sedimentácie spontánne oddelili granuly od vločkovitého kalu 
a rozhranie sa určilo vizuálne). 

Špecifická produkcia sušiny biomasy vztiahnutá na jednotkové 
množstvo substrátu (ŠPS; g NL na g CHSK) sa pre daný typ USB 
reaktora vypočíta ako: 

ŠPS = (NLna odtoku – NLna prítoku + množstvo prebytočného kalu)  
(g) / CHSK (g) (1)

Keďže NL na prítoku sú 0 mg/l a prebytočný kal sa neodoberal, 
rovnica 1 sa zjednoduší na:

ŠPS = NL na odtoku (g) / CHSK (g) (2)

Priemerné hodnoty ŠPS pre jednotlivé etapy boli:
– 1.–45. deň (1. etapa v [1]): 0,03 gNL/gCHSKmetanol na prítoku, resp. 

0,035 gNL/gCHSKodstránená.;
– 57.–122. deň (2. etapa v [1]): 0,04 gNL/gCHSKmetanol na prítoku, resp. 

0,055 gNL/gCHSKodstránen;

Obr. 5. Priebeh koncentrácií biomasy Xc v USB reaktore počas celého 
experimentu (Xc vztiahnuté na celý reakčný objem USB reaktora). 
1.–45 deň – prvý nábeh reaktora (etapa 1; 46.–56. deň – „vianočná“ 
odstávka reaktora; 57.–122. deň – opakovaný nábeh reaktora po 
odstávke (etapa 2); 123.–238. deň – obdobie overovania maximál-
neho zaťaženia reaktora (etapa 3; s prerušením medzi 148.–178. 
dňom kvôli výpadkom recyklu spojeným s inhibíciou denitritácie 
a potrebou zregenerovania biomasy 

Obr. 6. Priebeh pomerov odstránenej CHSK k odstránenému N-NO2 
počas celého experimentu. 1.–45. deň – prvý nábeh reaktora (etapa 
1; 46.–56. deň – „vianočná“ odstávka reaktora; 57.–22. deň – opako-
vaný nábeh reaktora po odstávke (etapa 2); 123.–238. deň – obdobie 
overovania maximálneho zaťaženia reaktora (etapa 3; s prerušením 
medzi 148.–178. dňom kvôli výpadkom recyklu spojeným s inhibí-
ciou denitritácie a potrebou zregenerovania biomasy
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– 123.–238. deň (3. etapa v [1]): 0,03 gNL/gCHSKmetanol na prítoku, resp. 
0,04 gNL/gCHSKodstránená.

Pozn. pre všetky 3 etapy: v odstránenej CHSK je započítaný nielen 
rozdiel CHSKmetanol,prítok mínus CHSKodtok, ale aj príspevok rozloženej 
biomasy k odtokovej CHSK (za predpokladu, že 1 g rozloženej bio-
masy predstavuje CHSK cca 1,4 g [1, 2]). Hodnoty CHSK boli v celom 
experimente regulované o koncentrácie N-NO2.

Uvedené hodnoty ŠPS potvrdzujú, že prírastok biomasy v kalovom 
lôžku je minimálny, k čomu určite prispieva okrem odtoku NL aj vý-
znamný endogénny rozklad v kalovom lôžku (pri daných teplotách 
a najmä pri vysokej zdržnej dobe biomasy v reaktore; počas celého 
experimentu boli teploty 18 až 25 oC, až na niekoľko dní počas etapy 
2). O približnej dobe zdržania biomasy v USB reaktore svedčí tzv. 
teoretický vek kalu ΘX,teor. vypočítaný podľa [25–26]:

ΘX,teor.= množstvo biomasy v reaktore (g)/množstvo biomasy  
v odtoku (g/d) (3)

Napríklad:
– pri Bv = 0,4 kgN-NO2/m

3.d bol prietok 1,8 l/d. Pri týchto prietokoch 
a pri odtokovej koncentrácii NL na úrovni 100 mg/l odtečie 0,18 g/d 
biomasy. Ak je v reaktore Xc = 25 g/l, potom celkové množstvo bio-
masy v reaktore je 112 g (4,5 l x 25 g/l) a ΘX,teor. vychádza až 622 d;

– pri Bv,max = 2,2 kgN-NO2/m
3.d bol prietok 10 l/d. Pri koncentrácii NL 

= 100 mg/l odtečie 1 g/d biomasy a pri Xc = 25 g/l ΘX,teor. vychádza 
112 d.
Pre porovnanie, v denitrifikačných experimentoch [25–27] boli 

hodnoty ŠPS 0,08 g/g (namerané v laboratórnych modeloch USB 
pri 18–20 oC bez NL na prítoku); 0,14 g/g (v poloprevádzkovom USB 
modeli pri 13–15 oC s NL na prítoku) a 0,16 g/g (v poloprevádzkovom 
USB modeli pri 9–11 oC s NL na prítoku). 

Napriek extrémne vysokej zdržnej dobe prevažne granulovanej 
biomasy v USB reaktoroch, sú tieto hodnoty ŠPS mimoriadne nízke. 
Ak vypočítame ŠPS podľa rovnice 4 (výpočet podľa STN 756401; 
bližšie v [1]):

ŠPS = [0,6.(NL/BSK5+1)] – [(0,0432.F)/(1/ΘX+0,08.F)] (4)

potom 
– ŠPS pre T= 20 oC (F = 1,072 (T-15) = 1,42) a ΘX,teor.= 100 d vychádza 

0,49 g/g BSK5, t.j. cca 0,25 g/g CHSK;
– pre T = 20 oC a pre ΘX,teor.= 200 d vychádza ŠPS = 0,46 g/g BSK5 

(cca 0,23 g/g CHSK);
– a pre T = 20 oC a pre ΘX,teor.= 500 d vychádza ŠPS = 0,45 g/g BSK5, 

(cca 0,22 g/g CHSK). 
Je zrejmé, že ŠPS namerané v USB reaktore s anoxickou granu-

lovanou biomasou a metanolom nekorešponduje s výpočtom ŠPS 
overeným pre oxické/anoxické aktivované kaly a pre mestské odpa-
dové vody. 

Tento rozpor zvýrazňuje aj porovnanie energie uvoľnenej v disi-
milačnej reakcii, ktorá prioritne ovplyvňuje produkciu biomasy (čím 
vyššia energia, tým vyššia by mala byť produkcia biomasy). Podľa [31] 
sa pri oxidácii 1 mólu organického substrátu v oxických podmienkach 
s kyslíkom uvoľní 119 kJ. Pri oxidácii 1 mólu s N-NO3 (v anoxických 
podmienkach denitrifikáciou) sa uvoľní 112 kJ (len o 6 % menej) a pri 
oxidácii 1 mólu s N-NO2 (v anoxických podmienkach denitritáciou) sa 
uvoľní 132 kJ (dokonca o 11 % viac než pri oxickej oxidácii). 

Bližšie vysvetlenie týchto výsledkov nie je momentálne k dispozícii 
a bude im venovaná pozornosť v ďalších experimentoch. 

V každom prípade, nízke ŠPS je pozitívom daného procesu (čím 
nižšie ŠPS, tým menšia produkcia prebytočného kalu). V kontexte 
vysokých vekov kalu sú zaujímavé aj hodnoty organického podielu 
biomasy namerané ako strata žíhaním SŽ. Anaeróbne granulované 
inokulum malo SŽ 92 %. Denitritačná granulovaná biomasa mala SŽ 
počas celého experiment v rozsahu 79–85 % (bez tendencie k ďalšie-
mu poklesu). 

Prevažná väčšina granúl mala rozmer na úrovni 1–2 mm (pozn.: 
v experimentoch s granulovanou biomasou v USB reaktore určenom 
na denitrifikáciu N-NO3 na úrovni 20 mg/l boli hydraulické zaťaženia 
0,7–2,8 m3/m2.h a rozmery granúl boli až 3–5 mm [25–28]). 

Optimálna dávka organického substrátu (metanolu)
Pomer odstránenej CHSK k odstránenému N-NO2 počas celej doby 

experimentu (všetky etapy spolu) je na obr. 6. Namerané koncentrácie 
CHSK boli korigované o CHSK spôsobenú N-NO2 (dusitany sú v pod-
mienkach analýzy CHSK oxidované). Priemerná hodnota pomeru za 
celý experiment je 3,0 gCHSK/gNO2-N (v 1. etape 3; v 2. etape 3,2; v 3. eta-
pe 2,9). Ak do výpočtu tohto pomeru zahrnieme aj teoretickú CHSK 

v odtoku pochádzajúcu z rozloženej biomasy (1 g rozloženej biomasy 
je cca 1,4 g CHSK [1, 2]), potom priemerná hodnota pomeru za celý 
experiment vychádza 3,18 gCHSK/gNO2-N.

Závery/odporúčania
Denitritácia N-NO2 o koncentrácií na úrovni 1000 mg/l v USB reak-

tore s granulovanou biomasou sa potvrdila ako reálna technologická 
alternatíva. Denitritačná granulovaná biomasa spontánne vygranuluje 
z anaeróbneho granulovaného kalu ako inokula v priebehu 3 týž-
dňov. Pri dávkovaní metanolu ako externého organického substrátu 
sú maximálne zaťaženia Bv na úrovni 2,2 kgN-NO2/ m

3.d (pre teploty 
v reaktore 18–25 oC). 

Optimálne pH pre denitritáciu je v mierne alkalickej oblasti (nad 
8,4), pričom aj pH do 9,7 je stále akceptovateľné (ale pri pH nad 9 je 
vážne riziko zanášania reaktora a kalového lôžka anorganickými zra-
zeninami). Nevyhnutnou podmienkou pre denitritáciu takto vysokých 
koncentrácií N-NO2 s granulovanou biomasou je zavedenie recyklu 
vyčistenej vody (v experimentoch sa nastavil recirkulačný pomer tak, 
aby hydraulické zaťaženia v kalovom lôžku boli na úrovni 1 m3/m2.h). 
Recyklus okrem zvýšenia hydraulického zaťaženia prospešného pre 
rast granúl a distribúciu substrátu do kalového lôžka narieďuje N-NO2 
a metanol v substráte (cca 1 až 1,5dňové odstavenie recyklu malo za 
následok okamžitú inhibíciu procesu s potrebou niekoľkotýždňovej 
regenerácie biomasy). 

V USB reaktore sa vytvorí spontánna rovnováha biomasy bez 
potreby odberu prebytočného kalu (rast = rozklad + odtok). Koncen-
trácie granulovanej biomasy sa pri zaťaženiach Bv do 2,2 kgNO2-N/m3.d 
udržiavali v rozsahu 25–29 g/l. Priemerné koncentrácie NL v odtoku 
boli na úrovni 87 mg/l (35–210 mg/l), čo potvrdzuje, že nedochádza 
k vyplavovaniu granulovanej biomasy. Zaujímavým poznatkom, ktorý 
momentálne ešte nevieme úplne zdôvodniť, je priemerná špecifická 
produkcia biomasy za daných podmienok – jej hodnoty namerané 
na úrovni 0,03–0,055 gbiomasy/gCHSKmetanol na prítoku, resp. CHSKodstránená 
sú mimoriadne nízke (čo patrí medzi výhody uvedeného procesu). 
Priemerná hodnota odstránenej CHSKmetanol ku odstránenému N-NO2 
bola na úrovni 3–3,18 g/g.

Záverom je potrebné zdôrazniť: kombinácia procesov „nitritácia – 
denitritácia“ síce neprináša také ekonomické výhody ako „čiastočná 
nitritácia – Anammox“, ale dlhodobá (bežne viac ako rok trvajúca) 
kultivácia Anammox biomasy, resp. jej neúspešná kultivácia (podrobne 
napr. [24]) môžu byť racionálne dôvody pre uprednostnenie denitritácie. 
Doteraz dosiahnuté výsledky sú optimistické. V ďalších experimentoch 
bude pozornosť venovaná denitritácii s granulovanou biomasou pri 
teplotách nad 30 oC (príklad nevychladnutej kalovej vody). Okrem štan-
dardných parametrov procesu (ako sú uvedené aj v tomto príspevku) 
by mala byť pozornosť venovaná napr. aj reakcii denitritačnej biomasy 
na zmenu N-NO2 na N-NO3, napr. pri zmene podmienok, resp. biomasy 
(aj spontánnych) v predradenom nitritačnom reaktore. Odtok N-NO3 
namiesto N-NO2 znamená zastavenie Anammox procesu; reakcia gra-
nulovanej denitritačnej biomasy je otázna.

Poďakovanie: Príspevok vznikol s podporou projektu Vedeckej gran-
tovej agentúry VEGA č. 1/0818/12 Využitie granulovanej biomasy 
v procesoch biologického odstraňovania dusíka z odpadových vôd.
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Combination of nitritation – denitritation for the treatment of 
wastewater with low COD and high nitrogen concentration is in-
troduced. Experimental session is dealing with denitritation. The 
process was realized in an upflow USB reactor using anaerobic 
granular biomass as inoculum and methanol as an external organic 
substrate. Concentration of 1000 mg/l N-NO2 was denitrified, opti-
mum pH was 8,4. Effluent recycle was a basic condition for the pro-
cess (hydraulic loading of the reactor necessary for granulation was 
increased and the influent was diluted). Maximum loading was at 
the level of 2,2 kgN-NO2/m³ (at 18-25 °C). Specific biomass production 
was in the range 0,03–0,055 gbiomass/gCODmethanol and the ratio CODmethanol : 
N-NO2 was at the level of 3 – 3,18 g/g.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Krátko pred koncom minulého roka, 22. 
decembra 2012, skonal pán prof. Ing. Július 
Šoltész, CSc., jeden z našich najvýznamnej-
ších vodohospodárov, vynikajúci odborník 
v oblasti hydromeliorácií. Jeho rodina, 
priatelia, známi, kolegovia a žiaci sa s ním 
naposledy rozlúčili 3. januára 2013. 

Ani nie pred rokom redakcia VS prinies-
la podrobný profesionálny životopis prof. 
Ing. Júliusa Šoltésza, CSc., pri príležitosti 
jeho významného životného jubilea – 90. 
narodenín. S ľútosťou sme prijali správu, 
že ďalšie narodeniny už pán profesor 
osláviť nestihol. 

Profesor Šoltész sa narodil posledný 
deň roku 1921 v Jelšave. Vysokoškolské 
štúdium na SVŠT absolvoval s vyzname-
naním v roku 1951. Ešte pred ukončením 
vysokoškolského štúdia začal pôsobil na 
Katedre hydromeliorácií SvF ako asis-
tent, neskôr ako odborný asistent. V roku 
1959 obhájil na VUT v Brne kandidátsku 
dizertačnú prácu, v roku 1960 bol meno-
vaný docentom a v roku 1965 riadnym 
profesorom SVŠT. Dlhé roky pôsobil vo 
funkcii vedúceho katedry a zastával aj 
funkciu prodekana fakulty pre vedecko-
-výskumnú oblasť.

Významným podielom formoval štúdium 
množstva inžinierov v odbore vodné hos-
podárstvo, najmä v špecializácii závlahové 
a odvodňovacie stavby. Pán profesor bol nielen 
vynikajúcim odborníkom, ale aj vynikajúcim 
pedagógom. Okrem svojej alma mater pôsobil 
aj na SPU v Nitre a VŠE v Bratislave. 

Bol predsedom komisie pre štátne záve-
rečné skúšky na SvF SVŠT, ČVUT v Prahe 
a členom pre VUT Brno a VŠP v Nitre. Bol tiež 
členom komisie pre obhajoby kandidátskych 
a doktorských dizertačných prác. Okrem 
bohatej pedagogickej práce sa angažoval aj 
v organizovaní vedy: bol podpredsedom Slo-
venskej spoločnosti pre mechaniku pri SAV, 
členom pracovnej skupiny pri ČSAV, členom 
lexikálnej skupiny ES pri SAV, členom odboru 

a sekcie ČSAV. Pôsobil ako člen viacerých 
vedeckých rád, technicko-ekonomických 
a výrobných komisií.

Pozoruhodná a záslužná je aj publikačná 
činnosť pána profesora Šoltésza. Je auto-
rom a spoluautorom viacerých odborných 
knižných publikácií, vysokoškolských 
učebníc a náučných slovníkov. Publikoval 
viac ako 90 pôvodných vedeckých a od-
borných prác. Práca prof. Šoltésza nebola 
len akademická. Jeho významný prínos 
pre prax sa prejavil pri riešení mnohých 
projektov hydromelioračných stavieb 
na Slovensku, či už vo pozícii experta, 
oponenta alebo koncepčného odborníka 
pre odvodňovacie a závlahové systémy. 
Výsledky celoživotnej práce prof. Šoltésza 
sa tak zaradili k zlatému fondu vodného 
hospodárstva na Slovensku. 

Odchod pána profesora Ing. Júliusa 
Šoltésza nás zarmútil, budeme na neho 
spomínať vždy s úctou a vďakou. Za jeho 
priateľov, kolegov a žiakov a za celú vodo-
hospodársku obec vyslovujeme jeho rodine 
úprimnú a hlbokú sústrasť. 

Oľga Majerčáková
Juraj Majerčák

Za profesorom 
Júliusom Šoltészom
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Dlhodobá prevádzka UASB 
reaktorov na spracovanie 
surového glycerínu
Miroslav Hutňan, Nina Kolesárová, Igor Bodík

Klúčová slova
bionafta – bioplyn – surový glycerín – UASB reaktor

Souhrn
Príspevok prezentuje výsledky anaeróbneho spracovania surové-

ho glycerínu, vedľajšieho produktu výroby bionafty, v laboratórnom 
UASB reaktore. Pri spracovaní neriedeného glycerínu v UASB re-
aktore bolo dosiahnuté maximálne zaťaženie približne 6,5 kg/m3.d, 
avšak pri koncentrácii rozpustených anorganických solí približne 
30 g/l prišlo k inhibícii procesu a reaktor skolaboval. Preto sme pri 
ďalšom nábehu a prevádzke UASB reaktora pristúpili k riedeniu 
glycerínu. Surový glycerín upravený aciduláciou bol vhodným 
substrátom pre spracovanie v UASB reaktore v nariedenej forme. 
Pri objemovom zaťažení do 12 kg/m3.d (CHSK) bola sledovaná veľmi 
dobrá účinnosť odstraňovania CHSK, stabilná produkcia bioplynu 
a vysoký podiel metánu v bioplyne. Prevádzka UASB reaktora s rie-
denou g-fázou ukázala, že tento materiál môže byť dlhodobo anae-
róbne spracovávaný ako jediný substrát a okrem dusíka a fosforu 
nevyžaduje dávkovanie žiadnych ďalších nutrientov. Okrem toho 
v práci diskutujeme problémy granulácie suspendovanej biomasy 
v UASB reaktore a problémy spracovania glycerínu s obsahom 
vyšších mastných kyselín.

u

Úvod
Z dôvodu vyčerpávania zásob fosílnych zdrojov rastie v posled-

nom desaťročí snaha o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Im-
plementácia biopalív do infraštruktúry dopravného sektora ako aj 
obnoviteľných zdrojov do energetiky je v súčasnej dobe zakotvená 
v medzinárodných aj národných právnych normách a politických 
programoch väčšiny vyspelých krajín. Smernica Európskeho parla-
mentu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov určila 
20 %-ný celkový podiel energií z obnoviteľných zdrojov a 10 %-ný 
podiel pre obnoviteľné zdroje v doprave do roku 2020. Pre Slovenskú 
republiku bol stanovený národný cieľ podielu energie z obnoviteľných 
zdrojov do r. 2020 na 14 %. Bionafta a bioetanol predstavujú jedinú 
reálnu možnosť ako v blízkej budúcnosti nahradiť fosílne palivá v do-
prave. Náhrada palív v doprave predstavuje zvýšenú potrebu výroby 
biopalív aj v podmienkach SR a ČR.

Bionafta je kvapalné palivo na báze metylesterov a v súčasnosti sa 
vyrába prevažne zásadito katalyzovanou transesterifikáciou olejov 
alebo tukov s metanolom. Z procesu výroby bionafty vychádza ako 
vedľajší produkt surový glycerín (g-fáza). Ak by bol tento vedľajší 
produkt ekonomicky využitý, samotná produkcia bionafty by sa stala 
konkurencie schopnejšou a rozšírenejšou. 

G-fáza je ťažšia viskózna kvapalná fáza, ktorá pozostáva prevažne 
z glycerínu. Vo všeobecnosti na 100 kilogramov bionafty vznikne 
približne 10 kilogramov surového glycerínu. Povaha g-fázy je rôzna 
v závislosti od suroviny, z ktorej pochádza, a na procese výroby bio-
nafty. Surový glycerín, ktorý vznikne po transesterifikácii gravitač-
ným oddelením od metylesterov, obsahuje približne 55 % glycerínu, 
12–16 % alkálií, prevažne vo forme alkalických mydiel a hydroxidov, 
15–18 % metanolu a 2–3 % vody [1]. Obsahuje aj množstvo ďalších 
prvkov ako vápnik, horčík, fosfor alebo síru [2]. Niektoré prvky sa 
kumulujú v g-fáze vplyvom spracovania oleja transesterifikáciou 
(najmä sodík respektíve draslík pochádzajúci z katalyzátora). Táto 
surovina môže byť ďalej upravovaná a dočisťovaná. Purifikačný proces 
sa obvykle začína neutralizáciou minerálnymi kyselinami (najčastejšie 
kyselinou fosforečnou alebo chlorovodíkovou), pri ktorej sa oddelia 
vyššie mastné kyseliny (tzv. acidulácia). Následne sa odstráni voda 
a metanol a vznikne surový glycerín s obsahom glycerínu približne 
80 %. Sofistikovanejšími procesmi, ako sú destilácia, membránová 
filtrácia, extrakcia alebo adsorbcia, sa môže surový glycerín ďalej 
purifikovať na čistotu vyše 99 % [3]. Aplikácie čistého glycerínu sú 
široké, najmä v kozmetickom a potravinárskom priemysle, avšak pu-

rifikácia g-fázy na potrebnú kvalitu je veľmi nákladná a pre menších 
producentov ekonomicky nevýhodná [4–6].

Reálnu hodnotu surového glycerínu z výroby bionafty je možné 
odhadnúť len ťažko. V momentálnej situácii kolísajúcich cien na 
základe rastúcej produkcie, ale aj rýchlo sa rozvíjajúcich aplikácií, 
status tohto vedľajšieho produktu časovo aj regionálne osciluje medzi 
výhodne predajnou surovinou a nevítaným odpadom, ktorý je nutné 
likvidovať [7, 8]. Pre nadbytok surového glycerínu na trhu a v snahe 
zvýšiť konkurencie schopnosť bionafty sa hľadajú rôzne alternatívy 
na zhodnotenie tohto vedľajšieho produktu. Skúmajú sa možnosti ako 
spaľovanie, kompostovanie, výroba krmiva pre zvieratá [9], termo-che-
mická premena [10, 11] a biologická konverzia [12].

V posledných rokoch sa viacero výskumných kolektívov zameralo 
na možnosť anaeróbneho spracovania g-fázy s cieľom produkcie 
bioplynu [13–16]. Doterajšie skúsenosti s anaeróbnym spracovaním 
surového glycerínu naznačili určité špecifické požiadavky a inhibičné 
vplyvy, ktoré je nutné zohľadniť. Problémy spôsobuje vysoká koncen-
trácia anorganických solí v g-fáze, ktoré pochádzajú z katalyzátora 
z výroby bionafty. Tieto soli sa môžu akumulovať v reaktore a nega-
tívne vplývať na aktivitu metanogénnych mikroorganizmov. Inhibičný 
vplyv solí sa vzhľadom na nízku koncentráciu nemusí prejaviť pri jed-
norazových vsádzkových experimentoch [17–19]. Zabrániť inhibícii 
je možné nariedením solí v g-fáze pomocou väčšieho množstva vody 
[20, 21] alebo vďaka kofermentácii malého podielu surového glycerínu 
s inými substrátmi [15, 22, 23]. V niektorých prípadoch boli soli pred 
anaeróbnym spracovaním g-fázy odstránené pomocou predúpravy 
[24]. Keďže akumulácia solí z g-fázy v reaktore je postupná a závisí 
od zloženia surového glycerínu aj od zaťaženia reaktora, nemusí sa 
prejaviť inhibičný vplyv ani po niekoľkých mesiacoch prevádzky [14]. 
Pri postupnej aklimatizácii mikroorganizmov môže biomasa tolerovať 
aj relatívne vysoké koncentrácie.

Špecifickou požiadavkou je v prípade spracovania g-fázy nutnosť 
pridávania nutrientov (najmä amoniakálneho dusíka), pretože ich 
koncentrácia v substráte nie je dostačujúca. Pri všetkých spomína-
ných štúdiách, zameraných na samostatné spracovanie g-fázy, boli 
nutrienty (dusík, fosfor, v niektorých prípadoch aj mikronutrienty) 
pridávané. V prípade kofermentácie boli nutrienty dodávané vďaka 
ko-substrátom [17, 23, 25].

Z literárneho prehľadu vyplýva, že väčšina prác študujúcich ana-
eróbny rozklad g-fázy ju používala ako ko-substrát pri spracovaní 
ďalších, zväčša majoritných substrátov. Z našich skúseností vyplýva, 
že tam, kde sa g-fáza produkuje, nie je často k dispozícii iný vhodný 
ko-substrát. Preto bolo ťažisko nášho výskumu zamerané na anaeróbne 
spracovanie g-fázy ako jediného substrátu. Na našom pracovisku boli 
uskutočnené laboratórne aj poloprevádzkové štúdie samostatného 
spracovania surového glycerínu v miešaných reaktoroch, ktoré preu-
kázali jeho veľmi dobrú anaeróbnu rozložiteľnosť a vysokú špecifickú 
produkciu bioplynu, pričom sa ukázala limitácia procesu pri vyšších 
koncentráciách anorganických solí v kalovej vode [26, 27]. Na zvýše-
nie efektívnosti anaeróbneho spracovania bol použitý UASB reaktor. 

Použité materiály a metódy 
Surový glycerín bol spracovávaný v laboratórnych UASB reaktoroch 

s objemom 3,7 litra, ktoré pracovali so suspendovanou resp. granu-
lovanou biomasou. Teplota pri prevádzke reaktorov bola udržiavaná 
v mezofilnej oblasti (37 ºC). Reaktory boli miešané len vznikajúcim 
bioplynom, prípadne pomalým pohybom zabudovaného manuálneho 
miešadla.

Pri dlhodobej prevádzke laboratórnych modelov boli použité rôzne 
druhy g-fázy, ktorých vybrané charakteristiky sú uvedené v tab. 1. 
Prvé dve g-fázy boli gravitačne oddelené od surovej bionafty bez ďalšej 
úpravy a obsah glycerínu v nich dosahoval približne 55 %. Zvyšné 

Parameter CHSK
(g/l)

Ncelk
(mg/l)

Pcelk
(mg/l)

pH Hustota
(kg/m3)

RAS
(g/l)

G-fáza 1 1600 2060 720 10,4 1052 21,3

G-fáza 2 1600 1600 750 13,3 1039 100

G-fáza 3 1200 1413 2920 2,95 1180 19,9

G-fáza 4 1150 700 40 6,35 1039 40

G-fáza 5 1230 1130 170 4,04 1141 55

G-fáza 6 1300 1600 36 6,17 1255 66

Tab. 1. Vybrané charakteristiky rôznych druhov surového glycerínu, 
ktoré boli použité ako substrát v UASB reaktoroch
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g-fázy boli vo výrobnom procese upravené pomocou acidulácie a ob-
sah glycerínu v nich bol okolo 80 %.

Surový glycerín bol dávkovaný do reaktora v neriedenom alebo 
riedenom stave. Z dôvodu, že použitý typ vysokovýkonného reaktora 
potrebuje určité hydraulické zaťaženie a nízke dávky surového gly-
cerínu ho nemôžu zabezpečiť, sme v prípade spracovania neriedenej 
g-fázy do modelu zaradili recirkuláciu (obr. 1). Na externú recirkuláciu 
kalovej vody bola inštalovaná nádoba s aktívnym objemom 300 ml, do 
ktorej sa dávkoval substrát jeden- až trikrát za deň. Pri jej maximálnej 
dennej dávke 15 ml bol glycerín riedený približne 20-násobne. Zdržné 
doby recirkulačného prúdu v UASB reaktore boli 24 h (reaktor so 
suspendovanou biomasou) resp. 8 h (reaktor s granulovanou bioma-
sou). Rovnako v UASB reaktore na spracovanie riedenej g-fázy bola 
zdržná doba 8 h.

Počas prevádzky laboratórnych modelov boli sledované parametre 
ako rozpustená CHSK (chemická spotreba kyslíka), koncentrácia 
NMK (nižšie mastné kyseliny), RAS (rozpustené anorganické soli), 
N-NH4, P-PO4, pH a množstvo a zloženie vyprodukovaného bioplynu. 
Analytické stanovenia boli vykonávané vo filtrovanej vzorke kalovej 
vody podľa štandardných metód [28]. Pri stanovení obsahu celkových 
NMK sme využili trojbodovú titráciu podľa Kappa [29]. Koncentrácia 
nižších mastných kyselín je vyjadrená ako ekvivalent kyseliny octovej. 
Zloženie bioplynu bolo stanovované pomocou analyzátora GA 2000 
Plus (Geotechnical Instruments, UK).

Spracovanie g-fázy so suspendovanou biomasou
Na inokuláciu prvého UASB reaktora bol použitý anaeróbne stabi-

lizovaný kal z komunálnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Devínska 
Nová Ves (70,83 g kalu, strata žíhaním (SŽ) 54,7 %). Pri nábehu UASB 
reaktora so suspendovanou biomasou sme začali s dávkou glycerínu 
3 ml, čo zodpovedá objemovému zaťaženiu približne 1,3 kg/m3.d 
(CHSK). Bola pridávaná g-fáza 1 (viď tab. 1) v neriedenom stave 
a technologické zapojenie reaktora zobrazuje obr. 1. Dávka surového 
glycerínu bola postupne zvyšovaná (obr. 2) a maximálne dosiahnuté 
objemové zaťaženie bolo 4,32 kg/m3.d (CHSK) pri dennej dávke g-
-fázy 10 ml. Vzhľadom na nedostatok dusíka v g-fáze sme začali 
po približne troch týždňoch prevádzky sporadicky pridávať NH4Cl 
(dávky N-NH4 boli 80 resp. 160 mg). Priemerná koncentrácia P-PO4 
v reaktore za sledované obdobie bola 51,3 mg/l a fosfor ako nutrient 
nebolo potrebné dávkovať.

Priemerná špecifická produkcia bioplynu bola 0,73 l na ml surového 
glycerínu, čo je pomerne vysoká produkcia. Aj keď sa na sledovaných 
parametroch v UASB reaktore neprejavovali žiadne problémy prevádz-
ky reaktora (koncentrácia CHSK a NMK, pH, viď obr. 3 a 4), musíme 
konštatovať, že UASB reaktor nie je veľmi vhodným typom reaktora 
na spracovanie surového glycerínu pri inokulácii suspendovaným 
anaeróbnym kalom. Sporadicky prichádzalo k flotovaniu biomasy, 
čo je v plnoprevádzkovom reaktore ťažko riešiteľná situácia. Olejovité 
súčasti substrátu sa zrejme sorbovali na vločky suspendovaného kalu 
a kal bol vynášaný k hladine. Opakovaná flotácia kalu pri zaťažení 
4,32 kg/m3.d komplikovala anaeróbne spracovanie g-fázy a prevádzka 
reaktora so suspendovanou biomasou musela byť ukončená. Špeci-
fické vlastnosti použitého substrátu spôsobili, že v UASB reaktore sa 
nepodarilo vykultivovať granulovanú biomasu.

Spracovanie neriedenej g-fázy  
s granulovanou biomasou

Vzhľadom na to, že inokulácia UASB reaktora so suspendovanou 
biomasou sa pri spracovaní surového glycerínu ukázala ako nevhodná 
pre flotáciu suspendovanej biomasy, bola v ďalších experimentoch 
použitá granulovaná biomasa. Na inokuláciu druhého UASB reaktora 
bola použitá zmes anaeróbneho granulovaného kalu z IC reaktora zo 
spracovania odpadových vôd z výroby bioetanolu a z papierenskej 
výroby. Celkové dodané množstvo granulovaného kalu bolo 181,5 g 
(sušiny). Reaktor bol doplnený vodovodnou vodou. Pri spracovaní 
neriedeného surového glycerínu s granulovanou biomasou bola po-
užitá rovnaká schéma ako pri inokulácii suspendovanou biomasou 
(obr. 1). Ako substrát boli použité g-fázy 1 (počiatočných 220 dní) a 2. 

Priebeh dávkovania neriedeného surového glycerínu a špecifická 
produkcia v litroch bioplynu na ml glycerínu po dobu 450 dní je uve-
dená na obr. 5. Produkcia bioplynu zodpovedala jednotlivým dávkam 
glycerínu a ich zvyšovaniu. Nábeh reaktora sa začal s dávkou g-fázy 
5 ml, čo zodpovedalo objemovému zaťaženiu 2,16 kg/m3.d (CHSK), 
a táto dávka bola postupne zvyšovaná. Priebeh vývoja operačných 
parametrov pri spracovaní neriedenej g-fázy v UASB reaktore s gra-
nulovaným kalom dokumentujú obr. 6–8. Pri maximálnom dosiahnu-

Obr. 1. Schéma laboratórneho UASB reaktora na anaeróbne spra-
covanie neriedeného surového glycerínu

Obr. 2. Zaťaženie a špecifická produkcia bioplynu v laboratórnom 
UASB reaktore pri spracovaní neriedeného surového glycerínu so 
suspendovanou biomasou

Obr. 3. Priebeh koncentrácie CHSK a NMK v kalovej vode UASB re-
aktora pri spracovaní neriedenej g-fázy so suspendovanou biomasou

Obr. 4. Priebeh pH a koncentrácie N-NH4  v kalovej vode UASB reak-
tora pri spracovaní neriedenej g-fázy so suspendovanou biomasou
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tom objemovom zaťažení 6,49 kg/m3.d (pri dávke g-fázy 15 ml) bola 
priemerná špecifická produkcia bioplynu 0,82 litra na ml surového 
glycerínu. Vzhľadom na nízky obsah nutrientov boli počas dlhodobej 
prevádzky sporadicky pridávané malé množstvá NH4Cl a KH2PO4 
vo forme roztokov. Na mililiter pridanej g-fázy bolo nadávkovaných 
1,3 mg N-NH4 a 0,02 mg P-PO4.

Až do 440-teho dňa prevádzky reaktora prebiehali procesy anae-
róbnej degradácie uspokojivo. Príležitostné nárasty parametrov CHSK 
a NMK v kalovej vode boli odvrátené dočasným znížením dávky 
(obdobie okolo dní 240 a 320). Nemali však za následok zhoršenie 
činnosti reaktora ani výraznejšie zníženie produkcie bioplynu. Ako 
vidieť na obr. 5, špecifická produkcia bioplynu sa postupne zvyšovala 
a bola vyššia pri vyššom zaťažení. Tento nárast je možné vysvetliť 
postupnou adaptáciou anaeróbnej biomasy na daný substrát, ale aj 
lepším kontaktom biomasy so substrátom vďaka homogenizácii ob-
sahu reaktora vplyvom zvýšenej produkcie bioplynu. 

Okolo 440-teho dňa prevádzky došlo k náhlej zmene v činnosti 
reaktora. Prudký nárast koncentrácie NMK a rozpustenej CHSK bol 
sprevádzaný zvýšením pH v reaktore a činnosť anaeróbnych mikroor-
ganizmov sa zastavila. Obnoveniu procesov už nepomohlo zastavenie 
dávkovania, zníženie pH pomocou 1-molárnej HCl, výmena kalovej 
vody ani premytie granulovaného kalu vodou. Predpokladáme, že po-
čiatočný impulz kolapsu reaktora bol spôsobený inhibičným vplyvom 
RAS, ktorých koncentrácia dosiahla v záverečnej fáze takmer 30 g/l. Ako 
bolo spomínané v úvode, soli prítomné v surovom glyceríne pochádzajú 
z katalyzátora (v tomto prípade hydroxidu draselného), použitého pri 
transesterifikácii. Pri spracovaní neriedeného surového glycerínu sa tie-
to soli postupne akumulovali v anaeróbnom reaktore (viď obr. 8). Nárast 
koncentrácie RAS v reaktore bol spočiatku pomalý, dávkovanie g-fázy 2 
(s obsahom RAS 100 g/l) od 220-teho dňa prevádzky ho však urýchlilo. 
Pri znížení zaťaženia od dňa 320 sa akumulácia znovu spomalila, ale 
zvyšovanie zaťaženia v poslednej fáze spôsobilo dosť dramatický nárast 
koncentrácie RAS, čo pravdepodobne vyvolalo skolabovanie procesov.

Spracovanie riedenej g-fázy s granulovanou biomasou
V treťom UASB reaktore bol ako inokulum použitý anaeróbny 

granulovaný kal z IC reaktora zo spracovania odpadových vôd z vý-
roby bioetanolu, so sušinou 135 g/l a SŽ 93 %. Reaktor bol naplnený 
1,5 litrom kalu a doplnený vodovodnou vodou.

Vzhľadom na to, že pri dávkovaní neriedenej g-fázy do UASB reak-
tora došlo ku kolapsu procesu, pravdepodobne na základe akumulácie 
solí v reaktore, logickým krokom k potlačeniu inhibície bolo nariede-
nie substrátu. Dávka surového glycerínu bola v 10-litrovom zásobníku 
pred vstupom do reaktora podľa potreby nariedená vodovodnou 
vodou a pomocou peristaltického čerpadla bol udržiavaný prietok 
6 l/d (zdržná doba 14,8 h). Recyklus nebol potrebný a v závislosti na 
zaťažení reaktora bola g-fáza nariedená 1000 až 125-krát. Počas dlho-
dobej prevádzky laboratórneho modelu spracujúceho riedený glycerín, 
ktorého schéma je znázornená na obr. 9, boli použité g-fázy 2 až 6 
(tab. 1). Podobne ako pri dávkovaní neriedeného surového glycerínu, 
bol nízky obsah nutrientov v g-fáze kompenzovaný pridávaním men-
šieho množstva NH4Cl a KH2PO4 k nariedenému substrátu. V prípade 
dávkovania kyslých g-fáz bolo nutné udržiavať pH v optimálnej oblasti 
pomocou pridávania NaHCO3. Na rozdiel od spracovania neriedenej 
g-fázy nedochádzalo k akumulácii solí v reaktore.

Nábeh UASB reaktora začal s dávkovaním g-fázy 2, ktorá bola 
v procese výroby bionafty gravitačne odseparovaná bez ďalšej úpravy. 

Obr. 5. Zaťaženie a špecifická produkcia bioplynu v laboratórnom 
UASB reaktore pri spracovaní neriedenej g-fázy s granulovanou 
biomasou

Obr. 6. Priebeh koncentrácie CHSK a NMK v kalovej vode UASB 
reaktora s granulovanou biomasou pri spracovaní neriedenej g-fázy

Obr. 7. Priebeh koncentrácie N-NH4  a P-PO4 v kalovej vode UASB 
reaktora s granulovanou biomasou pri spracovaní neriedenej g-fázy

Obr. 8. Priebeh vývoja pH a RAS v UASB reaktore s granulovanou 
biomasou pri spracovaní neriedenej g-fázy

Obr. 9. Schéma laboratórneho UASB reaktora na anaeróbne spra-
covanie riedeného surového glycerínu
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Najvyššia dávka dosiahla 9 ml/d, čo odpovedalo objemovému zaťaže-
niu 3,9 kg/m3.d (CHSK). Priebeh dávkovania a špecifická produkcia 
bioplynu je na obr. 10 a priebeh parametrov CHSK a NMK v odtoku 
na obr. 11. Z obr. 10 je zrejmé, že špecifická produkcia bioplynu bola 
nepravidelná a pomerne nízka, čo bolo spôsobené najmä nerovno-
merným prítokom substrátu do reaktora. Po nariedení tejto g-fázy 
vodou totiž vznikali mydelnaté zrazeniny, ktoré upchávali hadičky 
vedúce cez peristaltické čerpadlo, a do reaktora sa nedostalo pláno-
vané množstvo substrátu. Nebolo možné dosiahnuť vyššie zaťaženie 
reaktora a tento typ g-fázy sa ukázal byť nevyhovujúci pri aktuálnom 
zapojení reaktora. Dá sa predpokladať, že v reálnej prevádzke by sa 
problémy s upchávaním prívodu do reaktora nemuseli vyskytovať.

Pri dávkovaní riedeného surového glycerínu do laboratórneho 
UASB reaktora sa prejavili vhodnejšie g-fázy, ktoré boli v procese vý-
roby bionafty upravené pomocou acidulácie (g-fázy 3–6). Neobsahujú 
také množstvo vyšších mastných kyselín ako neupravovaná g-fáza 
a pri riedení vodou nevytvárajú problematické mydelnaté zrazeniny. 
Navyše, spracovanie takejto g-fázy je z praktického hľadiska reálnej-
šie. Vo veľkých závodoch, ktoré vyrábajú bionaftu, je odstraňovanie 
vyšších mastných kyselín zo surovej g-fázy pomocou acidulácie sú-
časťou technologického procesu. Opätovne sa tak získava významné 
množstvo suroviny.

Priebeh zaťaženia a špecifickej produkcie bioplynu pri spracovaní 
acidulovanej g-fázy dokumentuje obr. 12. Obsah metánu v bioplyne 
bol pomerne vysoký počas celej prevádzky a dosahoval priemerne 
70 %. Špecifická produkcia bioplynu sa pri postupnom zvyšovaní 
zaťaženia (dni 1–350) významnejšie nemenila a dosiahla priemerne 
0,51 litra na ml pridanej g-fázy. Je to nižšia hodnota, ako pri prevádzke 
UASB reaktora s neriedenou g-fázou v prípade inokulácie suspendo-
vanou aj granulovanou biomasou. Súvisí to najmä s tým, že g-fáza po 
acidulácii neobsahuje také množstvo vyšších mastných kyselín, ktoré 
majú podstatne vyššiu špecifickú produkciu bioplynu ako glycerín. 
Pri prepočítaní na gram CHSK boli špecifické produkcie z neriedenej 
neacidulovanej g-fázy v UASB reaktore 0,46 l/g CHSK pri použití 
suspendovaného kalu a 0,51 l/g CHSK pri inokulácii granulovanou 
biomasou. Pri riedenej acidulovanej g-fáze bola špecifická produkcia 
bioplynu 0,43 l/g CHSK. O niečo nižšia produkcia pri spracovaní rie-
denej g-fázy mohla byť spojená s únikom nespracovanej časti CHSK 
do odtoku, ktorá v prípade dávkovania neriedenej g-fázy zostávala 
v reaktore a mohla sa rozložiť počas nasledujúcich dní. Po prepočte 
špecifickej produkcie na metán a na normálne podmienky (teplota 
0 °C, tlak 101 kPa) boli hodnoty v rozsahu 0,27–0,31 litra CH4 na 
gram CHSK.

Koncentrácie CHSK a NMK (obr. 13) v odtoku z UASB reaktora pri 
spracovaní riedenej acidulovanej g-fázy dokumentovali veľmi dobrú 
účinnosť anaeróbnej degradácie počas zvyšovania zaťaženia, keďže 
sa ich hodnoty nezvyšovali. Maximálne objemové zaťaženie dosiahlo 
15,83 kg/m3.d (CHSK) pri dennej dávke g-fázy 48 ml. Pri tomto zaťaže-
ní však procesy neboli dostatočne stabilné a UASB reaktor vykazoval 
známky preťaženia. Okolo dňa 360, po zvýšení zaťaženia, klesla pro-
dukcia bioplynu, prudko sa zvýšili koncentrácie CHSK a NMK a hod-
nota pH klesla pod 4,5. Preto sme dočasne znížili zaťaženie a zvýšili 
dávku NaHCO3, kým sa parametre stabilizovali. Pri ďalšom pokuse 
zvýšiť zaťaženie na 15,83 kg/m3.d sa situácia zopakovala a znovu sme 
museli zaťaženie znížiť. Preto sme za optimálnu hodnotu zaťaženia 
navrhli 12 kg/m3.d.

Obr. 10. Objemové zaťaženie a špecifická produkcia bioplynu v labo-
ratórnom UASB reaktore s granulovanou biomasou pri spracovaní 
riedenej neacidulovanej g-fázy

Obr. 11. Priebeh koncentrácie CHSK a NMK v kalovej vode UASB 
reaktora s granulovanou biomasou pri spracovaní riedenej neaci-
dulovanej g-fázy

Obr. 12. Objemové zaťaženie, špecifická produkcia bioplynu a množ-
stvo odtoku z reaktora pridané do substrátu počas spracovania 
riedených acidulovaných g-fáz v laboratórnom UASB reaktore 
s granulovanou biomasou

Obr. 13. Priebeh koncentrácie CHSK a NMK v kalovej vode UASB 
reaktora s granulovanou biomasou pri spracovaní riedených aci-
dulovaných g-fáz

Obr. 14. Priebeh pH a dávkovanie NaHCO3 v UASB reaktore s gra-
nulovanou biomasou pri spracovaní riedených acidulovaných g-fáz
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Vzhľadom na to, že g-fázy po acidulácii boli kyslé, bolo nutné udr-
žiavať pH v optimálnej oblasti pomocou pridávania NaHCO3. Priebeh 
pH a denné dávky NaHCO3 sú znázornené na obr. 14. Dávkovanie 
nutrientov (dusíka a fosforu) bolo upravované v závislosti od zloženia 
g-fáz a monitorovania koncentrácií dusíka a fosforu v kalovej vode. Na 
dosiahnutie optimálnej koncentrácie nutrientov pre činnosť anaerób-
nych mikroorganizmov bolo v závislosti od charakteru jednotlivých 
dávkovaných g-fáz potrebné pridávať N-NH4 v rozsahu 14,7–15,8 g/l 
g-fázy a deficitné množstvo P-PO4 bolo 0–2,6 g/l g-fázy. Dávky hydro-
génuhličitanu aj nutrientov v substráte boli vo viacerých prípadoch 
vyššie, aby sme mali istotu, že ich nedostatok nebude pôsobiť inhi-
bične. V prípade stabilnej prevádzky by zrejme postačovali aj nižšie 
koncentrácie v substráte. V reálnej prevádzke bude optimalizácia 
dávkovania týchto činidiel dôležitá nielen z hľadiska stability procesu, 
ale aj z ekonomického hľadiska. Prevádzka UASB reaktora ukázala, 
že g-fáza môže byť dlhodobo anaeróbne spracovávaná ako jediný 
substrát a okrem dusíka a fosforu nevyžaduje dávkovanie žiadnych 
ďalších nutrientov.

Pri najvyššom dosiahnutom objemovom zaťažení 15,83 kg/m3.d 
bolo riedenie g-fázy v dávkovacom zásobníku približne 125-násobné. 
Výhodou riedenia je bezproblémové spracovanie g-fázy s vysokou 
účinnosťou odstraňovania CHSK, ako aj pomerne nízka koncentrácia 
solí v odtoku (do 1,5 g/l). Táto koncentrácia nie je príliš vysoká ani pre 
vypúšťanie do kanalizácie, ani pre následné aeróbne dočistenie, či už 
samostatné, alebo s ďalšími odpadovými vodami. Napriek tomu však 
v praxi takéto riedenie nie je reálne ani z hľadiska množstva vznika-
júcich odpadových vôd, ani z hľadiska použitia veľkého množstva 
čistej riediacej vody. Navyše by vysoké riedenie g-fázy malo veľké 
energetické nároky na ohrev riediacej vody na mezofilné podmienky.

Z dôvodu zníženia množstva riediacej aj odpadovej vody sme tes-
tovali aj možnosť riedenia g-fázy odtokom z UASB reaktora. Riedením 
odtokom bola vlastne modelovaná vnútorná recirkulácia v UASB 
reaktore. V prípade, že by sme riediacu vodu úplne nahradili odtokom 
z reaktora, by došlo z dôvodu akumulácie solí k rovnakým problémom 
ako pri spracovaní neriedenej g-fázy. Preto sme sa zamerali na možnosť 
čiastočného riedenia g-fázy odtokom z UASB reaktora a vodovodnou vo-
dou v takom pomere, aby soľnosť ešte nepredstavovala inhibičné riziko 
pre prebiehajúce anaeróbne procesy. Na základe dostupných informácií 
a predchádzajúcich skúseností sa domnievame, že by koncentrácia solí 
v reaktore nemala prekročiť 10–15 g/l. G-fáza použitá ako substrát v po-
slednej fáze prevádzky UASB reaktora (g-fáza 6) obsahovala 66 g/l RAS. 
Aby pri zaťažení 12 kg/m3.d odporúčaná koncentrácia RAS v reaktore 
nebola prekročená, bolo by potrebné pridávať minimálne 5-krát toľko 
čistej vody, aká je dávka g-fázy (tj. 150 ml vody denne). V prípade zmeny 
zaťaženia alebo typu g-fázy by bolo samozrejme nutné toto riedenie pre-
hodnotiť. Keďže dávka g-fázy spolu s riediacou vodou by nezabezpečili 
potrebné hydraulické zaťaženie (vzostupnú rýchlosť) UASB reaktora, 
toto by bolo zabezpečené recirkuláciou odtoku z reaktora. 

Ako je možné vidieť z obr. 12, podiel výstupu z reaktora k riediacej 
vode bol postupne zvyšovaný z približne 17 % (1 l odtoku na deň) 
až po 67 % (4 l/d), celkový prietok cez UASB reaktor však zostával 
konštantný. Pridávanie odtoku do substrátu spočiatku stimulovalo 
produkciu bioplynu. Mohlo to byť spôsobené miernym zvyšovaním 
CHSK substrátu zostatkovou CHSK z odtoku (ktorá nebola započítaná 
do zaťaženia reaktora). Pri zvyšovaní podielu odtoku sa však špecifická 
produkcia bioplynu už nezvyšovala a mierne vzrástla CHSK aj NMK 
v reaktore (obr. 13). Procesy anaeróbnej degradácie prebiehali naďalej, 
ale UASB reaktor bol pravdepodobne mierne preťažený z dôvodu 
rastúceho zaťaženia. Koncentrácia RAS pri pridávaní odtoku do sub-
strátu postupne rástla a v závere prevádzky reaktora dosiahla 10,3 g/l, 
čo by však nemalo mať výraznejší inhibičný vplyv. Pri podiele odto-
ku v substráte vyššom než 4 l/d spôsobovalo problémy upchávanie 
hadičiek na prítok substrátu do reaktora a prevádzka laboratórneho 
UASB reaktora bola problematická. Ako už bolo spomínané, v reál-
nych podmienkach by sa takýto problém pravdepodobne neobjavil.

Pri nábehu UASB reaktora bolo pridané približne 1,5 l granulované-
ho kalu so sušinou 135 g/l, teda spolu 202,5 g kalu. Počas dlhodobej 
prevádzky sa objem kalového lôžka zvýšil na približne 2,6 l, koncen-
trácia kalu sa však výrazne znížila na cca 60 g/l (SŽ 90 %). Biomasa 
vytvorila väčšie, svetlejšie granuly a po 530-tich dňoch dávkovania 
surového glycerínu bolo celkové množstvo granulovaného kalu v re-
aktore približne 220 g. Nárast množstva kalu v kalovom lôžku bol 
teda iba 17,5 g. Celkové množstvo spracovanej g-fázy za toto obdobie 
bolo cca 20 l s priemernou CHSK 1200 g/l, z čoho vychádza špecifická 
produkcia granulovanej biomasy 0,9 g na l g-fázy resp. 0,75 mg na g 
CHSK. Takáto produkcia granulovanej biomasy je veľmi nízka. Nízku 

produkciu granulovanej biomasy vplyvom vysokej soľnosti pozorovali 
vo svojich prácach aj Ismail a kol. [30, 31]. V týchto prácach autori 
zistili, že vplyvom vysokej soľnosti sa netvorila granulovaná, ale iba 
dispergovaná biomasa, ktorá sa vyplavovala z reaktora. Je zrejmé, že 
v našom UASB reaktore sa tvorila aj suspendovaná biomasa, pretože 
rozdiel medzi filtrovanou a nefiltrovanou CHSK na výstupe z UASB 
reaktora sa pohyboval v rozmedzí 100–200 mg/l. Pri prietoku 0,46 l/d 
a dobe prevádzky 530 dní je odhadované množstvo suspendovanej 
biomasy v odtoku 585–1170 g. To zodpovedá koeficientu produkcie 
biomasy 0,024–0,048 g/g privedenej CHSK. 

Závery
Skúsenosti s dlhodobým spracovaním surového glycerínu ako 

jediného substrátu v laboratórnych UASB reaktoroch, možno zhrnúť 
do niekoľkých bodov:
•	 Inokulácia suspendovanou biomasou nie je vhodná z dôvodu flo-

tácie kalu. Vhodnejšie sa prejavilo granulované inokulum.
•	 Dlhodobé dávkovanie neriedeného surového glycerínu môže pri 

vysokom zaťažení viesť k inhibícii anaeróbnych mikroorganizmov 
v dôsledku akumulácie anorganických solí. Kolaps procesov nastal 
pri soľnosti približne 30 g/l.

•	 Prevádzka UASB reaktora s riedenou g-fázou ukázala, že g-fáza 
môže byť dlhodobo anaeróbne spracovávaná ako jediný substrát 
a okrem dusíka a fosforu nevyžaduje dávkovanie žiadnych ďalších 
nutrientov. Je však možné, že pri dávkovaní  mikronutrientov by 
sa dali dosiahnuť vyššie zaťaženia reaktora. Tejto možnosti sa bu-
deme venovať v našom ďalšom výskume. Pri anaeróbnej degradácii 
acidulovaných g-fáz je potrebné udržiavať pH v oblasti optimálnej 
pre správnu činnosť metanogénnych mikroorganizmov, napríklad 
pomocou dávkovania NaHCO3.

•	 Neupravený surový glycerín s obsahom mastných kyselín, ktorý sa 
v procese výroby bionafty získava gravitačnou separáciou, nie je 
vhodný na dávkovanie do laboratórneho UASB reaktora po nariede-
ní väčším množstvom vody, pretože vytvára mydelnaté zrazeniny, 
ktoré upchávajú dávkovací systém.

•	 Surový glycerín upravený aciduláciou, s obsahom glycerínu okolo 
80 %, je vhodným substrátom pre spracovanie v UASB reaktore 
v nariedenej forme. Pri objemovom zaťažení do 12 kg/m3.d (CHSK) 
bola sledovaná veľmi dobrá účinnosť odstraňovania CHSK, stabilná 
produkcia bioplynu a vysoký podiel metánu v bioplyne.

Poďakovanie: Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum 
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Utilization of crude glycerol from biodiesel industry for the pro-
duction of biogas offers a perspective of further energy generation, 
which may result into the drop of biodiesel costs on the developing 
world market. The aim of this study is to discuss the experiences 
from long-term operation of laboratory UASB reactor inoculated with 
suspended or granulated biomass treating different kinds of crude 
glycerol in undiluted or diluted state. The UASB reactor of a volume 
of 3.7 l was operated under mesophilic conditions (37 °C). It was de-
monstrated that the mesophilic anaerobic treatment of crude glycerol 
as an only organic substrate in UASB reactor is feasible, although the 
specific inhibition effects and requirements, resulting from the nature 
and composition of g-phase, have to be considered. Deficient concen-
trations of nutrients (nitrogen and phosphorus) in crude glycerol had 
to be compensated by their supplement into the digester. In case of 
anaerobic treatment of acidic g-phases it was necessary to maintain 
pH in a certain range by addition of sodium bicarbonate. Long-term 
microbiological treatment of undiluted crude glycerol led to strong 
inhibition, due to accumulation of dissolved inorganic salts. When 
dosing diluted g-phase, previously treated by acidulation, very good 
removal efficiency of COD, stable biogas production and high share of 
methane in the biogas were monitored at OLR up to 12 kg/m3.d (COD). 
Specific problems of processing non-acidulated g-phase in the diluted 
state, as well as inoculation of UASB reactor with suspended biomass 
are also discussed in this contribution. 
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Čištění a recyklace  
průmyslových odpadních vod 
z obrábění hliníkových odlitků
Úvod

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem 
pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou po-
třebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním 
procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do 
kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním 
řádem, je likvidována jako kapalný odpad. Jedním z těchto výrobních 
závodů, kde jsme se s problematikou nakládání s technologickými 
vodami setkali, je závod zabývající se výrobou hliníkových odlitků 
technologií tlakového lití.

Zadavatel projektu měl zájem změnit způsob nakládání s odpadní 
technologickou vodou a požadoval tuto vodu předčistit tak, aby ji bylo 
možné vypouštět do městské splaškové kanalizace, případně využít 
vyčištěnou technologickou vodu (TOV) zpět ve výrobním procesu.

Původní stav
První fáze povrchové úpravy odlitků je omílání, kdy hliníkové 

odlitky jsou opracovávány pohybem v dopravníku s umělými kame-
ny. V provozu jsou dva stroje pro omílání odlitků. Při omílání jsou 
odlitky oplachovány vodou s obsahem tenzidů. Před instalací ČOV 
byla oplachová technologická voda po předčištění na odstředivce, 
kde docházelo k částečnému oddělení obrusu hliníku, čerpána do 
akumulační a čerpací nádrže a odtud recirkulována. Vzhledem k malé 
účinnosti odstředivek bylo možné technologickou vodu recirkulovat 
pouze pro velmi omezený počet pracovních cyklů stroje a znehod-
nocená technologická voda byla zneškodňována jako kapalný odpad 
odbornou firmou. Denní produkce likvidovaného odpadu byla 15 m3.

Řešení
Hlavním cílem celého projektu bylo najít takové řešení, které i přes 

velikou rozkolísanost průtoků i znečištění TOV umožní minimalizovat 
množství vod vypouštěných do kanalizace, množství likvidovaného 
odpadu (kalů) a zajistí dodržení kvalitativních limitů ukazatelů zne-
čištění odpadních vod podle kanalizačního řádu.

Navržené zařízení (viz obr.) pracuje na principu dvoustupňového 
procesu čištění. V první fázi jde o redukci tenzidů (PAL) a neroz-
puštěných látek (obrusu hliníku) metodou chemického srážení, ve 
druhé fázi se jedná o dočištění vody mikrofiltrací. Tato fáze zajišťuje 
odstranění jemných vloček sraženiny, vznikající v procesu chemic-
kého srážení. Sedimentace vloček vzniklých při chemickém srážení 
probíhá v individuálně konstruovaném reaktoru vystrojeném lopato-
vým míchadlem.

produkce odpadní technologické vody), nebo ji vypouštět do splaš-
kové kanalizace. Předčištěná odpadní voda s rezervou splňuje limity 
stanovené kanalizačním řádem. 

Objem recirkulované vody v systému je automaticky doplňován 
užitkovou vodou, a to z důvodu úbytku vody vlivem odparu a únosu 
vody na výrobcích. Tímto způsobem se daří udržovat koncentraci 
rozpuštěných anorganických solí (RAS) ve vyčištěné vodě na pro-
vozně uspokojivých hodnotách. Vzhledem k charakteru znečištění 
a nerovnoměrnosti průtoků pracuje čistírenské zařízení v diskonti-
nuálním/cyklickém režimu. 

Odvodňování kalů z procesu čištění je zajištěno gravitačně a od-
parem v kontejnerech s mezidnem z děrovaného plechu a filtrační 
tkaninou. Sušina po gravitačním odvodnění kalů je cca 20 %. 

Účinnost zařízení
Zadávací vstupní parametry:
Množství odpadní vody:
průměrný denní přítok: 15 m3

maximální denní přítok: 22 m3

Kvalita odpadní vody:
CHSKCr 4 000 mg/l
BSK5  2 000 mg/l
NL  3 000 mg/l
PAL  40 mg/l
Požadované výstupní parametry:
CHSKCr 800 mg/l
BSK5  400 mg/l
NL  250 mg/l
PAL  5 mg/l

V obou uvedených profilech se jedná o hodnoty stanovené ve směs-
ných vzorcích vody, odebíraných po dobu min. 8 hodin.

 Provoz čistírenského zařízení
Čistírna odpadních vod pracuje v automatickém režimu. Obsluha 

čistírenského zařízení spočívá především v doplňování zásoby srá-
žecích činidel, vizuální kontrole funkce jednotlivých komponentů 
čistírny, povinné údržbě a odvozu odvodněných kalů. 

Za běžných provozních podmínek je doba jednoho pracovního 
cyklu cca 3 hodiny. Tento režim zabezpečuje čištění celého objemu 
produkovaných odpadních vod v obvyklých pracovních směnách.

Celkový příkon instalovaných elektrických zařízení čistírny je 
7,5 kW. Spotřeba elektrické energie je cca 4 kWh za 1 provozní cyklus 
čistírny, tzn. cca 16 kWh za den.
Parametry dosahované po ukončení zkušebního provozu:
Množství odpadní vody:
průměrný denní přítok: 11 m3

maximální denní přítok: 15 m3

Kvalita odpadní vody:
CHSKCr 440 mg/l
BSK5  nebylo analyzováno
NL  130 mg/l
PAL  0,13 mg/l

Závěr
Během zkušebního provozu se podařilo upravit projekt tak, aby 

zařízení i po zjištěných značných odchylkách od původního zadání 
splňovalo požadavky investora. Po ukončení zkušebního provozu 
je recirkulováno 100 % denní produkce odpadních vod a zařízení 
funguje s 98% účinností čištění. Realizované kompaktní zařízení 
umožňuje podstatnou úsporu provozních nákladů na odvoz a likvi-
daci kapalného odpadu, zároveň umožňuje podstatnou úsporu TOV 
díky možnosti recirkulace, a tím současně snižuje náklady na stočné 
za odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace. 

Před aplikací byla cena za zneškodnění kapalného odpadu cca 
800 Kč/m3, po ukončení projektu jsou náklady na vyčištění 1 m3 vody 
cca 80 Kč. Vypouštění vody do splaškové kanalizace je účtováno dle 
platného ceníku provozovatele.

Ing. Jana Stejskalová
ABESS, s. r. o.

Manželů Topinkových 796
271 01 Kladno-Dubí

tel.: +420 233 313 086
GSM: +420 602 354 015, 

+420 720 180 028
e-mail: abess@abess.cz

http://www.abess.cz

Chod zařízení je řízen automatickou jednotkou, která zajišťuje op-
timální dávkování srážecích a neutralizačních činidel v závislosti na 
aktuální hodnotě pH. Úprava pH na požadovanou hodnotu je nutností 
pro čištění s požadovanou účinností. Řídicí jednotka je vybavena GSM 
modulem, který formou SMS zpráv rozesílá hlášení o případných 
havarijních a poruchových stavech na mobilní telefon obsluhy.

ČOV účinně snižuje koncentrace nerozpuštěných látek (obrus 
hliníku) a tenzidů (PAL). Vyčištěnou vodu je možné recirkulovat do 
procesu omílání (v současnosti recirkulováno 100 % celkové denní 
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Potřeba validace zařízení  
pro UV dezinfekci

Dezinfekce pitné vody UV 
zářením si postupně získává 
čím dál více příznivců nejen 
u nás, ale i jinde v Evropě a ze-
jména pak v Severní Americe. 
V 90. letech minulého století 
byla UV dezinfekce spojována 
zejména s úpravnami menších 
výkonů, avšak nedávné projek-
ty v Severní Americe ukazují, 
že UV dezinfekce může být 

volbou i pro úpravny s průtokem několik m3/s. Vedle šetrnosti k ži-
votnímu prostředí, rozumných provozních nákladů a vysoké dezin-
fekční účinnosti je její hlavní předností velké množství provozních 
zkušeností, vědeckých poznatků a detailně propracovaná legislativa, 
což umožňuje UV dezinfekci pokládat za jeden z nejlépe zdokumen-
tovaných dezinfekčních procesů.

Přičemž, jak ukazuje historie, nebylo vždy jen posvícení. Počátky 
UV dezinfekce pitné vody, které se datují do začátku minulého sto-
letí, byly spojovány s technickými problémy a vůbec to nevypadalo 
na úspěšný start nové technologie. Po první aplikaci ve Francii došlo 
prakticky k jejímu zapomenutí po dobu více než 60 let. Začátkem 
80. let však byla znovuobjevena, zejména díky zájmu vodárenských 
odborníků, kteří začali hledat alternativu k chemické dezinfekci. 
V té době začala být dezinfekce na bázi chloru spojována s tvorbou 
nežádoucích vedlejších produktů (VPD), které díky své toxicitě nega-
tivně ovlivňují lidské zdraví. UV záření začíná představovat jednak 
vhodnou kombinaci k chemické dezinfekci, jednak její alternativu. 
V prvém případě díky snížení dávek dezinfekčního činidla dochází 
k minimalizaci nevýhod a využití předností obou způsobů. V přípa-
dě druhém UV záření představuje jediný dezinfekční stupeň a voda 
je distribuována bez zbytkové koncentrace dezinfekčního činidla. 
S tímto rozvojem bylo nutno UV dezinfekci zdokonalit z pohledu 
spolehlivosti, robustnosti a nakonec i provozně investičních nákladů. 
V té době nebyly k dispozici jakékoliv standardy a normy k této proble-
matice, což bránilo většímu rozšíření. Potenciál UV záření pro dezin-
fekci pitné vody byl jasně identifikován v polovině 80. let, kdy skupina 
vědců a společností z Německa, Rakouska a Nizozemí shromáždila 
veškeré dostupné informace, aby mohla definovat první standardy pro 
bezpečný provoz UV systémů k dezinfekci pitné vody. První práce 
tohoto typu byly publikovány německou organizací DVGW v r. 1994 
pod označením W293. Materiál definuje pouze základní požadavky, 
které musí splňovat UV systémy a jejich provozování. O tři roky 
později vychází publikace W294 (DVGW 1997) s výrazně podrobněj-
ším popisem hlavních technologických požadavků. Zde se poprvé 
objevuje požadavek na výkonovou validaci UV jednotek založenou 
na biodozimetrické zkoušce s využitím spor Bacillus Subtilis coby 
biodozimetru. Klíčovým úkolem UV jednotky byl a do dnešní doby 
je kontinuální zajištění biodozimetricky ověřené dávky UV záření 
minimálně 400 J/m2 (40 mJ/cm2), a to po celou dobu provozu, za všech 
provozních okolností jako jsou změny v UV propustnosti vody nebo 
fluktuace průtoků. Souběžně s německým materiálem (W294) vzniká 
v Rakousku vlastní podoba normy (ÖNorm 2001, M5873-1), která se 
však věnuje pouze UV systémům s nízkotlakými zářiči. Následně 

vzniká norma (ÖNorm 2003, M5873-2), která zahrnuje UV systémy se 
středotlakými UV zářiči. Historicky poprvé bylo možno porovnat UV 
systémy různých výrobců na neutrální a transparentní bázi. Rakouské 
a německé standardy si rychle získaly respekt u odborné veřejnosti i ve 
světě. Mnohé evropské země akceptují UV systémy validované podle 
některého z těchto standardů (Švédsko, Norsko, Švýcarsko). V jiných 
zemích (Nizozemí, Austrálie, Nový Zéland, USA a UK) byly vytvořeny 
vlastní standardy, které ve větší či menší míře vychází z požadavků 
výše uvedených norem. Zejména v USA bylo zajímavé sledovat, jak 
rychle vznikl analogický materiál pro UV dezinfekci, který takto reago-
val na enormní poptávku ve vztahu k regulaci Cryptosporidií. USEPA 
publikovala UV Disinfection Guidance Manual (2006), který rovněž 
zavádí požadavek výkonové validace UV systémů podle rakousko-
-německého konceptu. Základní odlišností UVDGM je zaměření na 
Cryptosporidie a Giardie. Požadovaná dávka UV záření (UV dávka) 
se liší podle druhu patogenu a požadované míry jeho redukce, kterou 
ovlivňuje kvalita zdroje a použité technologické stupně během úpravy.

V roce 2006 vzniká další aktualizace W294, která, kromě jiných 
upřesnění, se stává právně závaznou, a provozovatelé úpraven vod 
musí používat pouze takové UV systémy, které vyhovují aktuální 
verzi W294. Mimo jiné se zde zavádí požadavek na minimální počet 
UV senzorů podle počtu UV zářičů nebo výkonu UV zářiče. Podobně 
jako v Rakousku se zavádí povinnost rekalibrovat UV senzory min. 
po 2 letech provozu. 

Proč je potřeba výkonová validace UV systémů
Na rozdíl od jiných metod dezinfekce, není možno výkon (UV 

dávku) během provozu přímo měřit. Provozovatel tedy nemá možnost 
sám si hodnotu dávky ověřit a je odkázán pouze na tvrzení dodavatele 
či výrobce. Prakticky všichni výrobci dávky UV záření kalkulují, jak 
nejlépe umí. Existují však i tací, kteří si nedovolí nabídnout ani dodat 
UV systém pro dezinfekci pitné vody, který by nebyl validován, a to 
v případech, kdy validace není požadována legislativou dané země. 
Nicméně v dnešní době, kdy je ve veřejných zakázkách enormní 
(ne-li jediný) tlak na investiční náklady, není ta správná doba pro 
technické argumenty. Klíčovou roli však může hrát kvalita legislativy 
v dané zemi, která je závazná 
a může celou záležitost zprů-
hlednit. Z výše uvedeného je 
patrné, že nestačí jen určit 
výši UV dávky, ale rovněž 
specifikovat či požadovat, 
jakým způsobem má být 
stanovena.

Za moderní způsob stano-
vení výkonu UV jednotky, 
tzn. dávky UV záření, je její 
praktické ověření validačním 
testem, tj. provedením tzv. 
biodozimetrické zkoušky. 

Shrnutí
UV dezinfekce představuje zajímavou alternativu či doplněk 

běžných dezinfekčních způsobů díky zjevným výhodám, které tato 
technologie nabízí. Používání pouze validovaných UV systémů zvýší 
důvěru v UV dezinfekci a ve svém důsledku i k výrobcům a jejich 
tvrzením. Mezinárodní standardy (ÖNorm, DVGW, UVDGM) poskytují 
dostatečnou základnu potřebných požadavků garantujících maximál-
ní možnou míru spolehlivosti.

Výhody (výkonové) validace UV systémů lze shrnout takto:
1) Správné a jednoznačné určení dávky UV záření.
2) Možnost objektivního srovnání UV systémů různých typů od růz-

ných výrobců.
3) Potřebná kvalita dalších činností – např. monitoring UV ozáření 

a v případě UVDGM správný způsob výkonové regulace UV systé-
mů na základě online měřené UV propustnosti a průtoku vody.
Hlavní využití UV dezinfekce lze spatřovat zejména na úpravnách, 

kde jsou problémy s odstraňováním vůči chloru rezistentních mikroor-
ganismů, nebo v případech, kdy dávky dezinfekčního činidla jsou na-
tolik vysoké, že vlivem složení vody dochází k vysoké produkci VPD.

Jiří Beneš, člen IUVA

DISA s.r.o., Barvy 784/1, 638 00 Brno
tel.: +420 545 222 699, fax: +420 545 222 706
e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz
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ČOV s membránovou separací 
Mitsubishi

V současné době se mnoho investorů z měst a obcí rozhoduje, jakým 
způsobem rekonstruovat nebo postavit nové komunální ČOV při zajiš-
tění minimálních investičních nákladů a maximální účinnosti čištění. 
Jednou z variant řešení je i využití technologie membránové separace. 
TESLA pro investory nabízí membránovou separaci japonské firmy 
Mitsubishi. Této technologii v sou-
časné době v Čechách skoro nikdo 
nerozumí, nezná ji a to je důvodem 
k odmítání této technologie. Proto 
i pro odborníky bude jistě velice 
překvapivé, jaké má technologie 
MBR Mitsubishi veliké přednosti 
proti konvenční technologii.

Rozdíl mezi konvenční techno-
logií a membránovou technologií 
(MBR – membránový biologický 
reaktor) je prostý. U konvenční 
technologie se biologický kal sepa-
ruje od vyčištěné vody sedimentací 
a u membránové technologie se 
tento kal separuje filtrací přes mem-
bránu. Princip je jednoduchý, ale 
technických možností a provedení 
je již velice mnoho. Ve světě jsou již desítky výrobců různých typu 
membrán. TESLA si vybrala japonské membrány Mitsubishi i proto, 
že jejich kvalita je ověřená 30 až 40 lety provozních zkušeností a jsou 
považovány odbornou veřejností za jedny z nejlepších.

Všeobecné výhody membránové separace Mitsubishi
1) Koncentrace kalu v aktivaci je až 15 kg/m3, to umožňuje zmenšit 

velikost ČOV více jak o 60 % v porovnání s klasickými čistírnami. 
Tím se výrazně zmenšuje plocha zastavěného pozemku – asi o 50 %. 

2) Vyčištěná voda je filtrovaná, to zabezpečuje její maximální kvalitu. 
To má význam hlavně u průmyslových odpadních vod. Mnohé 
průmyslové odpadní vody, které nejsou biologicky čistitelné kon-
venční technologií se separací kalu usazováním, je možné použi-
tím technologie MBR Mitsubishi velmi dobře biologicky vyčistit. 
Membrány Mitsubishi jsou dlouhodobě ověřeny právě i v nejtěžších 
průmyslových provozech. 

3) Biologické odstraňování fosforu bez spotřeby chemikálií.
4) Systém je výhodný i pro intenzifikaci stávajících ČOV, protože na 

stejném pozemku a stavební části se dá zvýšit výkon ČOV mini-
málně o 200 %. 

Významnou předností membrán Mitsubishi je i nízká spotřeba el. 
energie. Dle našich znalostí je u těchto membrán asi nejnižší spotře-
ba elektrické energie ze všech v současnosti vyráběných membrán. 
Spotřeba el. energie však závisí nejenom na kvalitě membrán, ale i na 
dobré technické kvalitě projektového řešení každé konkrétní ČOV. 

Je potřebné speciálně informovat odbornou veřejnost o specifické 
vlastnosti membránové technologie. U odpadních  vod, které jsou 
biologicky čištěné aktivačním systémem, je vždy určité množství to-
xických látek. Pokud tyto toxické látky jsou v malé koncentraci a tato 
koncentrace se nemění příliš, je biologické čištění i u konvenčních 
ČOV dostatečné. Pokud však nárazově přiteče do biologické ČOV vyšší 

koncentrace toxických látek, dochází k tomu, že nejcitlivější bakterie 
se rozpadají do jemných vloček, které pak nesedimentují v usazovací 
nádrži a odtékají do odtoku. Nitrifikační bakterie patří do této skupiny 
citlivých organismů. Proto je běžné, že i při relativně vysokém stáří 
kalu v konkrétní komunální ČOV je účinnost nitrifikace nízká, a tedy 
koncentrace amoniakálního dusíku v odtoku podstatně vyšší, než by 
dle běžných zkušeností měla být. U membránové separace tento jev 
nenastane, protože velikost filtračních otvorů je taková, že zachytává 
samotné bakterie. Citlivé bakterie tak musí zůstat v systému. To je 
významná přednost membránové technologie proti všem konvenčním 
technologiím, kterou si běžně projektanti nebo jiní odborníci vůbec 
neuvědomují. Přesto ve světě a zejména v západní Evropě rychle ros-
te počet MBR systémů. EU připravuje novou legislativu a zpřísňuje 
požadavky na vyčištěnou vodu, ale většina klasických konvenčních 
systémů nebude v krátké budoucnosti schopna plnit podmínky nové 
legislativy bez použití MBR systémů. Konvenční systémy se pak bu-
dou muset nákladně rekonstruovat.

Mitsubishi patří mezi dva největší světové výrobce membrán pro 
biologické čištění odpadních vod. Největší ČOV je pro část Pekingu 
s kapacitou 100 000 m3/den, to je v látkovém zatížení asi pro milion 
obyvatel. Druhá největší ČOV je pro část města Singapur o výkonu 
68 000 m3/den. V Evropě je v současnosti již asi rok v provozu ČOV pro 
město Tilburg v Holandsku s kapacitou 18 000 m3/den, cca 150 000 EO, 
a na Slovensku v létě 2012 byla uvedena do provozu rekonstruovaná 
ČOV Hurbanovo, kapacita MBR linky je 2 300 m3/den, cca 10 000 EO. 
Měření potvrzuje, že účinnost čištění je cca 3x vyšší než u konvenční 
technologie – tzn. že parametry vyčištěné vody mají hodnotu 30 % 
konvenčních ČOV.

Často je slyšet názor, že MBR technologie je módní záležitost a že 
nemá ekonomické opodstatnění. To neodpovídá skutečnosti. Při vý-
stavbě ČOV v městě Tilburg, která zpracovává směs průmyslových 
a komunálních odpadních vod a která byla financována ze soukro-
mých zdrojů, byly jediným kritériem investiční náklady, tedy celkové 
investiční náklady za realizaci stavby, a dále provozování této stavby 
po dobu 10 let. V tendru bylo asi 10 dodavatelů z Německa, Holand-
ska a Belgie. MBR Mitsubishi byla investičně i provozně významně 
levnější než druhý dodavatel v pořadí. Je patrné, že i ve východní Asii 
se realizuje technologie MBR Mitsubishi hlavně z důvodu nižších 
celkových investičních a provozních nákladů, než jsou současné 
konvenční technologie. Ale protože v EU se provozuje nesmyslný 
systém dotací, nikdo nemá zájem o efektivnější technologie. Možná 
až teď, když přichází krize i do ČR, začnou i tito investoři uvažovat 
o efektivnějších technologiích.

Jižní Korea a Japonsko programově přebudovávají komunální 
ČOV na MBR systémy a jediné membrány, které dotují ze státních 
finančních prostředků, jsou membrány Mitsubishi, na které se dává 
standardní záruka 5 let. I toto je možno považovat za jistý znak kvality 
těchto membrán. 

Společnost TESLA, a.s., nabízí komplexní služby a dodávky – od 
vypracování projektové dokumentace podle standardů EU a ověře-
ných technologických postupů Mitsubishi v Evropě až po dodávku 
kompletního technologického zařízení a provozování těchto ČOV.

TESLA, akciová společnost
Poděbradská 56/186

180 66 Praha 9 - Hloubětín
www.tesla.cz
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Vážení čtenáři,

právě vycházející číslo časopisu Vodohospodářské technicko-eko-
nomické informace otevírá již 55. ročník působnosti tohoto perio-
dika. Při svém založení v roce 1959 dostal časopis za úkol pomáhat 
odborníkům z oblasti vodního hospodářství orientovat se v nové 
technice a technologiích a umožňovat širokou výměnu zkušeností 
mezi pracovníky výzkumu a praxe.

Nejprve vycházel jako čtvrtletník, později jako dvouměsíčník a od 
roku 1964 s měsíční periodicitou. Přinášel informace o výsledcích 
československého výzkumu, technickém rozvoji, vynálezech a zlep-
šovacích návrzích, o  řešení výzkumných úkolů, ale i  informace ze 
zahraničí a zprávy z konferencí a sympozií.

K výrazné změně došlo v roce 1999, kdy se vydavatel časopisu – 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – rozhodl připojit 
časopis jako přílohu k  našemu nejvýznamnějšímu periodiku pro 
oblast vodního hospodářství, jehož součástí je dosud. Zprvu vycházel 
3x do roka, od roku 2008 pak s dvouměsíční periodicitou.

Změnilo se také zaměření časopisu, jež se daleko více soustředilo 
na výzkum v oblasti vody a jeho výsledky. V posledních letech při-
náší časopis především příspěvky pracovníků Výzkumného ústavu 
vodohospodářského jakožto střediska výzkumu ve všech oblastech 
týkajících se vody, jejího užití a ochrany, ale také ochrany proti ní. 
Kromě článků s hydrologickou problematikou, problematikou vodo-
hospodářských technologií či problematikou analýzy vod se často 
objevují i příspěvky s tematikou vody v krajině, protipovodňových 
opatření, ale i vlivu odpadů a nakládání s nimi na vody a krajinu apod., 
a to jak z pera zaměstnanců VÚV TGM, v.v.i., tak výsledky výzkumu 
některých našich vysokoškolských pracovišť.

Výrazně se na zaměření časopisu podílí redakční rada, která se vždy 
snažila o zajištění aktuálních příspěvků z oblasti vývoje a výzkumu 
s přínosem pro praxi. Za 55 let vycházení časopisu se na jeho přípra-
vě podílela celá řada odborníků. Lze uvést např. prvního předsedu 
redakční rady J. Bednáře (1959–1973) či Ing. J. Beneše, který byl 

předsedou redakční rady v letech 1974–1989, dále Ing. A. Mansfelda, 
CSc., Ing. L. Žáčka, DrSc., Ing. I. Korunu, CSc., a v posledních letech Ing. 
L. Kašpárka, CSc., a RNDr. Danu Baudišovou, Ph.D. Ze členů redakční 
rady nelze nevzpomenout na Ing. A. Nejedlého, CSc., který byl v re-
dakční radě činný plných 37 let, jen o rok méně působila v redakční 
radě RNDr. A. Sladká, CSc. Kromě nich se v redakční radě vystřídala 
řada odborníků z nejrůznějších vodohospodářských organizací. V po-
sledních letech zaměřených především na výzkum a vývoj v oblasti 
voda a odpady tvoří redakční radu především dlouholetí pedago-
gičtí pracovníci našich předních vysokých škol se vztahem k oboru 
vodního hospodářství. Za oblast redakční činnosti lze připomenout 
především dlouholetého redaktora časopisu VTEI dr. D. Kubálka, dále 
H. Moravcovou, J. Smrťáka a S. Garcíovou.

V posledních několika letech se na stránkách časopisu soustřeďují 
informace na zajišťování výzkumu a odborných činností v oblasti 
ochrany vod a nakládání s odpady. To vyžaduje zachování celistvého 
pohledu na oblast výzkumu, posílení environmentálního přístupu, 
prohloubení kombinace disciplín praktikovaných ve VÚV TGM jako 
základním pracovišti vodohospodářského výzkumu, ale také širší za-
pojení do národních a mezinárodních projektů. Časopis se od r. 2009 
snaží vyrovnat s  těmito úkoly také vydáváním monotematických 
mimořádných čísel např. s  tematikou aktuálních hydrologických 
úkolů, problematikou říčního dna, nakládání s odpady či významných 
projektů zaměřených na výzkum základních povodí ČR (Morava, 
Odra). Pro zlepšení dostupnosti poskytovaných informací lze nyní 
časopis sledovat i v elektronické podobě na adrese www. vuv.cz/vtei.

Do 55. ročníku je přáním vydavatele, redakční rady i redakce po-
kračovat v dobré tradici časopisu a seznamovat čtenáře s poznatky 
výzkumu v oblasti voda, ale dát prostor i diskusi a dalším pohledům 
na problematiku. Do roku 2013 bychom vám chtěli popřát mnoho 
zdraví, spokojenosti a  úspěchů v  práci i  osobním životě, ale také 
zajímavé chvíle strávené nad stránkami časopisu VTEI.

Redakce

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH 
ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH 
ČISTÍREN NA RECIPIENT

Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel

Klíčová slova
odpadní voda – anaerobní podmínky – kořenová čistírna – recipient – 
amoniakální dusík – hydrobiologie

Souhrn
V České republice se k čištění odpadních vod využívají kromě 

klasických mechanicko-biologických čistíren odpadních vod 
i extenzivní způsoby čištění. Nejčastějšími extenzivními způsoby 
čištění jsou kořenové čistírny, biologické nádrže a zemní filtry. 
Tyto doplňkové způsoby čištění se používají především pro čiš-
tění odpadních vod z malých sídel, která mají buď nepravidelný 
přítok odpadních vod, rozkolísané látkové zatížení, nebo velmi 
zředěné odpadní vody.

Vedle řady výhod, které extenzivní způsoby čištění mají, jsou 
zde i  některé problémy, kterým je třeba věnovat pozornost. 
Ve vypouštěných vyčištěných odpadních vodách, zejména 
z  vysoce zatížených kořenových čistíren, mohou převládat 
až silně anaerobní podmínky, které společně se zbytkovými 
koncentracemi znečištění (především amoniakálního dusíku) 
mohou významně ovlivnit jakost vody a také ekosystém toku 
pod výpustí. Příspěvek shrnuje výsledky dlouhodobého výzku-
mu vlivu vypouštěných vyčištěných odpadních vod z kořenové 
čistírny v anaerobních podmínkách na jakost vody a ekosystém 
drobného toku.

Úvod
Kořenové čistírny společně s biologickými nádržemi jsou nejčastěji 

používanými zástupci extenzivních způsobů čištění odpadních vod 
v České republice (Mlejnská aj., 2009). Jsou využívány především pro 
menší bodové zdroje znečištění nebo pro dočištění odpadních vod 
z klasických mechanicko-biologických čistíren.

Odpadní vody jsou po vyčištění ve většině případů vypouštěny do 
toku. Vyčištěné odpadní vody však obsahují zbytkové znečištění, které 
ovlivňuje jakost vodního prostředí pod výpustí.
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V kořenových čistírnách, vzhledem k jejich konstrukčnímu uspo-
řádání, převládají  anoxické až anaerobní podmínky. Šíma aj. (2006) 
podrobně studovali redoxní vlastnosti umělého mokřadu. Pro mokřa-
dy charakteristické anaerobní podmínky jsou důsledkem zaplavení 
půdního systému vodou. Půdní prostředí je izolováno od atmosfé-
rického kyslíku, to vede k biologickým a chemickým procesům, které 
mění systém na prostředí s výrazně redukčními vlastnostmi. Za těchto 
podmínek využívají anaerobní mikroorganismy při své respiraci řadu 
terminálních akceptorů elektronů místo kyslíku.

Při hodnotách standardního redoxního potenciálu EH (proti stan-
dardní vodíkové elektrodě) +350 mV až +100 mV je převládajícím 
procesem denitrifikace, při hodnotách EH +100 mV až -100 mV je 
převládajícím procesem redukce MnIV a FeIII, při EH -100 mV až -200 mV 
je převládajícím procesem redukce síranů a hodnoty EH pod -200 mV 
indikují aktivitu metanogenních bakterií (Šíma aj., 2006). Měření EH 
potenciálu může být využito k charakterizaci oxidačně-redukčních 
podmínek v mokřadech (Dušek aj., 2008).

Existují dva možné mechanismy přenosu kyslíku (Gaboutloeloe et 
al., 2009) z atmosféry do mokřadu, a to uvolňováním kyslíku kořeny 
rostlin a atmosférickou difuzí. Množství takto přeneseného kyslíku 
je však zcela nedostatečné v porovnání s množstvím potřebným na 
odstraňování dusíku. Autoři Tyroller et al. (2010) zjistili, že množství 
kyslíku transportované ze vzduchu do vody je pod 10 % v porovnání 
s jeho potřebou.

Kyslíkové poměry v mokřadní kořenové zóně mohou být podle 
autorů Riley et al. (2005) zlepšeny vhodným výběrem druhu mokřadní 
vegetace a také volbou nižšího organického zatížení systému. Pozitivní 
vliv snížení organického zatížení systému uvádějí i Stein a Hook (2005).

Wang et al. (2009) a Maltais et al. (2009) popisují jednotlivé me-
chanismy přeměn dusíku v kořenových čistírnách. Přicházejí v úvahu 
následující procesy:
(1) amonifikace – transformace rozpuštěného organického dusíku na 

amoniakální, má zásadní význam, závisí na teplotě a koncentraci 
organického dusíku,

(2) nitrifikace – mikrobiální transformace amoniakálního dusíku až 
na dusičnany (NH4

+ → NO2
- → NO3

-), jde o přísně aerobní proces, 
metabolismus chemoautotrofních bakterií a několika druhů he-
terotrofních organismů, závisí na teplotě, pH, vlhkosti prostředí, 
populaci mikroorganismů, koncentraci amoniakálního dusíku 
a kyslíku,

(3) denitrifikace – mikrobiální transformace dusičnanů na plynný dusík 
(NO3

-→NO2
-→NO→N2O→N2), jde o anaerobní heterotrofní mikro-

biální proces, závisí na vlhkosti prostředí, koncentraci dusičnanů 
a teplotě,

(4) příjem rostlinami – asimilace anorganicky vázaného dusíku (nej-
častěji dusičnanů a amoniakálního dusíku) zabudováním do bu-
něčných struktur, je limitováno rychlostí růstu rostlin a koncentrací 
dusičnanů a amoniakálního dusíku,

(5) těkání amoniakálního dusíku – fyzikálně chemický proces, který je 
relevantní při pH nad 8,0 až 8,5, kdy NH3 tvoří 20 až 25 % při 20 °C, 
závisí na teplotě a pH.

Podle autorů Durán-de-Bazúa et al. (2008) jsou v podpovrchově 
protékaných umělých mokřadech dominujícími mechanismy od-
straňování dusíku nitrifikace, denitrifikace a sorpce rostlinami. Těkání 
amoniakálního dusíku není významné.

Na denitrifikaci mají vliv následující faktory: 
koncentrace rozpuštěného kyslíku, koncen-
trace dusičnanů, koncentrace organických 
látek, oxidačně-redukční potenciál (ORP), 
teplota vody a  pH (Seo a  DeLaune, 2010). 
Redoxní potenciál dává informaci o oxidač-
ním/redukčním stavu prostředí a  je jedním 
z nejdůležitějších faktorů řídících denitrifikaci 
v mokřadech. Limitujícím faktorem denitri-
fikace je množství organického uhlíku. Ten 
může být čerpán, pokud je ho v  odpadní 
vodě málo, z  rostlin rostoucích v mokřadu. 
Kritický poměr uhlíku k dusíku je 5 : 1 (Inger-
soll a Baker, 1998).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
se tak vyčištěná odpadní voda může i při vy-

pouštění do recipientu stále nacházet v anoxických nebo anaerobních 
podmínkách. Je-li vypouštěna do málo vodného recipientu, dochází 
k zásadnímu ovlivňování života v toku pod výpustí z kořenové čistírny.

Metodika
V rámci řešení problematiky zjištění míry ovlivnění toku byl sledován 

odtok z kořenové čistírny a drobný vodní tok, do kterého vyčištěná 
odpadní voda vytéká. Bylo prováděno terénní měření fyzikálně-
-chemických ukazatelů (teplota vody, pH, konduktivita, koncentrace 
rozpuštěného kyslíku, ORPM) a  byly odebírány prosté vzorky nad 
výpustí, z výpusti a v určitém úseku pod výpustí ke stanovení zá-
kladních chemických ukazatelů (BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky 
sušené, jednotlivé formy dusíku a fosforu). Sledování bylo prováděno 
pravidelně po dobu cca tří let tak, aby pokrylo období celého kalen-
dářního roku a za různých průtoků vypouštěné vyčištěné odpadní 
vody a vody v toku. V letech 2010 a 2011 bylo sledování doplněno 
o hydrobiologický průzkum, při kterém byl zkoumán vliv vypouštěné 
vyčištěné odpadní vody na změnu společenstev fytobentosu a mak-
rozoobentosu v podélném profilu úseku toku. Hydrobiologické vzorky 
byly odebírány a zpracovány podle ČSN 75 7701 a platných metodik 
(Marvan a Heteša, 2006; Kokeš a Němejcová, 2006).

Pro měření pH, ORPM, konduktivity, koncentrace rozpuštěného 
kyslíku a  teploty vody byl použit přístroj WTW Multi 340i. Redox 
potenciál byl měřen kombinovanou elektrodou (Pt-Ag/AgCl) WTW 
SenTix ORP. Naměřené hodnoty nebyly přepočítávány na standardní 
vodíkovou elektrodu. Anaerobní podmínky jsou v  tomto případě 
určeny hodnotami ORPM nižšími než -50 mV, anoxické podmínky 
hodnotami ORPM -50 mV až +50 mV a aerobní podmínky hodnotami 
nad +50 mV. Pro přepočet na standardní vodíkovou elektrodu je třeba 
k hodnotě ORPM odečtené na přístroji přičíst 217 mV pro teplotu vody 
10 °C, nebo 214 mV pro teplotu vody 15 °C, nebo 211 mV pro teplotu 
vody 20 °C (Pitter, 2009).

 Popis sledované lokality
Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým prouděním se 

nachází ve středních Čechách pod obcí se 725 obyvateli, 650 obyvatel 
obce je napojeno na kanalizaci a následně na kořenovou čistírnu. 
Technologickou linku tvoří ručně stírané česle, lapák písku a štěr-
binová usazovací nádrž, ze které natéká předčištěná odpadní voda 
do kořenové čistírny. Ta se skládá ze čtyř polí zapojených do dvou 
paralelních linek. Rozvody jsou uspořádány tak, aby v případě potřeby 
část vody protékala v lince oběma za sebou zařazenými poli a část 
pouze druhými z těchto polí. Z druhé série kořenových polí odtéká 
vyčištěná odpadní voda jedním společným sběrným potrubím do 
mírně znečištěného recipientu.

Výsledky terénního měření a chemického rozboru
Množství vyčištěné odpadní vody odtékající z ČOV se pohybovalo 

v rozmezí od 0,7 do 2,8 l/s, v průměru 1,7 l/s, množství vody protékající 
tokem se pohybovalo od 0,4 do 10 l/s, v průměru 2,6 l/s. To znamená, 
že v průměru tvoří odtok z ČOV cca 40 % celkového množství vody pod 
výpustí. Průměrné odtokové koncentrace vybraných parametrů, jejich 
maxima a minima jsou uvedeny v tabulce 1, průměrné koncentrace 
v toku nad výpustí, 5 m pod a 300 m pod jsou shrnuty v tabulce 2. Tok 
nad výpustí z kořenové čistírny je obvyklého vzhledu, pod výpustí 

Tabulka 1. Průměrné, minimální a maximální koncentrace vybraných ukazatelů odtoku z ČOV
Table 1. Average, minimum and maximum concentrations of selected indicators from the 
WWTP effluent

Rozpuštěný 
kyslík (mg/l)

ORPM 
(mV)

Konduktivita 
(mS/m)

CHSKCr 
(mg/l)

NL105 
(mg/l)

Průměr 3,5 -240 143 167 33
Minimum 2,3 -280 85,6 69 2,4
Maximum 5,8 -150 193 364 150

N-NH4
+ 

(mg/l)
N-NO3

- 
(mg/l)

Ncelk. 
(mg/l)

Pcelk. 
(mg/l)

P-PO4
3-

 
(mg/l)

Průměr 40,9 0,608 46,9 4,65 4,13
Minimum 11,1 0,100 18,3 2,03 1,48
Maximum 66,1 2,42 67,7 6,77 5,91
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je dno a vše pod hladinou vody potaženo 
souvislým bílým povlakem vláknitých sirných 
bakterií Thiothrix se zrníčky elementární síry, 
voda má bílo-šedé zbarvení a silně zapáchá. 
Kolísání koncentrací amoniakálního dusíku, 
dusičnanového dusíku, rozpuštěného kyslíku 
a hodnot ORPM ve sledovaném úseku toku je 
zobrazeno na obr. 1.

Výsledky hydrobiologického 
průzkumu toku

Hydrobiologický průzkum byl prováděn 
v profilu nad výpustí z ČOV (profil 1), cca 10 m 
pod výpustí (profil 2) a 300 m pod výpustí 
(profil 3).

Ve fytobentosu v profilu 1 dominovaly běž-
né rozsivky meso-eutrofních vod (především 
Navicula tripunctata; ostatní druhy Navicula 
gregaria, Synedra ulna, S. acus, Nitzschia 
sigmoidea, N. acicularis, Surirella minuta, Cym-
bella cistula, Stephanodiscus sp., Cymatopleura 
solea, Pinnularia viridis, Achnanthes lanceolata, 
Cocconeis placentula, Gyrosigma acuminatum, 
Gomphonema parvulum, Rhoicosphaenia 
abbreviata se vyskytovaly spíše ojediněle). 
Druhou dominantou fytobentosu byla vlákni-
tá zelená řasa Cladophora glomerata.

V profilu 2 (přímo ovlivněném přítokem 
vyčištěných odpadních vod) došlo k výrazné 
změně společenstva – dominovaly vláknité 
bakterie a  sinice rodu Leptolyngbya, sub-
dominantou pak byla vláknitá zelená řasa 
Microthamnion strictissimum, naopak výrazně 
byl oproti profilu 1 potlačen rozvoj bentic-
kých penátních rozsivek. Za zmínku stojí též 
poměrně hojný výskyt různých bezbarvých 
bičíkovců, což indikuje převahu degradač-
ních procesů. V profilu 3 zůstává charakter 
společenstva fytobentosu bez podstatných 
změn. Stále dominují vláknité bakterie a si-
nice rodu Leptolyngbya, hojněji se však začaly 
vyskytovat běžné penátní rozsivky přítomné 
na profilu 1 (Achnanthes lanceolata, Gomphonema parvulum, Nitzschia 
palea, N. acicularis, Navicula gregaria, N. tripunctata, Fragilaria ulna, 
Cymatopleura solea).

Složení makrozoobentosu v profilu 1 odpovídá podmínkám mírně 
znečištěného malého toku: dominovali korýš Asellus aquaticus, pijavka 
Erpobdella octoculata a chrostík Hydropsyche angustipennis, hojné 
byly larvy jepic Baetis rhodani, schránkatí chrostíci čel. Limnephilidae 
(Stenophylax sp., Ironoquia dubia, Limnephilus sp.) a drobné larvy čel. 
Chironomidae. Ojediněle se vyskytovaly Gammarus sp., larvy pošvatek 
(Isoperla sp., Nemoura sp.) a muchniček (Prosimulium sp.).

V profilu 2 došlo vlivem přítoku vyčištěné odpadní vody k negativní 
změně: kvalitativně i kvantitativně chudé společenstvo makrozooben-
tosu tvořily pouze ojediněle se vyskytujícími nítěnky Tubifex sp. a larvy 
Chironomus plumosus. K výraznému zlepšení nedošlo ani v úseku toku 
k profilu 3: makrozoobentos je i nadále kvalitativně chudý, s poněkud 
vyšší abundancí než v profilu 2. Běžně se vyskytovaly nítěnky Tubifex sp. 
a larvy Chironomus plumosus, ojediněle pijavky Erpobdella octoculata 
a chrostík Hydropsyche angustipennis.

Porovnání možností zvýšení hodnot ORP ve vodě
Pro život v toku se jeví jako zcela zásadní razantní snížení hodnoty 

ORP. Z tohoto důvodu byl v rámci hledání možností snížení negativních 
dopadů vypouštěné vyčištěné odpadní vody na vodní tok proveden 
laboratorní pokus s cílem porovnat různé způsoby zvýšení hodnot 
ORP a koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vypouštěné vyčištěné 
odpadní vodě. 

Odpadní vodou (12 litrů) s průměrnými hodnotami ORPM -320 mV 
a koncentrací rozpuštěného kyslíku 0,10 mg/l byla v laboratoři napl-
něna tři skleněná akvária. První pokusná nádoba (1) byla ponechána 
v klidu (přestup kyslíku hladinou). Ve druhé pokusné nádobě (2) bylo 

použito u dna magnetické míchadlo rozměrů 37 mm krát 8 mm, 
magnetická míchačka RTC basic (IKA®-WERKE), stupeň míchání 7. Třetí 
pokusná nádoba (3) byla provzdušňována vzduchovacím čerpadlem 
pro akvária dodávajícím 50 l vzduchu za hodinu. Koncentrace rozpuš-
těného kyslíku a hodnoty ORPM byly měřeny po 15 minutách. Při první 
sérii pokusů byly voleny časové intervaly pro odečet koncentrace roz-
puštěného kyslíku a hodnoty ORPM na 15 minut (nádoba 1), 10 minut 
(nádoba 2) a 5 minut (nádoba 3). Z naměřených výsledků, které shrnuje 
obr. 2, je velice dobře patrné, že pouhý přestup kyslíku hladinou, když 
vzorek není promícháván, je zcela zanedbatelný. Nejrychleji dochází 
ke zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnoty ORPM při 
provzdušňování, ale i pouhým mícháním u dna dochází k postupnému 
nárůstu koncentrace rozpuštěného kyslíku i hodnoty ORPM.

Diskuse výsledků
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že z kořenové čistírny odtékají 

vyčištěné odpadní vody v anaerobních podmínkách se zbytkovými 
koncentracemi organického znečištění a znečištění dusíkem a fosfo-
rem. Tyto vody výrazným způsobem mění kvalitu vody v toku v úseku 
pod výpustí. Míra ovlivnění záleží na průtoku vody v toku, průtoku vy-
čištěné odpadní vody z kořenové čistírny, na povětrnostních podmín-
kách, charakteru koryta apod. V závislosti na směšovacích poměrech 
dochází ke zvratu aerobních podmínek v toku pod výpustí z kořenové 
čistírny na podmínky anoxické, resp. anaerobní se všemi důsledky 
na život v něm. Tyto skutečnosti jsou v souladu s již publikovanými 
výsledky (Just aj., 2004; Mlejnská aj., 2009; Váňa aj., 2009).

Z obr. 1 je patrné, že ve vypouštěné vyčištěné odpadní vodě lze na-
měřit určité koncentrace rozpuštěného kyslíku i při hodnotách ORPM 
hluboko pod -100 mV. Tuto skutečnost lze vysvětlit různou kinetikou 
oxidačně-redukčních procesů a rozpouštění kyslíku ve vodě. Při odtoku 

Obr. 1. Průměrné hodnoty v jednotlivých sledovaných profilech
Fig. 1. Average values in individual monitored profiles

Tabulka 2. Průměrné koncentrace v profilu nad výpustí, 5 m pod a 300 m pod výpustí
Table 2. Average concentrations in profiles above the outlet, 5 m, resp. 300 m below the outlet

Rozpuštěný 
kyslík (mg/l)

ORPM 
(mV)

Konduktivita 
(mS/m)

CHSKCr 
(mg/l)

NL105 
(mg/l)

Nad výpustí 9,3 +30 77,0 25,0 13
5 m pod 6,2 -210 113 64,9 17
300 m pod 6,1 +20 100 37,6 23

N-NH4
+ 

(mg/l)
N-NO3

- 
(mg/l)

Ncelk. 
(mg/l)

Pcelk. 
(mg/l)

P-PO4
3-

 
(mg/l)

Nad výpustí 0,082 4,74 6,94 0,137 0,070
5 m pod 18,2 3,10 24,0 2,17 1,87
300 m pod 11,9 2,37 16,3 1,46 1,26
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vyčištěné odpadní vody dochází k její silné turbulenci, ať už ve vlastním 
odtokovém potrubí, nebo k rozstřiku na kamenech koryta toku, kdy 
dochází k rozpouštění kyslíku ve vodě. Avšak pod výpustí z kořenové 
čistírny v toku koncentrace rozpuštěného kyslíku velmi rychle klesá. 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku dále v toku kolísá (obr. 1) v závis-
losti na lokálním provzdušňování, ředění vodou z okolních přítoků 
a samočisticích procesech (odtékající voda obsahuje poměrně vysoké 
zbytkové koncentrace organického znečištění, dusíku a fosforu), do 
doby než hodnota ORPM dosáhne kladných hodnot (podmínky ve 
vodě se změní na anoxické, resp. aerobní). 

Tuto teorii potvrzují i  výsledky laboratorního pokusu, kdy byla 
odpadní voda před započetím pokusu ponechána přes noc v lednici, 
poté byla naměřena téměř nulová koncentrace rozpuštěného kyslíku. 
Důsledky změny anoxických, resp. anaerobních podmínek na aerobní 
lze velmi dobře pozorovat i vizuálně změnou vzhledu vody v toku 
(postupné vymizení nánosů vláknitých sirných bakterií se zrníčky 
elementární síry a snížení zápachu). 

Naměřené výsledky ukazují, že v bezprostřední blízkosti výpusti 
z kořenové čistírny dochází vlivem vypouštění vyčištěné odpadní 
vody k  prudkému poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku 
a především hodnot ORPM v toku (obr. 1), postupně se ale hodnoty 
sledovaných parametrů (fyzikálně-chemických i  chemických) při-
bližují k hodnotám v běžném vodním toku. Pro návrat k anoxickým 
až aerobním podmínkám ve vodě (hodnoceno podle ORPM) byla 
téměř za všech podmínek měření dostatečná vzdálenost cca 300 m 
pod výpustí, která nicméně není dostatečná pro regenerace spole-
čenstev v toku.

Z výsledků laboratorního pokusu, při kterém byly porovnávány 
možnosti zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnoty ORPM, 
a tím možnosti snížení negativního dopadu vypouštěné vyčištěné 
odpadní vody na vodní tok, vyplývá, že hodnota ORPM se nejrychleji 
zvyšuje při provzdušňování odpadní vody, nicméně i pouhé míchání 
vede k postupnému zlepšování kvality vody.

Změny ve sledovaných hydrobiologických ukazatelích (fytobentos, 
makrozoobentos) nad a pod výpustí z kořenové ČOV dokládají, že 
zaústění vyčištěné odpadní vody v anaerobních podmínkách do mír-
ně znečištěného drobného vodního toku vede k naprosté degradaci 
společenstev fytobentosu i makrozoobentosu a masivnímu rozvoji 
bakteriálních nárostů. Tento negativní antropogenní vliv potlačil 
samočisticí schopnost toku natolik, že ani v nejnižším sledovaném 
profilu (po cca 300 m) nedošlo k regeneraci těchto společenstev.

Možností, jak zamezit negativnímu působení vypouštěných vy-
čištěných odpadních vod v anaerobních podmínkách z kořenových 
čistíren na recipient, se nabízí několik. Předně je to rekonstrukce 
samotné kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prou-
děním na typ s volnou hladinou, kde dochází ke zvýšení přestupu 
kyslíku do systému prostřednictvím fotosyntézy řas a atmosférickou 
difuzí (Nivala et al., 2007). Dalšími možnostmi jsou kombinace ho-
rizontálně a vertikálně protékaných kořenových polí, tzv. hybridní 
systémy (Vymazal, 2005) nebo kořenové čistírny s  pulzní výškou 
hladiny (Vymazal a Masa, 2003; Kriška aj., 2011). Možné je i využít 
kořenovou čistírnu s přídavnou aerací (Nivala et al., 2007), popř. využít 
dalšího čisticího stupně například biologické nádrže nebo, jak bylo 
výsledky našeho měření na jiné lokalitě ověřeno, vypouštět vodu 
do otevřeného koryta dlouhého několik stovek metrů, které by bylo 
součástí technologické linky čistírny. V tomto korytě by docházelo 
jednak ke změně podmínek z  anaerobních na aerobní, a  jednak 
k odstraňování zbytkového znečištění z odpadní vody.

Závěr
Vypouštění vyčištěných odpadních vod v anaerobních podmínkách, 

v závislosti na poměru míšení, výrazně negativně ovlivňuje vodní 
tok, do kterého jsou tyto vody vypouštěny, a to především z hlediska 
kyslíkových poměrů a změny podmínek v toku (z aerobních na ano-
xické, popř. anaerobní) s logickými důsledky na změnu společenstva 
organismů.

Z tohoto důvodu je nezbytné, s ohledem na danou lokalitu (přede-
vším kvalitu surové odpadní vody) a ekonomické možnosti, zvažovat 
takové technologické zásahy, které by vedly k odstranění nebo alespoň 
snížení negativního vlivu vypouštěných odpadních vod v anaerobních 
podmínkách na recipient, včetně změny systému čištění odpadních 
vod, popř. rekonstrukce stávajícího zařízení.
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The impact of treated wastewaters discharged from constructed 
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Horizontal and vertical flow constructed wetlands and stabi-
lization ponds are the most commonly used non-conventional 
wastewater treatment technologies in the Czech Republic. These 
technologies are used especially for small municipalities. They are 
applicable for variable hydraulic and organic loads and highly 
diluted wastewaters.

However, non-conventional wastewater treatment technolo-
gies have some disadvantages, too. Considerable anaerobic 
conditions in discharged treated wastewaters are one of the 
main troubles. This situation occurs especially in case of highly 
loaded constructed wetlands. Anaerobic conditions with residual 
concentrations of pollution (especially ammonia nitrogen) can 
significantly affect the water quality and the whole stream eco-
system. This article summarizes previous long-term research of 
the treated wastewaters in anaerobic conditions discharged from 
horizontal flow constructed wetlands and their impact on water 
quality and the stream ecosystem.

METODY STANOVENÍ ESCHERICHIA 
COLI A INTESTINÁLNÍCH ENTEROKOKŮ 
V KOUPACÍCH VODÁCH

Dana Baudišová 

Klíčová slova
koupací vody – metody analýz – E. coli – intestinální enterokoky 

Souhrn 
Ve vodách ke koupání (čtyři různě kontaminované profily) bylo 

testováno ve dvou koupacích sezonách šest metod pro stanovení 
E. coli (metoda podle ČSN 78 7835, ČSN EN ISO 9308-1, 9308-3, 
Colilert/Quanti-Tray (IDEXX), chromogenní média Chromocult 
Coliformen agar a Rapid 2 E. coli agar) a sedm metod pro stanovení 
intestinálních enterokoků (ČSN EN ISO 7899-1, 7899-2 – Slanetz 
Bartley od firem Himedia, Merck, Biorad a Trios a Enterolert E 
a Enterolert DW (IDEXX)). Celkem bylo analyzováno 20 vzorků 
z každého profilu. Velmi vhodná metoda stanovení E. coli je meto-
da Colilert/Quanti-Tray. Na Laktóza TTC agaru s Tergitolem 7 podle 
ČSN EN ISO 9308-1 a na chromogenních médiích roste nadměrné 
množství doprovodné mikroflóry, z tohoto pohledu se jako nej-
lepší z nich jeví Rapid 2 E. coli agar. Pro stanovení intestinálních 
enterokoků je nejvhodnější používat metodu podle ČSN EN ISO 
7899-2, je však nutno věnovat velkou pozornost konfirmaci pre-
sumptivních kolonií a v případě potřeby zařadit katalázový test.

Úvod
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch, předepisuje stanovení střevních enterokoků (metody 

podle norem ČSN EN ISO 7899-1 a ČSN EN ISO 7899-2) a Escherichia 
coli (metody podle norem ČSN EN ISO 9308-1 a ČSN EN ISO 9308-3). 
Prokázání rovnocennosti jiné než referenční metody se provede podle 
ČSN EN ISO 17994 (Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiolo-
gických metod). Jako limit odchylky je uvedeno 10 %. 

V České republice bylo v roce 2011 evidováno 364 přírodních koupa-
cích vod, z toho 183 koupacích míst, které byly reportovány Evropské 
komisi. Tato místa analyzovalo a do IS Pivo dodávalo výsledky 24 labo-
ratoří ze všech rezortů. Výsledky  mikrobiologických analýz získaných 
různými metodami nejsou vždy srovnatelné a někdy se liší i výsledky 
na různých médiích stejného složení. Metoda podle ČSN EN ISO 9308-1 
se nyní reviduje a není dořešeno její použití pro povrchové vody. 

Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat jednotlivé metody a uká-
zat rozdíly v záchytu E. coli a intestinálních enterokoků v koupacích 
vodách různého typu a znečištění. Výsledky by měly sloužit jako jeden 
z podkladů pro vypracování sjednocené metodiky pro mikrobiologické 
analýzy koupacích vod. 

Odběry vzorků 
Vzorky byly odebírány na čtyřech lokalitách: Otava-Vojníkov, začíná 

zde vzdutí Orlické přehrady (oficiální koupací profil), Orlík-Radava (ofi-
ciální koupací profil), rybník Šeberák-Praha 4 (oficiální koupací profil) 
a tok Berounka-Černošice (běžné koupání, vodáci, rybáři). Vzorkování 
bylo prováděno v průběhu dvou koupacích sezon (2011 a 2012) ve 
čtrnáctidenních intervalech, každý rok bylo odebráno a analyzováno 
10 vzorků. Celkem bylo analyzováno 80 vzorků (čtyři lokality po 20 
vzorcích). Vzhledem k výběru a charakteru lokalit (výběr byl proveden 
tak, aby byly reprezentovány různé typy jak lokalit, tak znečištění) jsou 
zpracovány výsledky pro každou lokalitu zvlášť. 

Stanovení Escherichia coli 
Tradiční stanovení E. coli metodou podle ČSN 75 7835 (mFC agar 

a aktivita enzymu β-D-glukuronidázy) je velmi selektivní, ale málo 
citlivé. Tato metoda je vhodná především pro velmi znečištěné vody, 



6

např. odpadní. Velký vliv na malou citlivost stanovení má kultivační 
teplota 44 °C. Experimentálně jsme zjistili, že při 44 °C bylo zachyceno 
průměrně 52 % E. coli zachycených na stejném médiu při 36 °C. Metoda 
podle ČSN 75 7835 není mezinárodní a není ani uvedena ve vyhlášce 
č. 238/2011 Sb. 

V  této vyhlášce je jako jedna z předepsaných uvedena metoda 
nejpravděpodobnějšího počtu (MPN) na mikrotitračních destičkách 
podle ČSN EN ISO 9308-3. Tato metoda se i přes určitou propagaci 
u nás neujala. Její další nevýhodou je vysoká mez detekce (15 KTJ/100 
ml), která je sice hluboko pod limity danými v právních předpisech 
(výborná jakost = percentil 95: 500 KTJ/100 ml pro E. coli a 200 KTJ/100 
ml pro intestinální enterokoky), ale takové výsledky nejdou dlouhodo-
bě statisticky zpracovávat. Druhá metoda MPN – Colilert/Quanti-Tray 
(vyrábí IDEXX, u nás dodává firma Consygen CZ) je od června 2012 
předmětem normy ISO 9308-2. Firma Consygen již požádala MZ ČR 
o použitelnost této metody pro české koupací vody. Výhodou těchto 
metod je kultivace E. coli v tekutém prostředí (fyziologicky vhodnější) 
a také konfirmace pomocí enzymu β-D-glukuronidázy (fluorogenní 
substrát), což je selektivní a dobře počitatelné. Navíc stanovení neruší 
doprovodná mikroflóra. 

Stanovení E. coli v koupacích vodách podle ČSN EN ISO 9308-1 je 
problematické. Je to metoda velmi citlivá (primárně určená pro dez-
infikované pitné vody) a zejména u „relativně čistých vod“ dochází 
k velkému nárůstu doprovodné mikroflóry, což mnohdy znemožňuje 
počítat a zejména izolovat presumptivní kolonie v požadovaném 
rozsahu (minimálně 10 cílových kolonií při maximálním počtu 100 
veškerých kolonií na membránovém filtru). Výsledky tak lze považovat 
maximálně za „semikvantitativní“ s vysokou nejistotou. Tato metoda se 
navíc reviduje a nově navrhované chromogenní médium (Chromocult 
Coliformen agar) je ještě citlivější. Je primárně určeno k hodnocení 
pitných (zejména dezinfikovaných) vod a téměř se neuvažuje možnost 
jeho využívání v povrchových vodách. V tabulce 1 je uveden procentuální 
záchyt E. coli mezi celkovými počty na membránovém filtru vyrostlých 
kolonií. Z tabulky vyplývá, že z hlediska selektivity nejhorší výsledky (tj. 
nejnižší procento E. coli mezi doprovodnou mikroflórou) bylo zachyceno 
u profilu Orlík-Radava, což je shodou okolností profil s nejnižším mik-
robiálním znečištěním (srovnej obr. 1 a 2). Nejlepší výsledky z hlediska 
selektivity ve všech profilech dosahoval Rapid 2 E. coli agar. V případech, 
že je uvedena nula, byl filtr přerostlý doprovodnou mikroflórou. 

Na obr. 1 a 2 jsou uvedeny výsledky záchytu E. coli různými metodami 
v koupacích vodách. Pro přehlednost jsou odděleny relativně více 
(Otava-Vojníkov a Berounka-Černošice) a méně znečištěné profily 
(Orlík-Radava a rybník Šeberák). Na obrázcích nejsou uvedeny výsledky 
získané metodou podle ČSN EN 9308-3 (mikrotitrační destičky), která 
byla testována pouze v koupací sezoně 2011. Průměrná hodnota 

a medián získané touto metodou byly 1 332 a 834 MPN/100 ml ve Voj-
níkově, 8,33 a méně 15 MPN/100 ml na Radavě, 323 a 110 MPN/100 ml 
v Černošicích a 54 a 14 MPN/100 ml na Šeberáku. Výsledky významně 
korelovaly s metodou Colilert Quantitray (y = 1,0521x, R2 = 0,9471). 

Stanovení střevních enterokoků 
Všechny české laboratoře používají ke stanovení intestinálních 

enterokoků metodu podle ČSN EN ISO 7899-2. Užívá se však Sla-
netz Bartley agar od různých firem (Himedia, Merck, Biorad, Trios, 
Oxoid) a výsledky se mohou lišit. Nejvyšší záchyty v našem případě 
poskytl Slanetz Bartley od firmy Himedia – zde však bylo nejvíce 
doprovodné mikroflóry (podíl žluč eskulin negativních kmenů) a bylo 
také zachyceno nejvíce kataláza pozitivních kmenů (test na aktivitu 
enzymu katalázy byl ze standardního stanovení podle ČSN EN ISO 
7899-2 vyřazen). Procentuální zastoupení „pravých“ intestinálních 
enterokoků mezi presumptivními bylo u média Slanetz Bartley od 
firmy Himedia 59 a 56 % (Vojníkov 2011 a 2012), 85 a 64 % (Radava 
2011 a 2012), 60 a 63 % (Černošice) a 65 a 59 % (Šeberák). U média 
Slanetz Bartley od firmy Merck to bylo 66 % (Vojníkov), 80 % (Radava), 
79 % (Černošice) a 81 % (Šeberák), u Slanetz Bartley od firmy Biorad 
88 % (Vojníkov), 85 % (Radava), 92 % (Černošice) a 98 % (Šeberák) 
a u Slanetz Bartley od firmy Trios 87 % (Vojníkov), 90 % (Radava), 

Obr. 1. Počty E. coli stanovené různými metodami v profilech Otava-
-Vojníkov a Berounka-Černošice (KTJ, resp. MPN/100 ml); je uveden 
aritmetický průměr a medián; metody: ČSN 75 7835, Colilert/ Quanti-
-Tray, CCM = Chromocult Coliformen agar, Rapid = Rapid 2 E. coli agar 
a Tergitol = Laktóza TTC agar s Tergitolem 7 podle ČSN EN ISO 9308-1 
Fig. 1. Counts of E. coli detected by different methods in profiles Otava-
-Vojníkov and Berounka-Černošice (CFU, resp. MPN/100 ml); arithmetic 
mean and median are given; methods: ČSN 75 7835 (mFC agar and 
β-D-glucuronidase test), Colilert/ Quanti-Tray, CCM = Chromocult 
Coliformen agar, Rapid = Rapid 2 E. coli agar and Tergitol = Lactose 
TTC agar with Tergitol 7 according to ČSN EN ISO 9308-1 

Obr. 2. Počty E. coli stanovené různými metodami v profilech Orlík-
-Radava a Šeberák (KTJ, resp. MPN/100 ml); je uveden aritmetický 
průměr a  medián; metody: ČSN 75 7835, Colilert/ Quanti-Tray, 
CCM = Chromocult Coliformen agar, Rapid = Rapid 2 E. coli agar 
a Tergitol = Laktóza TTC agar s Tergitolem 7 podle ČSN EN ISO 9308-1 
Fig. 2. Counts of E. coli detected by different methods in profiles 
Orlík-Radava and Šeberák (CFU, resp. MPN/100 ml); arithmetic 
mean and median are given; methods: ČSN 75 7835 (mFC agar and 
β-D-glucuronidase test), Colilert/Quanti-Tray, CCM = Chromocult 
Coliformen agar, Rapid = Rapid 2 E. coli agar and Tergitol = Lactose 
TTC agar with Tergitol 7 according to ČSN EN ISO 9308-1

Tabulka 1. Procentuální zastoupení E. coli mezi celkovými počty 
vyrostlých kolonií (CCM = Chromocult Coliformen agar, Rapid = 
= Rapid 2 E. coli agar a Tergitol = Laktóza TTC agar s Tergitolem 7 
podle ČSN EN ISO 9308-1)
Table 1. Percentage of E. coli in total counts of colonies on membrane 
filter (CCM = Chromocult Coliformen agar, Rapid = Rapid 2 E. coli agar 
and Tergitol = Lactose TTC agar medium with Tergitol 7 according 
to ČSN EN ISO 9308-1)

CCM Rapid Tergitol

Otava-Vojníkov 0,3–25 %,
prům. 6,16 %

2,4–34 %,
prům. 14,9 %

0,5–5,26 %
prům. 2,96 %

Orlík-Radava 0–4,4 %
prům. 0,4 %

0–32,3 %
prům. 1,525

0–3,5 %
prům. 0,58 %

Berounka- 
-Černošice

0,05–6,36 %
prům. 2,03 %

0,6–26 %
prům. 9,65 %

0,11–6,58 %
prům. 2,02 %

Šeberák 0,05–64 %
prům. 5,19 %

0–82,14 %
prům. 14,76 %

0–10 %
prům. 1,79 %
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100 % (Černošice) a 84 % (Šeberák). V roce 2011 byly identifikovány 
izolované enterokoky z profilu Radava a v roce 2012 z profilu Voj-
níkov pomocí mikrotestu STREPTOtest 24 (Lachema). Celkem bylo 
identifikováno 158 kmenů. Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi 
jednotlivými médii od různých firem. Je však nutné poznamenat, 
že bylo zachyceno velmi malé množství kmenů druhů Enterococcus 
faecalis a E. faecium, v profilu Radava to byly jen 4 % identifikovaných 
enterokoků, v profilu Vojníkov to bylo 11 %. 

Další ve vyhlášce předepsaná metoda nejpravděpodobnějšího 
počtu (MPN) na mikrotitračních destičkách podle ČSN EN ISO 7899-1 
má stejný osud jako výše uvedená metoda podle ČN EN ISO 9308-3 
(neujala se a má vysokou mez detekce). Další metody MPN – Entero-
lert (existuje jak fluorogenní varianta Enterolert E, tak chromogenní 
Enterolert DW) vyrábí IDEXX, u nás zastoupena firmou Consygen CZ. 
Bohužel Enterolert zatím nedosahuje tak jednoznačných výsledků 
jako Colilert Quanti-Tray. Je to zejména proto, že v určitém vegetačním 
období ve stojatých vodách (kterých je, co se koupání týče, absolutní 
většina) dochází k řadě nejasných reakcí, které jsou (jak jsme ověřovali 
kultivačně a mikroskopicky) většinou negativní (resp. falešně pozitivní), 
ale ne stoprocentně vždy. To může být způsobeno určitou aktivitou 
β-D-glukosidázy, kterou produkují i některé řasy, a zřejmě nedochází 
k jejich dostatečné inhibici.

Vzhledem k  tomu, že v  roce 2012 byl výrazně upraven soubor 
testovaných metod, nejsou výsledky graficky zpracovány, ale jsou 
uvedeny v tabulce 2. 

SB Hime-
dia

SB
Merck

SB 
Biorad

SB
Trios 7899-1 Entero-

lert E
Enterolert 

DW
Vojníkov 
2011 548 / 270 – 201 / 95 – 307 / 226 329 / 86 –

Vojníkov 
2012 543 / 365 424 / 370 – 290 / 240 – 243 / 145 361 / 173

Radava 
2011 12 / 10 – 12 / 10 – 27 / 15 16 / 11 –

Radava 
2012 24 / 18 19 / 12,5 – 22 / 21 – 12 / 9 16 / 7,4

Černošice 
2011 205 / 200 – 154 / 79 – 230 /169 145 / 63 –

Černošice 
2012 198 / 71 138 / 42 – 109 / 60 – 64 / 52 126 / 69

Šeberák 
2011 177 / 32 – 128 / 10 – 382 / 249 162 / 66 –

Šeberák 
2012 124 / 60 42 / 21 27 / 13 40 / 21 20 / 19

Tabulka 2. Výsledky stanovení enterokoků jednotlivými metodami (průměr/medián; KTJ, 
resp. MPN ve 100 ml) v jednotlivých profilech a koupacích sezonách (média Slanetz Bartley 
od různých firem, metoda podle ČSN EN ISO 7899-1, Enterolert E a Enterolert DW) 
Table 2. Result of detection of intestinal enterococci by different methods (arithmetic mean/
median; CFU, resp. MPN in 100 ml) in profiles studied and bathing seasons (media Slanetz 
Bartley from different companies, the metod according to ČSN EN ISO7899-1, Enterolert E 
and Enterolert DW) 

Závěr 
Je jisté, že konečné rozhodnutí o nejvhod-

nějších metodách pro stanovení E. coli a intes-
tinálních enterokoků bude ještě předmětem 
dalšího vyhodnocování a jednání. Nicméně se 
ukazuje, že velice vhodná metoda stanovení 
E. coli je metoda Colilert/Quanti-Tray od firmy 
IDEXX (u nás dodává Consygen CZ). Na Laktó-
za TTC agaru s Tergitolem 7 podle ČSN EN ISO 
9308-1 a na chromogenních médiích roste 
nadměrné množství doprovodné mikroflóry, 
z tohoto pohledu se jako nejlepší z nich jeví 
Rapid 2 E. coli agar. Pro stanovení intestinál-
ních enterokoků je nejvhodnější používat 
metodu podle ČSN EN ISO 7899-2, je však 
nutno věnovat velkou pozornost konfirmaci 
presumptivních kolonií a v případě potřeby 
zařadit katalázový test. 

Poděkování 
   Zpracováno s  podporou projektu TA 
01020675. 

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. 
VÚV TGM, v.v.i., Praha

dana_baudisova@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Methods of E. coli and intestinal enterococci detection in bathing 
waters (Baudišová, D.)

Key words
bathing waters – metods of analyses – E. coli – intestinal enterococci 

Six methods for detection of E. coli (method according to ČSN 78 
7835, ČSN EN ISO 9308-1, 9308-3, Colilert/Quanti-Tray (IDEXX), and 
chromogenic media Chromocult Coliformen agar and Rapid 2 E. coli 
agar) and seven methods for detection of intestinal enterococci 
(ČSN EN ISO 7899-1, 7899-2 – Slanetz Bartley from companies Hi-
media, Merck, Biorad and Trios and Enterolert E and Enterolert DW 
(both IDEXX)) were tested for bathing waters from 4 profiles with 
different level of contamination (bathing seasons 2011 and 2012). 
A total of 20 samples were taken from each profile. The method of 
Colilert/Quanti-Tray is very convenient for the detection of E. coli in 
bathing waters. Background microflora is a big problem on Lactose 
TTC agar with Tergitole 7 according to ČSN EN ISO 9308-1 and also 
on chromogenic media (the best results were obtained on Rapid 
2 E. coli agar). The method according to ČSN EN ISO 7899-2 is the 
most convenient method for detection of intestinal enterococci, 
but it is necessary to confirm presumptive strains carefully and in 
some cases the use of catalase test is recommended. 

DOČIŠTĚNÍ ODTOKŮ Z KOŘENOVÝCH 
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 
STABILIZAČNÍMI NÁDRŽEMI

Miloš Rozkošný, Pavel Sedláček

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – stabilizační nádrž – kořenová čistírna – účin-
nost čištění – fytoplankton – biocenóza

Souhrn
Příspěvek je zaměřen na prezentaci výsledků hodnocení pří-

nosu stabilizačních nádrží pro dočištění odtoků z kořenových 
čistíren odpadních vod. Podrobný průzkum změn v chemismu 
vod a  jejich biologickém oživení byl prováděn v  letech 2009 
a  2010 na dvou nádržích, které jsou součástí čistíren pro cca 

200 EO a 800 EO. Tyto čistírny byly vybrány jako vzorové. Tento 
průzkum doplnil dlouhodobý monitoring účinnosti čištění pro 
vybrané ukazatele charakterizující odpadní vody (NL, BSK5, 
CHSK, amoniakální dusík, celkový fosfor) probíhající po dobu 
deseti let. Cílem výzkumu bylo také postihnout sukcesní změny 
v biocenóze stabilizačních nádrží, a to jak během vegetačního 
období, tak i v době vegetačního klidu. Výsledky jsou doplněny 
o informace týkající se znečištění sedimentů nádrží a biomasy 
plovoucích makrofyt.

Úvod
Stabilizační nádrže, dříve nazývané biologické rybníky (oxidační 

nádrže), jsou důležitým prvkem při čištění odpadních vod již od 
konce 19. století a jsou široce využívány pro čištění nebo dočištění 
odpadních vod ve světě (Sperling, 2007), ale našly uplatnění i v České 
republice (Effenberger a Duroň, 1984; Šálek, 1994; Šálek a Tlapák, 
2006; Mlejnská aj., 2009). Od roku 1990 s rozvojem využití vegetač-
ních kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích České 
republiky se uplatňuje jako čistírenské zařízení i kombinace obou 
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technologií, kdy primárním účelem zařazení stabilizační nádrže je 
zvýšení účinnosti odstranění amoniakálního dusíku. Současně se 
předpokládá snížení odtokových koncentrací celkového dusíku 
a  celkového fosforu. Důvodem využívání stabilizačních nádrží je 
skutečnost, že se jedná o čistírenské objekty, které vynikají snadnou 
dostupností, minimální spotřebou energie i údržbou, dále v jejich 
prospěch hovoří i ekonomická efektivnost (Mlejnská aj., 2009). Stabi-
lizační nádrže se uplatňují zejména při čištění splaškových odpadních 
vod (také výrazně snižují počty koliformních zárodků) – Just aj., 2004. 
Tyto nádrže zaujímají zvláštní postavení mezi zařízeními sloužícími 
pro čištění a dočištění odpadních vod, neboť vytvářejí podmínky 
pro rozvoj autotrofních organismů, produkujících kyslík, který je 
potřebný pro oxidaci organických látek. Zdrojem kyslíku pro aerobní 
biologickou nádrž jsou produkce řas a jiných zelených vodních rost-
lin, přitékající povrchová voda ze soustředěného i nesoustředěného 
odtoku, balastní podíl odpadních vod a atmosférický kyslík získaný 
přestupem na styku s vodní hladinou (Štencel aj., 2004). V případě, 
že do nádrže nepřitéká potřebné množství čisté prokysličené vody, 
a také v zimním období, kdy neprobíhá intenzivně produkce kyslíku 
při fotosyntéze, je potřeba přídavná aerace pro doplnění kyslíkového 
deficitu. U aerobních nízkozatěžovaných a dočišťovacích biologic-
kých nádrží se předpokládá, že potřebný přísun kyslíku bude pře-
vážně kryt z přírodních zdrojů (Šálek a Tlapák, 2006). 

Odstranění organických látek je založeno na jejich přeměně do 
relativně stabilní organické formy, jako jsou buňky řas, protozoí, 
zooplanktonu a dalších organismů. Při této transformaci se uplatňuje 
algo-bakteriální biocenóza, při které dochází k propojení heterotrofní 
a autotrofní aktivity organismů. Společenstva organismů obývající 
určitý prostor náležejí podle způsobu získávání energie k různým 
trofickým úrovním. Na jedné straně jde o autotrofní složku, kam patří 
organismy označované jako producenti (poutáním světelné energie 
získávají jednoduché anorganické látky sloužící k tvorbě složitých 
látek). Na druhé straně je to heterotrofní složka společenstva, kam 
náležejí konzumenti (jde většinou o  živočichy, kteří se živí jinými 
organismy) a destruenti (podílejí se na rozkladu složitých sloučenin 
mrtvé protoplazmy). Mezi těmito složkami existuje vzájemné pro-
pojení a pokud je biocenóza funkční, tak je schopna autoregulace. 
Biocenóza společenstva stabilizační nádrže během roku prodělává 
sukcesní změny, na které má vliv roční období (Sladká, 1989). Ze-
jména se jedná o  příkon slunečního záření (příkon a  periodicitu 
světelného záření) a teplotu prostředí, které ovlivňují teplotu vody. 
Uplatnění druhů při čištění je ovlivněno také predačním tlakem ze 
strany zooplanktonu. Pro rozvoj řasové populace (fytoplanktonu) 
je významná doba zdržení, hloubka nádrže a množství organických 
látek v přítoku.

Metodika
Odběry vzorků vod byly prováděny jedenkrát až dvakrát měsíčně. 

Jednalo se o  dvouhodinové slévané vzorky. Přímo v  terénu byly 
měřeny základní fyzikálně-chemické ukazatele (teplota vody, pH, 
konduktivita, koncentrace rozpuštěného kyslíku, nasycení kyslíkem). 
V  laboratoři byly stanovovány koncentrace nerozpuštěných látek, 
ukazatele organického znečištění (BSK5, CHSK), formy dusíku, celkový 
fosfor, chloridy, sírany, popř. i  ukazatele mikrobiálního znečištění. 
Při odběrech byly zaznamenávány údaje o průtoku odpadních vod 
čistírnami.

Odběr biologických vzorků byl prováděn vždy minimálně jednou 
měsíčně, a to od srpna 2009 do prosince 2010. Směsný vzorek biosesto-
nu byl odebírán ze tří míst, a to v eufotické zóně (v hloubce cca 20 cm). 
Jedno ze tří míst bylo zvoleno v  blízkosti 
odtokové šachty. Vzorek byl zpracován podle 
ČSN 75 7712. Bylo použito zahuštění vzorku 
pomocí centrifugace (2 000 otáček/min) po 
dobu pěti minut. Kvantifikace byla prove-
dena pomocí počítací komůrky Cyrus I. Pro 
usnadnění kvantifikace v počítací komůrce 
byl přikápnut 38% formaldehyd (eliminace 
pohybu). Pro přesnější kvantifikaci kokálních 
zástupců (Chlorophyta) bylo použito fotogra-
fické dokumentace. Počty jednotlivých taxo-
nomických skupin byly vyjádřeny v jedincích 
(individuích) na 1 ml vzorku a uvedeny ve 

výsledných tabulkách. Pro determinaci jednotlivých taxonomických 
jednotek byla použita dostupná literatura.

Vzorkování biomasy a  sedimentů stabilizačních dočišťovacích 
nádrží se provádělo v  letech 2003 až 2010 na KČOV Dražovice. 
Doplňující analýzy byly provedeny také na KČOV Hostětín (v letech 
2003, 2006, 2010). Sedimenty z dočišťovacích stabilizačních nádrží 
(BN) a biomasa okřehku byly odebírány 1x ročně ke konci vegetační 
sezony (tj. v období září až říjen) jako směsné vzorky podle postupů 
uvedených v ČSN ISO 5667. Hodnocení obsahu sledovaných polu-
tantů a živin bylo prováděno podle vyhlášky č. 382/2001 Sb. Mezi 
sledované polutanty se řadí těžké kovy – arzen, kadmium, chrom, 
měď, rtuť, nikl, olovo, zinek, dále AOX a  polychlorované bifenyly 
(PCB – suma šesti kongenerů). Z živin je sledován dusík a fosfor a dále 
makroelementy – vápník, draslík, hořčík a sodík.
Popis ČOV Dražovice (800 EO)

Technologická linka ČOV zahrnuje:
1. stupeň mechanického předčištění – dešťový oddělovač, dešťová 

zdrž, typizovaný štěrbinový lapák písku horizontální s  jemnými 
česlemi a typizovaná štěrbinová usazovací nádrž;

2. stupeň biologického čištění – tři kořenová pole, horizontálně 
protékaná, s podpovrchovým tokem a osázená porostem rákosu 
obecného;

3. dočišťovací stupeň – stabilizační nádrž s převládajícími aerobními 
podmínkami. 
Projektové údaje ČOV jsou: kapacita 780 EO; koncentrace BSK5 na 

přítoku 319 mg/l; účinnost mechanického předčištění asi 30% (odtok 
na biologický stupeň čištění 224 mg/l BSK5); průměrný denní průtok 
Qdp 1,8 l/s; maximální průtok Qmax 6,3 l/s; hodnota reakční konstanty 
odstranění znečištění v kořenových polích KBSK 0,1. Kořenová pole 
jsou postavena se sklonem dna 1,2 %; náplň tvoří kamenivo zrnitosti 
6–16 mm, v rozvodných zónách frakce 100–200 mm. Celková plocha 
polí je 3 900 m2, hloubka polí je 0,7–1,0 m; šířka 31,0 m. Pole jsou pro-
vozována paralelně s možností nastavení na sériový provoz. Čistírna 
byla navržena podle rovnic pro výpočet odstranění organického 
znečištění a nerozpuštěných látek (Šálek a Tlapák, 2006; Vymazal, 
1995). Hodnoty návrhového hydraulického a látkového zatížení ČOV 
jsou uvedeny v tabulce 1. Teoretické návrhové zatížení stabilizační 
nádrže je při daných návrhových parametrech a  předpokládané 
účinnosti čištění kořenové čistírny cca 85 % pro BSK 5,44 kg/den, což 
při dané ploše nádrže představuje hodnotu cca 70 kg BSK5/ha.den. 
Doba zdržení vody v nádrži je při návrhovém zatížení 5 dní. Požado-
vané odstraňování amoniakálního dusíku má být podle projektové 
dokumentace dosahováno čisticími procesy v dočišťovací stabilizační 
nádrži. Dočišťovací nádrž má v úrovni hladiny plochu 780 m2, hloubka 
vody je cca 1 m. Dno je bez opevnění. Svahy do úrovně stálé hladiny 
byly zpevněny betonovými dlaždicemi. Břehová vegetace nádrže 
je tvořena bylinnými společenstvy. Dřeviny přímo nezasahují do 
prostoru nádrže, nicméně břehové části nádrže jsou dotovány listím 
z opadu během podzimních období (obr. 1).
Popis ČOV Hostětín (200 EO)

ČOV zahrnuje:
1. stupeň mechanického předčištění – dešťový oddělovač, dešťo-

vá zdrž, typizovaný lapák písku horizontální s  jemnými česlemi 
a typizovaná usazovací nádrž typu KMN s bočními vyhnívacími 
komorami;

2. stupeň biologického čištění – dvě kořenová pole, horizontálně 
protékaná s podpovrchovým tokem; vegetační pokryv kořenových 
polí sestává z porostu chrastice rákosovité. V sušších místech se 

Profil Hydraulické zatížení BSK5 CHSK-Cr NL N-NH4
+ Pcelk

m3/ (m2 kořenových polí za den) g/(m2 kořenových polí za den)

Návrhové

Přítok 0,04–0,08 10,0 – 11,00 – –

Vypočtené podle měřených hodnot

Přítok 0,044–0,133
(c50 = 0,05) 2,50 5,69 2,74 1,45 0,24

Tabulka 1. Zatížení ČOV Dražovice – průměrné hodnoty
Table 1. Average values of the Dražovice WWTP loading
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uchytily různé ruderální druhy náročné na živiny, např. kopřiva 
dvoudomá, místy se uchytil porost rákosu obecného; 

3. stupeň dočištění – mělká nízkozatěžovaná stabilizační nádrž 
s převládajícími aerobními podmínkami. 
Čistírna byla navržena podle rovnic pro výpočet odstranění or-

ganického znečištění a nerozpuštěných látek (Šálek a Tlapák, 2006; 
Vymazal, 1995). Projektové údaje ČOV jsou: kapacita 280 EO; koncen-
trace BSK5 na přítoku 212 mg/l; účinnost mechanického předčištění 
asi 30% (odtok na biologický stupeň čištění 148 mg/l BSK5); průměrný 
denní průtok Qdp 0,55 l/s; maximální průtok Qmax 4 l/s; hodnota reakční 
konstanty KBSK 0,1. Náplň kořenových polí tvoří kamenivo zrnitosti 
4–8 mm, v  rozvodných zónách frakce 50–120 mm. Celková plocha 
polí je 1 240 m2. Pole jsou provozována paralelně s možností sériového 
provozu. Dočišťovací stabilizační nádrž byla realizována jako zemní 
nádrž určená k dočištění vody odtékající z kořenových polí. Hlavním 
cílem stabilizační nádrže je snížení obsahu živin ve vodě. Vyčištěná 
voda z kořenových polí je jediný zdroj vody pro tuto stabilizační nádrž. 
Plocha dočišťovací nádrže je 830 m2, objem nádrže 800 m3. Průměrná 
hloubka činí 1,25 m. Střední doba zdržení byla navržena 16,8 dne. 
Látkové zatížení nádrže bylo spočteno jako 25,16 kg BSK5/ha.den, při 
účinnosti kořenové čistírny 80 % až 33,32 kg BSK5/ha.den. Normální 
hladina odpovídá hladině maximální. Dno je bez opevnění. Svahy 
nejsou zpevněny. Na části hladiny nádrže se pravidelně během vege-
tační sezony objevují plovoucí makrofyta. Břehová vegetace nádrže 
je tvořena jak bylinnými a mokřadními společenstvy, tak i dřevinami. 
Mokřadní vegetace i dřeviny v současnosti zasahují do prostoru nádrže. 
Porovnání vývoje břehové vegetace je patrné z obr. 2a, b. Vzhledem 
k přítomnosti dřevin v bezprostředním okolí nádrže včetně břehů do-
chází k opadu listí do vodního prostředí nádrže, lze tedy předpokládat 
vliv rozkladu listů na kvalitu vody – kyslíkový režim, obsah organických 
látek, nutrientů a dalších látek (např. Taylor et al., 1983; Hai, 2005). 
Ovlivnění kvalitativních charakteristik vody 
však doposud nebylo hodnoceno. 

Výsledky a diskuse
ČOV Dražovice

Z  průzkumu ČOV a  z  výsledku analýz 
obsahu znečištění v  odpadní vodě je pa-
trné, že ČOV v  průměru není zatěžována 
znečištěním, které odpovídá projektovým 
předpokladům, jak vyplývá z  tabulky  1. 
Poměry skutečného a návrhového zatížení 
znečištěním vyjádřené ukazateli obsahu 
NL, BSK5 a  hodnot průměrného denního 
průtoku odpadní vody v bezdeštném období 
(Qdp) jsou následující (NL – BSK5 – Qdp): 0,25 
– 0,25 – 1,50. 

Odtokové koncentrace BSK5 z kořenových 
polí byly změřeny v rozpětí 3,7 až 111 mg/l, 

průměrná hodnota souboru dat je 27,5 mg/l, medián 21,0 mg/l. 
Průměrné látkové zatížení dočišťovací nádrže bylo spočteno, po 
snížení množství průtoku o hodnotu výparu z vegetace makrofyt 
na hodnotu 2,07 l/s, na 4,9 kg BSK5/den, tedy 0,0063 kg/m2.den, což 
odpovídá hodnotě 63 kg/ha.den. Jde tedy o vysoké zatížení s dobou 
zdržení 3,9 dne. Nicméně se jedná o výpočet založený na dlouhodo-
bých průměrných hodnotách, ovlivněných nárazově nepříznivými 
stavy. Z celkového počtu 67 vzorků z přítoku do nádrže za celou 
dobu sledování obsahovalo 32 pod 20 mg/l BSK5, 46 pod 30 mg/l 
a pouze 8 vzorků obsahovalo více než 50 mg/l BSK5. V odtokovém 
profilu z nádrže obsahovalo ze 71 vzorků 52 do 20 mg/l BSK5, 62 do 
30 mg/l BSK5. V  případě nerozpuštěných látek bylo v  62 vzorcích 
z 67 na přítoku méně než 30 mg/l NL. Ze 71 odebraných vzorků na 
odtoku z nádrže bylo 58 s obsahem NL pod 30 mg/l. Ze zbývajících 
třinácti bylo sedm s obsahem NL pod 50 mg/l. Při výpočtu látkového 
zatížení s hodnotou mediánu koncentrace BSK5 na přítoku je zatížení 
odpovídající hodnotám 3,76 kg/den a 48 kg BSK5/ha.den. V důsledku 
nárůstu biomasy, zejména v období červenec až září, dochází k opě-
tovnému nárůstu koncentrace NL na odtoku z čistírny za stabilizační 
dočišťovací nádrží. Z tohoto důvodu je také dlouhodobá průměrná 
účinnost čištění dočišťovací nádrže pro NL -58 %. Účinnost odstra-
nění organického znečištění je méně závislá na ročním období. 
Dlouhodobá účinnost čištění nádrže pro ukazatele organického 
znečištění je 14 % pro BSK5 a 72 % pro CHSK-Cr. Je nutné zdůraznit, 
že povaha složení nerozpuštěných látek a organického znečištění je 
v odtoku z dočišťovací nádrže zcela jiná než charakter těchto látek 
v přítoku do ČOV. Účinek na vodní prostředí recipientu je odlišný. 
Souhrnem lze konstatovat, že odtokové koncentrace ukazatelů BSK, 
CHSK a NL splňují předepsané limitní hodnoty i při stávajícím zatí-
žení. S ohledem na dosahované koncentrace amoniakálního dusíku 
i organického znečištění by však bylo vhodné zařadit aeraci nádrže, 
a to zejména v nevegetačních obdobích. Snížení zatížení nádrže je 
možné dosáhnout i podstatným zvýšením čisticího účinku objektů 
mechanického předčištění, jejichž účinnosti pro odstranění organic-
kého znečištění a nerozpuštěných látek se dlouhodobě pohybují na 
úrovni 13 % (BSK) a 15 % (NL), oproti předpokládaným hodnotám až 
30 % pro organické látky a více než 50 % pro NL. Snížení na stupni 
mechanického předčištění je minimální z  důvodu hydraulického 
přetížení objektů a krátkodobého přetížení v důsledku dešťových 
událostí a proplachování jednotné kanalizační sítě (nedostatečné 
oddělení vod na dešťovém oddělovači). V letošním roce tedy byly 
provedeny úpravy objektů.

Jelikož je KČOV dimenzována na 800 EO a  spadá do kategorie 
500–2 000 EO podle n. vl. č. 61/2003 Sb. ve znění n. vl. č. 229/2007 
Sb., je na KČOV sledován i úbytek koncentrace amoniakálního dusíku 
(N-NH4

+). Dlouhodobá účinnost čištění pro tento ukazatel je v koře-
nových polích 26 %, ve stabilizační dočišťovací nádrži 16 %. Celková 
účinnost čištění je pak v průměru 38 %. Dočišťovací nádrž přispívá 
významně k odstranění této formy dusíku a dosažení předepsané 
limitní hodnoty N-NH4

+, stanovené jako roční průměr, na odtoku 
z KČOV, a tím vyvažuje nepříznivý vliv na účinnost čištění pro neroz-
puštěné látky a částečně i organické znečištění (hodnoty v tabulce 2). 

Jako doplňkový ukazatel byl sledován a hodnocen i celkový fosfor. 
V kořenových polích a ve stabilizační nádrži pak dochází k procesům 

Obr. 1. Pohled na dočišťovací nádrž ČOV Dražovice
Fig. 1. A  view of the final purification stabilization pond of the 
Dražovice WWTP

Obr. 2a, b. Vývoj břehové vegetace dočišťovací nádrže ČOV Hostětín v letech 2006 a 2012
Fig. 2a, b. Bank vegetation development of the Hostětín WWTP stabilization pond in 2006 
and 2012
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eliminace části celkového fosforu z vody. Jde 
však o velmi nestabilní účinnost s průměr-
nou hodnotou 16 %, z toho ve vlastní nádrži 
10 % (tabulka 2). 
ČOV Hostětín

Z přehledu průměrných hodnot znečištění 
na přítoku do ČOV je patrné, že čistírna není 
zatěžována množstvím znečištění odpoví-
dajícím projektovým předpokladům. Roční 
průměrné koncentrace organického znečiš-
tění vyjádřené ukazatelem BSK5 se pohybují 
v rozmezí 26,3–95,2 mg/l, což je oproti návr-
hové hodnotě 212 mg/l méně než poloviční 
množství. Čistírna je schopná absorbovat 
velké výkyvy v  množství odpadních vod. 
Během 24hodinových měření byly zachy-
ceny ranní a večerní špičky pracovních dnů 
a víkendové polední špičky v hydraulickém 
i  látkovém zatížení. Průměrný roční přítok 
do ČOV je 14 000 m3/rok. Průměrná hodnota 
denních průtoků podle bodových měření 
z roku 2006 byla 0,6 l/s na přítoku. V roce 2010 
proběhlo kontinuální měření průtoků a prů-
měrná hodnota byla 3,4 l/s. Hodnota mediánu 
průtoků v tomto roce byla 1,8 l/s. Návrhová 
hodnota průměrného denního průtoku je 
pouze 0,55 l/s. Čistírna bývá tedy hydraulicky 
přetížena nárazově, zejména během období 
listopad až březen. Z tohoto důvodu byla na-
vržena úprava v objektu odlehčení dešťových 
vod na přítoku na čistírnu. Látkové zatížení 
dočišťovací nádrže odpovídá při průměrné 
nátokové koncentraci BSK5 17 mg/l (tabulka 
2) hodnotě 3,1 kg/den, při dané ploše nádrže 
31 kg/ha.den. Doba zdržení vody v nádrži je 
5,1 dne. Tyto parametry tak splňují požadavky 
na dočišťovací nádrže, jak je uvádí Effenber-
ger a Duroň (1984) a Šálek a Tlapák (2006). 
Snížení zatížení je opět možné zlepšením 
stavu odlehčení dešťových průtoků a zvýše-
ním účinnosti čištění objektů mechanického 
předčištění. Při snížení průměrného průtoku 
na návrhovou úroveň, respektive úroveň 
měření v roce 2006 – 0,6 l/s lze očekávat sní-
žení látkového zatížení na hodnotu 10,6 kg 
BSK5/ha.den.

V  tabulce 2 jsou shrnuty výsledky dlou-
hodobého monitoringu změn koncentrací 
vybraných ukazatelů při průchodu čistírnou 
v Hostětíně (2003 až 2010). Stabilizační nádrž 
se významně podílí na snížení odtokových 
koncentrací dusíku a  fosforu z  kořenové 
čistírny jak v průměrných, tak i maximálních 
hodnotách. Podle očekávání jsou však vyšší 
odtokové koncentrace nerozpuštěných látek 
a organických látek vyjádřených ukazatelem 
CHSK. I přesto ČOV splňuje předepsané od-
tokové koncentrace. Díky výrazně nižšímu látkovému zatížení, než 
bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, není nutná přídavná 
aerace pro provoz nádrže. Je třeba věnovat pozornost sklízení bio-
masy plovoucích makrofyt, popř. provést drobné úpravy odtokového 
objektu, které umožní pohyb hladiny a zhoršení podmínek pro jejich 
výskyt na hladině. Tyto úpravy jsou připravovány k realizaci.
Biologický průzkum nádrže ČOV Dražovice

Počty jednotlivých taxonomických skupin organismů zjištěných 
v rozborech vzorků vod ze stabilizační nádrže ČOV Dražovice jsou 
uvedeny v  tabulkách 3 a  4, a  to podle jejich trofické úrovně. Pro 
sporadický výskyt zástupců konzumentů (nejčastěji vířníků) nejsou 
jejich počty uvedeny. V  tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty měření 
teploty vzduchu, teploty vody, koncentrace rozpuštěného kyslíku 
ve vodním prostředí BN a hodnoty pH vody v BN měřené v době 

odběru biologických vzorků. Hodnoty těchto základních fyzikálně-
-chemických ukazatelů vodního prostředí korelují s údaji o složení 
fytoplanktonu nádrže během období od srpna 2009 do prosince 
2010 a potvrzují předpoklad, že v nádrži bez aerace dochází během 
roku k celé sérii změn prostředí spojených s odlišnými kyslíkovými 
poměry a účinností čištění.
Analýzy vzorků kalů a sedimentů

V  roce 2010 byl po deseti letech provozu proveden průzkum 
obsahu usazenin v  nádrži ČOV Dražovice. Hloubka usazenin byla 
zjištěna v rozmezí 0 až 30 cm a byla ovlivněna evidentně prouděním 
vody od přítokového potrubí směrem k výusti. Nejvyšší množství 
usazeného materiálu bylo při březích (ovlivněno zřejmě i opadem 
zaneseného listí) a v prostoru u odtokového objektu. Lze konstatovat, 
že ve většině plochy nádrže bylo množství usazeného materiálu do 

ČOV Dražovice Dražovice Dražovice Hostětín Hostětín Hostětín

Profil přítok na 
KČOV odtok z KP odtok z BN

(odtok z ČOV)
přítok do 

ČOV odtok z KP odtok z BN
(odtok z ČOV)

Ukazatel BSK5 

min. 6,7 3,7 3,3 1 1,90 0,20

prům. 59,9 27,5 18,8 64,9 16,69 13,21

max. 310 111 115 195 68,00 28

Ukazatel CHSK-Cr 

min. 27 25 20 17 8 12

prům. 134,3 67,7 65,9 142,8 42,27 44,54

max. 748 231 364 588 78 109

Ukazatel NL 

min. 5 1 1 8 1 8

prům. 65,7 11,5 17,8 41,9 9,82 27,77

max. 800 40 77 123 16 64

Ukazatel N-NH4
+ 

min. 3,6 7,2 5,5 2,79 1,27 0,09

prům. 32,4 23,7 19,8 23,25 18,56 9,15

max. 69,3 43,5 38,5 44,00 36,64 25,21

Ukazatel Pc 

min. 1,1 0,8 0,6 0,57 0,23 0,24

prům. 4,9 4,6 4,1 2,84 3,08 1,74

max. 15,8 19,2 17,1 5,81 5,16 3,94

Tabulka 2. Dlouhodobé hodnoty sledovaných ukazatelů kvality vody (hodnoty v mg/l)
Table 2. Long-term values of the monitored water quality parameters (mg/l)

Legenda: UN – usazovací nádrž; KP – kořenová pole; BN – dočišťovací stabilizační nádrž

Bacillario-
phyceae

Cyano-
phyceae

Crypto-
phyceae

Eugleno-
phyceae

Chlorophyta 
kokální

Chlorophyta 
monadoidní

8/2009 0 40 1 000 400 0 0
9/2009 0 0 0 1 800 0 0

10/2009 0 200 0 400 0 0
11/2009 4 8 0 200 0 0
12/2009 0 40 0 1 240 0 0

2/2010 0 120 0 700 20 0
3/2010 0 400 0 28 000 245 0
4/2010 0 300 0 14 200 563 1200
5/2010 36 12 0 1 000 423 2 000
6/2010 4 0 0 20 200 12 32 800
7/2010 0 28 0 276 320 000 4
8/2010 0 500 0 300 100 000 8 600
9/2010 40 28 0 460 100 000 40

10/2010 0 12 0 9 404 56 6 100
11/2010 0 4 0 19 100 125 2 200
12/2010 4 4 0 912 74 0

Tabulka 3. Producenti (počet jedinců v 1ml)
Table 3. Producers (number of individuals in 1 ml)
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mocnosti 10 cm. Obdobný průzkum nádrže za ČOV Hostětín byl 
proveden v roce 2006, také po deseti letech provozu. Zde bylo zjiš-
těno obdobné rozmezí uložených sedimentů. Jejich hloubka rostla 
od strany s přítokovým potrubím po stranu s odtokovým objektem. 
Hodnoty okolo 30 cm byly zjištěny prakticky pouze v bezprostředním 
okolí odtokového objektu.

V tabulce 6 jsou uvedena rozpětí zjištěného obsahu vybraných po-
lutantů na hmotu sušiny sedimentu. V tabulce jsou uvedeny i limitní 
hodnoty pro sledované polutanty podle vyhlášky č. 382/2001 Sb. 
Dále jsou zde uvedeny zjištěné obsahy dusíku a fosforu v sedimen-
tech z obou sledovaných nádrží. Analýzy mikrobiálního znečištění 
(enterokoky, termotolerantní koliformní bakterie) neprokázaly nad-
limitní zatížení, vzorky vyhovovaly limitům stanoveným vyhláškou 
č. 382/2001 Sb.
Biomasa plovoucích makrofyt

V rámci výzkumných prací v Dražovicích proběhlo také sledování 
zaměřené na  stanovení podílu vegetace okřehku (Lemna sp.) na 
bilanci dusíku a  fosforu ve stabilizační dočišťovací nádrži. Důvo-
dem bylo posouzení možnosti zvýšení účinnosti čištění spočívající 
v pravidelném sběru biomasy okřehku z hladiny nádrže. Souvislá 
vrstva okřehku brání během přibližně druhé poloviny vegetačního 
období (podle vlastních pozorování na dané lokalitě) přestupu 
kyslíku ze vzduchu do vodního prostředí a podmínky v nádrži pře-
cházejí do anaerobních (podrobně Šálek aj., 2008). Z  rozborů byl 
zjištěn průměrný obsah živin v  sušině biomasy 14,3 g/kg fosforu 
a 27,7 g/kg dusíku. Na 0,27 m2 plochy odběrového síta bylo v prů-
měru zachyceno 1,3 až 2,5 kg mokré čerstvé biomasy okřehku. Podíl 
vody po vysušení vzorků při 105 °C tvořil 95 %. Tomu odpovídá 5% 
obsah sušiny v biomase. Podle získaných dat tak bylo v nádrži při 
dolní hranici obsahu čerstvé biomasy 1,3 kg na 0,27 m2 obsaženo 
cca 3,9 t čerstvé biomasy při celkové ploše nádrže 780 m2. Při 95% 
obsahu vody v biomase okřehku tak v ní bylo vázáno 2,79 kg fosforu 
a 5,40 kg dusíku. Průměrná denní bilance nutrientů ve stabilizační 
dočišťovací nádrži byla ve dvouletí 2005–2006 následující: celko-
vý fosfor – přítok 665 g/den – odtok 589 g/den (v  nádrži zůstává 
76 g/den; 2,28 kg/měsíc); anorganický dusík – přítok 4 600 g/den 
– odtok 3 840 g/den (v nádrži zůstává 760 g/den; 22,80 kg/měsíc). 
Množství nutrientů vázaných v biomase během vegetační sezony 
je tak v porovnání s množstvím v přítoku nízké – v řádu několika 
procent. V  dalších letech již rozbory biomasy nebyly prováděny, 
neboť z důvodu zlepšení kyslíkové bilance nádrže bylo prováděno 
pravidelné odstraňování biomasy a po úpravách odtokového objektu 
v roce 2008 již k rozvoji biomasy plovoucích makrofyt nedochází. 
V období srpen 2007 až únor 2008 proběhlo podrobné sledování čis-
ticího účinku dočišťovací stabilizační nádrže, která je součástí KČOV 
Čehovice (okres Prostějov). Z výsledků uvedených v práci Pospíšilové 
(2008) vyplývá, že za dané období bylo ve vodním prostředí nádrže 
zachyceno v  průměru 121 g/den anorganického dusíku (rozpětí 
hodnot 52–372 g/den). Celkového fosforu bylo v nádrži zachyceno 
v průměru 94 g/den (rozpětí hodnot 3–435 g/den). S ohledem na 
výskyt plovoucích makrofyt lze předpokládat obdobný podíl jejich 
biomasy na bilanci dusíku a fosforu v nádrži.

Závěr
V  obou sledovaných ČOV vykazovaly stabilizační dočišťovací 

nádrže kladný účinek v případě odstraňování dusíku a fosforu. V pří-
padě odstraňování nerozpuštěných látek a organického znečištění 
vyjádřeného ukazateli BSK5 a CHSK docházelo během vegetačních 
období ke zvýšení koncentrací v odtocích z nádrží oproti hodnotám 
v přítoku z filtračních kořenových polí v souvislosti s rozvojem fyto-
planktonu. Nicméně charakter látek, které tyto ukazatele prezentují, 
je zcela odlišný od charakteru látek v  přítocích čistíren. Zařazení 
stabilizačních nádrží za filtrační kořenová pole umožňuje snížit rozdíl 
v účinnosti čištění kořenových čistíren mezi vegetačními a nevege-
tačními obdobími, jak uvádí Rozkošný a Mlejnská (2010). Sledováním 
sukcesních změn v biocenóze nebyly zjištěny diametrální rozdíly vůči 
známým scénářům, popsaným v literatuře (Sladká, 1989; Sperling, 
2007). Štencel aj. (2004) uvádí, že podle poloprovozních výzkumů 
kyslíkového režimu se na neprovzdušňovaných biologických nádr-
žích projevují mnohem více rozkolísanost dotace kyslíku s hloubkou 
vody, vliv slunečního záření a vliv řas na obsah rozpuštěného kyslíku 
(období přemnožení řas s vysokou produkcí kyslíku a následně po 

Chromatium 
okenii

Spirilum 
sp.

Thiothrix 
sp.

Spirochaeta 
sp.

Spirulina sp.

8/2009 0 0 0 0 0

9/2009 21 500 0 0 0 0

10/2009 40 400 0 0 0 0

11/2009 6 720 0 0 0 0

12/2009 6 360 0 0 0 0

2/2010 7 800 0 0 0 0

3/2010 24 0 0 0 0

4/2010 0 0 0 0 0

5/2010 200 100 0 0 0

6/2010 0 0 0 0 0

7/2010 0 0 0 0 0

8/2010 8 0 0 0 0

9/2010 500 0 8 0 0

10/2010 300 0 0 16 0

11/2010 1 900 0 0 36 0

12/2010 100 0 0 0 48

Tabulka 4. Destruenti (počet jedinců v 1ml)
Table 4. Destruents (number of individuals in 1 ml)

Ukazatel Tvzd
(°C)

Tvoda
(°C)

O2
(mg/l) pH

8/2009 21 20,5 1,1 8,0

9/2009 18 16,2 2,4 8,1

10/2009 3 8,0 3,6 7,8

11/2009 12 8,6 4,8 7,8

12/2009 9 7,9 3,5 8,0

2/2010 1 1,8 0,8 7,9

3/2010 18 12,0 13,5 8,2

4/2010 16 12,9 2,7 8,0

5/2010 9 11,0 1,8 7,7

6/2010 24 21,2 14,8 8,0

7/2010 29 23,8 0,5 7,8

8/2010 13 14,4 3,2 7,6

9/2010 15 12,0 5,8 7,8

10/2010 7 7,6 5,2 7,8

11/2010 10 9,9 5,5 7,9

12/2010 2 3,7 1,2 7,8

Tabulka 5. Teplotní a kyslíkový režim BN ČOV Dražovice
Table 5. Water temperature and oxygen regimes of the Dražovice 
WWTP stabilization pond

Ukazatel Dražovice
sediment z BN

Hostětín
sediment z BN

Přípustné limity
(v. č. 382/2001 Sb.)

As 4,1–9,3 0,9 30

Cd 0,19–0,3 0,06 5

Cr 21,4–43,5 4,4 200

Cu 32,5–124 6,1 500

Hg 0,08–0,19 0,01 4

Ni 24,5–32,6 4,7 100

Pb 12,7–24,1 1,1 200

Zn 73,9–237 46 2 500

AOX – – 500

PCB < 0,01 – 0,6

N 0,6–4,4 3,1 –

P 1,0–1,36 1,6–2,2 –

Tabulka 6. Obsah rizikových polutantů a  živin v  sedimentech  
(v mg/kg sušiny)
Table 6. Content of hazardous pollutants and nutrients in sediments 
(mg/kg of the dry mass)
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jejich odumření období bez kyslíku). Potvrzují to i výsledky z obou 
nádrží. K  výrazně vyšším účinnostem čištění u  již realizovaných 
nádrží, obdobných dvěma sledovaným, mohou přispět úpravy 
v technologii a provozu objektů mechanického předčištění, popř. 
i kořenových polí (zařazení pulzního plnění anebo prázdnění polí 
s horizontálním prouděním, pokud se pomine celková rekonstrukce 
na pole s vertikálním prouděním s nenasyceným prostředím a vyšší 
mírou nitrifikace). Jiné řešení spočívá v zařazení dodatečné aerace 
vodního prostředí nádrží, zejména v nevegetačních obdobích. Volba 
řešení je otázkou technicko-ekonomické analýzy. V případě obou 
ČOV jsou v současnosti připravována provozní opatření, navržená 
v rámci řešení projektů TA ČR. 

Pro realizaci nových ČOV s využitím kombinace kořenové čistírny 
a  dočišťovací stabilizační nádrže (nádrží) jsou důležité poznatky 
o faktorech majících vliv na výslednou účinnost čištění: při návrhu 
plochy nádrží s ohledem na zatížení se doporučují nízkozatěžované 
nádrže s projektovými údaji doporučenými v literatuře (Effenberger 
a Duroň, 1984; Šálek a Tlapák, 2006), ne vždy jsou však doporučení 
dodržena. Dále je to situování přítoku a odtoku, které by měly být 
projektovány tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné proudění vody 
a  využití plné kapacity nádrže (obr. 2a). Je nutné zajistit příjezd 
k nádrži pro techniku (opravy a údržba, konstrukční práce) a popř. 
i upravit jeden z břehů nádrže tak, aby byl umožněn vjezd techniky 
pro případ odbahnění. 

Z  provedených rozborů sedimentů odebraných z  nádrží obou 
ČOV vyplývá, že nejsou překračovány limitní hodnoty uvedené 
ve vyhlášce č. 382/2001 Sb. Většina změřených hodnot je řádově 
nižší než předepsané limity. Je to dáno i tím, že v obcích není žádný 
průmysl. Obsahy sledovaných ukazatelů v dočišťovacích nádržích 
jsou v  maximech nižší než obsah v  primárních kalech z  mecha-
nického předčištění. Zejména to platí pro zinek a měď. Tyto kovy 
jsou poměrně dobře vázány i  v  anaerobním prostředí filtračních 
kořenových polí, jak uvádí Švehla aj. (2008). Po splnění hygienických 
požadavků lze sedimenty využít v zemědělství jako zdroj cenných 
živin. Podle rozborů biomasy okřehku a bilance dusíku a fosforu ve 
vodním prostředí dočišťovacích nádrží je patrné, že tato biomasa by 
mohla vázat v průběhu roku poměrně významné množství fosforu 
a dusíku, ale bez zásadního ovlivnění bilance živin nádrží. Nutná je 
však pravidelná sklizeň biomasy v  průběhu vegetačního období. 
Pravidelná sklizeň by přispěla i k eliminaci stavů vyčerpání kyslíku 
v nádrži v důsledku souvislého pokrytí hladiny porostem okřehku 
(Šálek aj., 2008). Biomasu plovoucích makrofyt je však především 
u větších nádrží obtížné sklízet a při ruční sklizni je to i poměrně 
časově náročné a pro provozovatele znamená zvýšení nákladů na 
obsluhu čistírny. Z uvedených výsledků a analýz vyplývá, že odpadní 
materiály (sedimenty a biomasa) z extenzivních ČOV využívaných na 
čištění odpadních vod z menších obcí ve většině případů nepředsta-
vují riziko z hlediska výskytu uvedených polutantů. Naopak je možné 
je řadit mezi hodnotné zdroje z hlediska obsahu živin. Využití mohou 
nalézt v zemědělství jako hnojivo, popř. i při výrobě kompostů nebo 
mohou být využity při výrobě energie z biomasy (výroba bioplynu).
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Reed-bed wastewater treatment plant outflow purification by 
the stabilization ponds (Rozkošný, M.; Sedláček, P.)
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The paper presents results of the stabilization ponds long-
term monitoring, used as final purification after the con-
structed wetland (reed-beds with horizontal sub-surface flow) 
wastewater treatment plants. Their efficiency and evaluation is 
presented in the article. In the period 2009–2010, changes of 
the phytoplankton communities in water of two stabilization 
ponds were studied in detail. The quality of stabilization pond 
sediments and amount of nutrients in the floating macrophyte 
biomass were studied. All results proved that the stabilization 
ponds are able to improve water quality of reed-beds outflow, 
including nitrogen and phosphorus.

Problematice přírodních způsobů čištění odpadních vod je věno-
vána publikace Výzkumného ústavu vodohospodářského

Extenzivní způsoby čištění odpadních vod (Mlejnská, E. aj.)
Praha: VÚV TGM, 2009, 119 s. ISBN 978-80-85900-92-7.

Publikace shrnuje jak poznatky z literatury, tak výsledky naměřené 
a zjištěné při sledování vybraných extenzivních čistíren pracovníky 
VÚV TGM. Jednotlivé kapitoly se věnují charakteristice odpadních 
vod z malých obcí včetně typů kanalizace a  rozdílů mezi návrho-
vým a skutečným zatížením, dále popisu sledovaných lokalit, me-
chanickému předčištění, jeho konstrukčnímu řešení a  provozním 
požadavkům a problémům, jednotlivým extenzivním technologiím, 
jejich charakteristice, návrhovým parametrům, účinnosti čištění, 
provozním požadavkům a problémům a v neposlední řadě i dopadu 
vypouštěných odpadních vod na tok.
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MODELOVÁNÍ TEPLOTY ODPADNÍCH 
VOD NA PŘÍTOKU DO ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD

Ivan Nesměrák

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – časové řady – přenosové funkce – teplota 
vody – teplota vzduchu

Souhrn
Modelování teplot odpadních vod na přítoku do čistírny 

odpadních vod je založeno na výpočtu přenosových funkcí 
mezi denním průměrem teploty vzduchu a popřípadě i denním 
úhrnem srážek a denním průměrem teplot odpadních vod. Byly 
počítány přenosové funkce i dynamické přenosové funkce po-
mocí programového balíku CAPTAIN v Matlabu. Byly nalezeny 
vysoké koeficienty determinace přenosových funkcí.

Úvod
Při pravděpodobnostním hodnocení odtoků z  čistírny odpad-

ních vod se často naráží na problém doplnění chybějících hodnot 
hodnocených proměnných. Kompletní časové řady jsou přitom 
obvykle podmínkou pro aplikaci některých statistických metod 
a pravděpodobnostních modelů. Existuje celá řada způsobů dopl-
ňování chybějících hodnot v časových řadách od nejjednodušších 
(prostá interpolace) po výpočty ze sestaveného statistického modelu. 
V tomto příspěvku se zabýváme modelem teploty odpadních vod na 
přítoku do čistírny odpadních vod založeném na časových řadách 
teploty vzduchu a denních úhrnů srážek.

Zpracované časové řady
Pro posouzení vztahu mezi teplotou vzduchu (Tvz) a  teplotou 

odpadních vod (Tv) byly vyhodnoceny časové řady z ČOV Ostrava 
z  let 2001–2008, ČOV Brno z  let 2007–2009 a ČOV Olomouc z  let 
2007–2009. Hodnocení bylo provedeno výpočtem přenosových 
funkcí (TF) a dynamických přenosových funkci (DTFM) centrovaných 
řad (označených indexem d)1, řad po vyloučení cyklických složek 
(označených indexem c)2 a normalizovaných řad s následným vy-
loučením cyklických složek (označených indexem nc). Popis vztahu 
pomocí přenosové funkce byl ukázán již dříve [1].

Vztah mezi teplotou vzduchu (Tvz) a teplotou odpadních 
vod (Tv) a denním úhrnem srážek (S) ve třech regionech 
a na třech ČOV

Vypočtené parametry TF a DTFM vztahů Tv = f(Tvz) a Tv = f(Tvz,S) 
pro různě upravené časové řady na čistírnách odpadních vod Ost-
rava, Brno a Olomouc jsou uvedeny v přílohách příslušných dílčích 
zpráv [2, 3, 4]. Souhrnná zpráva pak podává přehled výsledků dílčích 
zpráv [5]. Při aplikaci procedur RIVID a  RIV v  MATLABu byly vždy 
zvoleny dvě varianty hodnoty vstupního vektoru nn = [na nb nd nc] 
v procedurách RIVID a RIV, zde však uvádíme pouze variantu jednu.

Některé parametry TF a  DTFM vztahů Tv = f(Tvz) pro různě 
upravené časové řady na čistírnách odpadních vod Ostrava, Brno 
a Olomouc jsou uvedeny v tabulkách 1–3. Při aplikaci procedur RI-
VID a RIV v MATLABu byly zvoleny v duchu úspornosti (parsimony)3 
tyto vstupní hodnoty proměnné nn: u ČOV Ostrava nn = [1 1 0 2]4, 
u ČOV Brno nn = [1 1 1 1]5 a u ČOV Olomouc nn = [1 1 0 2]6. Některé 
parametry TF a DTFM vztahů Tv = f(Tvz,S) pro různě upravené časové 

1  Normalizované řady vedly ke stejným závěrům jako centrované řady.
2  Byly vyloučeny cyklické složky odpovídající periodám T = 365 dní, T = 182,5 dne 
a T = 7 dní, pokud byly statisticky významné.
3  Parsimony = smallest possible number of parameters for adequate representation.
4  Tato hodnota nn byla zvolena stejná pro všechny úpravy časových řad, a to podle řad 
typu c.
5  Nejdříve byla zvolena hodnota nn = [1 1 1 2], ale hodnota c2 byla statisticky 
nevýznamná. Proměnná nn byla zvolena stejná pro všechny úpravy časových řad, a to 
podle řad typu c.
6  Nejdříve byla zvolena hodnota nn = [1 1 1 2], ale hodnota c2 byla statisticky 
nevýznamná. Proměnná nn byla zvolena stejná pro všechny úpravy časových řad, a to 
podle řad typu c.

řady na čistírnách odpadních vod Ostrava, Brno a  Olomouc jsou 
uvedeny v tabulkách 4–6. Při aplikaci procedur RIVID a RIV v MATLA-
Bu byly zvoleny opět v duchu úspornosti (parsimony) tyto vstupní 
hodnoty proměnné nn: u ČOV Ostrava nn = [1 1 1 1 0 2]7, u ČOV Brno 
nn = [1 1 1 0 1 1]8 a u ČOV Olomouc nn = [1 1 1 0 1 2]9.

Přenosové funkce vztahu Tv = f(Tvz)
Přenosové funkce pro ČOV Ostrava, Brno a Olomouc byly vypočteny 

pro centrované řady (označené indexem d)10, řady po vyloučení cyklic-
kých složek (označené indexem c)11 a normalizované řady s vyloučením 
cyklických složek (označené indexem nc). V tabulce 1 jsou uvedeny 
některé parametry přenosových funkcí a dynamických přenosových 
funkcí pro centrované řady, v tabulce 2 jsou uvedeny některé parametry 
přenosových funkcí a dynamických přenosových funkcí pro řady po 
vyloučení cyklických složek a v tabulce 3 jsou pak uvedeny některé 
parametry přenosových funkcí a dynamických přenosových funkcí 
pro normalizované řady po vyloučení cyklických složek.

U  řad po vyloučení cyklických složek (označené indexem c)12 
a normalizovaných řad s následným vyloučením cyklických složek 
(označené indexem nc) byly vypočtené koeficienty determinace také 
přepočteny na rozptyl Tv neupravených časových řad, respektive 
centrovaných časových řad (uvedeny v  tabulce 1 a označeny jako 
s2(Tvd)). Koeficienty determinace, respektive přepočtené koefici-
enty determinace (modelu soustavy a šumu) přenosových funkcí 
i dynamických přenosových funkcí se pohybují nad hodnotou 0,92 
u vztahů Tv = f(Tvz) a nad 0,93 u vztahů Tv = f(Tvz,S); pomocí zvole-
ných modelů (zadaných uvedenou triádou vstupních parametrů TF) 
lze tedy vysvětlit/vyloučit více než 92 %, respektive 93 % rozptylu Tv.

Hodnotíme-li použití dynamických přenosových funkcí proti 
přenosovým funkcím podle poklesu reziduálního rozptylu u cent-
rovaných časových řad, pak se použitím dynamických přenosových 
funkcí proti použití ne-dynamických přenosových funkcí reziduální 
rozptyl Tv zvýší, místo aby se snížil (u ČOV Ostrava se zvýší z 0,3862 

7  Proměnná nn byla zvolena stejná pro všechny úpravy časových řad, a to podle řad 
typu c.
8  Proměnná nn byla zvolena stejná pro všechny úpravy časových řad, a to podle řad 
typu c.
9  Proměnná nn byla zvolena stejná pro všechny úpravy časových řad, a to podle řad 
typu c.
10  Normalizované řady vedly ke stejným závěrům jako centrované řady.
11   Byly vyloučeny cyklické složky odpovídající periodám T = 365 dní, T = 182,5 dne 
a T = 7 dní, pokud byly statisticky významné.
12   Byly opět vyloučeny cyklické složky odpovídající periodám T = 365 dní, T = 182,5 
dne a T = 7 dní, pokud byly statisticky významné.

Tabulka 1. Některé parametry TF a DTFM vztahů Tv = f(Tvz) pro upravené 
časové řady d na čistírnách odpadních vod Ostrava, Brno a Olomouc 
(varianta 1)
Table 1. Some parameters of TF and DTFM of relations Tv = f(Tvz) for 
d series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc (option 1)

ČOV
Ostrava Brno Olomouc

s2(Tvzd) 70,4978 66,7683 64,9752
s2(Tvd) 5,3111 5,6148 11,6563
a1 -0,9740 -0,9739 -0,9586
b0 0,0080 0,0096*) 0,0202
c1 -0,5265 -0,5981 -1,0661
c2 -0,1617 0,2480
var(e) 0,6543 0,4499 1,0992
Rt2 0,8768 0,9199 0,9057
var 0,3862 0,2922 0,2819
R2 0,9273 0,9480 0,9758
a1,aver -0,9021 -0,9282 -0,9059
b0,aver 0,0255 0,0190*) 0,0412
Rt2dynam 0,7360 0,7360 0,8450
c1 -0,6187 -0,8428 -1,1047
c2 -0,2516 0,2093
var 0,4160 0,3378 0,2879
R2 0,9217 0,9398 0,9753

*) Pro tento součinitel platí δ = 1
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ČOV

Ostrava Brno Olomouc
s2(Tvzc) 15,6468 12,5874 12,6402
s2(Sc) 24,5128 14,9742 12,6428
s2(Tvc) 1,1743 0,5983 1,1926
a1 -0,8719 -0,7440 -0,6129
b10 0,0112 0,0270 0,0668
b20 -0,0362 -0,0455*) -0,0482*)

c1 -0,5374 -0,6480 -0,9672
c2 -0,2769 0,1412
var(e) 0,8956 0,4133 0,8057
Rt2 0,2373 0,3092 0,3244
var 0,3707 0,2497 0,2267
R2 0,6843 0,5827 0,8099
R2 přepočten na s2(Tvd) 0,9302 0,9555 0,9806
a1,aver -0,6469 -0,4824 -0,6678
b10,aver 0,0246 0,0400 0,0594
b20,aver -0,0658 -0,1069*) -0,0962*)

Rt2dynam 0,4434 0,6949 0,6180
c1 -0,4912 -0,5713 -0,7933
c2 -0,3185 0,0123
var 0,2823 0,1230 0,1761
R2 0,7596 0,7944 0,8523
R2 přepočten na s2(Tvd) 0,9468 0,9781 0,9849

ČOV

Ostrava Brno Olomouc
s2(Tvznc) 0,2136 0,1864 0,1914
s2(Snc) 0,9813 0,9897 0,9826
s2(Tvnc) 0,1602 0,0863 0,0924
a1 -0,8629 -0,5852 -0,5993
b10 0,0611 0,1118 0,1579
b20 -0,0768 -0,0801*) -0,0503*)

c1 -0,4714 -0,5730 -0,9654
c2 -0,2109 0,1606
var(e) 0,1097 0,0609 0,0622
Rt2 0,3151 0,2948 0,3271
var 0,0675 0,0413 0,0189
R2 0,5787 0,5211 0,7958
R2 přepočten na s2(Tvd) 0,9873 0,9926 0,9984
a1,aver -0,5709 -0,4541 -0,6830
b10,aver 0,1191 0,1471 0,1446
b20,aver -0,1364 -0,1674*) -0,1009*)

Rt2dynam 0,4984 0,7204 0,5916
c1 -0,4151 -0,4578 -0,8239
c2 -0,2544 0,0424
var 0,0520 0,0191 0,0141
R2 0,6758 0,7789 0,8471
R2 přepočten na s2(Tvd) 0,9902 0,9966 0,9988

Tabulka 5. Některé parametry TF a  DTFM vztahů Tv = f(Tvz,S) pro 
upravené časové řady c na čistírnách odpadních vod Ostrava, Brno 
a Olomouc (varianta 1)
Table 5. Some parameters of TF and DTFM of relations Tv = f(Tvz,S) for 
c series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc (option 1)

Tabulka 6. Některé parametry TF a  DTFM vztahů Tv = f(Tvz,S) pro 
upravené časové řady nc na čistírnách odpadních vod Ostrava, Brno 
a Olomouc (varianta 1)
Table 6. Some parameters of TF and DTFM of relations Tv = f(Tvz,S) for 
nc series in WWTPs Ostrava, Brno and Olomouc (option 1)

*) Pro tento součinitel platí δ = 1

ČOV

Ostrava Brno Olomouc

s2(Tvzd) 70,4978 66,7683 64,9752

s2(Sd) 24,9830 15,0798 12,7977

s2(Tvd) 5,3111 5,6148 11,6563

a1 -0,9716 -0,9743 -0,9553

b10 0,0108 0,0102 0,0240

b20 -0,0166 -0,0127*) -0,0445*)

c1 -0,5093 -0,5964 -1,0402

c2 -0,1877 0,1875

var(e) 0,6318 0,4265 1,1247

Rt2 0,8810 0,9240 0,9035

var 0,3703 0,2781 0,2546

R2 0,9303 0,9505 0,9782

a1,aver -0,8898 -0,8716 -0,8935

b10,aver 0,0280 0,0365 0,0482

b20,aver -0,0823 -0,0608*) -0,0868*)

Rt2dynam 0,7472 0,8161 0,8784

c1 -0,5812 -0,8890 -1,0122

c2 -0,3176 0,0970

var 0,3395 0,2180 0,2130

R2 0,9361 0,9612 0,9817

ČOV

Ostrava Brno Olomouc
s2(Tvznc) 0,2136 0,1864 0,1914
s2(Tvnc) 0,1602 0,0683 0,0924
a1 -0,9575 -0,9045 -0,4009
b0 0,0494 0,0499*) 0,1965
c1 -0,5061 -0,5743 -1,0265
c2 -0,1594 0,2271
var(e) 0,1174 0,0711 0,0734
Rt2 0,2675 0,1757 0,2060
var 0,0730 0,0482 0,0212
R2 0,5445 0,4415 0,7707
R2 přepočten 
na s2(Tvd) 0,9863 0,9914 0,9982

a1,aver -0,5646 -0,6158 -0,6261
b0,aver 0,1683 0,1049*) 0,1687
Rt2dynam 0,3465 0,2292 0,3429
c1 -0,4692 -0,5542 -0,9835
c2 -0,1890 0,2173
var 0,0673 0,0466 0,0203
R2 0,5800 0,4606 0,7805
R2 přepočten 
na s2(Tvd) 0,9873 0,9917 0,9983

ČOV

Ostrava Brno Olomouc
s2(Tvzc) 15,6468 12,5874 12,6402
s2(Tvc) 1,1743 0,5983 1,1926
a1 -0,9038 -0,9646 -0,4054
b0 0,0175 0,0109*) 0,0841
c1 -0,5834 -0,6314 -1,0273
c2 -0,2335 0,2041
var(e) 1,0110 0,4617 0,9501
Rt2 0,1394 0,2283 0,2033
var 0,4025 0,2828 0,2526
R2 0,6572 0,5273 0,7874
R2 přepočten 
na s2(Tvd) 0,9242 0,9496 0,9783

a1,aver -0,6438 -0,6915 -0,6134
b0,aver 0,0385 0,0280*) 0,0746
Rt2dynam 0,3029 0,1879 0,3159
c1 -0,5442 -0,6520 -0,9939
c2 -0,2404 0,1943
var 0,3762 0,2845 0,2460
R2 0,6796 0,5245 0,7937
R2 přepočten 
na s2(Tvd) 0,9292 0,9493 0,9789

Tabulka 2. Některé parametry TF a DTFM vztahů 
Tv = f(Tvz) pro upravené časové řady c na čistír-
nách odpadních vod Ostrava, Brno a Olomouc 
(varianta 1)
Table 2. Some parameters of TF and DTFM of 
relations Tv = f(Tvz) for c series in WWTPs Ostrava, 
Brno and Olomouc (option 1)

Tabulka 3. Některé parametry TF a DTFM vztahů 
Tv = f(Tvz) pro upravené časové řady nc na čistír-
nách odpadních vod Ostrava, Brno a Olomouc 
(varianta 1)
Table 3. Some parameters of TF and DTFM of re-
lations Tv = f(Tvz) for nc series in WWTPs Ostrava, 
Brno and Olomouc (option 1)

*) Pro tento součinitel platí δ = 1 *) Pro tento součinitel platí δ = 1

Tabulka 4. Některé parametry TF a DTFM vztahů 
Tv = f(Tvz,S) pro upravené časové řady d na čis-
tírnách odpadních vod Ostrava, Brno a Olomouc 
(varianta 1)
Table 4. Some parameters of TF and DTFM of 
relations Tv = f(Tvz,S) for d series in WWTPs Os-
trava, Brno and Olomouc (option 1)

*) Pro tento součinitel platí δ = 1

*) Pro tento součinitel platí δ = 1
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na 0,4160, u ČOV Brno se zvýší z 0,2922 na 
0,3378 a u ČOV Olomouc z 0,2819 na 0,2879).

Přenosové funkce vztahu 
Tv = f(Tvz,S)

Přenosové funkce pro ČOV Ostrava, Brno 
a Olomouc byly dále vypočteny pro vztah 
Tv = f(Tvz,S). Přenosové funkce a  dynamic-
ké přenosové funkce byly opět vypočteny 
pro centrované řady (označené indexem 
d)13, řady po vyloučení cyklických složek 
(označené indexem c)14 a  normalizované 
řady s vyloučením cyklických složek (ozna-
čené indexem nc). V tabulce 4 jsou uvedeny 
některé parametry přenosových funkcí 
a  dynamických přenosových funkcí pro 
centrované řady, v  tabulce 5 jsou uvedeny 
některé parametry přenosových funkcí 
a dynamických přenosových funkcí pro řady 
po vyloučení cyklických složek a v tabulce 6 
jsou pak uvedeny některé parametry přeno-
sových funkcí a dynamických přenosových 
funkcí pro normalizované řady po vyloučení 
cyklických složek

Zahrnutí denních úhrnů srážek S mezi vy-
světlující proměnné vede k určitému snížení 
reziduálního rozptylu. U přenosových funkcí 
u centrovaných řad vede zahrnutí S ke sníže-
ní reziduálního rozptylu z 0,3862 na 0,3703 
u  ČOV Ostrava, z  0,2922 na 0,2781 u  ČOV 
Brno a z 0,2819 na 0,2546 u ČOV Olomouc. 
U časových řad po vyloučení cyklických slo-
žek vede zahrnutí S ke snížení reziduálního 
rozptylu z 0,4025 na 0,3707 u ČOV Ostrava, 
z 0,2828 na 0,2497 u ČOV Brno a z 0,2526 
na 0,2267 u ČOV Olomouc. U normalizova-
ných časových řad po následném vyloučení 
cyklických složek vede zahrnutí S ke snížení 
reziduálního rozptylu z  0,0730 na 0,0675 
u  ČOV Ostrava, z  0,0482 na 0,0413 u  ČOV 
Brno a z 0,0212 na 0,0189 u ČOV Olomouc. 
U dynamických přenosových funkcí je toto 
snížení podobné.

Hodnotíme-li použití dynamických přeno-
sových funkcí proti (ne-dynamickým) přeno-
sovým funkcím podle poklesu reziduálního 
rozptylu, pak se použitím dynamických 
přenosových funkcí proti použití ne-dyna-
mických přenosových funkcí sníží reziduální 
rozptyl Tv málo, nebo se naopak zvýší. Při 
zahrnutí S  dojde použitím dynamických 
přenosových funkcí proti (ne-dynamickým) 
přenosovým funkcím k  poněkud vyššímu 
snížení reziduálního rozptylu Tv. Problémem 
při modelování pomocí časových řad Tv je, 
jak nalézt předpis pro časové změny koefi-
cientů v modelech při použití dynamických 
přenosových funkcí. 

Roční kolísání parametrů cyklických 
složek teploty vody (Tv) a teploty 
vzduchu (Tvz) na ČOV v regionu Ostrava (2001–2008)

Cyklické složky lze popsat rovnicí (1), resp. ekvivalentní rovnicí (2).

 (1) 

 (2) 

13   Normalizované řady vedly ke stejným závěrům jako centrované řady.
14   Byly vyloučeny cyklické složky odpovídající periodám T = 365 dní, T = 182,5 dne 
a T = 7 dní, pokud byly statisticky významné.

A1 B1 A2 B2 A3 B3

2001 -2,0967 -1,6644 -0,1456 -0,3808 0,1743 0,0109
2002 -1,6563 -2,1437 0,0673 -0,2134 0,1422 0,0824
2003 -2,4548 -2,2477 -0,2039 0,1149 0,0187 0,1838
2004 -2,5066 -1,6423 -0,3088 0,1436 0,0683 0,0930
2005 -2,4571 -1,8889 -0,1272 -0,1487 0,0935 -0,0839
2006 -2,9183 -1,6646 -0,1717 0,7376 -0,0076 -0,0352
2007 -1,4120 -2,4928 0,2600 0,3438 0,1364 0,0313
2008 -2,2155 -1,9741 -0,1925 0,0008 0,2113 -0,0469
průměr -2,2147 -1,9648 -0,1028 0,0747 0,1046 0,0294
rozptyl 0,2083 0,0851 0,0286 0,1080 0,0050 0,0067
sm. odch. 0,4564 0,2918 0,1690 0,3287 0,0708 0,0820
v -0,206 -0,148 -1,644 4,397 0,676 2,789
2001–2008 -2,2319 -1,9452 -0,0989 0,0757 0,0995 -0,0379

C1 θ1 C2 θ2 C3 θ3

2001 2,6770 0,900 0,4076 0,365 0,1746 1,508
2002 2,7091 0,658 0,2237 -0,306 0,1644 1,046
2003 3,3284 0,829 0,2341 -1,058 0,1847 0,101
2004 2,9967 0,991 0,3406 -1,136 0,1154 0,634
2005 3,0992 0,915 0,1957 0,707 0,1256 -0,839
2006 3,3597 1,052 0,7574 -0,229 0,0360 0,212
2007 2,8649 0,515 0,4311 0,647 0,1399 1,345
2008 2,9674 0,843 0,1925 -1,567 0,2164 -1,352
průměr 3,0003 0,838 0,3478 -0,322 0,1446 0,332
rozptyl 0,0569 0,0270 0,0317 0,6541 0,0026 0,9109
sm. odch. 0,2386 0,1642 0,1781 0,8088 0,0513 0,9544
v 0,080 0,196 0,512 -2,514 0,355 2,877
2001–2008 2,9606 0,854 0,1245 -0,918 0,1065 -1,207

A1 B1 A2 B2 A3 B3

2001 -2,7459 -10,0955 0,8673 -0,8490 0,0351 -0,5013
2002 -1,1773 -10,5330 0,8203 -0,0229 0,2059 0,0738
2003 -2,8534 -11,3104 -1,0241 0,6758 -0,2941 0,1464
2004 -3,3609 -9,5190 -0,2538 -0,8498 0,0823 0,4365
2005 -3,4730 -10,3383 -0,6949 -0,1284 -0,0827 0,0697
2006 -4,8574 -10,8011 -2,0825 0,1922 -0,3884 0,1407
2007 -0,9662 -9,6705 0,8246 0,8495 -0,0529 0,2614
2008 -2,5428 -8,7327 0,1923 0,6236 0,1414 -0,1041
průměr -2,7471 -10,1251 -0,1688 0,0614 -0,0442 0,0654
rozptyl 1,3807 0,5734 0,9808 0,3793 0,0377 0,0673
sm. odch. 1,1751 0,7572 0,9904 0,6158 0,1942 0,2594
v -0,428 -0,075 -5,866 10,031 -4,396 3,967
2001–2008 -2,8321 -10,0982 -0,1620 0,0687 0,0121 -0,1273

Tabulka 7. Parametry A1 a B1 tří cyklických složek teplot vody v letech 2001–2008
Table 7. Parameters A1 and B1 of three cyclic components of water temperature in years 2001–2008

Tabulka 8. Parametry C1 a θ1 tří cyklických složek teplot vody v letech 2001–2008
Table 8. Parameters C1 and θ1 of three cyclic components of water temperature in years 2001–2008

Tabulka 9. Parametry A1 a B1 tří cyklických složek teplot vzduchu v letech 2001–2008
Table 9. Parameters A1 and B1 of three cyclic components of air temperature in years 2001–2008

kde  xt  je hodnota časové řady v čase t,
 x průměrná hodnota časové řady,
  Cj  amplituda j-té dílčí složky,
  θj  fázový posun j-té dílčí složky,
  Aj, Bj  regresní koeficienty,
  Tj  perioda j-té dílčí složky,
  t  čas,
  k   počet uvažovaných dílčích složek.
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Mezi parametry Cj, θj,Aj a Bj platí vztahy (3) a (4)

 (3) 

 (4) 

Pro období 2001–2008 byly po letech vypočteny cyklické složky 
v časových řadách teplot vzduchu a teplot odpadních vod. Byly zvo-
leny tři dílčí složky s periodami T1 = 365 dní, T2 = 182,5 dne a T3 = 7 dní, 
které mohou být aktuální pro teplotu odpadních vod; tyto periody 
však byly použity i pro teplotu vzduchu, kde perioda T3 = 7 dní však 
nemá fyzikální opodstatnění.

Vypočtené hodnoty parametrů Cj, θj, Aj a  Bj pro jednotlivé roky 
a celé období 2001–2008 jsou uvedeny v tabulkách 7 a 8 pro teplotu 
odpadních vod a v tabulkách 9 a 10 pro teplotu vzduchu15. Z tabulek 
7 a 8 plyne, že u teploty odpadních vod se parametry dílčí cyklické 
složky s T1 = 365 dní (A1 a B1, resp. C1 a θ1), na rozdíl od ostatních dvou 
dílčích složek, v průběhu let mění poměrně málo (koeficient variace 
amplitudy C1 je 8 % a fázového posunu θ1 je 20 %). Z tabulek 9 a 10 
pak plyne, že u teploty vzduchu se parametry dílčí cyklické složky 
s T1 = 365 dní (A1 a B1, resp. C1 a θ1), na rozdíl od ostatních dvou dílčích 
složek, v průběhu let mění rovněž poměrně málo (koeficient variace 
amplitudy C1 je do 8 % a fázového posunu θ1 je 40 %).

Závěr
Zhodnocení vztahu teplota vzduchu-teplota odpadních vod na 

třech ČOV prokázalo, že tento vztah lze využít v případě absence 
měření teploty odpadních vod na čistírně odpadních vod k mode-
lování časových řad teploty odpadních vod.

15  Parametry cyklických složek byly vypočteny klasickou regresní cestou a kromě toho 
byly vypočteny v jednotlivých letech pomocí procedur DHR při volbě nvr = 0 a pro celé 
období pomocí procedur DHROPT/DHR.

Hodnocení dále ukázalo jak vysokou 
setrvačnost teploty odpadních vod (vysoká 
hodnota koeficientu a1 v přenosových funk-
cích), tak poměrně malé meziroční změny 
parametrů cyklické složky teploty odpadních 
vod s periodou T1 = 365 dní (koeficient vari-
ace amplitudy C1 je 8 % a fázového posunu 
θ1 je 20 %).
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The Wastewater Temperature Modelling at Wastewater Treat-
ment Plant Inflow (Nesměrák, I.)

Key words
wastewater treatment plant – time series – transfer functions – water 
temperature – air temperature

The wastewater temperature modelling at wastewater treat-
ment plant inflow is based on the evaluation of transfer functions 
between the daily average of air temperature and possibly of 
daily sum of rain falls and daily average of wastewater tempera-
ture. There were evaluated the transfer functions and dynamic 
transfer functions by means of programme packet CAPTAIN in 
Matlab. There were found high determination coefficients of 
transfer functions.
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Súhrn 
Príspevok sa zaoberá možnosťami, ktoré ponúkajú pokročilé oxi-

dačné procesy, enzýmy, riasy či ultrazvuk pri rôznych aplikáciách 
na skládkach a ČOV, a tiež poukazuje na možnosti spomínaných 
procesov aj pri úprave rôznych typov, najmä organických substrá-
tov. V štúdii sa tiež zameriavame aj na iné možnosti čistenia vôd, 
na báze fotodynamického efektu, ktoré sa bežne v praxi využívajú. 
Pokročilé oxidačné procesy neslúžia iba na odstraňovanie toxických 
zlúčenín, ale sú aj úspešne použité pri degradácii biologicky ťažko 
rozložiteľných zlúčenín (napr. polyetylénglykoly alebo siloxány). 
V príspevku poukazujeme aj na nové smery a trendy pri využití 
týchto postupov, napríklad pri zvyšovaní produkcie bioplynu, či 
likvidácii umelých polymérnych materiálov. 

u

Úvod
V súčasnej dobe sa do odpadových vôd čoraz viac dostávajú zlú-

čeniny, ktoré sú buď toxické alebo ťažko rozložiteľné biologickým 
čistením [1]. Medzi toxické zlúčeniny, ktoré môžu ovplyvňovať alebo 
úplne inhibovať biologické čistenie, patria pesticídy, azozlúčeniny, 
niektoré typy liečiv ako chloramfenikol či tetracyklín, organické 
zlúčeniny, aldehydy a aromáty [1–4]. Pesticídy sa do vôd dostávajú 
vyplavovaním z pôdy, kde môžu pretrvávať i niekoľko rokov. Týmto 
spôsobom sa dostávajú do vôd aj zlúčeniny, ktorých výroba a použitie 
boli zakázané (dichlórdifenyltrichlórmetylmetán – DDT, atrazín atď.) 
[3, 4]. V odpadových vodách sa môžu vyskytovať i veľké množstvá 
rôznych organických zlúčenín, ktoré sa dajú odstraňovať biologický-
mi procesmi, ale aj zlúčeniny, ktoré sa biologickým čistením veľmi 
málo alebo vôbec nerozkladajú (polyetylénglykoly, polyvinylalkoholy 
a siloxány) [1]. Tieto typy znečistenia sú obsiahnuté hlavne v prie-
myselných vodách.

Charakteristika priemyselných vôd je zložitá. Zloženie je ovplyv-
ňované veľkým množstvom rôznych faktorov. Použitá technológia, 
jej vývoj a modifikácie značne vplývajú na množstvo znečistenia vo 
vodách a musia byť tiež schopné reagovať na zmenu kvality týchto 
vôd. Niektoré typy priemyselných vôd musia byť predupravované 
pred vstupom na čistiareň odpadových vôd (ČOV). Dôvodom je vysoký 
výskyt toxických alebo biologicky rezistentných zlúčenín. Tieto zlú-
čeniny negatívne ovplyvňujú hlavne denitrifikáciu [3–6].V takýchto 
prípadoch je výhodné hľadať riešenie pomocou pokročilých oxidač-
ných procesov (AOPs – Advanced Oxidation Processes).

V Česku a na Slovensku je viac ako 30 000 environmentálnych 
záťaží, z čoho je viac ako 2 000 rizikom pre ľudské zdravie. Podstatnú 
časť záťaží predstavujú skládky. Priesakové vody, ktorých zdrojom sú 
práve ony, môžu značne zaťažovať a kontaminovať životné prostredie. 
Tieto typy vôd sú bohaté na organický dusík, amoniakálne znečistenie, 
toxické zlúčeniny, ťažké ale aj rádioaktívne kovy. Pri čistení priesa-
kových vôd sa využíva najmä koagulácia, no pri dosiahnutí vyšších 
účinností odstránenia, hlavne chemickej spotreby kyslíka (CHSK), je 
možné využiť v príspevku popísané postupy a procesy [2–4].

Pokročilé oxidačné procesy (AOPs)
Podstatou týchto procesov je oxidácia zlúčenín, najmä generova-

nými hydroxylovými radikálmi. Pomocou AOPs je možné degradovať 
biologicky ťažko rozložiteľné zlúčeniny na jednoduchšie [2–4]. Tieto je 
možné použiť ako zdroje organických zlúčenín v procesoch denitrifiká-
cie. AOPs je možné deliť na chemické a fotochemické postupy, ktoré sú 
založené na generovaní voľných radikálov vyznačujúcich sa vysokou 
oxidačnou silou a schopnosťou rozkladať organické zlúčeniny až na 
vodu a oxid uhličitý. Medzi chemické postupy zaraďujeme hlavne ozo-
nizáciu, mokrú oxidáciu a Fentonovu reakciu. Fotochemické postupy 
sa s energetickou výhodou uplatňujú najmä v krajinách s dostatočným 
slnečným svitom a zaraďujeme sem procesy ako priama fotolýza, 

systémy generujúce hydroxylové radikály – TiO2/UV, H2O2/UV, O3/
UV, O3/H2O2/UV či foto-Fentonova reakcia (to však nemusí byť vždy 
podmienkou aplikácie týchto spomenutých postupov). Medzi postupy 
generujúce hydroxylové radikály patrí aj ultrazvuk, ten zaraďujeme 
medzi fyzikálno-chemické postupy. 

Ozónizácia
Ozón má vysoký oxidačno-redukčný potenciál (E° = 2,070 V), 

čo spôsobuje jeho značnú reaktivitu. Môže reagovať s organickými 
zlúčeninami buď priamo alebo nepriamo, kedy sa na ich degradácii 
podieľajú reaktívne formy kyslíka (ROS). Pri ozonizácii sú vo vode 
prítomné voľné radikály a aj molekuly ozónu. Dominancia jednej zo 
spomenutých reakcií závisí následne od chemickej štruktúry molekúl, 
od koncentrácie znečistenia a od pH. Každá z týchto degradačných 
ciest vedie k vzniku rozdielnych produktov.

Ozonizácia a jej modifikácie sa vo veľkom využívajú v praxi najmä 
pri úprave a čistení pitných, odpadových a skládkových vôd. Prida-
ním peroxidu vodíka k ozónu sa urýchľuje produkcia hydroxylových 
radikálov [5]. Dôležitým faktorom v tomto systéme je hodnota pH. 
AOPs systémy ako napríklad O3/H2O2/UV či O3/UV, pri ktorých sa 
okrem ozónu využíva aj peroxid vodíka alebo UV žiarenie, sa nazývajú 
kombinovaná ozonizácia. Tieto systémy boli úspešne aplikované na 
biologicky ťažko rozložiteľných zlúčeninách. Nevýhody týchto typov 
modifikácií plynú z vysokých energetických nárokov na prevádzku. 
Zaujímavou sa javí katalytická ozonizácia využívajúca homogénne 
(Mn2+, Fe2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Cr3+) a heterogénne (oxidy kovov) kata-
lyzátory a tiež použitie nosičov týchto katalyzátorov (zeolity a aktívne 
uhlie). Pridávaním iónov kovov k ozonizácii sa katalytickým rozkla-
dom ozónu zvyšuje produkcia •OH radikálov. V súčasnosti sa skúmajú 
kombinácie jednotlivých procesov, ktoré sa prispôsobujú charakteru 
znečistenia. Taktiež zvyšovanie degradačnej sily je hnacím faktorom. 
Zaujímavou aplikáciou je využitie systému ozonizácie a UV žiarenia 
v poľnohospodárstve, kde tento AOPs systém nahrádza pesticídy. Voda 
nasýtená ozónom je rozprašovaná na rastliny a následne ožiarená UV 
žiarením o vlnovej dĺžke 254 nm. Použitý ozón a vyprodukované •OH 
radikály dezinfikujú povrch rastlín od plesní a škodcov. Prebytočný 
ozón sa po aplikácii rýchlo rozkladá na kyslík (obr. 1a). Pri degra-
dácii farebných vôd a biologicky ťažko degradovateľných zložiek sa 
používa napríklad kombinovaný systém ozonizácie a foto-Fentonovej 
reakcie (obr. 1b). Tento systém využíva AOPs ako predúpravu pred 
biologickým dočistením.

Rozvíjajúcou sa oblasťou AOPs procesov je UV fotolýza a jej rôzne 
modifikácie uplatňujúce sa aj v praxi. Tieto AOPs systémy sú založe-
né na prenose excitačnej energie z fotosenzibilizéra na degradovanú 
zlúčeninu. Fotolýza vyžaduje zdroj žiarenia v oblasti UV, čo môže byť 
dosť ekonomicky náročné v krajinách, kde nie je dostatočný slnečný 
jas. Tento proces sa vo veľkej miere uplatňuje v životnom prostredí, 
a to hlavne v samočistiacich dejoch, napríklad v povrchových vodách. 
Vo väčšine odborných prác sa využívajú pri UV fotolýze fotokataly-
zátory, ako TiO2 alebo ZnO, pomocou ktorých je možné organické 
polutanty mineralizovať. Priestor pre ďalšie zvýšenie účinnosti 
heterogénnej fotokatalýzy poskytujú modifikácie fotokatalyzátorov 
[3–6, 8]. Dôležitým faktorom sú ich povrchové vlastnosti – napríklad 

Obr. 1a. Kombinovaná ozonizácia využívaná v poľnohospodárstve 
ako náhrada pesticídov
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TiO2 adsorbuje žiarenie v oblasti UV-B či UV-C. Zvýšenie účinnosti je 
možné dosiahnuť aj senzibilizáciou povrchu fotokatalyzátora pomo-
cou farbív, čím sa dosiahne posunutie absorpcie svetla do viditeľnej 
oblasti. Fotokatalyzátory využívajúce polovodiče typu TiO2, ZnO, 
ZrO2, SnO2, WO3, ale tiež ZnS, CdSe a ZnSe sa vo veľkom využívajú 
ako prísady do náterových hmôt, skiel a dlaždíc, kde pri kontakte 
s potrebným zdrojom svetla dochádza k produkcii voľných radikálov 
(hlavne singletový kyslík), ktoré dezinfikujú povrch [9].

Ultrazvuk
Ultrazvuk sa vyznačuje účinnou štiepiacou silou pri degradácii 

rôznych toxických zlúčenín. Účinok ultrazvuku spôsobuje kompresiu 
a zrieďovanie média. Kavitácia vzniká nad určitou intenzitou, z tohto 
dôvodu sa najskôr vytvárajú bublinky plynu (obr. 2), ktoré následne 
narastajú, pokým nepríde ku kolapsu v niekoľkých mikrosekundách 
[10]. Toto zrútenie produkuje veľké hydrodynamické strihové sily 
v malom objeme vody obklopujúcej bublinky. Kavitácia je uskutoč-
ňovaná za účasti veľkého tlakového gradientu a súčasného nárastu 
teploty vnútri bublinky. Tieto extrémne podmienky môžu viesť k ter-
málnej deštrukcii nestálych molekúl vnútri bublinky a vytvoreniu 
veľmi reaktívneho •OH radikálu podieľajúceho sa na ďalšej degra-
dácii [10]. Efekt pozorovaný pri uskutočňovaní degradácie molekúl 
pomocou kavitácie vo vodných roztokoch môže byť sumarizovaný 
do troch procesov:
• veľké mechanické strihové namáhanie;
• reakcia radikálov: tvorba •H a •OH radikálov, chemická transformá-

cia zlúčenín;
• tepelný rozklad nestálych zlúčenín.

Ultrazvuk ako predúpravu je možné využívať pri rozklade hlavne 
vodou rozpustných polymérov, ktoré biológia na ČOV nie je schopná 
účinne štiepiť. Experimenty s ultrazvukom ukazujú na nárast biolo-
gickej rozložiteľnosti takto znečistených vôd. 

Klasická Fentonova reakcia (FR) a jej modifikácie (FLR)
Medzi najviac používané AOPs systémy patrí Fentonova reakcia 

(FR). FR je založená na generovaní •OH radikálov patriacich k naj-
silnejším oxidačným činidlám. Vyznačujú sa malou selektivitou 
a taktiež sú schopné oxidovať široké spektrum zlúčenín [2–9]. Vysoká 
koncentrácia znečistenín (CHSK > 5 000 mg l-1) v odpadových vodách 
nemusí byť pre FR limitujúca [1–3]. Môže sa využiť aj pri stabilizácii 
biologických kalov. Veľká perspektíva sa črtá v oblasti predúpravy 
rôznych druhov organických substrátov [11]. Výhodou FR je jej nízka 
energetická náročnosť a fakt, že len vo veľmi malej miere pôsobí na 
životné prostredie [1–3].

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + HO– (1)

V odbornej literatúre sa stretávame s množstvom rôznych modifi-
kácii FR a foto-Fentonovej reakcie (Photo-Fenton Reaction, FFR), kto-
rých spoločným cieľom je zvýšenie účinnosti degradácie polutantov. 
Veľké množstvo rôznych toxických či biologicky ťažko rozložiteľných 
zlúčenín si vyžaduje vyvíjanie rôznych modifikácii klasickej FR [4–7]. 
Príkladom je heterogénna FR aj FFR, v ktorých je železo nahradené 
prechodnými kovmi ako Cu, Mn, Co alebo Ti. Okrem kovových iónov 
je možné využívať aj komplexy spomenutých kovov s nižšími oxidač-
nými stupňami [6]. Ďalšími z radu modifikácii, ktoré boli pozorované 
aj v prírode, sú katecholom riadená FR (Catechol-Driven Fenton Re-
action) a mechanizmus metabolických pochodov niektorých baktérii 
využívajúci FR na rozklad organických substrátov (tzv. Bio-Fenton) [3].

Homogénna FR má široké uplatnenie a považuje sa za vysoko efek-
tívny AOPs systém pri degradácii rôznych typov polutantov životného 
prostredia. Avšak jej nevýhodou je pomerne nákladný postup pri 
odstraňovaní iónov železa z roztoku po reakcii. Niektoré práce v tejto 

oblasti sa preto zameriavajú na využitie rôznych typov heterogénnych 
katalyzátorov, ako sú oxidy kovov, ktoré vo FR nahrádzajú železo 
v rozpustenej forme [4–8]. Okrem už spomenutých oxidov kovov sa 
v heterogénnej FR využívajú aj nosiče a sorbenty, ako zeolity či aktívne 
uhlie. Dôležitým faktorom pri použití vhodného nosiča je jeho póro-
vitosť a výskyt rôznych povrchových defektov. Niektoré použité typy 
heterogénnych katalyzátorov a nosičov sú schopné generovať •OH 
radikály, čím prispievajú k ešte vyššej účinnosti použitého systému. 
V štúdiách boli opísané aj rôzne systémy využívajúce ako heterogénny 
katalyzátor Fe2O3/Al2O3, Fe3O4, Fe0/Fe3O4, Fe0 alebo goethit (α-FeOOH). 
Použitím týchto oxidov kovu vo FR bolo možné dosiahnuť pokles 
spotreby peroxidu vodíka a znížiť náklady pri separácii katalyzátora 
z reakcie pri dosiahnutí vysokej degradačnej účinnosti [5–7].

Ďalšou významnou modifikáciou FR je použitie kovového železa 
priamo vo FR (Fe0/H2O2/H2SO4). Účinnosť tohto systému je spôsobená 
neustále sa generujúcimi Fe2+ iónmi v kyslom prostredí [2, 8].

Fe0 + H2SO4 → Fe2+ + SO4
2- + H2  (2)

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + HO–  (3)

Pri predúprave odpadových vôd na ČOV sa systém Fe0/H2O2/H2SO4 
môže prednostne uplatniť hlavne kvôli jednoduchosti systému a niž-
ším prevádzkovým nákladom. Ako zdroj Fe2+ katiónov sa používajú 
železné stružliny (Fe0) (obr. 3). 

V tomto systéme sa eliminuje problém s nezreagovaným peroxidom 
vodíka tým, že sa nechá doreagovať s neustále sa produkujúcimi Fe2+ 
katiónmi. Oproti klasickej FR sa vo FLR (Fe0/H2O2/H2SO4) nemusí 
dávkovať neustále Fe2+ v homogénnej fáze. Dávkovanie peroxidu 
vodíka závisí od štruktúry degradovanej zlúčeniny, ale i od ďalších 
faktorov [1–8]. Miešanie FR a FLR môže byť realizované aj prevzduš-
ňovaním. Na ČOV môže byť FR a FLR použitá ako vsádzkový, ale aj 
prietokový systém. Doba zdržania degradovanej zlúčeniny závisí od 
štruktúry zlúčeniny a jej koncentrácie [1, 2, 4–8], môže sa pohybovať 
od niekoľkých minút až po niekoľko hodín. Na účinnosť týchto dvoch 
systémov vplýva veľké množstvo rôznych faktorov.

Obr. 1b. Kombinovaná ozonizácia a foto-Fentonova reakcia ako 
možná predúprava pred biologickým dočistením [7]

Obr 2. Priebeh tvorby ultrazvukom vyvolanej kavitácie; a) vytvorenie bubliny, b) a c) rast až po jej 
deštrukciu, d) implózia a uvoľnenie lokalizovanej energie [10] Obr. 3. Železné stružliny ako zdroj Fe0
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Foto-Fentonova reakcia (FFR)
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim účinnosť FR a modifikovanej FR 

je intenzita svetla vo viditeľnej oblasti [2,4,12,13]. Vyššia účinnosť 
FR a FLR je spôsobená redukciou Fe3+ katiónov na Fe2+ svetlom vo 
viditeľnej oblasti (VIS-hν) a produkciou •OH radikálov [12, 13].

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + HO– (4)

Fe(OH)2+ + hn → Fe2+ + HO•  (5)

HO• + RH → H2O + R• (6)

Reakcia (4) popisuje fotoredukciu Fe3+ iónov železa na Fe2+, pričom 
vznikajú •OH radikály. Následná reakcia (5) popisuje možnú degradá-
ciu organických zlúčenín. Vznikajúci R• radikál reaguje s molekulou 
kyslíka a zúčastňuje sa na ďalšej degradácii.

Pri použití FFR je limitujúcim faktorom zdroj svetla. Ako lacný 
zdroj UV a VIS žiarenia sa využíva slnečné žiarenie, no v niektorých 
prípadoch je potrebné sa prikloniť k umelým zdrojom žiarenia, čím 
sa táto AOPs technológia môže značne predražovať. Odborné práce 
popisujú celý rad modifikácií. Vo veľkom sa skúma hlavne využitie 
rôznych karboxylových kyselín, ktoré sú schopné vytvárať s Fe2+ 
a Fe3+ iónmi komplexy. Okrem schopnosti redukovať Fe3+ ióny sa 
posúva aj absorpcia UV-VIS žiarenia do oblasti okolo 450 až 500 nm. 
Najviac používanou karboxylovou kyselinou v týchto modifikáciách 
je kyselina šťaveľová. V takomto prípade sa AOP systém označuje ako 
ferrioxalátový systém (SPFox).

(RCOOFe)2+ + hn → Fe2+ + CO2 + R• (7) 

Popísanou reakciou vzniká R• radikál, ktorý následne reaguje s prí-
tomnou molekulou kyslíka za vzniku ROO• radikálu, ktorý sa ďalej 
zúčastňuje na rozkladných reakciách. V porovnaní s inými fotoche-
mickými metódami sa foto-Fetonova reakcia javí ako vysoko účinný 
oxidačný proces, ktorý je možné použiť na predúpravu odpadových 
vôd pred biologickým čistením. Tento systém je možné použiť na 
farebné odpadové vody napríklad z textilnej, polymérnej alebo poly-
grafickej výroby [4, 13, 14].

Využiteľnosť z hľadiska rizikových vôd: Fentonova reakcia a jej 
modifikácie našli svoje uplatnenie pri čistení priesakových a prie-
myselných vôd. Na priemyselných ČOV je možné ich aplikovať 
ako predúpravu pred biologických stupňom, či ako dočistenie pred 
recipientom (odstraňovanie endokrinných disruptorov, povrchovo 
aktívnych látok, ktoré sa len čiastočne degradujú v biologickom 
stupni ČOV). Aktuálnym je využitie opisovanej reakcie na degradáciu 
antibiotík a hormónov vo vodách. Nevýhodou, a tým čo danú reak-
cie môže limitovať v častejších aplikáciách, je cena peroxidu vodíka 
a vznik chemického kalu.

Účinnosť ultrazvuku či jeho oxidačnú silu je možné zvýšiť prida-
ním peroxidu vodíka ako zdroja hydroxylových radikálov. Tým sa 
však daná technológia predražuje. Ozonizácia sa využíva najmä pri 
dezinfekcii pitnej vody. Jej používanie na skládkach je taktiež obme-
dzené cenou a výkonom ozonizátora a nutnosťou obsluhy. Nesmie-
me zabúdať ani na prítomnosť inhibítorov tzv. zhášačov ozonizácie 
a Fentonovej reakcie. Sú nimi chloridy, sírany či uhličitany, ktoré sú 
v týchto typoch vôd obsiahnuté vo vysokých koncentráciách. Niektoré 
odborné práce však poukazujú na to, že nie vždy vysoké koncentrácie 
napríklad chloridov (nad 5 g/l) inhibovali AOPs procesy. Naopak môžu 
vznikať chloridové radikály Cl•, ktoré sa tiež podieľajú na degradácii 
organických polutantov [1, 5]. 

Fentonova reakcia v biológii
Katecholom riadená FR má svoje nezastupiteľné miesto v rozmani-

tých metabolických pochodoch živých organizmov. Príkladom je meta-
bolizmus rozkladu lignocelulózových substrátov hnedou drevokaznou 
hubou. Keďže tieto huby neprodukujú enzýmy schopné degradovať 
lignín, využívajú katecholom riadenú Fentonovu reakciu. Týmto spô-
sobom sú schopné degradovať rôzne lignocelulózové substráty [3,10]. 
V živých organizmoch prebiehajú biotransformačné a bioaktivačné 
reakcie, v ktorých nezastupiteľné miesto zohráva spomenutá katecho-
lom riadená Fentonova reakcia. Týmto mechanizmom môže dochádzať 
hlavne k bioaktivácii rôznych xenobiotík alebo xenoestrogénov, ktoré 
majú následne toxické účinky na organizmy. FR a jej rôzne modifiká-
cie majú dôležitú úlohu v reakciách prebiehajúcich v ľudskom tele. 
Zúčastňujú sa na metabolických, transformačných, bioaktivačných, 
ale aj imunitných či obranných mechanizmoch [15, 16]. Peroxid 
vodíka vzniká v organizme spontánne zo superoxidových radikálov 
pôsobením enzýmov – oxidáz. Organizmus sa rôznymi cestami bráni 
proti vzniku •OH radikálov, ktoré sú veľmi biologicky reaktívne a ich 

životnosť je veľmi krátka (niekoľko nanosekúnd). Organizmus nemá 
dostatočne účinné mechanizmy, ktoré sú schopné generovaný radikál 
zneškodniť, ale dokáže inhibovať procesy vedúce k vzniku týchto radi-
kálov. Jedným z možných ochranných mechanizmov je enzymatické 
štiepenie peroxidu. Druhým z obranných mechanizmov je oxidácia 
prítomných Fe2+ a Cu+ iónov alebo ich naviazanie do chelátov. V or-
ganizmoch sa okrem týchto kovov vyskytujú aj prechodné kovy ako 
Co, Mn, V, Cr a tiež Ni či Ti, ktoré sú schopné sa zúčastňovať na FR 
[3,15,16].

Bio-Fenton
Baktérie, ktoré na degradáciu organických zlúčenín využívajú FR, 

sú popísané v odborných prácach pod názvom Bio-Fenton. Shewa-
nella sp. v anaeróbnych podmienkach do svojho okolia produkuje 
peroxid vodíka a zároveň redukuje ióny kovov ako železo, mangán, 
chróm a iné [17]. V súčasnosti sú tieto baktérie skúmané ako možný 
ekologicky prijateľný spôsob degradácie širokého spektra organických 
zlúčenín, ako sú azofarbivá, pesticídy a chlórované fenoly, no uplat-
ňuje sa aj pri odstraňovaní kovov, ako urán a chróm. Postupom času 
boli izolované z jazier, riek, oceánov, ale taktiež boli nájdené aj v se-
dimentoch horských plies, v pôde, na nerastoch obsahujúcich hlavne 
železo a mangán, ba dokonca aj na ČOV [17, 18]. V anoxických a anae-
róbnych podmienkach môže Bio-Fenton prebiehať aj na komunálnych 
a priemyselných ČOV. Keďže aktivovaný kal obsahuje veľké množstvo 
rôznych druhov baktérií, je nutné brať do úvahy okrem nitrifikácie či 
denitrifikácie aj štiepne biologické procesy.

Možnosti predúpravy polymérnych materiálov
Biomasa je jedným z najrozšírenejších biologických zdrojov energie 

na Zemi. Z tohto dôvodu sa využíva ako organicky bohatý substrát na 
produkciu metánu a vodíka. Biomasa obsahuje hlavne celulózu, hemi-
celulózu a lignín. Pomer týchto zložiek v substráte ovplyvňuje rýchlosť 
rozkladu v anaeróbnych podmienkach. Celulóza je pomerne odolná 
voči rôznym spôsobom degradácie, preto sa pri produkcii bioplynu na 
jej predúpravu používajú rôzne typy chemických, biologických alebo 
fyzikálnych postupov (obr. 4) [19].

Na rozklad lignocelulózového substrátu je možné použiť hnedú 
drevnú hnilobnú hubu, ktorá využíva tzv. katecholom riadenú 
Fentonovu reakciu. Pri tomto mechanizme sa v metabolizme huby 
produkuje peroxid vodíka, ktorý prechádza cez bunkovú membránu, 
vniká hlbšie do drevnej hmoty, kde reaguje so stopami Fe2+/Fe3+ solí 
Fentonovou reakciou. Uvoľnené hydroxylové radikály majú schopnosť 
účinne degradovať polymér celulózy [3, 19]. 

Pomocou FR je možné tiež účinne degradovať umelé polyméry ako 
polypropylén, polyetylén, polyvinylchlorid či polystyrén. Výsledky 
dosiahnuté v tejto oblasti poukazujú na to, že FR môže byť jeden 
z možných rozkladných procesov prebiehajúcich v prírode. Značná 
časť mikroorganizmov je schopná prostredníctvom FR rozkladať rôzne 
typy zlúčenín. Produkty degradácie polymérov vzniknutých po tejto 
reakcii môžu byť následne zdrojom uhlíka pre baktérie. V anaerób-
nych podmienkach, napríklad pri PVC, môže dochádzať k rozkladu 
vzniknutých chlórovaných produktov, najmä abiotickými cestami. 
Dôležitú úlohu v tomto prípade zohráva prítomnosť H2S, FeS a iónov 
Fe2+, ktoré sú schopné účinne dechlorovať tieto zlúčeniny. Tiež prí-
tomnosť čistých kovov ako zinku a železa v anaeróbnych podmienkach 
urýchľuje dechloračné procesy. Popri abiotickej dechlorácii môže 
prebiehať v anaeróbnom kale aj biotický rozklad, a to prítomnosťou 
sulfát-redukujúcich baktérií. Týmto spôsobom môže dochádzať k sa-
močisteniu životného prostredia [21–23]. 

Obr. 4. Schéma možných predúprav lignocelulózových substrátov
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Využiteľnosť z hľadiska rizikových vôd: Práce v oblasti využitia 
biologických procesov ako je Bio-Fenton či katecholom riadená Fen-
tonova reakcia naznačujú na značný potenciál v oblasti degradácie 
polutantov, ako sú fenoly (drevokazné huby) a bioremediácie. Prí-
kladom môžu byť, v texte už spomínané, baktérie rodu Shewanella, 
ktoré sa využívajú na odstraňovanie kovov tým, že sa vyzrážajú na 
povrchu membrány baktérie (Ag+ → Ag0, Hg2+ → Hg0 ...). Redukované 
formy sú z hľadiska toxicity menej nebezpečné a menej mobilné. Tieto 
postupy môžu byť aj neúčinné, či naopak môžeme pomocou nich aj 
nebezpečný polutant uvoľňovať (Pu4+ → Pu3+ či As5+→ As3+, ktoré sa 
po bioredukcii stávajú mobilnejšími a pre prostredie toxickejšími) [41].

Využitie fotodynamického efektu pri úprave 
a čistení vôd

Aktuálnou potrebou pre množstvo krajín sa stáva úprava a čiste-
nie odpadových vôd na úroveň pitnej vody alebo aspoň na použitie 
k zavlažovaniu bez nebezpečenstva šírenia infekcií. Prekonať fakt, že 
patogénne mikroorganizmy neabsorbujú viditeľné svetlo a teda nie 
sú prakticky ovplyvniteľné priamym slnečným žiarením, umožnila 
metylénová modrá (MB, λmax = 665 nm), ktorá bola pridaná do vody 
za účelom podporiť fotochemický senzitizačný dezinfekčný proces. 
Neskôr bola táto metóda vyvinutá pre dezinfekciu domových odpa-
dových vôd. Je založená na adsorpcii a prenose energie zo slnečného 
svetla k rozpustenému kyslíku za účelom produkcie aktívnych oxi-
dačných častíc (1O2, H2O2, 

•OH, O2
•–). Tieto ROS môžu ireverzibilne 

modifikovať vitálne bunkové komponenty mikroorganizmov, čo má za 
následok letálne poškodenie. Metóda je jednoduchá, účinná a spoľah-
livá, nepoužíva alebo neprodukuje toxické zlúčeniny a je ekonomicky 
prijateľná [24]. Potenciál použitia je v rozvojových krajinách, kde 
kvalita pitnej vody je problematická a vysokú intenzitu ožiarenia by 
mohlo zabezpečiť slnko [25].

Poľnohospodárstvo, napr. v Tunisku, predstavuje akútny problém 
z hľadiska kvality a kvantity vôd. Jednou z možností ako sa vyrovnať 
s nepriaznivými vodnými zdrojmi je čistenie odpadových vôd pre 
ich opätovné použitie. Patogénne mikroorganizmy sú potenciálnymi 
indikátormi ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva v týchto oblastiach. 
Zdravotným a ekologickým hazardom spôsobeným použitím od-
padových vôd pri zavlažovaní sa dá vyvarovať dezinfekciou, ktorej 
dôsledkom je inaktivácia patogénov. Pri tejto metóde boli využité 
fotochemické postupy zahrňujúce slnečné svetlo ako zdroj energie, 
kyslík rozpustený vo vode ako oxidačný prostriedok, farbivo ako 
sprostredkovateľ absorpcie a prenosu svetelnej energie ku kyslíku a/
alebo k molekulám organickej látky a mikroorganizmom. Vzorky se-
kundárnej odpadovej vody (2 000 ml) obsahujúcej pridaný senzitizér 
(MB, bengálska ružová – RB a mezo-substituovaný tetrakatiónový 
porfyrín – T4MPYP) sa exponovali slnečnému svetlu a hodnotili pri 
rozdielnych časoch ožiarenia. Experimenty boli uskutočnené počas 
leta na severe Tuniska. Počas 240 min slnečnej expozície a pri použití 
5 μM katiónového porfyrínu bola zistená dostatočne vysoká účinnosť 
v redukcii fekálnych baktérií. Vzhľadom na konečný výťažok a eko-
nomickú situáciu je táto koncentrácia výhodná. Okrem toho sa pri 
použití nízkej koncentrácie fotosenzitizéra zabraňuje tvorbe agregá-
tov (v prípade RB), čo umožní lepšiu svetelnú penetráciu vo vodách 
(v prípade MB) a limituje akumuláciu fotosenzitizujúcich molekúl 
v prostredí. Ako bolo zistené, cytoplazmová membrána predstavuje 
hlavné miesto bunkového fotopoškodenia, vedúce k deštrukcii cieľov, 
ktoré sú kritické pre prežitie bunky. Grampozitívne baktérie boli inak-
tivované takmer 200-krát rýchlejšie (99 % inaktivácia) ako Salmonella 
typhimurium [26–28].

Použitie singletového kyslíka k tomuto účelu umožňuje odstránenie 
mikrobiálneho znečistenia, vďaka oxidačnému poškodeniu v prítom-
nosti fotosenzitizéra, ktoré je indukované svetlom (obr. 5), ako aj de-
gradáciu organických polutantov [9, 26–28]. Je zaujímavé, že poradie 
citlivosti jednotlivých mikroorganizmov k fotodynamickému efektu 
je opačné, ako poradie citlivosti k ionizujúcemu žiareniu. Napríklad 
Deinococcus radiodurans, mimoriadne odolný voči ionizujúcemu 
žiareniu, je vysoko citlivý na fotodynamický proces [28].

K odstraňovaniu koliformných baktérií z fekálnych vôd určených 
k recyklácii sú využívané aj rôzne kombinácie farbív. Jedným z príkla-
dov využitia fotobiologických vlastností ftalocyanínov je dezinfekcia 
vôd pomocou senzitizérov [29, 30]. Táto aplikácia je napríklad pred-
metom svetového patentu, v ktorom je uvedené použitie organokre-
mičitých fotosenzitizérov (ftalocyaníny a naftalocyaníny kremíka) ako 
preparátov k dezinfekcii vôd [29].

V mnohých priemyselných podnikoch a jadrových elektrárňach 
je voda využívaná na chladenie a cirkuluje v chladiacich okruhoch. 

V týchto zariadeniach sa zhlukujú mikroorganizmy vo forme vlákien 
zelených rias či siníc a spôsobujú značné problémy v technologických 
procesoch. Nárasty vláknitých rias na chladiacich vežiach je možné 
značne obmedziť vhodne zvolenými preventívnymi opatreniami. 
V laboratóriu na VŠCHT v Prahe prebiehalo od roku 2005 riešenie 
projektu FT-TA/034 „Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních 
bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektrá-
ren a jiných podobných technologických zařízeních“ zamerané na 
zistenie účinkov ftalocyanínových preparátov. Cieľom riešenia tohto 
projektu bolo nájsť také molekulárne štruktúry ftalocyanínových zlú-
čenín, ktoré sú schopné generovať interakciou so svetlom singletový 
kyslík či ďalšie jeho reaktívne formy, a transportovať ho do cieľových 
miest (molekulárnych systémov rias a baktérií), ktoré sú jeho účin-
kom inaktivované. Predpokladali, že takéto zlúčeniny by mohli byť 
alternatívnym riešením za doteraz používané baktericídne a algicídne 
preparáty. Vlastným algicídnym a baktericídnym činiteľom je v tomto 
prípade in situ vznikajúci singletový kyslík, ktorý je neškodný pre 
vodnú biocenózu. Na základe testovania vyhodnotili účinok synte-
tizovaných ftalocyanínových preparátov na vybraných zástupcoch 
mikroorganizmov. Vyvodili záver, že baktericídne a algicídne účinky 
vykazovali preparáty na báze ftalocyanínu zinka a hliníka katiónového 
typu, a to najmä tie, ktoré boli substituované heterocyklom katióno-
vého typu. Aniónové ftalocyaníny (sulfonované ftalocyaníny hliníka) 
vykazovali najmä vysokú baktericídnu účinnosť [30].

Pre veľké objemy čistenej vody sú z dôvodu ľahšej regenerácie vý-
hodnejšie imobilizované senzitizéry zakotvené na tuhom nosiči. K de-
toxifikácii (taktiež od chemických pesticídov) a k dezinfekcii vôd boli 
použité porfyrínové senzitizéry zakotvené na poly(metylmetakryláte). 
Úprava vody fotokatalytickým pôsobením TiO2 vo vodných suspen-
ziách alebo v tuhej fáze tiež nachádza v poslednej dobe stále širšie 
uplatnenie pre možnosť využitia slnečného žiarenia. Na konečnom 
čistiacom účinku sa podieľa okrem •OH radikálu pravdepodobne aj 
singletový kyslík, ktorému pri fotokatalýze TiO2 bola zatiaľ venovaná 
len okrajová pozornosť [28, 30–32].

Enzýmy a ich možnosti pri čistení rizikových 
a priesakových vôd

Producentmi enzýmov sú živočíšne a rastlinné bunky a mikroorga-
nizmy. Majú schopnosť znižovať aktivačnú energiu chemických dejov 
a v malých množstvách výrazne urýchľovať a regulovať chemické 
procesy. Enzýmy sú tiež schopné fungovať a katalyticky ovplyvňovať 
priebeh reakcie aj mimo bunky. Dôležitým faktorom pre aktívnu 
činnosť enzýmov sú podmienky prostredia. Enzýmy sa vyznačujú 
striktne špecifickými reakciami, čo do určitej miery limituje ich vyu-
žitie [33–35]. Faktory ovplyvňujúce činnosť enzýmov:
• pH;
• teplota;
• koncentrácia substrátu;
• inhibítory a aktivátory.

Pri čistení odpadových vôd s využitím enzýmov zohrávajú dôležitú 
úlohu inhibítory. Chemické inhibítory je možné rozdeliť na organic-

Obr. 5. Fotodynamický efekt (atak singletového kyslíka na baktériu 
Escherichia coli)
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ké zlúčeniny, ióny ťažkých kovov a anorganické zlúčeniny ako oxid 
uhličitý, sírovodík alebo kyanidové ióny. Veľké množstvo inhibítorov 
jedného typu enzýmu je zároveň aktivátorom iného enzýmu. Príkla-
dom sú dvojmocné ióny kovov ako Fe2+, Mn2+, Ca2+, Ni2+, Co2+, Cu2+ či 
Zn2+. V niektorých prípadoch je možné inhibované enzýmy opätovne 
aktivovať. Fyzikálna inhibícia môže byť spôsobená teplotou, pH, UV-
-žiarením, röntgenovým žiarením, ale aj silným miešaním [35–37]. 
Väčšinu odborných štúdií zaoberajúcich sa využitím enzýmov na 
degradáciu polutantov v životnom prostredí možno rozdeliť na tri 
systémy:
• baktérie, plesne a enzýmy;
• samotné enzýmy (zväčša sa využíva monoenzymatický systém);
• baktérie alebo plesne ako producenti enzýmov.

V súčasnosti sa spomenuté systémy využívajú na degradáciu toxic-
kých zlúčenín, ťažko biologicky rozložiteľných látok alebo pri čistení 
odpadových vôd. Všetky popísané systémy sú ekologicky nenáročné 
a vykazujú vysoké degradačné účinnosti. Okrem zjavných výhod majú 
tieto systémy aj nevýhody, ktoré značne obmedzujú ich aplikácie. 
Systém obsahujúci samotné baktérie ako producentov enzýmov je 
obmedzený prítomnosťou zlúčenín, ktoré inhibujú ich rast. Pri dosta-
točnej koncentrácii týchto zlúčenín je systém neúčinný. Oproti tomu 
systém obsahujúci enzýmy a aj baktérie je odolnejším, no vo väčšine 
prác sa jedná o monoenzymatické systémy, ktoré sú vysoko obmedze-
né špecifickými vlastnosťami použitých enzýmov. Oxidačno-redukčné 
enzýmy generujú vysoko reaktívne voľné radikály, ktoré spôsobujú 
komplexnú sériu štiepnych reakcií. Lignín peroxidázy, laccáza, ty-
rozináza, azoreduktáza, riboflavín reduktázy, NADHDCIP-reduktázy 
a aminopyrín N-demetyláza boli využité hlavne na bakteriálne od-
farbovanie a čistenie textilných a polygrafických vôd [34–36,38,39].

Multifunkčné enzymatické zmesi majú oproti spomínaným sys-
témom vyššiu degradačnú účinnosť, odolnosť voči toxickým zlúče-
ninám a tým aj väčšie množstvo aplikácií. Pri polyenzymatických 
systémoch je nadväznosť reakcií medzi substrátom a produktmi, čo 
značne ovplyvňuje degradačnú účinnosť oproti monoenzymatickým 
systémom, pri ktorých sa dá povedať, že si ,,vyberajú“ čo premenia 
na finálny produkt. Dochádza tu k nadväznosti medzi substrátom 
a vzniknutými produktmi, ale aj medzi produktmi navzájom (obr. 6). 
Priebeh reťazových reakcií môže byť lineárny (reakcia 9) alebo cyk-
lický (reakcia 10) [34, 36].

A→B→C→D (9)

A→B→C (10)
  
        E D→F

V lineárnych a cyklických reakciách sa produkty jednej enzymatic-
kej reakcie stávajú substrátmi v ďalšej reakcii.

Enzýmy sa využívajú hlavne pri týchto typoch čistení odpadových 
vôd [36–39]:
• farebné odpadové vody;
• odpadové vody s obsahom biologicky rozložiteľných zlúčenín (fe-

noly, liečivá);
• odpadové vody s obsahom toxických zlúčenín (pesticídy).

Využiteľnosť z hľadiska rizikových vôd: Využiteľnosť enzýmov pri 
čistení rizikových vôd je závislá od množstva faktorov. Pri skládkových 
či priemyselných vodách, ako už vyššie bolo spomenuté, to môžu byť 
kyanidy a toxické kovy, pH, teplota. Enzýmy sa na čistenie priesakov 
používajú len sporadicky. Je nutný prvý krok, ktorý odstráni toxické 
zložky (napr. adsorbér). Taktiež cena enzýmov môže byť limitujúcim 
faktorom technológie.

Riasy a ich využiteľnosť pri čistení rizikových vôd
Riasy je možné taktiež využívať na degradáciu organických zlúče-

nín, ale aj na sorpciu širokej škály kovov. Obvyklé metódy používané 
na úpravu znečistených vôd kontaminovaných ťažkými kovmi sú che-
mická precipitácia, koagulácia, iónová výmena, kvapalinová extrakcia, 
membránové procesy, reverzná osmóza a adsorpcia. Nevýhodami 
mnohých z týchto metód sú hlavne vysoká cena, potreba plynulého 
privádzania chemikálií, ale aj produkcia toxického kalu. V tejto sú-
vislosti je proces sorpcie použitím biosorbentu metódou, ktorou sa 
dosahujú pomerne dobré výsledky odstraňovania nežiaducich kon-
taminantov [40–42]. Najlepšie výsledky pre efektívne a ekonomické 
uskutočnenie biosorpcie kovov dosahuje biomasa obsahujúca chitín 
(chaluhy a riasy) a mikroorganizmy (myceliárne huby a baktérie). 
Bunková stena mikroorganizmov predstavuje primárnu štruktúru 
bunky, kde dochádza k interakcii s kontaminujúcimi látkami, s čím 
súvisí aj jej ochranná funkcia pre bunku. Štruktúrou zodpovednou za 

fenomén biosorpcie je pre-
dovšetkým bunková stena. 
Tá je zložená najmä z po-
lysacharidov a glykoprote-
ínov (glukány, glukozamín, 
manány, chitín, chitozan 
a alginát). Tieto polymérne 
látky sú bohatými zdrojmi 
rôznych funkčných skupín, 
ktoré sú zodpovedné za via-
zanie kontaminantov. Medzi 
takéto skupiny patria naj-
mä karboxylové (-COOH), 
hydroxylové (-OH), sulf-
hydrylové (-SH), fosfáto-
vé (-PO4

3-), aminoskupiny 
(-NH4

+) a iné. Mnohé štúdie 
potvrdili, že riasa má vyso-
kú kapacitu biosorpcie Cr 
(VI), Pb, Ni, Cd či Zn. Dôležitú úlohu tu zohráva práve polysacharid 
(alginát, obr. 7a), ktorý je práve obsiahnutý v bunkovej stene [42–44]. 

Riasy (obr. 7b) je tiež možné využívať ako živú či mŕtvu biomasu 
pri odstraňovaní organických zlúčenín. Pri aplikáciách živej je možné 
účinne štiepiť a biotranformovať rôzne aj toxické organické zlúčeniny 
ako sú chlórované fenoly a pesticídy. Riasy sú prítomné aj na ČOV 
v aktivovanom kale, kde však spolu s hmyzom, kvasinkami a plesňami 
tvoria menšinu. Z odbornej literatúry je možné vypozorovať nielen ná-
rast využiteľnosti rias ako obnoviteľnej biomasy, ale tiež ich postupné 
aplikovanie pri odstraňovaní toxických kovov a zlúčenín hlavne na 
banské a priesakové vody z rizikových skládok [42–44]. Značná časť 
prác poukazuje na možnosti mŕtvej biomasy pri získavaní a zakon-
centrovaní rôznych kovov a jej cenovej nenáročnosti. 

Využiteľnosť z hľadiska rizikových vôd: Riasy sami o sebe nie je 
možné využívať ako technológiu na čistenie rizikových vôd i keď sú 
schopné degradovať aj organické znečistenie (etylbenzén, benzén, 
toluén ...). Ich uplatnenie môže byť pri odstraňovaní kovov (používa 
sa mŕtva a živá biomasa). Pri mŕtvej biomase je možné po premytí 
v kyslom či zásaditom pH (závisí od odstraňovaného kovu) opätovne 
obnovovať biosorpčnú schopnosť. 

Záver
Pokročilé oxidačné procesy (AOPs), enzýmy či riasy ponúkajú 

pre skládky, čistiarne či bioplynové stanice veľké množstvo rôznych 
variácií pri odstraňovaní organických polutantov či toxických kovov. 
V príspevku sme popisovali hlavne využitie enzýmov či pokročilých 
oxidačných procesov, ktoré dosahujú vysoké účinnosti odstraňo-
vania toxických a biologicky inertných zlúčenín a z tohto dôvodu 
je možné ich aplikovať aj ako predčistenie na ČOV, a to hlavne pri 
priemyselných odpadových vodách, ďalej pri čistení priesakových 
vôd zo skládok či baní. Ďalšou z celého radu aplikácií je predúprava 
lignocelulózových substrátov na jednoduchšie cukry pomocou AOPs, 
čím je možné zvyšovať produkciu a kvalitu bioplynu. Taktiež použitie 
drevokazných húb pri štiepení lignocelulózových substrátov dáva 
priestor pre ďalší výskum v tejto oblasti. Ukázali sme aj potenciálne 
možnosti využitia rias ako bioserbenta. V budúcnosti sa dá očakávať 
metodický pokrok a ďalšie rozšírenie v danej oblasti čistenia vôd foto-
dynamickým efektom. Lákavou perspektívou je technologické zvlád-
nutie väzby fotosenzitizérov na vhodných minerálnych, polymérnych 
alebo textilných nosičoch, ktoré by umožnili výrobu materiálov so 
zabudovanou automatickou dezinfekciou iniciovanou svetlom. Okrem 
čistenia odpadových vôd môže mať v budúcnosti Fentonova reakcia 
nezastupiteľné miesto pri degradácii umelých polymérnych materiá-
lov, ktoré sa momentálne vo veľkom hromadia v životnom prostredí 
a tvoria značný ekologický problém. Pri samotnej degradácii plastov je 

Obr. 6. Mechanizmus rozkladu polu-
tantov pomocou multifukčnej enzy-
matickej zmesi

Obr. 7a. Štruktúra alginátu Obr. 7b. Povrch riasy
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možné využiť ich produkty rozkladu, napríklad aj na produkciu bio-
plynu. Tu je potrebný ďalší výskum, ktorý by zodpovedal otázku „Ako 
dostatočne zvýšiť účinnosť Fentonovej reakcie, aby sa dala aplikovať 
pri odstraňovaní odpadov z umelých hmôt v praxi?“.

Zoznam použitých skratiek a symbolov
AOPs  pokročilé oxidačné procesy (Advanced Oxidation Processes)
ČOV  čistiareň odpadových vôd
DDT  dichlórdifenyltrichlórmetylmetán
FFR  Foto-Fentonova reakcia
FLR  Fenton-like Reaction
FR  Fentonova reakcia
CHSK chemická spotreba kyslíka (mg·l-1)
PCB  polychlórované bifenyly
PEG  polyetylénglykoly 
PS  polystyrén
PVC  polyvinylchlorid
ROS  reaktívne formy kyslíka
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Innovative methods for cleaning water risk (Mackuľak, 
T.; Smolinská, M.; Takáčová, A.; Škubák, J.; Kunštek, M.; 
Bodík, I.)

Key words
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The paper deals with the possibilities offered by advanced oxi-
dation processes (AOPs), enzymes, algae or ultrasound for various 
applications in landfills and wastewater treatment plants and also 
points to the possibility of these processes in the treatment of various 
types, mainly organic substrates. The study also focused on other 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

water treatment options, based on photodynamic effect, which is 
commonly used in practice. AOPs serve not only for the removal of 
toxic compounds, but they are also successfully used for degradation 
of difficult biologically degradable compounds (e.g. polyethylene 
glycols or siloxanes). The paper also points to new directions and 
trends in the use of these practices, such as increasing biogas pro-
duction or disposal of synthetic polymeric materials.

Příběh ÚV Kařízek nabádá k obezřetnosti

Václav Stehlík, Alena Dongresová

Kařízek – lokalita uprostřed lesů mezi Be-
rounem a Rokycany. Z hlediska územního 
spadá pod správu města Mýto. Je to klasická 
„chalupářská obec“, kdy v zimní polovině 
roku tam žije trvale cca 30 lidí, v letní polovi-
ně roku tam bydlí cca 150 lidí. 

V roce 2004 bylo zastupitelstvem města 
Mýto rozhodnuto vybudovat v obci Kařízek 
úpravnu vody, vč. rozvodů do jednotlivých 
RD. V roce 2005 byl firmou EKO-HYDRO-GEO 
zhotoven vrt o dostatečné kapacitě, firma Mo-
nitoring provedla analýzu vody z vrtu.

Poté bylo rozhodnuto, že úpravnu vody (její 
technologickou část) zhotoví řekněme firma X.

Pak proběhl běžný postup:
– zástupci města Mýto předali potřebné in-

formace (rozbor vody ve vrtu, požadovaný 
výkon úpravny atd.);

– zástupci firmy X zpracovali technologický 
návrh úpravy, vč. cenové nabídky;

– dále byla uzavřena smlouva o dílo v cenové 
relaci cca 577 000,- Kč.
V říjnu 2006 byla úpravna vody pro obec 

Kařízek uvedena do provozu. 
Všichni zúčastnění očekávali, že úpravna 

bude produkovat pitnou vodu, ale očekávání 
se nenaplnilo a ani nemohlo. Chvíli to sice 
běželo, to když byl malý odběr vody, ale při 
vyšším denním odběru vznikly problémy. 
Důvod – špatně zvolená technologie úpravy 
vody!

Pracovníci firmy X sice měli k dispozici 
rozšířený fyzikálně-chemický rozbor vody 
z vrtu, nicméně ho špatně vyhodnotili. Za-
měřili se jen na 3 parametry – Fe, Mn a pH. 
Vůbec nevzali v úvahu extrémně vysokou 
hodnotu KNK4,5 (8,8 mmol/l), tvrdost, která je 
též vysoká (3,84 mmol/l), ani hodnotu volného 
CO2 (57,2 mg/l).

Dále: pro technologii úpravy vody na od-
stranění Fe a Mn z vody byl navržen postup 
oxidace chlornanem sodným a následná 
filtrace v rychlofiltru s náplní pyroluzitu (bez 
předchozího odstranění CO2 a bez zdržné 
reakční nádrže).

Následných 5 let prokázalo, že takto navrže-
ná technologie nemůže kontinuálně fungovat. 
Pro odstranění manganu tímto postupem je 
nutné zvýšit hodnotu pH vody na cca 8, ale 
vzhledem k vysoké tvrdosti a vysokému ob-
sahu CO2 vznikne silně nerovnovážný stav. 

Dojde tak k masivním srážecím pochodům. 
Je to pochopitelné, neboť součiny rozpustnosti 
vzniklých uhličitanů jsou na hodnotách 10-8 
až 10-10. Vysrážené nerozpustné uhličitany 
ucpávaly nejen vícecestný ventil na filtru, ale 
dokonce i potrubí o dimenzi d 40.

Aby se těmto nežádoucím jevům předešlo, 
doporučili pracovníci firmy X snížit hodnotu 
pH na 7,5. Ovšem při této hodnotě pH re-
akční rychlost oxidace manganu neprobíhá 
dostatečně rychle (chybí reakční nádrž) 
a nezreagovaný mangan projde filtrem až do 
upravené vody.

První dva roky čistili pracovníci firmy X 
potrubí i vícecestný ventil bezplatně v rámci 
záruky, další tři roky si každé čištění fakturo-
vali (pravidelně 2–3x do roka), vždy cca 5 tisíc 
korun za jedno čištění. Kromě toho i obsluha 
čistila potrubí každé 3 měsíce.

Tato situace byla zdůvodňována špatnou 
obsluhou. Přitom obsluha s nepovedenou 
technologií žádným způsobem nemohla 
vyrobit kvalitní pitnou vodu, ani zamezit 
srážecím pochodům. Nastaly i další kompli-

kace – nedostatečný výkon pracího čerpadla 
(bylo poddimenzováno) a v surové vodě byl 
přítomen, dle zápachu, sirovodík. Výsledek 
na sebe nenechal dlouho čekat. Tzv. upravená 
voda zapáchala, byla nažloutlá a trvale obsa-
hovala zvýšený obsah manganu (0,1–0,2 mg/l) 
a někdy i zvýšený obsah železa (0,89 mg/l).

Tento špatný stav vedl k tomu, že se zá-
stupci města Mýta v květnu 2011 písemně 
obrátili na ředitele firmy X s žádostí o řešení 
těchto provozních závad. Jako odpověď na 
tuto žádost přišel v červenci 2011 e-mail od 
hlavního technologa firmy X, ze kterého cituji: 
„To, že oxidace manganu probíhá dostatečně 
rychle mnohdy až při pH právě kolem 8 je 
technologicky všeobecně známý jev zrovna 
tak jako srážení přechodné tvrdosti vody na 
nerozpustné uhličitany při reakci s hydroxi-
dem. To jsou objektivní vlastnosti vody z Vaše-
ho zdroje, které ovšem při delším působení pak 
způsobují tzv. „závady“ na úpravně tím, že se 
zanáší potrubí a ovládací mechanismus filtru, 
což pak zapříčiňuje jeho nefunkčnost. Se zá-
vadou zařízení jako takovou to však nesouvisí, 
a tudíž neodstraňujeme, jak Vy uvádíte, naše 
závady, ale závady vzniklé zprostředkovaně 
vlivem objektivních vlastností vody z vašeho 
zdroje. Proto Vám jsou servisní zásahy spojené 
s čištěním potrubí a filtru účtovány jako pro-
vozní náklad.“ – konec citace.

Lze si jen povzdechnout a položit otázku, 
proč si na tento „technologicky všeobecně 
známý jev“ ve firmě X nevzpomněli v roce 
2005, když úpravnu navrhovali? Rozbor 
surové vody od akreditované laboratoře měli 
k dispozici, takže odvolávka na „objektivní 
vlastnosti vody z Vašeho zdroje“ je drzý a ne-
opodstatněný alibismus. 

V říjnu 2011 pak proběhlo jednání mezi 
zástupci města Mýta a zástupci firmy X za 
přítomnosti jak starosty Mýta, tak i ředitele 
firmy X. Ředitel uznal, že přítomnost CO2 při 
současném vysokém obsahu tvrdosti je závada 
stávající technologie úpravy a navrhnul řešení 
– město Mýto si za úhradu (cca 70 000,- Kč) 
pořídí provzdušňovač a firma X ho na vlastní 
náklady (cca 17 000,- Kč) nainstaluje. Je mu 
to sice líto, ale víc udělat nemůže, neboť firmu 
X koupil nový vlastník, který s předchozími 
závazky firmy, podle kupní smlouvy, není 
vázán. Žádost, že by se firma X materiálně, či 
finančně podílela na nutné opravě stávající 
nepovedené úpravny, byla rezolutně odmítnu-
ta. Když ze strany firmy X došlo k takovému 
neserióznímu postoji, zástupci města Mýta 
využili nabídky jiného technologa na opravu 
stávající úpravny. V nové nabídce byla řešena 
tvrdost, sirovodík, železo, mangan a hygienic-
ké zabezpečení, včetně nového filtru – vše za 
cca 65 tisíc.
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Přírodní spádový stupeň na řece Morávce – vysvětlení 

Ladislav Roušar, Jaroslav Veselý, Zbyněk Zachoval, Břetislav Tureček

Úvod
Ve Vodním hospodářství 11/2012 byl publi-

kován článek „Zhodnocení funkce přírodního 
spádového stupně na řece Morávce pod roz-
dělovacím objektem Vyšní Lhoty“ [1] a v čísle 
12/2012 byl na něj publikován ohlas „Skuteč-
ně spádový stupeň na Morávce funguje?“ [2].

Z ohlasu [2] vyplývá celá řada nepocho-
pení týkajících se článku [1], které by mohly 
zmást čtenáře časopisu Vodní hospodářství, 
proto jsme se rozhodli některé z nich vysvětlit 
a upřesnit v takovém rozsahu, který uvedenou 
formu komunikace pomocí ohlasů v časopise 
umožňuje. Pro bližší a podrobnější vysvětlení, 
doplnění, vyjasnění atd. si dovolujeme upřed-
nostnit přímý kontakt.

Vysvětlení
Hlavním nepochopením je, že článek [1] se 

nezabývá zhodnocením geomorfologického 
vývoje úseku toku Morávka, tak jak je v mno-
hých případech uvedeno v ohlasu [2], ale 
zabývá se zhodnocením funkce přírodního 
spádového stupně (dále objekt) ve smyslu 
vodohospodářského termínu „spádového ob-
jektu“ [3, 4, 5]. Uvedený objekt je svého druhu 
v ČR nový, a pokud se má na tocích navrhovat 
jako alternativa jiných, čistě technických 
spádových objektů, bylo třeba zhodnotit jeho 
funkci a funkčnost v podmínkách Morávky.

Stručné vysvětlení poznámek uvedených 
v ohlasu [2]:

1)  Umístění výhonů a drátokamenných 
košů v objektu je nutné z několika důvodu 
[6, 7]: 
• aby se proud nekoncentroval v blízkosti 

břehů a nezničil tak břehové opevnění, 
• aby proud prodloužil svoji dráhu při nižších 

průtocích, než je průtok koryto tvorný – tím 
se zvětší ztráty třením

• a aby se proud rozšiřoval a opět zužoval, 
a tím se zvětšily místní ztráty mechanické 
energie. Pokud by zde uvedené prvky nebyly, 
objekt by neplnil svoji hlavní funkci spádo-
vého objektu, protože proud by si vytvořil 

nové úzké koryto (tvaru původního s výraz-
nou dnovou erozí) se sklonem dna stejným 
jako koryto pod objektem a čelo zpětné eroze 
by postupovalo bez omezení protiproudně. 
Následkem by bylo zničení protiproudně 
umístěného balvanitého skluzu.
2)  Objekt není koncipován jako zdroj spla-

venin pro navazující úsek, pouze umožňuje 
dlouhodobě vyrovnaný transport splavenin 
skrz něj [7, 8]. Skalní podloží je v současné 
době v horní části objektu zaneseno sedimen-
tem o mocnosti až 1,2 m, jak uvádějí graficky 
sami autoři v ohlasu [2] na obr. 6a, které se do 
objektu dostaly z výše položeného úseku toku.

3)  V objektu je třeba odstraňovat vzrostlou 
vegetaci, která koncentruje proud a vytváří 
povrchovou vrstvu, která je v místě s vegetací 
méně náchylná k erozi, než tam, kde vegetace 
není. Pokud by se vegetace ponechala bez 
údržby, vytvoří se nové úzké koryto s převa-
žující dnovou erozí a objekt by byl nefunkční.

Dřevní hmota vzhledem k energii proudu, 
jinému usměrnění proudu při různých hloub-
kách, nahodilosti výskytu a odolnosti nemůže 
zastoupit funkci stabilních výhonů a usměr-
ňovačů v objektu specifikovaných v bodě 1 (na 
fyzikálním modelu byly zkoušeny i balvany).

4)  Na základě simulace proudění vody 
a splavenin pomocí kalibrovaného a verifi-
kovaného modelu (fyzikálního, numerického 
atd.) lze simulovat minulý, současný a také 
budoucí vývoj objektu. Pouze pozorováním 
nelze vyhodnotit celou řadu veličin ovlivňu-
jících chování objektu (např. rychlostní pole, 
deformaci dna při povodňových průtocích, 
průtok splavenin atd.). Bez znalosti chování 
objektu nelze provést odpovědně jeho návrh, 
případně zavést včasná korekční opatření 
a predikovat jeho budoucí vývoj. Z obr. 5 
a obr. 6a v ohlasu [2] je zřejmé, že erozi objekt 
nezpůsobuje, ale naopak, že jejímu proti-
proudnímu šíření zabraňuje.

5)  Povodí Odry, státní podnik, přistoupil po 
květnové povodni 2010 k přesunu sedimentů, 
které se uložily v korytě Morávky nad jejím 

soutokem s Mohelnicí a v říční trati pod jezem 
Vyšní Lhoty. Na podzim 2010 bylo odtěženo 
a přesunuto 1 800 m3 štěrků. Uložení bylo 
provedeno do koryta Morávky bezprostředně 
pod objektem.

Balvany, které proud v objektu lokálně pře-
místil při povodni roku 2010, jsou původem 
z částečně rozpadlého opevnění balvanitého 
skluzu, protože neodpovídají přirozené zrni-
tostní skladbě dna [9]. Vzhledem k jejich ma-
lému zastoupení do 1 % a prakticky jednorá-
zové dotaci se s nimi v simulaci neuvažovalo.

Závěr
Věříme, že uvedené stručné vysvětlení hlav-

ních témat uvedených v ohlasu [2] umožnilo 
čtenářům časopisu Vodní hospodářství bližší 
pochopení článku [1].
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Navržená oprava úpravny byla v prosinci 
2011 úspěšně provedena, upravená voda 
nezapáchá, obsahuje sice vápník a hořčík ve 
stejném množství jako vstupní voda, ale není 
tvrdá (fyzikální úprava tvrdosti), obsah železa 
je hluboko pod normou a obsah manganu 
zpočátku kolísal v rozmezí 0,05–0,09 mg/l, 
nyní, díky pečlivé obsluze, je stabilizován 
a splňuje normu. Filtr je nyní prán ručně, což 
přes zimní měsíce přináší velkou úsporu vody, 
neboť se pere s ohledem na množství proteklé 
vody. V současné době končí zkušební provoz 
a byla podána žádost na hygienickou službu 
o převedení do trvalého provozu.

Jen pro úplnost ještě uvedu, co na dodávce 
pro ÚV Kařízek od firmy X bylo „nestandardní“:
– čerpadlo ve vrtu je předimenzované a musí 

se škrtit;

– prací čerpadlo bylo poddimenzované, ale 
i zbytečné – dnes, po drobné úpravě, se pere 
stávající AT-stanici;

– na nádrži upravené vody není přepad – 
v případě selhání horního spínače hladi-
noměru dojde k vytopení objektu úpravny;

– u nádrže upravené vody, na sacím potrubí, 
chybí uzavírací ventil – v případě jakékoliv 
poruchy na potrubí vyteče obsah nádrže do 
objektu úpravny.
Je jen přirozené, že se občas něco „nepo-

vede“ z nejrůznějších důvodů – v tomto pří-
padě to byly atypické vlastnosti surové vody, 
které při zpracování nabídky nebyly správně 
vyhodnoceny. Pak ale firma X dělala pět let 
„mrtvého brouka“ a na závěr se ke svému 
výrobku zachová přímo macešsky: nemůžeme 
Vám s tím pomoci.

Po této zkušenosti mě napadlo jedno české 
úsloví: „Není zlato všechno, co se třpytí.“ 
Když to budu trochu parafrázovat, mohu 
napsat: „Ani světová firma s 70letou tradicí 
není záruka kvalitně upravené vody.“ Proto 
všem, kteří jsou zodpověděni za vybudování 
úpravny vody, doporučuji velkou obezřetnost 
při výběru dodavatelské firmy, a to jak s ohle-
dem na kvalitu, tak i s ohledem na cenovou 
relaci. Obecně platí, čím větší firma, tím 
dražší dodávka. 

Ing. Václav Stehlík – technolog úpravy vod
tel. 602 323 249

e-mail: stehlik.chesl@seznam.cz
Alena Dongresová – osoba pověřená  
provozem úpravny a rozvodem vody

tel. 723 730 677
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Rybí přechod ERBA v Bamberku

Tomáš Just

Severobavorské město Bamberk leží v hyd-
rograficky významné poloze. Nedaleko od 
ústí do Mohanu uzavírá rozsáhlé povodí 
řeky Regnitz (plocha po Bamberk 7 523 km2). 
Řeka přitéká k Bamberku, resp k Mohanu od 
jihovýchodu, od Norimberka. Ve 30. létech 
19. století byl podél Regnitz, přes Bamberk 
a Norimberk, postaven Ludvíkův plavební 
kanál mezi Mohanem a Dunajem, který je 
dnes ve fragmentech opečováván jako tech-
nická památka. V 60. létech 20. století pak byl 
v tomtéž směru vybudován současný plavební 
kanál Dunaj-Mohan. Tento kanál překryl část 
délky původní Regnitz mezi Norimberkem 
a Bamberkem.

Popis lokality
Zhruba dvacetikilometrový úsek řeky nad 

Bamberkem si však zachoval v souběhu 
s plavebním kanálem samostatnost i částečně 
přírodě blízký charakter. V tomto úseku Reg-
nitz také přijímá čtyři významnější přítoky – 
Aurach, Rauhe Ebrach, Reiche Ebrach, Aisch. 
Shora je samostatná Regnitz napájena vodou 
z plavebního kanálu přes jez u Neuses. Při 
tomto jezu již více let existuje dosti velkoryse 
založený rybí přechod. Meandrovitý přírodě 
blízký bypass v délce cca 500 m překonává 
výšku 5,3 m. Z ekologického a rybářského 
hlediska tedy má opodstatnění záměr mig-
račního navázání dolního toku Regnitz na 
Mohan. Prostupnost v tomto směru zatím 
omezovalo několik překážek v samotném 
Bamberku. V historickém středu poněkud 
členitější soustava starých jezů a na severním 
okraji města jez u dnes již bývalé textilní to-
várny ERBA. Migrační prostupnost na úrovni 
středu a jihu města je řešena od roku 2011 
zajímavým projektem aktivace historického 
ramene Hollergraben, které se předtím dlou-

há desetiletí uplatňovalo jenom jako vedlejší 
vodní prvek ve starém městě a v navazujícím 
městském parku. (Doufejme, že se na jaře 2013 
podaří provést průzkum a dokumentaci této 
stavby na místě a potom aktuálně informovat 
čtenáře VH.) 

Jez ERBA byl v letech 2009 až 2010 zpro-
stupněn vybudováním velkolepého rybího 
přechodu. Stalo se tak v rámci příprav Zemské 
zahradní výstavy, která v Bamberku probíhala 
od dubna do října 2012. Přírodě blízký po-
stranní rybí přechod, dlouhý 1,2 kilometru, 
vytvořil ve výstavním areálu prvek proudného 
vodního toku, stal se osou výstavního území 
a nepochybně zlatým hřebem a nejtrvalejším 
přínosem celé výstavy.

Zahradní výstavy v Německu
Odbočka k zahradním výstavám: V Ně-

mecku a podobně v Rakousku se uplatňuje 
poněkud jiné pojetí zahradních výstav, než 
na jaké jsme u nás zvyklí například z Li-
toměřic nebo z Olomouce. Obvykle každý 
rok se v každé spolkové zemi koná zemská 
zahradní výstava – Landesgartenschau, LGS, 
pokaždé na jiném místě. (V Bavorsku to bude 
v roce 2013 Tirschenreuth, asi 25 kilometrů 
od Tachova.) V Německu se pak každý lichý 
rok někde koná spolková zahradní výstava – 
Bundesgartenschau, BUGA. (V roce 2013 je na 
řadě Hamburg-Wilhelmsburg.) Pro zahradní 
výstavu se obvykle vybírá nějaké do té doby 
zanedbané příměstské území – opuštěný prů-
myslový areál, bývalé těžební území, zrušená 
kasárna, bývalá čistírna odpadních vod... To se 
přetvořením na výstavní areál zkultivuje a po 
skončení výstavy je většinou dále využíváno 
jako park. Krátkodobé výstavní atrakce se sna-
ží publikum o něco víc pobavit a poučit, než 
je tomu na našich výstavách, kde převažují 

stánky s připálenými klobásami, zázračnými 
lepidly a neztupitelnými noži, ovšem na náš 
vkus bývají někdy až příliš kýčovité a od 
výstavy k výstavě se stále více opakují, takže 
nepředstavují to hlavní, za čím se vyplatí 
jezdit. Německé zahradní výstavy, alespoň 
některé, jsou přínosné a poučné hlavně jako 
příležitosti k zajímavým a většinou dosti 
rozsáhlým, nákladným, relativně trvanlivým 
a veřejnosti sloužícím krajinářským úpravám. 
Některé výstavy, jejichž areály jsou protékány 
nebo alespoň dotýkány vodními toky, se také 
zapsaly do dějin vodohospodářských revitali-
zací – v Bavorsku například Hof 1994, Amberg 
1996, Kronach 2002. V posledních létech bu-
dilo i krajinářské pojednání některých výstav 
dojem jakési ideové a nejspíš také finanční 
vyčerpanosti, ovšem Bamberk 2012 právě mi-
mořádným rybím přechodem přinesl oživení. 

Vodohospodářské řešení 
v Bamberku

Bamberská zahradní výstava řešila území 
poloostrova mezi řekou Regnitz a plavebním 
kanálem Dunaj-Mohan na severním okraji 
města. Část tohoto území od 19. století zaují-
mal areál textilní továrny ERBA, jemuž sloužil 
pro energetické využití a pro odběry vody také 
jez na Regnitz. Provoz továrny v roce 1992 
skončil, po roce 2000 byla část továrních 
budov zbořena, areál se stal rumištěm s po-
měrně rozsáhlou zátěží skládek odpadů. Toto 
území bylo vybráno pro zahradní výstavu, 
kterou dle již zavedené šablony realizovalo 
sdružení města Bamberku a Společnosti pro 
podporu bavorských zahradních výstav. Jez 
ERBA nebylo možné odstranit, neboť udržuje 
dlouhodobě zavedenou úroveň hladiny vody 
v řece v části historického středu města a na-
dále slouží energetice. Součástí výstavy se 
tedy stal rybí přechod, který tento jez obchází.

Výstavba rybího přechodu, započatá v roce 
2009, proběhla jako autonomní část příprav 
zahradní výstavy a představovala zásadní 
příspěvek státu Bavorsko k celému výstavní-
mu podniku. Investorem přechodu byl stát 
prostřednictvím Vodohospodářského úřadu 
v Kronachu (regionální úřad, srovnatelný 
s našimi podniky Povodí). Zajištění pozemků 
pro stavbu přechodu bylo sjednáno v rámci 

Obr. 1. Plán areálu zahradní výstavy v Bamberku s rybím přecho-
dem. (Upraveno z plánu, prezentovaného na internetových strán-
kách zahradní výstavy)

Obr. 2. Pohled na dolní úsek rybího přechodu. Průměrný podélný 
sklon je menší než 0,3 %, rybí přechod tedy rychlostmi proudění, 
stabilitou i migrační prostupností odpovídá běžným přírodním 
vodním tokům
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komplexních dohod státu, města, výstavního 
sdružení a dotčených soukromých subjektů 
o přípravě výstavy. Přechod projektoval spe-
cialista Vodohospodářského úřadu Kronach, 
Dipl. Ing. Severin Hajer, který je rovněž znám 
jako autor řady významných revitalizačních 
staveb v celé oblasti horního Mohanu a – mě-
řeno počtem a charakterem realizací – patří 
dnes k bavorským oborovým špičkám. Spo-
lupracoval s krajinářsko-architektonickým 
studiem Brugger, které navrhovalo vlastní 
zahradní výstavu. Vodohospodářský úřad 
také rybí přechod od jeho spuštění v březnu 
2010 provozoval, aby jej v roce 2012 předal do 
správy městu Bamberku. To jej pak bude pro-
vozovat a udržovat i v budoucnu. Stavba ry-
bího přechodu stála cca 2 miliony eur, z toho 
1 milion poskytl stát Bavorsko, 0,8 milionu 
město Bamberk a 0,2 milionu provozovatel 
nadále fungující vodní elektrárny ERBA, k je-
hož příspěvku náleží i to, že se ve prospěch 
rybího přechodu trvale vzdal průtoku 1 m3/s.

Pro vytvoření hlavního koryta rybího pře-
chodu bylo třeba v jeho půdorysu odstranit 
2,5 až 5 metrů mocnou vrstvu materiálu, 
celkově bylo z prostoru vyvezeno 80 000 m3 
zemin a 50 000 m3 odpadů. Délka přechodu 
činí 1200 metrů, převýšení 3,15 m, trvale je 
zajištěn průtok 1 m3/s. Průměrný podélný 
sklon přechodu ERBA vychází méně než 
0,3 %. Jako celý dolní úsek Regnitz v Bam-
berku by rybí přechod neměl být vystavován 
větším povodňovým průtokům, ty jsou prová-
děny koridorem plavebního kanálu. 

Ve dně hlavního koryta rybího přechodu 
je vymodelována velmi členitá, meandrují-
cí, proměnlivě široká kyneta o střední šířce 
2,75 m. Kostru její stabilizace a zároveň 
členitosti tvoří nepravidelné dnové a břeho-
vé struktury z rovnaných velkých kamenů. 
Některé části dna jsou těsněny proti vzestupu 
podzemní vody vrstvou jílu, vlastní dno pak 
tvoří cca 20 cm kamenného pohozu a na 
něm 20 cm štěrkopísku. Kyneta je tvarově 
a hydraulicky členěna kromě velkých kamenů 
a ostrůvků s kamenným základem také struk-

turami říčního dřeva – vhodně zabudovanými 
kmeny a pařezy. Rychlosti proudění v kynetě 
by neměly běžně přesahovat hodnotu 0,7 m/s, 
příhodnou pro migraci vodních živočichů. 
Střední hloubka vody v kynetě je 0,5 m, ve dně 
jsou však vymodelovány četné tůně hluboké 
nejméně 1 metr, které mají nabízet migrujícím 
rybám odpočinková místa a úkryty. Funkci 
úkrytů, hlavně před dravými ptáky, plní 
i všechny členitosti koryta z kamenů a dřeva.

Břehy koryta nad kynetou jsou převážně 
nestabilizované, zemní, v dosti proměnlivých 
tvarech a sklonech v rozsahu 1 : 1,5 až 1 : 5. 
Tvarování a materiálové provedení koryta 
bylo vedeno snahou vytvořit v délce rybího 
přechodu ukázky charakteristických stanovišť 
přírodní říční krajiny. Autor příspěvku mohl 
při návštěvě například pozorovat ekologickou 
funkčnost postranních lavic s písčitým povr-
chem, která se projevovala bohatým oživením 
brouky svižníky. (Nedaleká „modelová kra-

jinka pro svižníky“, vytvořená jako doplněk 
poučné expozice jakéhosi přírodovědného 
sdružení, byla bohužel oživena jen aktivistou 
tohoto sdružení, který odesílal – ovšem jen 
velmi vážné zájemce – právě na spontánně 
osídlené plochy podél rybího přechodu.) 
V horní části, navazující na horní vodu Reg-
nitz nad jezem ERBA, vyvolává velká šířka 
rybího přechodu s dosud klidnou vodou do-
jem postranního říčního ramene. O něco níže 
následuje další významné rozšíření koryta 
s velmi dramatickým vinutím kynety, kde bylo 
zřízeno velké a členité vodní hřiště pro děti 
s řadou na vodu vázaných atrakcí. Kyneta je 
zde poměrně proudná a jako i v některých dále 
položených rozšířených místech byl v jejím 
vinutí uplatněn zajímavý konstrukční prvek. 
Oblouky jsou kráceny proudnějšími propoj-
kami. Zatímco v přírodních korytech vodních 
toků bývají takováto větvení kynet nestabilní, 
v konstrukci kynety rybího přechodu může 
být jejich trvanlivost zajištěna vhodně umístě-
nými stabilizačními prvky. Vytvořením těchto 
propojek se zdvojuje nabídka cest pro migru-
jíci vodní živočichy – mohou si vybrat mezi 
proudnější propojkou a klidnějším vnějším 
obloukem kynety. Ve světle nauky o rybích 
přechodech lze propojky vnímat jako „vnitřní 
vábící proud“, z hydraulického hlediska se 
mohou uplatnit jako odlehčení, chránící vněj-
ší oblouky kynety před nadměrným zatížením.

Břehy kynety byly poměrně vydatně oze-
leněny hlavně keřovými vrbami, mimo jiné 
s cílem omezit nežádoucí prohřívání proudu 
vody. Poblíž ústí přechodu do dolní vody řeky 
Regnitz, v místech běžně nepřístupných pro 
návštěvníky, bylo ve strmějších bocích koryta 
vytvořeno několik umělých hnízdních svahů 
pro ptáky, zvenčí stabilizovaných drátěnými 
sítěmi. Lidští návštěvníci mohou kynetu rybí-
ho přechodu překonávat po několika lávkách 
a stupákových přechodech, místy mohou use-
dat na kameny nebo kmeny. Podél přechodu 
vedou cestičky, z nichž mohou lidé kynetu 
dobře pozorovat. 

Na internetu dostupné tiskové informace 
zmiňují odborné kontrolní odlovy ryb, pro-
váděné během výstavy. Alespoň touto formou 
podávaná hodnocení znějí pro funkčnost 
přechodu příznivě. Bylo zjištěno 17 druhů 
ryb. Jako typické druhy, užívající přechod 

Obr. 3. Typické tvarování koryta a kynety rybího přechodu

Obr. 4. Dětské vodní hřiště v rozšířené části rybího přechodu. Viditelné jsou proudnější zkrat-
ky v obloucích kynety, které nabízejí alternativní rybí cestu a vytvářejí „vnitřní vábící proud“
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k migraci, jsou uváděny parma obecná, ost-
roretka stěhovavá a jelec tloušť. Rybí přechod 
se neuplatní jenom jako podpora migrace ryb, 
ale působí sám o sobě jako významný biotop. 
Proudomilné druhy ryb v něm nacházejí 
příležitosti, v jinak málo proudném dolním 
úseku Regnitz vzácné. Z hlediska účinnosti 
pro migrace ryb lze samozřejmě diskutovat ně-
které otázky. Existuje jistá nesrovnalost mezi 
proudným charakterem přechodu a velmi 
poklidným tokem tohoto úseku Regnitz – rybí 
přechod je optimální pro trochu jiné ryby, než 
jaké jsou typickými obyvateli řeky. To však je 
obecný problém existence jezů coby migrač-
ních překážek a těžko může být řešen výstav-
bou rybích přechodů. (I dobré rybí přechody 
jsou jenom ne zcela dokonalou náhražkou 
přirozené migrační prostupnosti a nijak neřeší 
problém ztráty proudnosti, resp. hydraulické 
členitosti zavzdutých říčních úseků.) Diskuto-
vána může být také poloha dolního vyústění 
rybího přechodu, které se nalézá v korytě 

Regnitz téměř půl kilometru pod jezem ERBA. 
Tuto nevýhodu však alespoň částečně omezuje 
skutečnost, že rybí přechod se svým poměrně 
velkým průtokem 1 m3/s ústí bočně do klidné 
hladiny řeky, která zde již navazuje na plaveb-
ní kanál, pokračující k Mohanu. Celkový běž-
ný průtok v Regnitz a v plavebním kanále se 
pohybuje kolem 20 m3/s. Kolmý „boční vstřik“ 
vody z rybího přechodu do řeky takto může 
vytvářet přijatelný vábící efekt, díky němuž 
snad alespoň část migrujících ryb najde vstup 
do přechodu a nebude jej míjet směrem k jezu.

Hodnocení stavby
Z hlediska vodohospodářské politiky je 

nový rybí přechod ERBA v Bamberku jedním 
z konkrétních kroků, kterým je naplňován 
program reálně dosažitelného zlepšení 
ekologického stavu toku a povodí Regnitz, 
vycházející z rámcové směrnice o vodách. 
Jak již bylo zmíněno, na toto opatření bezpro-
středně navazuje v poslední době realizované 

Obr. 5. Hřiště v rybím přechodu s řadou vodních atrakcí je za sluš-
ného počasí hojně navštíveno dětmi a jejich rodiči

Obr. 6. Ukázka velmi členitého tvarování kynety se zkratkou v oblo-
ku a srpkovitými ostrůvky. Členité prostředí nabízí rybám dostatek 
odpočinkových stanovišť a úkrytů

zprostupnění Regnitz v jižní části Bamberka 
aktivací ramene Hollergraben. Z hlediska 
organizačního je nový přechod produktem 
jednak efektivního modelu zahradních výstav, 
založeného na tvořivé spolupráci státu, měst, 
odborné výstavní společnosti a soukromých 
subjektů, jednak – rovněž celkem efektiv-
ního – modelu státní správy vodních toků 
v Bavorsku. Tamní vodohospodářské úřady 
se snaží alespoň navenek příliš neuplatňovat 
obranářskou politiku „to není naše kompe-
tence, to nejsou naše pozemky...“, ale naopak 
vstřícně vyhledávají možnosti spolupráce 
s různými subjekty a příležitosti k dílčím 
opatřením, naplňujícím dlouhodobé koncepty 
rozvoje jednotlivých vodních toků a jejich 
povodí. Tyto koncepty byly již delší dobu 
před vznikem rámcové směrnice zachyceny 
v tak zvaných plánech rozvoje jednotlivých 
vodních toků a jsou založeny na racionálním 
provázání zejména protipovodňové ochrany, 
zabezpečení zásobování vodou a zlepšování 
ekologického stavu vodních toků. Po věcné 
stránce pak lze mít za to, že rybí přechod 
ERBA reprezentuje současný trend, který se 
v této oblasti v Bavorsku projevuje: Když už 
nelze migrační překážku odstranit nebo nahra-
dit přímo prostupným objektem, je na místě 
usilovat o rybí přechody prováděné jako příro-
dě blízké bypassy s velmi mírnými podélnými 
sklony, odpovídajícími přirozeně stabilním 
a spolehlivě migračně prostupným přírodním 
vodním tokům. Až tam, kde jsou prostorová 
omezení jednoznačně nepřekonatelná, přichá-
zejí na řadu rychlostně a migračně rizikovější 
techničtější typy rybích přechodů. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Krajské středisko Praha a Střední Čechy
U Šalamounky 41/769

158 00 Praha 5
e-mail: tomas.just@nature.cz
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Obr. 7. Rozvolněné zeminové svahy koryta rybího přechodu se snaží napodobovat stanoviště 
přirozené říční krajiny
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Bezchemický přístup k řešení kvality pitné vody 
pro obec Chotětov

V Chotětově nedaleko Mladé Boleslavi byl dne 13. září 2012 oficiálně zahájen 
provoz úpravny pitné vody, která zde byla kompletně vystavěna na zelené louce, 
a to včetně pořízení nového zdroje vody.

Výkon úpravny vody byl navrhován na min. 2 l/s s tím, že surová 
voda bude čerpána z vrtu přes tlakový filtr do spotřebiště s vyrovná-
ním ve věžovém vodojemu, který stojí vedle objektu úpravny vody. 
Surová voda obsahovala dle naměřených hodnot vyšší koncentrace 
železa, a to až do úrovně 0,75 mg/l.

Stavbu, ve které byla instalována nová technologie na úpravu vody, 
dodala firma Betonbau, s.r.o., jako prefabrikovaný kus. V místě instala-

ce byl usazen na stavebně předem 
připravené místo. Dodávku veš-
keré elektroinstalace a rozvaděče 
provedl vlastními silami VaK Ml. 
Boleslav, a to včetně řízení a pře-
nosu signálů na dispečink. 

Už ve fázi zadání podkladů 
pro vypracování nabídky bylo 
jasné, jakým směrem se investor 
a provozovatel v jedné osobě, 
VaK Mladá Boleslav, a.s., chce 
vydat. Zejména, pokud se jedná 
o materiálové provedení, byly 
nastaveny požadavky s maximál-
ním důrazem na životnost do-
dané technologie a minimálními 
požadavky na provozní náklady 
s ohledem na předpokládané 
opravy a servis zařízení. Od pol. 
80 let dochází v západní Evropě ke 
znatelnému odklonu od využívání 
chemikálií při úpravě podzemní 
vody a následného  hygienického 
zabezpečení. Tento trend v koneč-

ném důsledku přináší výrazné omezení či dokonce úplné vyloučení  
vnášených chemikálií do vody (např. v Dánsku je to v současné době 
dokonce už zakázáno). Investor se rozhodl vydat touto cestou a využil 
námi nabízené možnosti odstranit ze surové vody železo bez přídavku 
jakýchkoliv chemikálií. VaK Mladá Boleslav předpokládá, že bude 
po stabilizování provozu ÚV provozovat celý skupinový vodovod 
Chotětov zcela bez použití dezinfektantů.

Zvolená technologie úpravy vody od společnosti EUROWATER, 
spol. s r.o., reflektovala na všechny výše zmíněné požadavky. Pro ÚV 
Chotětov byl dodán automatický tlakový filtr typ NSB 130 v provedení 
PPA (pozn.: práškový termoplast nanášený na povrch při T≈300 °C). 
Tento materiál v maximální míře zajišťuje vnitřní a vnější ochranu 
povrchu ocelového filtru. Pro automatické řízení provozu filtru je 
použita PLC jednotka SE20. 

Jedinou chemikálií, se kterou se v této aplikaci setkáte, je vzduch 
(vzdušný kyslík), který se využívá k oxidaci surové vody s cílem pře-
vést ionty Fe2+/3+ do jeho nerozpustné formy. K následnému odfiltrová-
ní sraženiny dojde na vícevrstvém filtračním loži. Pro korektní návrh 
skladby náplně se samozřejmě vychází z kvality čerpané surové vody. 
Pro správnou funkci je navíc důležité vstupní vodu zbavit veškerých 
rozpuštěných plynů, např. CO2, H2S.

Jako periferní zařízení k tlakovému filtru se v tomto případě použila 
bezolejová kompresorová stanice, zajišťující jak potřebu dostatečného 
přísunu vzdušné-
ho O2 do vstupní 
vody, tak i ovlá-
dání pneumatic-
kého ventilového 
systému filtru mi-
nimalizující riziko 
nesprávného po-
lohování 4 venti-
lů. Tento typ byl 
vyvinutý zejména 
pro železité a silně znečistěné vody, s důrazem na maximální provozní 
spolehlivost a životnost. Pro účinný a rovnoměrný proplach filtrační 
náplně pomocí vzduchu a následně vody přes celoprůřezové tryskové 
mezidno se používá dmychadlo a prací čerpadlo (v tomto případě se 
pro praní využívá tlak vody z gravitačního potrubí věžového VDJ). 
K jeho dalším nesporným výhodám patří zamezení možnosti vytváření 
slepých míst s nulovou rychlostí proudění vody a tím i minimalizaci 
růstu mikroorganizmů. Jen tak se dá zajistit maximální životnost 
náplně v délce přesahující 5 až 8 let.

Dodavateli celé technologie pro ÚV Chotětov, společnosti EURO-
WATER, se úspěšně podařilo splnit i další, neméně podstatnou pod-
mínku investora – přísnější nároky na kvalitu upravené vody pro 

Fe < 0,1 mg/l (!), což je o 50 % snížený limit 
oproti Vyhl. č. 252/2004 Sb. 

Samozřejmostí je, že veškeré použité nápl-
ně a zařízení přicházející do styku s pitnou 
vodou jsou certifikovány a splňují tak Vyhl. 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku 
s pitnou vodou a na úpravu vody.

Poděkování od technického náměstka Ing. 
Tomáše Žitného ze společnosti Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., po předání 
ÚV Chotětov do ostrého provozu:

 „Musím říci, že spolupráce byla bezvadná 
a hlavně se nám podařilo s pomocí společnosti 
EUROWATER vyřešit problémy s kvalitou vody, 
takže ještě jednou moc děkuji za přístup všech 
jejích pracovníků.“

Ing. Přemysl Škarda
EUROWATER, spol. s r.o.
e-mail: premysl.skarda@eurowater.cz
www.eurowater.cz
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Proč a jak vrátit mokřady do zemědělské krajiny?

Markéta Hrnčírová, Jiří Holas

Východiska 
V současnosti jsou v Evropském parla-

mentu projednávána pravidla a programové 
dokumenty Společné zemědělské politiky 
(SZP) pro období 2014–2020. Značná pozor-
nost s mnoha rozdílnými přístupy i v rámci 
jednotlivých členských států EU je věnována 
tzv. greeningu, kdy je kladen důraz na výraz-
nější prosazení environmentálních témat a je 
dán požadavek, aby „veřejné prostředky byly 
poskytovány jen za veřejné statky“, což by 
měla být i zdravá a pestrá zemědělská krajina 
[1]. Budoucí podoba Společné zemědělské 
politiky zahrnuje: 
I. Pilíř SZP EU – přímé platby; zde je navr-

hováno použít 30 % přímých plateb na 
obnovu zemědělské krajiny spočívající ve 
střídání plodin, ponechání trvalých pastvin 
a přijetí závazku na vyčlenění 7 % orné 
půdy do ekologicky zaměřené oblasti (EZO).

II. Pilíř SZP EU – Program rozvoje venkova; 
zde se navrhuje alespoň 50 % finančních 
prostředků vyčlenit na environmentální 
podporu pro k přírodě šetrné způsoby hos-
podaření v zemědělství a lesnictví.
Předpokladem vyplácení přímých plateb 

i nadále zůstane princip podmíněnosti tzv. 
Cross compliance a do požadavků podmí-
něnosti budou zahrnuta i opatření vyplýva-
jící z Rámcové směrnice pro vodní politiku 
2000/60/ES. V oblasti rozvoje venkova budou 
upřednostňovány cíle udržitelného hospoda-
ření s přírodními zdroji a opatření v oblasti 
klimatu, jako jsou např. obnova, zachování 
a posílení ekosystémů, podpora účinnosti 
zdrojů a nízkouhlíkové zemědělství odolné 
vůči klimatu [2].

Ve dnech 13.–18. května 2012 proběhl 
v irském hlavním městě Dublinu 2. světový 
kongres Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) 
pod názvem IWA WCE Dublin 2012 (World 
Congress on Water, Climate and Energy). Kon-
gresu se zúčastnilo více než tisíc účastníků ze 
čtyřiceti zemí celého světa a reálně byl potvr-
zen vznik nové platformy v rámci IWA, která 
významně reflektuje klimatické změny v sou-

vislosti se spotřebou energie z fosilních zdrojů 
a nárůstem CO2 v atmosféře. Význam této me-
zinárodní akce IWA byl umocněn vystoupením 
předních světových expertů v 8 plenárních 
sekcích zaměřených k aktuálním tématům 
udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku 
a řadou evropských politiků, kteří reagovali 
na současný stav využívání přírodních zdrojů 
a tvorbu nových programových dokumentů 
EU. V rámci kongresu proběhlo 7 workshopů, 
které byly zaměřené na obchodování s vodou, 
strategie pro adaptaci na změny klimatu, uměle 
budované mokřady, projekty udržitelnosti pro 
vodu a zemědělství a interakce mezi lesy a vo-
dou. Cenným zdrojem poznatků byla exkurze 
na uměle budované mokřady v jižní části Irska 
ve Waterfordu (obr. 1).

Na budoucí podobu SZP navazují i strate-
gické záměry České republiky v oblasti dlou-
hodobé potravinové bezpečnosti, které zvýší 
ochranu půdy a vody a budou plně reflektovat 
probíhající klimatické změny. V důsledku 
nového strukturování vodních srážek dochází 
častěji k povodňovým stavům, výskytu vod-
ních srážek s vyšší intenzitou a nepravidel-
ností v územním rozložení, zvyšuje se rozloha 
oblastí sucha i časová frekvence období bez 
vodních srážek. Nově navrhované přirozené 
a uměle vytvářené mokřadní systémy v sobě 
spojují synergický účinek příznivého působe-
ní na půdu i vodní prostředí. 

Půda je cenný přírodní zdroj, který při 
zemědělském hospodaření na velkých sva-
hovitých pozemcích je ohrožován ve značné 
míře zvýšenou vodní erozí, pokud nejsou 
dostatečným způsobem realizována pů-
doochranná protierozní opatření. V české 
krajině v porovnání s Evropou je často i velký 
podíl odvodněných ploch. Povrchové erozní 
smyvy a podpovrchový odtok drenážních vod 
představují nejčastější transport živinového 
znečištění z pozemků do vodotečí. Dalším 
nebezpečím mohou být pesticidy a produkty 
jejich rozkladu. 

Mokřadní systémy mohou fungovat jako 
přirozená bariera pro zadržování odtoků 

a splachů zeminy a měly by být zřizovány 
v rámci provádění krajinných a pozemko-
vých úprav. Návrat mokřadních systémů 
do zemědělsky využívané krajiny bude 
podporován i v rámci Společné zemědělské 
politiky pro období 2014–2020, kdy v pra-
covních podkladech k projednávání Eko-
logicky zaměřených oblastí v Radě EU jsou 
již tyto návrhy zařazeny do významných 
krajinných prvků [3]. 

Základní definice 
Mokřad je cenný biotop, který tvoří přechod 

mezi suchozemským a vodním ekosystémem. 
Vyznačuje se specifickým výskytem organis-
mů vyžadujících ke své existenci a prosperitě 
stálý účinek povrchové vody nebo alespoň 
velmi vysoké hladiny podzemní vody. Význam 
mokřadů můžeme shrnout z hlediska vodního 
cyklu tak, že mokřad představuje přirozenou 
zásobárnu vody v krajině. Má značnou re-
tenční schopnost, tedy může vodu zadržet 
i v případě nadměrných srážkových úhrnů 
a postupně ji uvolňovat, což jiné ekosystémy 
nemají. Podle vzniku se mokřady dělí na při-
rozeně vzniklé a uměle vybudované [4].

Česká republika je zařazena podle Rámcové 
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES do 
tzv. Centrální vysočiny, kdy veškeré vodní 
zdroje jsou doplňovány vodními srážkami 
a vodní toky je odvádí do okolních států. 
V rámci strategických záměrů potravinové 
bezpečnosti je nutné věnovat pozornost 
hospodaření s vodou v krajině a podpořit 
princip jejího zadržování na bázi malých 
vodních cyklů [5]. K významným opatřením 
s mnoha ekosystémovými přínosy, která je 
žádoucí zahrnout do budoucích rozvojových 
programů venkova, je revitalizace přirozených 
a vytváření umělých mokřadních systémů. 
V zájmu rozšíření základních informací 
o těchto ekosystémech a získání podpory pro 
jejich záměrné zřizování byl zpracován i tento 
příspěvek. 

Poznatky získané v Irsku
Do krajiny začleněné tzv. Integrované umělé 

mokřady (Integrated Constructed Wetlands – 
dále ICW) jsou příkladem realizace společné-
ho managementu půdy a vody v krajině, kdy 
je dosahováno výrazné synergie kombinací en-
vironmentálních, ekologických a estetických 
cílů, ale nejedná se o kořenové čistírny. Hlav-
ním záměrem tvůrců ICW v Irsku je zachytit 
všechny druhy znečištěné vody odtékající 
ze zemědělských areálů a vesnické zástavby, 

Obr. 1. Exkurze na ICW v Dunhillu Obr. 2. ICW v Irsku
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případně zadržení povrchových splachů ze 
zemědělské půdy do umělého mokřadního 
systému, který je oddělen od páteřních vod-
ních toků (obr. 2).

Zásadní myšlenkou je, aby jakékoli zadr-
žování vod bylo bezpečné a do povrchového 
toku nebo do spodních vod byla vypouštěna 
pouze neznečištěná voda, která by měla vy-
hovovat požadavkům recipientu. Udržování 
přítoků v kaskádovitě uspořádaných polích 
mokřadu, kde každý segment má koncentrační 
gradient, vede k prokazatelnému zlepšení kva-
lity vody. Ohraničení mokřadu, které zadržuje 
vodu v mokřadu, musí být dostatečně vysoké, 
aby umožnilo akumulaci sedimentu a detritu. 
Půdní vrstva oddělující mokřad od podloží 
musí mít dostatečný odpor proti zasakování. 
Na rozdíl od kořenových čistíren nejsou ICW 
mokřady izolované od podloží nepropustnými 
fóliemi, jsou přirozeně zakolmatované jílem 
a jednotlivá pole jsou od sebe i od okolí oddě-
lena půdními valy. Procesy filtrace a zasaková-

ní do půdy jsou velmi pomalé a proudění vody 
v mokřadu je umožněno gravitační kaskádou 
a propustky mezi segmenty, takže se význam-
ně prodlužuje hydraulická doba zdržení.

Primárním cílem umělých mokřadů ICW 
z hlediska integrace do krajiny je
1) zadržení a ošetření znečištěných vod (od-

toků) v umělých mokřadních systémech 
s trvalou vegetací a s využitím lokálního 
půdního materiálu pro jeho vybudování 
tam, kde je to možné;

2) esteticky vhodné umístění struktur umělého 
mokřadu do místní krajiny, aby se zlepšila 
a obohatila hodnota místa a okolí;

3) obohacovat habitat a starat se o rostoucí 
biodiverzitu a ochranu místa.
Koncept vyžaduje, aby všechny stávající 

vypouštěné odpadní vody (bodové zdroje) 
nebo potenciálně znečištěné jiné vody (di-
fuzní zdroje) byly svedeny do mokřadního 
systému. Pokud hodnotíme například jen 
faremní odpadní vody, jedná se v případě bo-

dových zdrojů například o mycí a oplachové 
vody z mléčnice nebo dvora, a z difuzních 
zdrojů o odtok z nepropustných zpevněných 
ploch a cest, odtok ze zemědělských objektů 
(hnojiště, siláž, jímka), odtok dešťové vody 
ze střech, protože může být také znečištěný 
úlety, rezidui a prachem a smyvy z areálu 
a pozemků s možným únikem ropných látek 
a olejů nebo používaných chemikálií. 

Zásady projektování umělých 
mokřadních systémů 

V dalším textu jsou uvedeny údaje z ex-
pertních studií Dr. Rory Harringtona [6–10], 
které nám byly poskytnuty, a byl dán souhlas 
s jejich prezentací ve srovnání s poznatky 
České republiky. 

Návrhové parametry podle zdroje 
znečištěné vody

Využití umělých mokřadů ICW bylo původ-
ně plánováno pro faremní odpadní vody (14 
lokalit), ale prokázaná účinnost odbourávání 
ukazatelů organického i živinového znečištění 
byla natolik dobrá, že to umožnilo modelové 
využití ICW i pro čištění odtoků odpadních 
vod z malých zdrojů, například z potravinář-
ského provozu (masný a mléčný průmysl), 
odpadní vody z kuchyně a závodní jídelny 
(1 lokalita), odtoku ze skládky (1 lokalita), 
čištění šedých komunálních vod nebo splašky 
znečištěné srážkové vody (9 lokalit). 

Od roku 2009 probíhá nová výstavba 
umělých mokřadů ICW, které jsou projek-
továny pro čištění komunálních odpadních 
vod a splachů z obce Dunhill, kdy všechny 
znečištěné vody jsou svedeny do přilehlého 
mokřadního systému (obr. 3).

Mechanické předčištění komunálních vod 
zajišťují domovní septiky a jejich přepady jsou 
svedeny kanalizací do prvního pole kaskády 
mokřadu, přímo před mokřadem tedy žádné 
zařízení pro mechanické předčištění odpad-
ních vod není (obr. 4).

Podle typu odpadních vod a projektovaného 
zatížení na vstupu do mokřadu bylo v Irsku 
navrženo a odzkoušeno navrhování plochy 
budoucího mokřadu zhruba ve variantách 
a parametrech uvedených v tab. 1 a 2.

Kromě odpadní vody produkované zdrojem 
jsou do irského ICW mokřadu svedeny také 
další vody. Je potřeba počítat s faktem, že 
například objemy srážkových vod několikaná-
sobně převyšují objemy produkované vlastní 
odpadní vody. V kaskádovitě uspořádaných 
polích dochází k významnému odbourávání 
organického znečištění i nutrientů (obr. 5).

Obr. 3. Nová výstavba ICW Obr. 4. Přímý nátok do ICW

Zdroj: Expertní studie Roryho Harringtona et al.

Zdroj Vstupní voda Návrh Odkazy na
literaturu

Komunální 
splašky 

Přepady domovních
septiků, balastní a cizí
vody v kanalizaci

10–40 m2/EO
Pro sídla s ekvivalentem
80–1000 EO

Scholtz et al. Doody 
et al. 
a další zdroje

Faremní 
odpadní 
vody 

Vody z mléčnice,
dojírny, povrchové
smyvy z areálu farmy,
srážková voda z areálu

1–2 násobek plochy
nepropustného zpevněného
povrchu farmy (střechy budov,
komunikace a dvory areálů)

Scholtz et al. a další 
zdroje 
Rory Harrington

Kejda 
prasat

Objekty živočišné
výroby s produkcí kejdy 
prasat

120–140 m2/přepočtenou 
dobytčí jednotku (DJ)

Rory Harrington
(nepublikovaná data 
ze 300 DJ) 

Odtok ze
skládky 

Odtok srážkové vody 
a průsaků vody ze skládky

10–20 m2/m3 objemu skládky,
podmínkou je koncentrace
amoniaku pod 200 mg/l

Rory Harrington
(nepublikováno)

Závodní 
kuchyně

Mycí a oplachové vody 
z kuchyně a jídelny
počet EO

20 m2/EO
Rory Harrington 
(nepublikováno)

Tabulka 1. Typy navrhovaných ICW podle vstupního znečištění (Irsko)

Zdroj znečištění Amoniakální dusík v mg/l BSK5 v mg/l Fosforečnany v mg/l

Kejda skotu 500 17 000 770

Silážní vody 65 000

Odpadní vody 
z farem a smyvy

50 1 500 50

Tabulka 2. Typické hodnoty ukazatelů zatížení u různých typů znečištění z farem
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Obr. 5. Další kaskádová pole ICW

Přítoky 
do mokřadu

Odtoky 
z mokřadu

Voda v recipientu 
za mokřadem

Spodní vody spádově 
za mokřadem

N=c300 N=c300 N=c25 N=c80

BSK5 (mg/l) 1200+/-5000 20+/-20 2+/-1,4 -

Amoniakální 
dusík (mg/l)

80+/-170 0,5+/-2 0,06+/-0,04 4+/-4

Dusičnanový 
dusík (mg/l)

Pod 1 1,5+/-3 4,2+/-1,4 0,2+/-1,5

MRP (mg/l) 25+/-70 0,5+/-0,8 0,03+/-0,02 Pod 0,01+/-0,04

Escherichia coli 
CFU (100 mls)

200 000+/-380 000 500+/-1320 - 25+/-27

Tabulka 3. Výsledky monitoringu přítoku a odtoku umělého mokřadu a recipientu (+/- jedna 
standardní odchylka)

Výsledky monitoringu a účinnost 
čištění vod v ICW

Během 10letého monitoringu přífaremního 
ICW mokřadu bylo v Irsku dosahováno vysoké 
účinnosti odbourávání hlavních složek zne-
čištění, například odbourávání amoniakálního 
dusíku bylo na úrovni 99 %, organického zne-
čištění (BSK5) na úrovni 94 % a odbourávání 
ortofosforečnanového fosforu na úrovni 91 %. 
Výsledky monitoringu ICW mokřadu navrže-
ného pro čištění veškerých znečištěných vod 
dílčího povodí uvádí tabulka 3.

Dlouhodobým monitoringem (kontinuální 
měření průtoku a koncentrace složek orga-
nického a živinového znečištění na přítoku 
a odtoku z mokřadu a jednou měsíčně měření 
recipientu) bylo zjištěno významné snížení 
koncentrací organického znečištění, neroz-
puštěných látek, živin a fekálních bakterií na 
přítocích u všech ICW lokalit. V povodí došlo 
v průběhu 3 let ke zlepšení ekologických i che-
mických ukazatelů jakosti vody v recipientu. 
(Biologická kvalita vod se zlepšila od stupně Q2 
– silně znečištěná voda v roce 1999, do stupně 
Q3/4 – málo znečištěná voda v roce 2001 a ná-
sledovalo další zlepšení až na současný stupeň 
Q4 – neznečištěná voda, doprovázený návra-
tem pstruhů a čolků). Během období nízkých 
srážek měl odtok z mokřadu pozitivní vliv na 
stabilizaci průtoku recipientu.

Koncept integrovaných umělých mokřadů 
tak, jak je nyní provozován v Irsku, se ukazuje 
jako dostatečně účinné opatření v rámci plánů 
vypracovaných v roce 2009 na zlepšování sta-
vu vodních útvarů podle Rámcové směrnice 
pro vodní politiku 2000/60/ES. Tyto projekty 
jsou plně v souladu s článkem 10 o sdruženém 
přístupu k omezování zdrojů znečištění, kdy 
v rámci integrovaného managementu povodí 
jsou současně řešeny bodové i difuzní zdroje. 

Zhodnocení dané lokality
Posouzení vlastní hodnoty místa znamená 

teoretické posouzení i terénní šetření na místě 
samém. Zjišťuje se potenciální archeologická 
hodnota, zájmy ochrany přírody (oblasti 
zvláštního zájmu a přírodního dědictví). 
Ideální je, když místo nemá žádnou nebo jen 
nízkou hodnotu z hlediska ochrany přírodní-
ho a kulturního dědictví. Posouzení krajiny 
se provádí posouzením topografie a tvarů 
uspořádání okolní krajiny.

Kromě vlastního místa posuzujeme pečlivě 
i okolní krajinu, aby na vybrané lokalitě byl 
dostatek vhodného volného prostoru a aby 
nevyřešené vlastnické vztahy k půdě nezne-
možnily vlastní realizaci záměru.

Návrh velikosti polí, doby zdržení, 
adaptace návrhu na dané místo

Klíčovými faktory pro navrhování funkč-
ních mokřadů jsou velikost a kaskádovité 
uspořádání plochy čtyř základních polí 
mokřadu (segmenty). Hlavní faktory návrhu 
jsou: plocha jednotlivých polí, průměrná doba 
zdržení vody v systému a rychlost proudění 
vody v segmentech. Hlavními faktory pro 
návrh vhodné vegetace a rozvoj společenstva 
jsou hloubka vody v segmentech a koncentra-
ce amoniakálního dusíku na přítoku. Obecně 
platí doporučení pro využití lokálního půdní-
ho materiálu a místně obvyklých mokřadních 
rostlin. Nejpoužívanější makrofyta jsou rody 
rákos (Phragmites) a orobinec (Typha), nově 
se více využívá zblochan (Glyceria), protože 
má vyšší odolnost proti vyšším hodnotám 
amoniaku.

Podle expertní studie Dr. Harringtona je 
například v Irsku běžný návrh celkové plo-
chy mokřadu 1–2 ha na 500 EO (to odpovídá 
15 000 m2 na 500 EO a tedy 30 m2 na EO) 
a doba zdržení vody v systému ICW je asi 
1 měsíc (tedy například pro 100 EO by ná-
vrhová plocha umělého mokřadu s využitím 
pro čištění komunálních vod, mechanicky 
předčištěných u každého zdroje, byla asi 
0,3 ha). 

Denní produkce odpadní vody se v ČR sta-
novuje buď měřením, nebo výpočtem z počtu 
připojených obyvatel podle ČSN 75 6402. 
Tabulková denní jednotková produkce 
komunálního znečištění na jednoho ekvi-
valentního obyvatele (EO) je pro ukazatele 
BSK5 60 g BSK/den a u nerozpuštěných látek 
(NL) 40–55 g NL/den. Pokud jde o nutrienty, 
denní produkce celkového dusíku je v ČR 
na úrovni 12 g/EO/den a celkového fosforu 
asi 2,5g/EO/den při minimálním používání 
fosfátových pracích prostředků.

Základní dokumentace, geologický 
a půdní průzkum daného místa, 

Vlastnosti půdy musí posoudit znalec, který 
rozhodne, zda rezistence proti infiltraci je 
dostatečná. Provádějí se zkušební vrty a každý 
vzorek z vrtu je popsán podle půdních stan-
dardů (v Irsku je to BS5930 – British soils). 
Vzorkováním je stanovena distribuce velikosti 
částic, aby bylo prokazatelné, že obsah jílu 
v půdě je nad 10 %.

Všechny návrhové faktory vyžadují po-
souzení, jestli ICW může být bezpečně vybu-
dován na daném místě a jestli jeho výstavba 
nemůže mít negativní efekty. Podstatné je, aby 
vybudovaný mokřad se sám nestal zdrojem 
znečištění. Také musí být návrhové podmínky 
vybudování a provozování mokřadu odsou-
hlaseny místními správními úřady. Jsou dva 
základní typy omezujících podmínek, jedny 
pracují s vodohospodářskými předpisy (ochra-
na jakosti povrchové a podzemní vody) a další 
s vlastní hodnotou místa (krajinářskou, kul-
turní, historickou, archeologickou…). V ná-
vrhu projektu musí být použit ekosystémový 
přístup, tj. vypouštění vod do citlivých vod 
musí být přinejhorším neutrální ve svém pů-
sobení a musí být určena asimilační kapacita 
přijímajícího recipientu. Pokud není odtok do 
recipientu možný, tak se alternativně posuzuje 
možnost zasakování ošetřených vod do půdy. 

 Příklady omezujících podmínek dané 
požadavky na ochranu podzemních vod 
(Irsko)

Zákaz umístění mokřadu blíže než 60 m 
od studny nebo pramene, zákaz budování 
mokřadu uvnitř ochranné zony veřejné studny 
a tam, kde je extrémní zranitelnost podzem-
ních vod. ICW musí mít pod sebou minimálně 
1,5 m hloubky půdního podloží. Horní vrstva 
půdy by měla být obohacena jílem tam, kde je 
to nezbytné  pro získání  dostatečného odporu 
půdy proti vsakování vody.
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Ekosystémové a další funkce 
přirozených i umělých mokřadů  
(neplatí pro KČOV)

Tyto plochy přirozeného rozhraní vody 
a souše vždy byly součástí environmentálních 
a ekologických struktur a přirozenou součástí 
krajiny. Fungovaly jako přechodové zony a po-
tenciální bariéry mezi suchou a zatopenou 
půdou a tvořily prostor, kde docházelo k za-
držování a předávání vody a živin. Mokřady 
také zajišťují přirozeně pestrý habitat pro 
mnoho druhů rostlin a živočichů. Provedená 
studie biodiverzity prokazuje postupný nárůst 
velkých bezobratlých v ICW mokřadu směrem 
ke koncovým polím mokřadu, dostatečný 
počet vážek navíc chrání okolí mokřadu před 
masivním rozvojem komárů.

Mokřady zadržují vodu a zlepšují místní 
mikroklima a umělé mokřady v případě vhod-
ného managementu a zpřístupnění mohou 
plnit ještě další funkce z hlediska rekreační 
a pobytové hodnoty krajiny. Jak naznačují 
výsledky modelových projektů z Irska, inte-
grované umělé mokřady mohou být úspěšně 
využity při čištění komunálních odpadních 
vod malých venkovských sídel.

Česká právní úprava ve vztahu 
k mokřadům 

V České republice se k problematice po-
dobného nakládání s odpadní vodou váže 
například § 38 odst. 4 vodního zákona, kdy 
lze výjimečně povolit pouze tzv. nepřímé vy-
pouštění odpadních vod do vod podzemních 
na základě posouzení jejich vlivu na jakost 
podzemních vod (přes půdní vrstvy), to se ale 
týká jen jednotlivých rodinných domů a staveb 
k individuální rekreaci. Podkladem vydání 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních je podle ustanovení § 9 odst. 1 
vodního zákona vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí (k možnosti a rozsahu ovlivnění 
jakosti okolních zdrojů podzemních vod). Není 
zde třeba vypracovávat kompletní hydrogeo-
logický posudek (pouze ve výjimečných pří-
padech). Za osobu s odbornou způsobilostí se 
považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích a o Českém geolo-
gickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
a podle vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., o osvěd-
čení odborné způsobilosti projektovat, provádět 
a vyhodnocovat geologické práce. 

V české právní úpravě ve schváleném Me-
todickém pokynu odboru ochrany vod MŽP 

k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrcho-
vých vod a odpadních vod, byly ve velikostní 
kategorii do 500 EO nově povoleny vedle kla-
sických aktivačních ČOV i biofilmové reaktory 
a také v Čechách odzkoušené extenzivní tech-
nologie, jako jsou biologické nádrže a rybníky, 
kořenové (vegetační) čistírny či zemní filtry. 
U extenzivních technologií je ovšem nutné 
klást důraz na dokonalé mechanické předčiš-
tění odpadních vod před jejich přivedením do 
těchto zařízení a nelze je bez této předúpravy 
přitékající odpadní vody považovat za nejlepší 
dostupnou technologii [11].

Od začátku roku 2011 je v účinnosti naří-
zení vlády 416/2010 Sb. o ukazatelích a hod-
notách přípustného znečištění odpadních 
vod a náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do podzemních. Způsob jejího 
provádění upřesňuje Metodický pokyn vyda-
ný OOV MŽP [12]. Zde bychom měli hledat 
odpovědi na otázky ke zřizování přírodě blíz-
kých způsobů nakládání s odpadními vodami 
malých venkovských sídel, která nemají těsně-
né stokové sítě a výstavba veřejné kanalizace 
zakončená mechanicko-biologickou čistírnou 
je pro ně finančně neúnosná. 

Možnost využití umělých mokřadů pro 
čištění odpadních vod z malých zdrojů 
především tam, kde je potřeba odstraňovat 
organické a nerozpuštěné látky, uvádí Vymazal 
[13]. Odstraňování dusíku a fosforu je nižší 
a eliminace amoniaku je ovlivňována teplo-
tou odpadní vody. Umělé mokřady na irský 
způsob nejsou kořenové čistírny a v tomto 
případě se jedná o novou technologii pro 
nakládání s odpadními vodami malých sídel. 
Technologie integrovaných umělých mokřadů 
je v Čechách dosud neodzkoušená, a proto 
zatím nebyla pro tuto oblast ustavena přísluš-
ná právní úprava, přesto si tato technologie 
zaslouží naši pozornost. 
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Zdravotné zabezpečenie pitnej vody,  
Banská Bystrica 9.–10. 4. 2013

Konferencia je rozdelená do troch sekcií. 
Prvá sekcia je zameraná na vedecko-techno-
logické poznatky (klady a zápory) rôznych 
dezinfekčných prípravkov a zariadení; druhá 
sekcia na praktické skúsenosti z prevádz-
kovania dezinfekcie vody a tretia sekcia na 
prezentáciu dodávateľských firiem. 

Z programu vyberáme:
• Metody desinfekce pitné vody – výhody 

a nevýhody (prof. Ing. Václav Janda, Ph.D.)

• Současná praxe v desinfekci pitné vody 
podrobená analýze metodou kritického 
myšlení (doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)

• Dezinfekce pitné vody z pohledu hygienika 
(MUDr. František Kožíšek)

• Zvýšenie zdravotnej bezpečnosti pitnej 
vody vo vybraných verejných vodovodoch 
(RNDr. Viera Nagyová, PhD. et al.)

• Bezpečnosť vody u spotrebiteľa a cesta 
k nej (RNDr. Anna Grambličková)

• Desinfekce pitné vody, zkušenosti projek-
tanta a dodavatele (Ing. Josef Drbohlav et al.)

• Zkušenosti z použití moderních technologií 
používaných při úpravě vody a hygienic-
kého zabezpečení vody (Milan Drda, et al.)

• Identifikace nebezpečí a analýza rizik 
distribučního systému vody (doc. RNDr. 
Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.)

• UV dezinfekce – validace UV systémů (Ing. 
Jiří Beneš, DISA v.o.s.)
Informácie podá sekretariát konferencie: 

Ing. Jana Buchlovičová 
VodaTím s.r.o. 
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava 
mobil: +421 903 268 508 
e-mail: buchlovicova@vodatim.sk 

Firmám, ktoré budú na konferencii vysta-
vovať a inzerovať, poskytne časopis Vodní 
hospodářství zľavu na jeden inzerát vo výške 
25 %. Ponuka platí do 30. 6. 2013.
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Integrované systémy hrubého předčištění pro USA
Koncem ledna tohoto roku uskutečnila firma FONTANA R, s.r.o., další dodávku IHP do USA. Výrobek, o němž v tomto článku informujeme, 

byl představen na titulní straně časopisu Vodní hospodářství č. 1/2013.

Dvě nádoby, osazené obslužnými lávkami a schodišti, vytváří syme-
trické dvojče usazené na vyvýšené ocelové konstrukci. Jsou vybaveny 
samočisticími česlemi s obtokem přes ruční česle, lisem na shrabky, 
šnekovými dopravníky pro vyhrnování usazeného písku, provzdušňo-

váním lapáku písku dmychadly, zachycováním a odčerpáváním tuků 
a dvěma samostatnými řídicími jednotkami pro automatický provoz. 
Kompletní technologická dodávka včetně montáže strojní a elektro je, 
s výjimkou základové betonové desky, dodávkou „na klíč“. Celonere-
zové provedení IHP, ještě opatřené ochranným nátěrem, je navrženo 
tak, aby odolávalo náročným venkovním podmínkám. Jsou to zejména 
teploty 60–70 °C na přímém slunci a nárazový vítr o rychlosti až 240 
km/h. 

Náročnost na splnění požadavků odběratele se projevila již ve 
výrobní sféře; komplexním sestavením a usazením nádob na dvou-
metrovou konstrukci, opakovanou montáží před pasivací a po nátěru 
a nezbytným zkušebním provozem. 

Demontovaná sestava byla uložena do čtyř námořních kontejnerů 
a expedována přes Hamburk do Miami a dále do centrální Floridy. 

Čtenářům tohoto článku dokreslujeme představu níže uvedenými 
fotografiemi. O montáži na místě budeme informovat v některém 
z příštích čísel. 

Ing. Ondřej Prax
konstruktér 

e-mail: fontanar@fontanar.cz 
www.fontanar.cz

Firma FONTANA R, s.r.o, naplňuje záměr exportovat své výrobky také mimo země EU

Náklad do kontejerů pro námořní přepravu

Finální zkušební sestavení

Průběh montáže

Nádoby IHP 200

Průběh výroby Dokončení montáže před pasivací a lakem
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vodovody-kanalizace
21. – 23. 5. 2013
Praha, letňany

Váš Veletrh
V noVém

Nové výstaviště 
Nový koNcept 
Nové příležitosti 
Noví NávštěvNíci 
lepší ceNy 

18. mezinárodní vodohospodářská výstava

Organizátor: Exponex, s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
E-mail: vodka@exponex.cz
www.exponex.cz

Pořadatel a odborný garant 

www.vystava-vod-ka.cz

HlavNí témata:
HospodařeNí s vodou
iNovace ve vodNím Hospodářství
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Zřejmě konec Vodohospodárského časopisu. 
Jistě ztráta pro naše vodní hospodářství

Je skutečností, že již před časem po léta vydávaný Vodohospodársky 
časopis zmizel z našeho obzoru. Nový titul Journal of Hydrology and 
Hydromechanics jsme chápali jako jeho pokračovatele, v čemž nás 
utvrzovalo, že o jeho vydávání nadále pečuje Ústav pro hydrologii 
Slovenské akademie věd. Zaznamenali jsme, že se stal tzv. „impakto-
vaným“ periodikem, nesporně i jako průkaz vysoké úrovně, kterou si 
po desetiletí původní časopis udržoval.

Zdá se, že tato naše představa se nenaplňuje. Časopis se má nadále 
zaměřovat na „základní discipliny vodních věd“: v oboru hydrologie 
na biohydrologii, vadósní hydrologii a hydrologii povodí; v hyd-
romechanice na teoretické problémy, experimentální a numerické 
modelování ve speciálních oblastech mechaniky tekutin. I když se 
formálně uvádí návaznost na Vodohospodársky časopis, v deklarova-
né nové náplni zmizela inženýrská (aplikovaná) hydrologie a vodní 
hospodářství.

V souvislosti s tímto novým pojetím došlo ke změnám ve složení 
redakční rady. Je logické, že se posílilo zastoupení gestorů vydávání 
– vedle Ústavu hydrologie SAV také Ústavu pro hydrodynamiku AV 
ČR. Editory se stali L. Lichner (SAV) a P. Vlasák (AV ČR), zástupci 
P. Molnár (ETH Zürich) a T. Vogel (ČVUT Praha).

Ze známých vodohospodářů z ČR zůstali v redakční radě J. Říha 
a M. Starý z VUT Brno a M. Tesař (AV ČR), opustili ji J. Hladný 
a K. Nacházel. Významnou pozici zaujali pracovníci katedry hyd-
rauliky a hydrologie ČVUT (tři zástupci), naopak v radě není nikdo 
z VÚV T. G. M., ČHMÚ, České zemědělské univerzity, popř. dalších 
významných výzkumných pracovišť.

To může vést k různým úvahám, zejména v době, kdy při omeze-
ných financích se celoevropsky i ve vědě rozvíjejí aktivity různých 
lobby. Věda ostatně není nic jiného než to, na čem se shodne mocen-
sky etablovaná skupina vědců (jak píše historik D. Třeštík ve svém 
pozoruhodném spisu v roce 1999).

Bez ohledu na tyto spekulace je zřejmé, že v minulosti ve Vo-
dohospodárskom časopise uveřejněné velmi přínosné příspěvky 
např. z oboru hydrologie povrchových vod, významné pro rozvoj 
vodohospodářské problematiky, v novém časopisu budou mít značně 
omezený prostor. To pro naše vodní hospodářství není dobrá zpráva. 
Nové problémy vodního hospodářství, kterými je třeba se zabývat 
i v teoretické oblasti, neubývají.

prof. V. Broža

ASIO webináře (on-line semináře)

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 
webinářů. Malé vysvětlení pro ty, co to zatím nezkusili: v podstatě je to 
seminář na dálku. Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně 
jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást 
jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat 
do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře.

Jaké byly loňské zkušenosti? Nevysvětlitelná byla velmi nerov-
noměrná účast. Nejvíce bylo přítomno 80 lidí a na druhé straně na 
jednom webináři byly přihlášeny jen 4 osoby. Ohlasy byly kladné 
především u projektantů, naopak minimální využití bylo ze strany 
úředníků. Diskuze byla asi tak na úrovni normálních seminářů.

Určitě s touto formou počítáme i pro rok 2013 s tím, že bychom 
chtěli jít s ohledem na větší přítomnost projektantů víc do technických 
podrobností a pokusit se i víc do diskuzí zapojit samotné účastníky. 
Předpokládá to z jejich strany minimální vybavení – kameru a mikro-
fon (na Skype přeci chodí spousta z nich). Co v tomto směru můžeme 
nabídnout je i individuální školení pro malé skupinky lidí. Pokud tedy 
např. jako projekční kancelář nebo úřad máte zájem o konzultaci na 
nějaké téma, tak jsme vám k dispozici. Takže se v roce 2013 těšíme 
nejen osobně, ale i na obrazovkách vašich monitorů.

Novinkou, kterou bychom letos chtěli vyzkoušet, je i nějaký seminář 
o měkkých dovednostech. 

Termíny a témata ASIO webinářů na rok 2013
15. 03. HDV (hospodaření s dešťovými vodami) – novinky – 

představení objektu předčištění – AS–AKU FILTR, další 
možnosti předčištění (AS-RAINMAX);

29. 03. Nátěry – antibakteriální nátěry s obsahem ftalocyaninů;
19. 04. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech – 

šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat (AS-GW 
AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU);

31. 05. Čištění vzduchu;
28. 06. Využití dešťové vody v domácnosti;
26. 07. Čištění průmyslových vod – novinky – nanoželezo;
30. 08. Energie z vody a další možnosti OZE;
27. 09. Sinice, nutrienty ve vodách;
25. 10. Provoz domovních ČOV – (revize, závady, vhodná domácí 

chemie);
29. 11. Úprava pitných vod – membránové procesy, nanotechnologie;
13. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2014.

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na adrese  
www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na 
plotenym@asio.cz. 

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.

Ing. Michal Plotěný






