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ANOTACE 

V první části se tato bakalářská práce zaměřuje na problematiku fosforu 

v globálním měřítku, dále se zmiňuje o nadměrném výskytu fosforu v prostředí  

s následnými nežádoucími dopady na životní prostředí. V další části se práce zaměřuje  

na možné způsoby čištění odpadních vod s důrazem na fosfor. Poslední část je věnovaná 

výhradně recyklaci fosforu z odpadních vod různými technologiemi. 

Klíčová slova: fosfor, odpadní vody, eutrofizace, recyklace, odstraňování fosforu   

SUMMARY 

The first part of this bachelor thesis is focused on a problematics of phosphorus in a global 

scope, further the work mentiones excessive occurence of phosphorus in environment 

together with its undesirable impacts. In the next part, the work is focused on possible 

ways of wastewater cleaning with respect to phosphorus. The last part is dedicated to 

recycling of phosphorus from wastewater through the use of a variety of technologies. 
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1 ÚVOD 

Voda je v dnešní době velmi významnou surovinou. Bez vody by lidská společnost 

nebyla schopna existovat. S narůstajícími požadavky člověka jak na sebe samého tak  

na průmysl a zemědělství, narůstá nárok na čistotu, zásoby, dopravu, jakost aj. Každý 

člověk chce být zdravý a chce využívat vodu ke svému prospěchu, ovšem využití je jedna 

věc, druhá je použitou vodu vrátit v původním stavu zpět přírodě. Kvůli špatnému 

hospodaření, narůstající populaci obyvatel, rozvoji průmyslu a zemědělství se do vod vnáší 

cizorodé odpadní látky, které se musí řešit následným čištěním. 

 V posledních letech se společnost zaměřuje na výskyt eutrofizace. Tento jev se  

ve velké míře a velkou rychlostí začal objevovat na tocích a nádržích nejen v ČR,  

ale i po celém světě. Lidskou činností, hlavně přísunem fosforu ze zemědělství, průmyslu, 

skládek, odtoků a chemických prostředků se významně znehodnocují stojaté a tekoucí 

povrchové vody a tím i životní prostředí. 

Eutrofizace významně omezuje základní funkce nádrží (např. rekreace), případně 

zvyšuje náklady na zajištění daných funkcí (např. zásobování pitnou vodou) nebo zhoršuje 

ekologický potenciál daného vodního útvaru či ekologický stav nebo potenciál útvaru 

navazujícího (např. exportem sinic či kyslíkových deficitů).  

V podmínkách České republiky je proces eutrofizace podmíněn výhradně 

přebytkem fosforu ve vodě, zejména jeho rozpuštěných forem, a to především v období 

vhodném pro rozvoj řas a vodních květů sinic. 

Česká republika je po přistoupení do Evropské unie zařazena do tzv. citlivých 

oblastí. Z tohoto důvodu je kladen důraz na vypouštění vod, emisní limity a legislativu. 

Důraz je kladen na odstraňování látek způsobujících eutrofizaci, vodní květ, přemnožení 

řas a sinic. 

Cílem Bakalářské práce je shrnout problematiku nadměrného výskytu fosforu  

a jeho sloučenin v životním prostředí a dále se seznámit s technologiemi odstraňování 

fosforu z odpadních vod a jeho následnou recyklací. 
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2 FOSFOR 

 Fosfor byl poprvé objeven v roce 1669 H. Brandtem. Je to jeden z nejvíce se 

vyskytujících biogenních prvků  zemské kůry (1050 až 1200 ppm). V přírodě se vyskytuje 

jen ve formě sloučenin. Fosfor je ve velké míře zastoupen v živých organismech, méně pak 

v přírodních vodách, hlavně povrchových, kde činí tisíciny až setiny mg l
-1

. Z fyzikálních 

vlastností má pak 3 modifikace a to jako bílý fosfor, který je poměrně měkký, něco  

jako vosk a používá se při plnění bomb nebo jako jed na krysy. Další modifikace jsou 

červený a černý fosfor, které vznikají zahříváním bílého fosforu. Červený fosfor se pak 

používá při výrobě zápalek. Je to také jeden z prvků, které ovlivňují růst rostlin. 

Hmotnostní poměr uhlíku, dusíku a fosforu v biomase je 106 C : 20 N :1 P (Lellák, 1991; 

Fosfor (15P), 2003). 

Jako přírodní zdroje fosforu jsou udávány hlavně minerály a zvětralé horniny,  

které se rozpustily, popřípadě vyluhovaly ve vodě. Z minerálu jsou to pak nejvíce 

zastoupeny tyto: apatit [3Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2], fosforit Ca3(PO4)2, variscit (AlPO4.2H2O), 

strengit (FePO4.2H2O) a vivianit [Fe3(PO4)2.8H20]. Činností člověka se fosfor dostává  

do vody z anorganických nebo organických zdrojů. Anorganické zdroje fosforu jsou 

hlavně znečištěné vody z prádelen, kde se vyskytuje velká koncentrace fosforečnanů 

z pracích prostředků, používání fosforečných hnojiv, dále pak z polyfosforečnanů, které se 

vyskytují v odmašťovacích nebo čisticích prostředcích. Organické zdroje fosforu jsou 

živočišné odpady. Takže se fosfor nachází ve splaškových odpadních vodách. Denně 

člověk vyloučí okolo 1,5 g fosforu, spolu s pracími prostředky je to pak 2 až 3 g fosforu. 

Posledním organickým zdrojem jsou sedimenty na dně jezer, nádrží, toků, které se 

rozkládají a tento organický fosfor uvolňují (Pitter, 1999). 

V přírodě se nám tedy fosfor nachází v menších koncentracích, ovšem člověk svou 

lidskou činností koncentraci fosforu zvyšuje a toto zvyšování má pak za následek trofizaci. 

Pro ochranu povrchových vod je dle Nařízení vlády platí 401/2015 Sb. řečeno, že fosfor se 

musí odstraňovat u ČOV > 2000 EO. V tabulce 1 můžeme vidět emisní standardy 

přípustného znečištění Pcelk. Existuje již mnoho způsobů jak omezit vnos fosforu  

do povrchových vod, buď jeho separací přímo u zdroje, nebo odstraněním ve vodním toku, 

popřípadě kombinací obojího. Jak již bylo zmíněno, technologií pro odstranění fosforu je 
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mnoho, ale mají jedno společné a to, že se většina těchto technologií zakládá na převodu 

fosforu do nerozpustné fáze. Díky tomu se fosfor může odstraňovat různými způsoby 

srážení, biologickým odstraňováním, krystalizací, filtrací, adsorpcí, elektrokoagulací  

a jinými dalšími způsoby, které budou zmíněny později (Holba, 2011). 

Tabulka 1 Emisní standardy 

(Předpis č. 401/2015 Sb., 2016) 

Kategorie 

ČOV (EO) 

nebo 

velikost 

aglomerace 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Ncelk Pcelk 

p m p m p m průměr m průměr m průměr m 

<500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500-2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2001-10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10001-

100000 
90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

>100000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

Přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru koncentrace ukazatelů 

znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l 

2.1 Fosfor a člověk  

Fosfor se v lidském těle nachází z 80 až 90 % v kostech, zubech, krvi, zbylých 10 

až 20% je v tkáních jako jsou plíce, ledviny, srdce. Člověk denně zkonzumuje 800 až 1200 

mg fosforu. Je doprovázen vápníkem a je součástí nukleových kyselin s tuky tvoří 

fosfolipidy. Při nedostatku fosforu se může vyskytnout svalová slabost nebo porucha 

s mineralizací kostí. Naopak při přebytku fosforu v organismu se vyloučí, buď jako 

fosforečnan vápenatý v horších případech se může vápník usazovat na tkáních a tím je 

poškozovat (Fosfor je nutný, jeho nadbytek však nebezpečný, 2016). 

2.2 Formy výskytu ve vodách  

Celkový fosfor (Pcelk) se nám ve vodách dělí na rozpuštěný a nerozpuštěný. 

Rozpuštěný a nerozpuštěný fosfor se nám pak dále dělí na anorganický a organický 

vázaný. Rozpuštěný anorganický je dělen na formy, které jsou přijatelné pro fytoplankton  

a to ortofosforečnany nebo polyfosforečnany. Rozpuštěný organický je přítomen ve formě 

nukleových kyselin, fosfolipidů, organofosforových pesticidů. Nerozpuštěný anorganický 
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je pak ve formě fosforečnanů železa, hliníku, hořčíku, vápníku. Nerozpuštěné organické 

pak v organismech jako bakterie, fytoplankton (Pitter, 1999). 

2.3 Výskyt ve vodách 

Eutrofizačně účinný je především fosfor v rozpuštěné ortofosforečnanové formě 

(PO4-P), ve které jej vodní mikroorganismy (řasy, sinice, bakterie) a vyšší i nižší vodní 

rostliny přijímají a zabudovávají do biomasy. Organofosforové sloučeniny v biomase se 

pak stávají součástí koloběhu ve vodním ekosystému, postupují do potravních řetězců  

a po odumření organismů nebo exkreci jsou biochemicky hydrolyzovány a uvolňuje se  

z nich opět ortofosforečnan, který může být opakovaně využit k růstu jiných organismů. 

Fosforečnany se v povrchových vodách vyskytují v malých koncentracích kvůli 

tvoření málo rozpustných fosforečnanů železa, hořčíku, vápníku, hliníku aj. Rozpuštěné 

fosforečnany ve vodě uplatňují procesy sorpce na tuhých fázích, a proto se jejich 

koncentrace ve vodě snižuje. V různých typech vod je koncentrace různá. V tabulce  

2 můžeme vidět průměrné koncentrace fosforečnanů v určitých typech vod v mg l
-1

  

nebo μg l
-1

 (Pitter, 1999). 

Tabulka 2 Průměrné koncentrace fosforečnanů v jednotlivých typech vod  

(Pitter, 1999) 

Typ vod Koncentrace 

Pitné podzemní i povrchové vody 0,1  mg l
-1

 

Neznečištěné podzemní vody < 10  μg l
-1

 

Oligotrofní nádrže a jezera < 10  μg l
-1

 

Eutrofní nádrže a jezera >100  μg l
-1

 

Vody z rašelinišť 0,4  mg l
-1 

Mořská voda 70  μg l
-1

 

Minerální vody 0,09  mg l
-1

 

Splaškové vody 5  mg l
-1

 

Velkoprádelny (použití pracích 

prostředků s polyfosforečnany) 
Může dosáhnout více než 100 mg l

-1
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2.4 Význam fosforu v prostředí 

Jako každý prvek zemské kůry má i fosfor významnou úlohu v koloběhu látek. Je 

nezbytný pro organismy, které ho přeměňují na organický vázaný fosfor. Napomáhá růstu 

rostlin hlavně zelených organismů, jako jsou třeba řasy. Fosfor je tedy velkým činitelem 

při eutrofizaci vod. Z hlediska hygienického je fosfor nezávadný a v požadavcích na jakost 

pitné vody není ani uveden. V podzemních vodách funguje jako indikátor, kdy důsledek 

vzrůstající koncentrace je obvykle následkem použití fosforečnanových hnojiv, nebo se 

jedná o vzrůst fekálního znečištění (Pitter, 1999). 

2.5 Fosfor jako ukazatel znečištění odpadních vod  

Hlavní látky, které znečišťují vodu, jsou moč a fekálie. Tyto látky se řadí  

do splaškových odpadních vod. Každý den každý člověk vyprodukuje okolo 120 g  

až 300 g fekálií za den. V sušině jsou nejvíce obsaženy lipidy, bílkoviny, polysacharidy, 

steroidní sloučeniny. Největší význam v obsahu fosforu u lidí a zvířat má však moč. Denně 

člověk vyprodukuje něco mezi 0,6 l až 2,0 l moči a v této moči dominují především 

anorganické látky jako sodík, chloridy, sírany a také ve velkém množství fosfor, který je 

z větší části přítomen v rozpuštěné formě (Pitter, 1999). 

2.6 Bodové a plošné zdroje fosforu 

Celkově bodové zdroje znečištění vody můžeme podle původu rozdělit  

na splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody. Splaškové odpadní vody jsou 

hlavně vody z obydlí lidí, takže z bytů, domů, škol, restaurací, hotelů, různých kulturních 

zařízení apod. Množství těchto vod závisí na bytové vybavenosti. Průměrná produkce 

splaškových vod na jednu osobu na jeden den je přibližně 150 l.  Podle ČSN 75 64 01 je 

tvorba BSK5 – na jednoho obyvatele 60 g sušiny, produkce fosforu 2,5 g. Ovšem díky 

jiným znečišťujícím vlivům z obydlí je tato produkce fosforu vyšší (Mašková, 2006). 

Průmyslové odpadní vody jsou všechny vody, které se vypouštějí z areálu závodů, 

vody technologické a chladící. Do průmyslových odpadních vod se také řadí odpadní vody 

od zaměstnanců z jídelen a kuchyní, kde se opět vyskytuje fosfor hlavně z mycích 

prostředků. Obecně se nedá říct, jakou kvalitu mají průmyslové odpadní vody,  

protože ke každému průmyslu patří jiná technologie výroby (Mašková, 2006). 
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Bodové zdroje jsou tedy různé vtoky odpadních vod, odtoky z velkochovů, skládek 

odpadů, dolů, ropných nalezišť, průmyslových zón, dále odtoky ze stavenišť pod 20.000 

m
2
, přetékání čistíren odpadních vod (Multimediální výukový text Ekologické aspekty 

technické hydrobiologie, 2006). 

 Plošné zdroje jsou charakteristické pro jejich odtoky do povrchových vod,  

které bývají nesouvislé, nejsou v určitém místě nebo bodě. Tyto znečištění vznikají  

na rozsáhlých plochách a do podzemních vod se dostávají přes horniny nebo půdu. Nelze 

nebo jen velmi obtížně lze tyto zdroje monitorovat, protože je toto znečištění ovlivněno 

geografickými, geologickými poměry území a klimatickými změnami. V plošném 

znečištění se nejvíce sledují látky jako dusičnany, fosfor a nerozpuštěné látky (Mašková, 

2006). 

Zdroje plošného znečištění: 

 atmosférické depozice; 

 vyplavování látek z půd; 

 odtoky ze zemědělství; 

 odtoky z nezajištěných skládek; 

 odnos látek kvůli erozi; 

 staré opuštěné a ekologicky zatěžované zdroje. 

V atmosférické depozici patří k hlavním znečišťovatelům sloučeniny síry a dusíku. 

U vyplavování půd hlavně záleží na využívání daného pozemku tj. zásoba živin, druh 

plodiny, osevní postupy aj. Z odtoků ze zemědělství to jsou nejčastěji nezajištěná hnojiště, 

chlévy, stáje, hnojení pozemků. Staré ekologické zátěže jsou většinou kontaminovaná 

území různých průmyslových podniků (Mašková, 2006). 

2.7 Znečišťující látky ze zemědělství 

Jakost vod je z velkého procenta ovlivňována znečištěním ze zemědělství. 

Statkovými hnojivy a jinými látkami, které vznikají ve velkých farmách, se mohou  

do vodního prostředí vnášet látky organické, minerální a fekální povahy. Množství 

takových znečišťujících látek je ovlivněno velikostí dané farmy a její činností. V minulosti 

nebyly takovéto stavby stavěny s ohledem na životní prostředí, zejména pak na ochranu 

povrchových a podzemních vod (Groda, 2007). 
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Hlavní zásadou by mělo být oddělení vznikající málo znečištěné vody mimo areál  

a silně znečištěná voda by měla putovat rovnou do čistíren či by měla být akumulovaná  

pro pozdější čištění např. se splaškovými vodami. Špatným krokem by bylo  smíchání 

takto znečištěných vod, kvůli možnému odvozu na komunální čistírnu odpadních vod. 

Velkým negativním problémem je rozdíl ve složení C:N:P a tím následná čistitelnost 

(Groda, 2007). 

Rozdělení odpadních vod ze zemědělství: 

 odpadní voda z rostlinné výroby; 

 odpadní voda ze živočišné výroby; 

 odpadní vody z oplachů strojů; 

 splaškové odpadní vody; 

 dešťové odpadní vody; 

 odpadní voda z údržby a úklidu. 

Látky jako minerální hnojiva či pesticidy a nakládání s nimi se řídí především 

zákony a úniky těchto látek se řeší platnou legislativou (Groda, 2007). 

2.7.1.1 Odpadní vody z živočišné výroby 

2.7.1.2 Kejda 

Vzniká v živočišné výrobě a skládá se z exkrementů, různých léků pro zvířata, 

prostředků na desinfekci a vody. Složení kejdy je dost proměnlivé, kvůli různým druhům 

zvířat, jejich zaměření a v krmivu. Nejvyšší zastoupení mají biologicky rozložitelné látky  

a mastné kyseliny. Kvůli anaerobním procesům vzniká při skladování kejdy metan, který je 

příčinou zápachu a zvýšeného obsahu amoniakálního dusíku. V tabulce č. 3 můžeme vidět 

složení kejdy (v %) (Groda, 2007). 
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Tabulka 3 Složení kejdy 

(Groda, 2007) 

Ukazatel Kejda skotu Kejda prasat Kejda drůbeže 

Sušina 7,8 6,8 11,8 

Organické látky 6,0 5,3 8,1 

N celkový 0,32 0,50 0,96 

P 0,07 0,13 0,29 

K 0,40 0,19 0,31 

Ca 0,13 0,24 0,94 

Mg 0,04 0,04 0,06 

Kejda by měla být využívaná k přímému hnojení, její nejlepší využití je pro plodiny 

s delší vegetační dobou. Kvůli legislativě, která udává vymezené období, kdy se kejda 

může či nemůže vyvážet a používat na pole se musí skladovat, a tudíž farmy musí mít 

vybudované skladovací jímky.  Skladovací jímky musí být schopné pojmout  

až osmiměsíční kejdu (Groda, 2007). 

Je známo několik technologií při samotném čištění odpadních vod z chovu. Nejvhodnější 

technologií je anaerobní vyhnívání ve vyhnívacích nádržích, při 37 až 40°C a s dobou,  

kdy se musí materiál podle typu farmy v takových nádržích zdržet. S těmito procesy je 

ovšem spojená tvorba bioplynu. Podle zákonu se musí bioplyn zpracovávat a k tomuto 

slouží nejčastěji plynové kotle, které jsou schopné bioplyn energeticky využít (Groda, 

2007). 

2.8 Fosfor v pracích prášcích a mycích prostředcích  

V pracích prostředcích se fosfor vyskytuje ve formě polyfosforečnanů. Již několik 

let platí tzv. bezfosfátová vyhláška (20. Února 2006 – 78/2008 Sb.). Vyhláška sice 

zakazuje používání či distribuci chemických přípravků s koncentrací fosforu vyšší  

než 0,5 hmot. %, ale tento zákaz se nevztahuje na prací prostředky používané v průmyslu 

či jiných institucích s vyškolenými pracovníky – nemocnice, armáda (Slavíček, 2010). 
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2.8.1 Průmyslové prací prášky 

Obsah fosforečnanů v pracích prostředcích může dosahovat 5 – 30 %. Prádelny 

zajišťují svoje služby různým podnikům, jako jsou např. nemocnice, restaurace, hotely aj. 

Z toho je patrné, že obsah vypouštění takto znečištěných vod je velmi vysoký. Prádelny 

ročně vyprodukují 1 092- 6 552 tun fosfátu vypouštěných do odpadních vod. I když byla 

zavedena vyhláška, tyto prací prostředky se stále dají koupit ve velkých řetězcích 

koncipovaných jako velkoobchody pro podnikatele. V těchto velkoobchodech si ovšem 

lidé mohou koupit prací prostředky pro vlastní potřebu (Slavíček, 2010). 

V současnosti se v pracích prostředcích vyskytují tzv. fosfonáty, které jsou vázány 

jinou chemickou vazbou a jejich obsah je nižší, použití v prášcích mají  

jako komplexotvorná činidla na změkčení vody. Prací prášky pro domácnost by tedy 

neměly obsahovat žádné fosforečnany, a tudíž nemají na životní prostředí tak velký dopad 

(Slavíček, 2010). 

2.8.2 Mycí prostředky  

Výše uvedená vyhláška zakazuje používání pracích prostředku s obsahem fosforu, 

ale o mycích prostředcích se vůbec nezmiňuje. Zatímco ručním mytím chemickými 

prostředky se do vod skoro nic nedostává, protože tyto prostředky buď vůbec neobsahují 

fosfor, nebo jen v malých koncentracích, tak mycí prostředky do myček jej obsahují  

až moc. V prášcích do myčky je 15 až 30 % fosforečnanů, u tablet do myček je to pak až > 

30 % (Slavíček, 2010). 

Existují možná řešení jak předcházet vnosu fosforu do vody z domácností. Ty 

z možných by byly např. použití bezfosfátových mycích prostředků, zákaz prodeje těchto 

prostředků, omezení dostupnosti. Z těch, které by byly nejlepší je to pak nepoužívání 

myček, což však v této době není reálné, díky zvyšování nároků lidí a s rostoucím počtem 

domácností s myčkami (Slavíček, 2010). 

2.9 Stanovení fosforu  

Pro stanovení fosforu v odpadních vodách je nejlépe, když se stanoví celkový 

fosfor tedy Pcelk. Pro toto stanovení existuje několik způsobů: 

 stanovení Spektrofotometrickou metodou; 
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 stanovení orthosfoforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou 1. a 2. část; 

 stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou; 

Spektrofotometrická metoda dokáže stanovit celkový fosfor buď po oxidaci 

peroxidsíranem a nebo rozkaldem kyselinou dusičnou a sírovou. Tato metoda se používá 

pro všechny druhy vod. Metoda dokáže zjistit koncentraci fosforu od 0,005 mg/l  

P až do 0,8 mg/l P (Celkový fosfor, 2013). 

Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu určují dvě metody. První je 

stanovení podle průtokové injekční analýzy a druhé podle kontinuální průtokové analýzy. 

Obě metody jsou pro stanovení koncentrací fosforu od 0,01 mg/l P do 1,0 mg/l P.  

U průtokové injekční analýzy se využívá peroxidsíran draselný a u kontinuální průtokové 

analýzy se využívá rozklad sloučenin organicky vázaného fosforu a hydrolýzou sloučenin 

anorganických polyfosforečnanů. Tyto metody se stanovují buď manuálně, nebo pomocí 

UV záření (Celkový fosfor, 2013). 

Toto stanovení je poměrně časově náročné a proto je doporučováno, aby se dělalo 

jen výjimečně při vysokém obsahu znečišťujících látek. Metoda je založena na postupném 

rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou za tepla (Celkový fosfor, 2013). 
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3 KOLOBĚH FOSFORU 

V atmosféře čistý fosfor nenalezneme. V zemské kůře se vyskytuje okolo 0,1 %  

ve formě nerozpustných fosforečnanů železa, vápníku, hliníku a hořčíku. Fosfor najdeme 

v sedimentech a bazických horninách a to hlavně vázaný fosfor ve formě fosfátů. Velká 

část Pcelk. se nalézá ve vodních ekosystémech ve formě organického fosforu. Tento fosfor je 

vázaný v protoplazmě všech organismů (Lellák, 1991). 

3.1 Koloběh fosforu v nádržích 

 Fosfor se do vodního ekosystému dostává díky zvětrávání, poté se fosforečnany 

uvolňují a do vod se dostávají jako rozpuštěné ortofosforečnany nebo jejich sraženiny. 

Takto rozpuštěné fosforečnany přijímá fytoplankton a bakterie, které se dostanou  

do ekosystému. Poté co uhynou, se z určité části fosfor vrací do koloběhu a z další části je 

vázán v sedimentech v nádržích ve formě FePO4 (nerozpustný). Jestliže nastane nedostatek 

O2, tak se začnou redukovat trojmocné formy železa na dvojmocné a fosforečnany se  

pak mohou dostat do vody nad sedimentem. Toto se děje při letní a zimní stagnaci.  

Při jarní nebo podzimní cirkulaci se pak dostanou do celého objemu nádrže, viz obrázek 1 

(Lellák, 1991). 
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Obrázek 1 Koloběh fosforu v nádržích 

 (esenciální živiny, 2016) 

3.2 Koloběh fosforu v prostředí 

Velký vliv, aby se fosfor dostal do ekosystému, má látkový metabolismus 

organismů, při kterém se fosfor do prostředí dostává buď rozpuštěný, nebo koloidně 

rozptýlený. V takových formách je přijatelný pro rostliny,viz obrázek 2. V celosvětovém 

měřítku se nejvíce fosforu dostává do moří, díky zvětrávání, usazováním nebo zanášením 

do sedimentů. Tento fosfor se recykluje v trusu mořských ptáků, kteří tvoří ložiska guany  

a také pak díky rybolovu. Do tohoto přirozeného koloběhu však stále více zasahuje 

člověk a zvyšuje koncentrace fosforů v půdách hlavně hnojením fosforečnanovými hnojivy 

za následku eutrofizace (Lellák, 1991). 
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Obrázek 2 Koloběh fosforu v prostředí 

(Koloběh fosforu, 2010) 

3.3 Sedimentace fosforu 

Usazování fosforu zapříčiňuje koloběh fosforu. Do ekosystému se fosfor dostává 

díky uvolňování hornin ve formě rozpuštěných fosforečnanů. Díky vyluhování se fosfor  

ve vodním prostředí váže do sedimentů. Tyto sedimenty se dají ze dna odebrat a využít 

jako hnojivo a nazpět se dostat do půdního koloběhu (Ciml, 2013). 
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4 PROBLEMATIKA NADMĚRNÉHO VÝSKYTU FOSFORU V ŽP 

Lidské zásahy do globálního cyklu fosforu zapříčinily uvolnění téměř půl miliardy 

tun fosfátové horniny do hydrosféry v uplynulém půlstoletí. Tím zapříčinil tvorbě 

eutrofizace, vodního květu a možnému nedostatku potravin v pozdější době, díky fosfátům 

v hnojivech, které jsou čím dál víc vzácnější (Cordell, 2011). 

Fosfor je biogenní prvek, který zásadním způsobem ovlivňuje primární produkci 

zelených rostlin. Vedle dusíku je základním prvkem výživy sinic a řas. Poměr těchto dvou 

prvků potřebný pro optimální růst organizmů je cca. 100:1, kde větší podíl má dusík (Kočí, 

2000). 

4.1 Eutrofizace 

Eutrofizace znamená nadměrný růst živin ve vodách. Jsou to hlavně sloučeniny 

fosforu a dusíku. Eutrofizaci dělíme na přirozenou a antropogenní. Přirozenou nejde nijak 

ovlivnit a antropogenní je způsobena nadbytkem sloučenin fosforu a dusíku, hlavně pak 

polyfosforečnany. Takže z velké části je způsobena lidskou činností. Díky eutrofizaci 

vznikají eutrofní vody, nádrže, jezera, viz obrázek 4. Eutrofní nádrže jsou nádrže bohaté na 

živiny. Pro hodnocení eutrofizace jezer a vodních nádrží se nejčastěji používá léty 

prověřený princip závislosti na průměrné roční koncentraci fosforu. Opakem eutrofních 

nádrží jsou oligotrofní nádrže, ve kterých je voda chudá na živiny (Pitter, 1999). 

Pro hodnocení trofie jezer se používá 5 kategorií v μg.l
-1

: 

 ultraoligotrofní  (<4 μg. l
-1

); 

 oligotrofní (<10 μg. l
-1

); 

 mesotrofní (10 až 35 μg.l
-1

); 

 eutrofní (35 až 100 μg. l
-1

); 

 hypertofní (>100 μg .l
-1

). 

Materiál OECD (1982) hodnotí míru eutrofizace jezer a nádrží na škále ultra-

oligotrofní až hypertrofní a pro zatřídění využívá vztah koncentrace celkového fosforu  

ke koncentraci chlorofylu-a a průhlednosti vody v nádrži. Ačkoliv je tento princip 

univerzálně používán, není v něm zohledněna různorodost přírodních podmínek povodí 
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nad hodnocenými jezery a nádržemi, které mohou ovlivnit pozaďové koncentrace živin 

(fosforu a dusíku) a tím i přirozený stupeň trofie vody. Není z něj tedy zřejmé, jestli je 

hodnocená nádrž v přirozeném stavu nebo na ni působí antropogenní tlaky. Uplatňuje se 

zde princip absolutní klasifikace. 

Rámcová vodní směrnice – dále jen RVS (ES, 2000) zavádí typově specifické 

hodnocení vodních útvarů, umožňuje relativizovat hodnocení míry eutrofizace  

(ale i dalších stresorů) a nastavit hodnocení stavu podle přirozených podmínek 

jednotlivých povodí. Při uplatnění tohoto principu se může stát, že v oblasti s přirozeně 

vyššími obsahy fosforu bude i eutrofní nádrž považována za neovlivněnou, zatímco v jiné 

oblasti bude mezotrofní nádrž hodnocena jako nadmíru zatížená. 

Pro produkci biomasy je optimální, aby byl splněn stechiometrický poměr živin 

mezi základními prvky C:N:P = 106:16:1. Pro rozvoj eutrofizace je důležitý zejména 

poměr mezi klíčovými živinami – dusíkem a fosforem N:P = 16:1, označovaný též  

jako Redfieldův poměr. Ve většině nádrží v ČR je poměr N:P často výrazně vyšší než 16, 

proto je v našich podmínkách zpravidla limitujícím prvkem eutrofizace fosfor 

Pokud jde o přirozenou eutrofizaci u jezer, tak jde o tzv. stárnutí jezer, kdy se 

z oligotrofního jezera stává eutrofní. Tento proces je velmi pomalý. Pokud je tedy přísun 

sloučenin fosforu a dusíku větší vzniká v jezerech nadbytek fytoplanktonu, nejvíce  

pak sinic a řas. To má za důsledek vegetační zbarvení, které je zelené nebo zelenomodré. 

Také může nastat situace, kdy se sinice a řasy nahromadí těsně u hladiny a vznikne tak 

vodní květ (Pitter, 1999). 

Hromaděním veškerých již uvedených prvků vzniká zvýšená produkce 

fytoplanktonu. Dochází ke zhoršení jakosti vod, nejvíce jsou to organoleptické vlastnosti  

a toxicita. Kvůli těmto negativním vlivům se nesmí sloužit ani k rekreačním účelům. 

Kdyby se ve znečištěných vodách koupalo, mohlo by dojít u lidí např. k zánětu očních 

spojivek, výražek aj. Ve vodách s vodním květem se dokonce mohou objevit i fenoly 

(Pitter, 1999). 

„Všeobecně známým projevem eutrofizace je pravidelný masový rozvoj vodního 

květu sinic či vegetačního zabarvení, tvořeného zelenými řasami nebo i rozsivkami, 

případně některými druhy vyšších rostlin. Nastává obvykle v letních měsících, kdy je 
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dostatek tepla a slunečního světla. Nadměrný nárůst fytoplanktonu způsobuje problémy 

vyšším rostlinám a zapříčiňuje jejich úbytek. Jedním z důsledků je pak i snížená samočistící 

schopnost řek a jezer. Řasy a sinice, jež se shromažďují u hladiny, vytvářejí bariéru 

slunečním paprskům, které se nedostanou k organizmům ve větší hloubce. Velká 

koncentrace fytoplanktonu způsobuje úbytek citlivějších organizmů, jejichž místo pak 

zaujímají výhradně organizmy odolnější, které se v důsledku malého množství přirozených 

více citlivých konzumentů a predátorů přemnožují a způsobují další, mnohdy nevratné, 

změny v ekosystémech. Dalším negativním faktorem zvýšeného výskytu řas a sinic je 

narušení kyslíkového režimu. Při hladině se fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky 

přesycené kyslíkem a narůstá pH. Během dne sice autotrofní fytoplankton kyslík produkuje, 

v nočních hodinách však v důsledku jeho respirační aktivity dochází k úbytku rozpuštěného 

kyslíku. Ve vodě pak zejména v ranních hodinách vzniká anoxické prostředí nepřijatelné 

pro ostatní organizmy. 

Zvýšený obsah fosforečnanů působí komplikace vodárnám, protože zhoršuje 

upravitelnost vody. To je závažný problém zejména v našich podmínkách, kdy je zhruba 

60% zdrojů pitné vody získáváno z povrchových zdrojů“ (Kočí, 2000). 

4.2 Řasy a sinice  

Sinice a řasy se vyskytují často pospolu ve vodním nebo alespoň vlhkém prostředí, 

např. na smáčených stěnách skal, na kůře stromů nebo také v půdě, kde tvoří základ  

tzv. potravní pyramidy. 

Sinice, viz Obrázek 3 jsou autotrofní, fotolitotrofní, prokaryotické organismy, které 

obsahují chlorofyl. Při fotosyntéze využívají jako donor elektronů vodu. Při omto procesu 

je uvolňován kyslík. Některé sinice jsou schopny při fotosyntéze fixovat vzdušný kyslík. 

Evolučně jsou velmi staré a mají velkou odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám.  

Jako hranice, do které jsou sinice schopné přežít, se považuje teplota okolo 75°C, 

výjimkou je Yellowstonský park kde se vyskytují v horkých pramenech při teplotě 85°C. 

Většina sinic je sladkovodních. Mnohem méně jich žije v moři. Většina sinic žije 

v planktonu. Za normálního, klidného počasí se sinice vznášejí na hladině jezer  

a vodních nádrží a tvoří tzv. vodní květ.  



Alžběta Slámová: Technologie odstraňování fosforu z odpadních vod 

17 

2016  

 

Řasy lze charakterizovat jako eukaryotické organismy, které produkují fotosyntézu 

spojenou s uvolňováním kyslíku a tyto procesy se dějí v chloroplastech. Řasy jsou tedy 

nejjednodušší živé organismy. Řasy žijí v obyčejných vodách nebo v mořích.  

Podle pigmentu se dělí na zelené, hnědé a červené. Díky zvýšené produkci fytoplanktonu  

ve vodním sloupci tedy vzniká vegetační zbarvení, které je závislé na druhu planktonu 

(Tölgyessy, 1984). 

 

Obrázek 3 Sinice pod mikroskopem 

 (Sinice, 2013) 

4.3  Vodní květ 

Vodní květ se vyskytne tehdy, když ve spodních vrstvách vody dojde k úbytku 

kyslíku a k nárůstu koncentrace železa a manganu kvůli přísunu fosforu. Poté na hladině 

díky přemnožení sinic vzniká povlak. Také může nastat tzv. vegetační zbarvení vody,  

kdy se zvyšuje tvorba fytoplanktonu v celém vodním sloupci (Říhová Ambrožová, 2003). 

4.4 Metody pro omezení rozvoje sinic na vodních nádržích 

Mezi metody pro toto omezení patří: 

 dávkování koagulantu popřípadě flokulantu; 

 odtěžení biomasy sinic nebo sedimentu; 

 bioseparace fosforu; 

 využití ultrazvuků. 
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4.4.1 Dávkování koagulantu 

 Pro tuto metodu je zapotřebí mít loď se zásobními nádržemi pro koagulant. 

Zásobní nádrže s kouagulantem by měly být umístěny i na břehu daného jezera  

pro přečerpávání do lodi. Plavidlo má tzv. aplikační rám, který je schopen dávkovat 

koagulant pod vodní hladinu. Šířka záběru je 10 m a rám dokáže prostoupit do hloubky  

10 – 30 cm pod hladinu. Plavidlo má k dispozici ještě GPS navigaci a sonar. GPS navigace 

plavidlu pomáhá řídit se podle souřadnic a projeté trasy, tudíž není možné, aby byla trasa 

projetá vícekrát. Dávky koagulantu jsou vypočítávány operátorem a jsou velmi přesné, 

díky tomu jsou velmi ekonomické a ekologické jak pro nádrž, tak pro investora (Palčík, 

2012). 

Společnost ASIO v roce 2011 vyzkoušela tuto technologii. Daná nádrž měla  

68 ha a aplikování koagulantu bylo schváleno na tři dny. Za celé tři dny se stihla nádrž 

vyčistit a průhlednost se z 0,2 m vylepšila na 3,0 m (Palčík, 2012). 

4.4.2 Srážení fosforu na přítoku do přehrady 

Pokud se fosfor akumuluje v recipientech nebo přímo v nádržích, zvedá se tak 

úživnost a dochází k masovému rozvoji sinic. Srážením fosforu se dá tato účinnost výrazně 

omezit. Ke srážení je zapotřebí např. síran železitý, který účinně odbourá fosfor až o 93 %. 

Tímto způsobem se do vody dostává už jen malá koncentrace fosforu a potlačuje tím růst 

sinic. Tato technologie je již několik let zavedena v brněnské údolní nádrži a zcela funguje 

(Palčík, 2012). 

 

Obrázek 4 Eutrofní jezero 

(Stracification, 2015) 
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4.5 Eutrofizace ve světě  

V druhé polovině toho století se eutrofizace hned vedle acidifikace stala velkým 

problémem. Není to jen problém České republiky, ale týká se celého světa. Lidské aktivity 

zesílily účinky fosforu. Celosvětově je ovlivněno mnoho faktorů, kde se fosfor nachází 

jako např. Zvýšená půdní eroze a odtok z polí, recyklace rostlinných zbytků a statkových 

hnojiv, vypouštění městských a průmyslových odpadů, a především aplikace minerálních 

hnojiv (15 milionů tun fosforu/rok). Celosvětová produkce potravin je nyní vysoce závislá 

na zvyšujícím se používání fosfátů, které tvoří 50-60 % celkového přísunu fosforu. I když 

plodiny použijí poměrně vysoké dávky živin, tak dodaný fosfor, který se dostane  

do vody je hlavní příčinou eutrofizace. Tento proces negativně ovlivňuje řeky a oceány 

v mnoha částech světa. Všechny velké evropské řeky mají s eutrofizací potíže. V Anglii je 

až 84 % řek sledováno kvůli eutrofizaci a ve Švédsku je to s acidifikací druhý 

nejzávažnější problém u povrchových vod.  Jako neevropské příklady je to třeba floridské 

jezero Apoka, které ještě v 50. letech, bylo naprosto normálním jezerem s velkou 

koncentrací ryb a bujnou vegetací. Dnes je toto jezero celé zanesené z důvodu nadměrného 

výskytu řas a ryby zde žijí jen ojediněle. Z amerických jezer jsou to např. Mendota  

ve Wisconsinu, Travis v Texasu, Coeur d' Alene v Idahu. Eutrofizací netrpí jen jezera  

a řeky, ale také moře a oceány v Baltském moři je to např. Finský záliv. Dokonce se 

objevují i problémy v kanálu La Manche (Kočí, 2000; Smil, 2000). 
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5 METODY ODSTRAŃOVÁNÍ FOSFORU Z ODPADNÍCH VOD  

Nejčastějším způsobem odstranění fosforu z odpadních vod na ČOV jsou v České 

republice hlavně použity technologie typu chemického srážení či využívání kouagulantů  

a zvýšené biologické odstraňování. Velkým problémem při odstraňování fosforu je 

přítomnost těžkých kovů. Ovšem tyto technologie nám fosfor jen odstraní. V současné 

době se čím dál více prosazuje recyklace fosforu. Podle studií se zásoby fosforu vytěží 

během 120 let a výroba fosforečnanů bude velice obtížná. Vytěžený fosfor se nejvíce 

používá v zemědělství ve formě hnojiva nebo je přidáván do umělých potravin pro zvířata. 

Proto se hledají zaměnitelné zdroje, ze kterých by se fosfor dal dále využít. Jako velice 

slibné se naskytuje využít mořskou vodu, biomasu a vodní prostředí (Holba, 2010). 

5.1 Odstraňování fosforu z odpadních vod srážením  

Tato metoda patří do kategorie fyzikálně chemických, je založená na použití 

trojmocné soli železa a hliníku nebo dvojmocné soli železa a vápníku. Dávkování je 

rozdílné podle molárních násobků. Při těchto procesech vzniká chemický kal (Čištění 

odpadních vod jako nástroj k ochraně životního prostředí v zemědělské praxi a na venkově, 

2007). 

Srážení trojmocnými solemi železa a hliníku vznikají nerozpustné sraženiny 

v podobě fosforečnanů a zároveň se uskutečňuje tvorba hydroxidů (Groda, 2007). 

Při srážení platí reakce: 

(M = Al
3+

 nebo Fe
3+

) 

M
3+

 + PO4
3-

 = MPO4 

V průběhu srážení je zapotřebí kontrolovat změny pH, KNK popřípadě ZNK. 

Srážení lze dělit dle místa dávkování do tří skupin: 

 Předřazené srážení, kdy se před usazovací nádrž dávkuje dané činidlo za vzniku 

sraženiny. Dále sraženina sedimentuje v usazovací nádrži a společně s primárním 

kalem je odstraněna. Důraz je kladen na dávkování srážedla, které musí být 

nastaveno tak, aby zbytková koncentrace fosforu byla 1,5 – 2,5 mg/l a nedošlo 
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k vysrážení veškerého fosforu, který je potřebný pro růst aktivovaného kalu. Toto 

dávkování není složité, negativní vliv má však na biomasu v aktivaci (Groda, 

2007). 

 Simultánní srážení, kdy je činidlo dávkováno přímo do aktivovaného kalu, posléze 

sraženina sedimentuje v dosazovací nádrži. Tento způsob má opět negativní vliv  

na biomasu, dále zvyšuje koncentraci chemického kalu, má vliv na pokles KNK,  

ale zlepšuje vlastnosti sedimentace kalu (Groda, 2007). 

 Zařazené srážení, kdy se činidlo dávkuje až za dosazovací nádrž. Tento způsob 

srážení je jeden z nejúčinnějších, vyžaduje ovšem vybudování dražších reaktorů  

na míchání a separaci, výhodou je však snížení provozních nákladů. V konečném 

výsledku se koncentrace může pohybovat okolo 0,2 mg/l (Groda, 2007). 

5.1.1 Řízené srážení fosforu na ČOV Polička  

Pro příklad v ČOV Polička se jako koagulant používá síran železitý – PIX 113. 

Tento koagulant je také nejčastěji používaný v ČR. Tyto železité soli jsou nejefektivnější 

při srážení ortofosfátů a polyfosfátů při pH 4-8, nejlepší výsledky se však zaznamenávají 

v rozsahu pH 5-6. Na ČOV Polička byla  roku 2004 odzkoušena technologie simultánního 

srážení za výsledků 75 – 90 % účinnosti odstranění fosforu. V roce 2006 bylo uvažováno, 

že se tato technologie rozšíří o řízené srážení fosforu. Pro toto srážení je zapotřebí zásobní 

nádrže, dávkovacích zařízení -  kougualantu, čerpadla, analyzátor, vzorkovače a zásobník 

koagulantu (Hladký, 2005). 

 Zásobní nádrž na ČOV Polička byla podle zkušebních koagulačních testů 

nainstalována dvouplášťová polyetylénová zásobní nádrž s objemem 10 m
3
  

a přenosným dávkovacím kompletem. Součástí nádrže je dále pak příslušenství 

k monitorování průsaku, světelné a akustické signalizace, měření hladiny 

koagulantu a pipojení k PC (Hladký, 2005). 

 Dávkovací zařízení byly navržené na dávkování koagulantu dvěma variantami. 

První je čerpadlo, které má dávkování zregulováno podle toho jaká je koncentrace 

fosforečnanů na odtoku. Čerpadlo je nastaveno na optimální hodnotu, která musí 

být ve vodách z odtoku dodržovaná. S čerpadlem se dá manipulovat jak ručně tak 

automaticky, dále má zabudované alarmy na případnou poruchu zařízení,  
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nebo v případě kdy se koncentrace fosforečnanů překročí. Druhé čerpadlo je 

nastaveno tak, aby bylo zapnuto při spuštění odstředivky. Dávkování je předem 

nastaveno na předpokládaném zatížení. Jako první čerpadlo má i toto automatické 

či ruční ovládání a ani jedno z nich není na druhém závislé (Hladký, 2005). 

 Analyzátor je umístěn na odtoku z ČOV a funguje na principu spektofotometie  

a jeho maximální měřící rozsah je od 0,05 mg/l PO4
3-

 do 10 mg/l PO4
3-

 (0,02 – 3,3 

mg/l P). Druhý analyzátor je navržen podle koncentrace do tří intervalů A, B a C. 

Menší než 3mg /l PO4
3- 

 je interval A, interval je 3 – 6,0 mg/l PO4
3-

 a interval C je 

koncentrace 6,0 – 10,0 mg/l PO4
3-

 (Hladký, 2005). 

 Dávkovací čerpadlo pro ČOV Polička bylo navrženo membránové elektronické 

s dávkovací hlavou. Důležitým prvkem na čerpadle je tzv. nulový bod, který je 

ovlivňován zpětným tlakem. K tomu, aby čerpadlo správně dávkovalo je zapotřebí 

dávkovacích křivek sloužících ke zdvihu výšky membrány v závislosti na průtoku 

(Hladký, 2005). 

Přínosy po realizaci řízeného srážení měly být hlavně ekonomické a to  

ve smyslu snížení spotřeby koagulantu. Toto snížení mělo být až o 20 %,  

což představuje velkou cenovou úsporu. Z dalších důvodu to pak bylo dodržování 

limitů vodohospodářských povolení bez jejich překročení a tudíž zamezení placení 

poplatků a sankcí. V tabulce 4 jsou ukázány projektované parametry z odtoku  

a limity platného vodoprávního povolení (Hladký, 2005). 
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Tabulka 4 Parametry z odtoku a limity platného vodoprávního povolení 

(Hladký, 2005) 

Ukazatel 
Projektové parametry 

(mg/l) 

Limity 

vodoprávního 

povolení (mg/l) 

BSK5 12 12 

CHSKcr 43 60 

NL 13 15 

N-NH4 6 - 

Nanorg 25 - 

Nc - 12 

Pc 3,3 2 

5.1.2 Srážení vápnem 

Fosforečnany se také sráží při styku s vápenatými ionty za vzniku málo rozpustné 

sloučeniny 3Ca3(PO4)2 .Ca(OH)2. Rozpustnost této sloučeniny je závislá na hodnotách pH. 

Čím víc narůstá hodnota pH tím se rozpustnost snižuje. K tomu aby se fosforečnany 

vysrážely je zapotřebí použít hydroxid vápenatý Ca(OH)2, při pH 10,0 dochází  

k výraznějšímu snížení zbytkové koncentrace fosforu (Klimeš, 2012). 

5.2 Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod  

Za určitých podmínek dokážou mikroorganismy aktivovaného kalu akumulovat 

fosfor ve formě polyfosfátů. Na tomto principu je založeno biologické odstraňování 

fosforu. K akumulaci polyfosfátů je již známo kolem 30 druhů mikroorganismů, ovšem 

nejčastěji se používá tzv. Acibetobacter, patřící do skupiny Acinetobacter/Moraxella. 

Biologické odstraňování má hlavní výhodu v tom, že není zapotřebí použití chemikálií  

a tím pádem nevzniká anorganický kal a nemusí se tudíž nijak zpracovávat (Chudoba, 

1991). 

Nejčastěji používané technologie jsou bez řízeného odstraňování dusíku, pokud jej 

odstraňovat chceme, musí se provádět řízení nitrifikace a denitrifikace (Chudoba, 1991). 
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5.2.1 Biologické odstraňování fosforu metoda NDEBPR 

Procesy biologického čištění jsou v současnosti navrhovány tak, aby nejen 

odstranily organické znečištění, ale také sloučeniny fosforu a dusíku. NDEBPR je metoda 

zvýšeného biologického odstraňování sloučenin fosforu a dusíku z odpadních vod 

(Odpadní vody, 2009). 

Princip NDEBPR je závislý na střídání anaerobního, anoxického a oxického 

prostředí, dále na schopnosti mikroorganismů aktivovaného kalu akumulovat fosfor  

ve formě polyfosfátů. V hlavní lince je aktivovaný kal smíchán s odpadní vodou a v tomto 

prostředí je kal vystavován anaerobním podmínkám. Dále se do společenstva organismů 

aktivovaného kalu přidávají tzv. PP bakterie, které dokážou shromažďovat 

polyfosforečnany. Za nepřístupu kyslíku při procesu fermentace se z organických látek 

v odpadní vodě vytváří sloučeniny jako nižší mastné kyseliny či nižší alkoholy. Velmi 

důležitou sloučeninou je kyselina octová. Jelikož se všechny procesy dějí za nepřístupu 

vzduchu, není možné, aby docházelo k oxidativnímu využití organických látek. Proto jsou 

v NDEBPR přítomny již zmíněné PP bakterie, které dokážou akumulovat i ukládat 

organické látky ve formě zásobních látek jako poly-β-hydrocxymáselné kyseliny (PHB). 

Z anaerobních podmínek se aktivovaný kal přenese do oxických podmínek, organické 

látky v buňkách PP bakterií jsou oxidovány molekulárním kyslíkem. Buňky PP bakterií 

pak shromažďují fosforečnany, které byly uvolněné za anaerobních podmínek a přinesené 

odpadní vodou. V konečném oxickém stavu se fosfor odebírá vázán ve  volutinových 

granulích v přebytečném aktivovaném kalu. Obecné schéma lze vidět na obrázku 5 

(Odpadní vody, 2009). 

Větším problémem při tomto biologickém procesu odstraňování je, že fosfor  

a dusík jsou si navzájem doprovázeny a tudíž se odstraňují společně. PP bakterie však 

konkurují denitrifikačním bakteriím a díky tomu se řeší problémy v aktivační lince, kdy se 

musí dělat kompromis mezi optimálním řešením při odstraňování dusíku a fosforu. Tento 

kompromis je často řešen velmi složitým uspořádáním aktivačních reaktorů 

s několikanásobnou vnitřní recirkulací (Odpadní vody, 2009). 

(A – anaerobní zóna, D – denitrifikační nádrž, N – nitrifikační nádrž, DN – 

dosazovací nádrž). 
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Obrázek 5 Schéma biologického čištění fosforu a dusíku 

(A – anaerobní zóna, D – denitrifikační nádrž, N – nitrifikační nádrž, DN – dosazovací nádrž). 

(Odstraňování dusíkatých látek z vody, 2010) 

5.3 Odstraňování fosforu sorbenty 

V poslední době se představují a uplatňují nové alternativní adsorpční způsoby 

odstraňování fosforu z odpadních vod. K nejčastěji používaným materiálům se řadí 

vysokopecní struska, popílek, oxidy železa, aktivovaný bentonit aj. Tyto materiály se 

využívají jako náplně do kolon a filtrů. Jako další možnost je využití drceného betonu jako 

sorbentu při různých zrnitostech. Na obrázku 6 je možné vidět přehled adsorpční kapacity 

různých materiálů (Buriánek, 2013). 

 

Obrázek 6 Přehled adsorpční kapacity různých materiálů 

(Buriánek, 2013) 

Z přehledu jde vidět, že největší adsorpční kapacitu měl bentonit, který se často 

používá při výstavbě skládek nebo úložišť pro jaderný odpad. V laboratorních podmínkách 
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byly provedeny pokusy s recyklovaným betonem. Při zrnitosti 0,6 – 1,3 mm byla 

ověřována sorpce fosforečnanů a účinnost byla po 1 hodině ze vstupu 10 mg/l P na výstupu 

pod 2 mg/l P. Poté byly provedeny další pokusy ale s jinými zrnitostmi, viz obrázek 7. 

Z obrázku je jasné, že při větší zrnitosti klesá účinnost odstraňování. Nejvyšší adsorpční 

kapacita se projevovala u zrnitosti drceného betonu 0,125 – 0,250 mm. Všechny pokusy 

byly ovšem prováděny v laboratorních podmínkách s modelovou vodou (PO4
3-

 3,0 mg/l), 

tudíž u reálných vod se musí počítat s nižší účinností, která by byla ovlivněna díky obsahu 

rozpuštěných solí (Buriánek, 2013). 

Jedna z nevýhod drceného betonu je, že při styku s vodou zvyšuje pH nad 11,  

proto by voda při tomto způsobu odstraňování fosforečnanů musela být dodatečně 

neutralizovaná. Z budoucího hlediska je však alternativa drceného betonu jako sorbentu 

vyhovující, hlavně při odstraňování fosforečnanů z odpadních vod v rámci terciárního 

čištění (Buriánek, 2013).  

 

Obrázek 7 Přehled adsorpční kapacity drceného betonu různých frakcí 

(Buriánek, 2013) 

5.4 Separace fosforu u zdroje  

 Jeden z největších producentů fosforu je sám člověk. Tento prvek je nejvíce 

zastoupen v tzv. žluté vodě. Žlutá voda je charakterizována jako koncentrovaná moč,  

z níž lze využít živiny jako je dusík, draslík nebo fosfor. Tyto živiny se ztrácí ve formě 

odpadu což lze vidět v tabulce č. 5 místo toho, aby se dále využívaly, proto se v různých 

státech uvažuje nebo je již zrealizováno tzv. oddělení neboli separace moči. Toto oddělení 

má za následek snížení koncentraci nutrientů v odpadních vodách, zamezení trofizace  

a v neposlední řadě recyklaci a využití těchto nutrietů. Fosfor se v moči vyskytuje ve formě 

orthofosforečnanů. Dospělý člověk ročně vyloučí v průměru 500 l moči. Separace by byla 

nejúčinnější ve větších zařízeních, jako jsou např. školy, restaurace, ubytovny a jiné 
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zařízení s vysokou produkcí moči. Náklady spojené s touto separací by byly ovšem vyšší 

než moč jen odvážet a likvidovat díky chemikáliím a technologiím, které jsou k tomuto 

potřeba (Vrána, 2013). 

Metody potřebné ke zpracování moči: 

 sběr a uskladnění; 

 snížení objemu; 

 stabilizace; 

 získávání fosforu; 

 získávání dusíku; 

 hygieničce; 

 biologické odstranění nutrietů. 

Ke sběru moči jsou potřebné separační toalety, viz obrázek 8. K  uskladnění je 

zapotřebí speciálních nádrží, ve kterých dochází ke stabilizaci moči, jelikož během 

skladování moči dochází k hydrolýze je potřeba ji potlačit a to např. enzymaticky. Nádrže 

jsou navrhovány na uskladnění moči na 6 měsíců (Vrána, 2013). 

Tabulka 5 Ztratné živiny ve formě odpadu 

 (Vrána, 2013) 

Typ odpadu Dusík % Fosfor % Draslík % 

Z potravinářského 

průmyslu 
8 10 15 

Z domácností 15 26 18 

Moč 64 43 52 

Výkaly 7 22 9 
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Obrázek 8 Separační toaleta 

(Separační toaleta Separera 40, 2007) 

5.5 Formy výskytu fosforu v kalu 

Čistírenský kal vzniká při technologických procesech nebo je odsazen z odpadních 

vod ve formě různorodých suspenzí organických a anorganických látek. Je v něm obsaženo 

mnoho živin, stopových prvků a organické hmoty. Nejzákladnějšími živinami v kalu jsou 

především dva prvky a to dusík a fosfor. Důležitým faktorem v čistírenském kalu je obsah 

sušiny, tedy koncentrace tuhých složek v kapalině. Obsah sušiny z městských ČOV se 

pohybuje průměrně okolo 0,5 – 7 %. ČOV produkují v odhadu 220 000 – 340 000 t sušiny 

za rok. Na obrázku 9 můžeme vidět základní schéma čistírny odpadních vod s kalovým 

hospodářstvím (Lyčková, 2008). 

Nejvíc zastoupenou minerální fází obsahující fosfor v kalu je viviant 

[Fe3(PO4)2.8H20], lépe řečeno viviant s izoformní příměsí barcitu (Mg, Fe)3(PO4)2 . 8H2O. 

Viviant nemá stálou barvu, ale kolísavou a produkuje kuličkovité agregáty z jehlicovitých 

krystalků. Jeho zrnitostní třída přepočtená z Pcelk je rozpětí mezi 35 až 41 %. Obsahy 

většinových prvků v kalu se postupem roku mění a klesají. Toto zastoupení není velké, ale 
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přeci nějaké je. U většinových prvků je to toto pořadí Si > Al > P > Ca > Fe > S > Mg > K 

> Na > Ti. Všechny tyto informace byly ověřeny v ÚČOV Ostrava (Raclavská, 2007). 

 

Obrázek 9 Schéma čistírny odpadních vod s kalovým hospodářstvím 

(Dohányos, 2006) 

5.6 Zpětné získávání fosforu  

V současné době se ČOV potýkají s nárůstem požadavků na odstraňování fosforu, 

popřípadě na jeho recyklaci. Evropská unie se snaží snižovat limity obsahů fosforu  

v již vyčištěné vodě a ČR zahrnula do tzv. citlivých oblastí.  Do citlivých oblastí jsou 

zahrnuty veškeré povrchové vody, které již s eutrofizací mají nějaký problém, nebo by 

v nejbližší době mohly mít. Čistírny odpadních vod pak musí vyčistit více než 80 % 

fosforu. Množství fosforu, které se nachází v kalech a živočišných odpadech má velký vliv 

na jeho další využití. Pro příklad Velká Británie za rok vyprodukuje až 40 000 tun fosforu 

z kalů a 200 000 tun fosforu z živočišných odpadů, což je až šestinásobek roční spotřeby 

fosforu (fosfátových produktů) v této zemi (Raclavská, 2007). 

Jak při chemických, biologických či jiných úpravách odstraňování se fosfor dále 

dostává do čistírenského kalu. Nejlepší metody odstraňování vyžadují použití velkého 

množství srážecích činidel, což vede ke zvyšování množství kalů až o 40 %. Pokud se 

fosfor vysráží solemi železa, je dále přítomen ve formě, ze které ho nelze dále využít jako 

hnojiva pro zemědělství  (Raclavská, 2007). 
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5.7  Technologie získávání struvitu 

Struvit (MgNH4PO4 . 6H2O) též nazývaný magnesium ammonium phosphate 

(MAP) je krystalický bílý prášek bez zápachu, díky krystalizaci. Je to kompaktní  

a biologicky dostupné hnojivo s pomalým uvolňováním, může být skladován, přepravován 

a snadno aplikován. Moč obsahuje amonné soli a fosfáty, přidáním hořčíku se fosfát  

a amonné soli k němu vážou a tvoří struvit, který je možno dále zfiltrovat, oddělit a vysušit 

na prášek. Na obrázku 10 je zfiltrovaný, suchý struvit (Etter, 2015). 

 

Obrázek 10 Zfiltrovaný, suchý  struvit 

(Etter, 2015) 

Pro výrobu struvitu je zapotřebí montáže struvitového reaktoru s využitím místně 

dostupného materiálu. Hlavní nádrž může být zkonstruovaná z běžných plastových 

kontejnerů nebo pozinkovaných ocelových plechů. Míchací mechanismus a nosná 

konstrukce je sestavena z oceli, která je potažena nebo pozinkovaná proti rzi (Etter, 2015). 

Reaktor je namontován uvnitř nádrže, filtrační nylonové vaky visí pod ventilem.  

Při zahájení procesu se moč mísí s hořčíkem po dobu 10 minut v reakční nádobě.  

Po otevření ventilu se suspenze vypustí do filtračního vaku. Filtrační vak zachovává 

struvit, zatímco odpadní voda prochází přes něj. Konec procesu je sušení filtračního vaku 

na vzduchu po dobu jednoho až dvou dnů. Proces výroby struvitu je znázorněn na obrázku 

11 (Etter, 2015). 
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Obrázek 11 Základní proces výroby struvitu 

(Etter, 2015) 

Zfiltrovaný a vysušený struvit se může transformovat do granulí v jednoduchém 

granulačním bubnu, viz obrázek 12 (Etter, 2015). 

 

Obrázek 12 Tvorba granulí v rotačním bubnu 

(Etter, 2015) 

Technologie struvitu je velmi nákladná a zatím využívaná jen v několika zemích 

(Japonsko, Nizozemí, Itálie a Kanada), ovšem kdyby se začala využívat celosvětově, těžba 

této suroviny by se snížila o 1,6 % (Raclavská, 2007). 

Výhoda struvitu je jeho pomalá rozpustnost ve vodě, díky které se může pomalu 

uvolňovat do prostředí a tím zamezit různým rizikům. Lze aplikovat na polích jako 

jakékoli jiné hnojivo. K dalším výhodám patří jeho rozpustnost v citrátu, díky které má 

dobré vlastnosti, jako hnojivo pro rostliny V granulačním bubnu může být prášek 

transformován do formy granulí. (Raclavská, 2007, Etter, 2015). 
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5.7.1 Technologie Phosnix 

Japonská firma Unitika Ltd vytvořila technologii s použitím kolonového reaktoru, 

kde je zajištěna agitace vzduchem. Phosnix využívá odvodněný filtrát, který se vhání  

do spodní části věže, poté se přidává Mg(OH)2, aby se zajistil molární poměr Mg/P = 1. 

NaOH se dávkuje pro úpravu pH na hodnotu mezi 8,2 – 8,8. Po deseti dnech dochází  

ke krystalizaci struvitu a vznikají granule o velikosti 0,5 – 1 mm. Celý proces je znázorněn 

na obrázku 13.  Využití této technologie je hlavně pro vody s vysokým obsahem fosforu, 

nebo vody uvolněné při anaerobní digesci kalů, kde účinnost technologie převyšuje 90 %. 

(Raclavská, 2007). 

Obrázek 13 Technologie Phosnix 

(Phosphate recovery, 2009) 

5.7.2 Technologie Crystalactor 

Crystalactor je typ fluidního ložového krystalizátoru, který místo odpadu vytváří 

cenný vedlejší produkt. Srdcem technologie je peletový reaktor, částečně naplněný 

vhodným materiálem jako jsou např. rozdrcené pelety, písek, neb jiný druh podobného 

materiálu. Odpadní voda se do reaktoru čerpá ve směru nahoru, díky tomu se pelety udržují 
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v loži ve fluidním stavu. V důsledku krystalizace pelety rostou a pohybují se směrem  

ke spodní části fluidního lože. Takto dochází k vytvoření pelet fosforečnanu vápenatého. 

Poté se v pravidelných intervalech největší pelety vypouštějí a jsou nahrazeny čerstvým 

materiálem. Konečná fáze je sušení pelet (Crystalactor, 2012). 

Takto vytvořené pelety obsahují 5 – 15 % fosforu. Krystalizační vlastnosti 

fosforečnanu vápenatého jsou ovlivňovány parametry reaktoru, hlavně časem a prostorem. 

V této technologii jsou kladeny vyšší finanční náklady na chemikálie, kvůli srážení, které 

vyžaduje pH 9 a výš. Také je zavedeno tzv. stripování CO2, aby se zabránilo srážení 

CaCO3 (Raclavská, 2007). 

Jako nosič se nejčastěji používá písek, hydroxylapatit, který zvyšuje obsah P 

v peletách, nebo MgO, který zvyšuje pH a podporuje vznik fosforečnanů (Raclavská, 

2007). 

Hlavní výhodou technologie Crystalactor je výroba vysoce čistých, prakticky 

bezodpadových pelet. Pelety se mohou recyklovat nebo znovu použít a dá se s nimi lehce 

manipulovat (Crystalactor, 2012). 

 

Obrázek 14 Technologie Crystalactor 

 (Crystalactor, 2012) 
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5.7.3 Ekonomické náklady a technická dostupnost recyklace fosforu  

Největším faktorem, který ovlivňuje recyklaci fosforu je závislost ceny na dopravě. 

Středně velká čistírna vyprodukuje až dva nákladní vozy recyklátu za měsíc. Pro příklad 

firma CRYSTALLOR vyprodukuje 200 až 300 t fosfátových pelet za rok, pro ČOV 

s 230 000 EO. Tyto pelety se dále prodávají průmyslu. Další faktory ovlivňující recyklaci 

fosforu jsou např. snížení zápachu, snížení vývozu kalů pro potřeby zemědělství, snížení 

rizik kontaminace rizikovými prvky a patogeny. Podmínky pro ukládání kalů jsou 

omezovány legislativními předpisy pro skladování odpadů s obsahem organické složky 

(Raclavská, 2007). 

 

5.8 Další způsoby recyklace fosforu  

Výše uvedené technologie pro recyklaci fosforu ukazují, jak recyklovat fosfor buď 

přímo z odpadní vody, nebo z kalu. Recyklace je také možná z organického fosforu jako 

např. z kejdy, zbytků potravin, zemědělských plodin (Holba, 2012). 

 Odpad z potravin – je to veškerý odpad, který vznikl zpracováním 

zemědělských plodin. Např. vedlejší produkty z výroby oleje obsahují  

0,9 -  2,9 %  P2O5. Takto jsou ztraceny a nerecyklovány až dva miliony tun 

fosforu. Proto by bylo nejlépe zamezit těmto ztrátám, aby byl fosfor třeba 

kompostován a dále jinak využit. 

 Zemědělské plodiny – jsou využívány k zpětnému zaorávání pro svoje 

hnojivé účinky, krmení, stelivo nebo spáleno. Jen malá část se znovu 

využívá jako hnojivo. 

 Budoucí zdroje – Jako zdroje pro pozdější využití by mohly fungovat 

organická hnojiva, popílek, kosti, vodní vegetace a sedimenty. Takové 

zdroje můžou v roce 2050 vyprodukovat až 1,2 miliónu tun fosforu. 

Celkově existuje již mnoho technologií pro recyklaci fosforu a je to velká výzva  

do budoucna. Tato problematika vyžaduje spolupráci s více složkami a Česká republika je 

zatím na okraji zájmu tuto problematiku řešit ve větším měřítku (Holba, 2012). 
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5.9 U.S.A 

Ve státě Minnesota se již od roku 1970 omezuje vypouštění odpadních vod 

z bodových zdrojů fosforu. Pro tento stát je velmi důležitá ochrana vodních zdrojů,  

kvůli velkému výskytu eutrofních řek a jezer. Od roku 2000 bylo dosaženo značnému 

snížení koncentrace fosforu z ČOV díky přijetí strategie National Pollutant Discharge 

Elimination System (NPDES). Zatížení fosforem bylo sníženo o 54 % v roce 2000 až 2009 

a o 67 % v roce 2011 až 2012 (Phosphorus in wastewater, 2015). 

V roce 2015 byly schváleny standardy (RES) pro ochranu života ve vodě  

před negativním dopadem výskytu řas v jezerech a řekách. Tyto standardy navazují  

na eutrofizační standardy (LES), které byly již schváleny v roce 2008 (Phosphorus  

in wastewater, 2015). 

Díky těmto standardům bylo dosaženo velkého úbytku fosforu v odpadních vodách, 

což můžeme vidět na obrázku 15 (Phosphorus in wastewater, 2015). 

 

Obrázek 15 Úbytek fosforu v odpadních vodách (Minnesota) 

(Phosphorus in wastewater, 2015) 



Alžběta Slámová: Technologie odstraňování fosforu z odpadních vod 

36 

2016  

 

V české republice jsou limity pro vypouštění fosforu okolo 2,0 mg/l,  

kdežtov U.S.A je to jen 1 mg/l, přesněji ve státě Wisconsin (Phosphorus in wastewater, 

2015). 
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6 FOSFOROVÁ PLATFORMA 

Fosfor je v současné chvíli evropskými zeměmi označován jako riziková látka, 

která se v budoucnu může projevit jako nežádoucí pro evropský průmysl a celou 

společnost. Fosfor se již cení jako velmi žádaná surovina a proto se dává důraz na jeho 

recyklaci, využívání dotací a grantů - výzkum, sdílení informací, vzdělání lidí. Byla 

založena tzv. fosforová platforma, ve které jsou již zapojeny země jako např. Německo, 

Anglie, Nizozemí a přidávají se další (Memorandum, 2016). 

V České republice je usilováno o to, aby se tato platforma prosadila i tady,  

jelikož jsou zde velké mezery v nakládání a používání hnojiv, čisticích prostředků, celkové 

hospodaření s fosforem v zemědělství, s jeho recyklací a s dopadem na lidské zdraví  

a životní prostředí (Memorandum, 2016). 

Cílem této platformy je dát dohromady subjekty, zejména z průmyslových, 

zemědělských, vodohospodářských a výzkumních pracovišť. Tyto subjekty by si navzájem 

vyměňovali znalosti, navazovaly kontakty s jinými firmami a společnostmi, které se 

zajímají o problematiku fosforu, dále by se uskutečňovaly projekty, nejen v České 

republice, ale i v dalších evropských zemích. Kladl by se důraz i na změny v předpisech  

a legislativách (Memorandum, 2016). 

 

 

 



Alžběta Slámová: Technologie odstraňování fosforu z odpadních vod 

38 

2016  

 

7 ZÁVĚR 

Cílem Bakalářské práce bylo shrnout problematiku nadměrného výskytu fosforu  

a jeho sloučenin v životním prostředí, a dále se seznámit s technologiemi odstraňování 

fosforu z odpadních vod a jeho následnou recyklací. 

Díky očekávanému nedostatku fosforu je potřeba zapracovat na stanovisku,  

které by chránilo povrchové vody a zároveň umožňovalo možnou recyklaci tohoto 

nutrientu. Jelikož bez fosforu nelze hnojit a bez hojení není možné pěstovat potraviny, 

mohlo by v brzké době dojít k navýšení cen hnojiv a následným nepokojům v celé 

společnosti. V recipientech a na odtocích nám tento prvek dělá problémy,  

jelikož způsobuje eutrofizaci a vodní květ, kdežto na polích je ho často nedostatek. 

V této práci byly probrány možné technologie odstraňování fosforu z odpadních 

vod a jeho recyklaci. Jednalo se o odstraňování fosforu z odpadních vod srážením, 

biologickou metodou - NDEBPR, odstraňování fosforu sorbenty. Dle mého názoru se jako 

jedna z nejlepších jeví recyklace fosforu ve formě struvitu nebo pelet, které se dále dají 

využít i jako hnojivo. V České republice ovšem nedostupné kvůli ekonomice a nákladům 

na tuto technologii. 

Dle mého úsudku se jako jeden z nejlepších způsobů, jak omezit nadměrnému 

množství fosforu ve vodě, jeví jeho separace u zdroje a zpřísnění legislativních limitů  

a norem. Díky těmto zásahům by se dokázaly lépe regulovat koncentrace fosforu  

na odtocích. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR      Česká republika 

EO      ekvivalentní obyvatel 

C      stupně celsia  

N      dusík 

P      fosfor 

C      uhlík 

EU      Evropská Unie 

KNK      kyselinová neutralizační kapacita 

ZNK      zásadová neutralizační kapacita 

ČOV      čistírna odpadních vod  

BSK5      biochemická spotřeba kyslíku 5 denní 

CHSKcr
  

chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

draselným 

NH4      amoniak 

nm      nanometr 

mg/l      miligram na litr 

μg l
-1      

mikrogram na litr 
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