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Anotace 

Diplomová práce se zabývá posuzováním vlivů čištění odpadních vod v  Ústřední 

čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze (dále jen ÚČOV) na životní prostředí metodou 

LCA. Zkratka LCA pochází z anglického Life Cycle Assesment, v překladu Posuzování 

životního cyklu. Práce se skládá ze šesti částí. První a druhá část jsou úvodní  a informují o 

účelu práce a jejích cílech, třetí část pojednává o teorii LCA, o normách, které s LCA souvisí 

a stručně popisuje software, se kterým se pracuje v praktické části. Čtvrtá část popisuje 

technologii čištění odpadních vod v ÚČOV. Pátá část obsahuje inventarizační analýzu, 

zhodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí a interpretaci výsledků. V závěru jsou 

shrnuty všechny poznatky a z toho jsou vyvozena doporučení, jak je možno danou situaci 

zlepšit. 

Klíčová slova 

LCA, posuzování vlivů na životní prostředí, čištění odpadních vod, odpadní voda 

 

Summary 

This diploma thesis is based on the assessment of influences of waste water 

treatment at the Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP) in Ostrava-Přívoz on the 

environment using the LCA (Life Cycle Assessment) method. The thesis consists of six 

parts. The first two parts are introductory and deal with the purpose and the aims of the 

work. The third part concentrates on the LCA theory and related regulations, and briefly 

describes the software used in the practical part. The fourth part analyses the waste 

water treatment technology at the CWWTP. The fifth part contains inventory analysis, 

assessment of individual influences on the environment and results interpretation. The 

conclusion contains summary of all the findings, from which are also drawn some 

recommendations for the improvement of the situation. 

Keywords 

LCA, assessment of influences on the environment, waste water treatment, waste water 
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Seznam použitých zkratek 

AN   aktivační nádrž 

BSK5   biologická spotřeba kyslíku za 5 dní  

C2H4   ethen (ethylen) 

CFC11   freon 

CML 2001  charakterizační model fáze hodnocení dopadů 

CO2   oxid uhličitý 

CxHy   uhlovodíky 

ČOV   čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČS   čerpací stanice 

ČSN   Česká státní norma 

DALY   disability adjusted life years 

DCB   dichlorbenzen 

DN   normalizovaný průměr 

DOSA   dosazovací nádrž 

H+   vodíkový proton 

HCl   kyselina chlorovodíková 

CHSKCr   chemická spotřeba kyslíku chromem 

ISO   International Organization for Standardization 

kBq   kilobequerel 

LCA   Life Cycle Assesment 

LCI   Life Cycle Inventory 

LCIA   Life Cycle Impact Assesment 

Ncelk (Nc)  celkový dusík 

NH4
+   amonný kation 

NL   nerozpustné látky 

NO2   oxid dusičitý 

Pcelk (Pc)  celkový fosfor   

PO4
3-   fosforečnan 

Q   průtok 

REPA   Resource and Environmental Profile Analysis 

Sb   antimon 

SO2   oxid siřičitý 

SOx   oxidy síry 

ÚČOV   Ústřední čistírna odpadních vod 

USA   usazovací nádrž 

V   objem 

VN   vyhnívací nádrž
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1 ÚVOD 

Posuzování životního cyklu výrobku nebo procesu (technologie) je jedním z důležitých 

informačních nástrojů environmentální politiky. Je to dobrovolný nástroj, který umožňuje 

zhodnotit jak spotřebu energií a materiálů, tak i dopady na životní prostředí v jednotlivých 

fázích existence výrobku nebo provozu technologie. Metoda pomáhá odhalit místa 

v životním cyklu, která mají negativní vliv na životní prostředí, a tím umožňuje sestavit 

návrh řešení, jak takový negativní vliv zmírnit nebo odstranit. 

Je třeba zdůraznit, že pod pojmem vliv na životní prostředí ve skutečnosti rozumíme 

možnost vlivu na životní prostředí. Nelze s určitostí říci, zda emise spojená s životním 

cyklem skutečně nastane, a někdy nevíme, jestli je taková emise opravdu příčinou dopadu 

[7]. 

Studovat tuto problematiku jsem se rozhodla proto, že se mi jeví jako velice 

perspektivní. Podle mého názoru se v budoucnu bude čím dál více zvyšovat počet zájemců 

o vypracování studie LCA posuzující právě jejich výrobek či technologii. Jako objekt zájmu 

jsem si zvolila čistírnu odpadních vod, protože mě jako absolventku chemické průmyslové 

školy vždy zajímalo vše, co s vodou souvisí. Domnívám se, že spojení LCA s čištěním 

odpadních vod je užitečné. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je posoudit vliv provozu čistírny odpadních vod na životní 

prostředí. Konkrétně byla vybrána Ústřední čistírna odpadních vod v  Ostravě-Přívoze. 

Úkolem je stanovit cíl a rozsah studie, provést inventarizační analýzu, zhodnotit dopady 

na životní prostředí pomocí softwarového nástroje a navrhnout řešení, jak by bylo možné 

danou situaci zlepšit. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Rešerše v oblasti LCA 

LCA je poměrně nová metoda a je čím dál více aplikována v různých odvětvích 

průmyslu. Text v následujícím odstavci se zaměřuje pouze na odvětví čištění odpadních 

vod nebo úpravy vody. 

Jedna ze studií byla provedena v Malajsii na úpravně pitné vody v Kuala Lumpur. 

Byly porovnány čtyři varianty podle kvality příchozí vody do úpravny: znečištěná voda, 

neznečištěná voda, nízká hladina vody (sucho) a vysoká hladina vody (při dešti). Bylo 

zjištěno, že vysoká hladina vody vykazuje největší dopady na životní prostředí, především 

z hlediska lidského zdraví a ekosystémů. Přesto, že je tato záležitost sezónní  (období 

dešťů), její vliv je značný. Podobný vliv na lidské zdraví a kvalitu ekosystémů má použití 

chemikálií v úpravně, vyjma aplikace koagulantu, která byla shledána bezpečnou [1]. 

V Torontu v Kanadě byla posuzována spotřeba energie a emise skleníkových plynů 

při čištění odpadní vody. Byla použita pouze zkrácená verze LCI, tzn. jen inventarizační 

analýza. Jsou tam tedy k dispozici určité hodnoty, avšak nevíme, jaké dopady na životní 

prostředí nastanou a do jaké míry budou závažné [2]. 

Na belgické univerzitě byla řešena problematika čištění odpadních vod velmi 

podobně, jak je tomu v této práci. Dopady jsou stanoveny pomocí charakterizačního 

modelu Ekoindikátor 99, funkční jednotka je 1 m3 vody, jsou však jinak stanoveny hranice 

systému, kdy byla zkoumána cesta odpadní vody od čerpací stanice do čistírny. Je tam 

zahrnuto také samotné čištění vody i kalové hospodářství. Na základě výsledků byla 

navržena určitá opatření, která by měla zmírnit negativní dopady [3]. 

Velmi mě zaujala prezentace (Symposium Ecotechno07, Francie), která formou 

rešerše shrnuje různé zdroje, které se zabývaly porovnáváním různých způsobů 

zneškodnění kalů z čistírny odpadních vod. Je tam sepsáno, jaké funkční jednotky byly 

použity, jak byly stanoveny hranice systému, jaké metody a programy byly použity a které 

kategorie dopadu se zkoumaly nejčastěji. Nakonec jsou srovnány pouze 4 zdroje (byla 

použita stejná funkční jednotka) a to: spalování, anaerobní digesce, termická oxidace a 

aplikace kalu do půdy [4]. 

Další studie byla provedena v jižní Africe, kdy byla zkoumána cesta přírodní pitné 

vody ze zdroje, přes použití obyvateli až po její vyčištění pro průmyslové účely [5]. 

V ČR se zatím žádná studie LCA netýkala přímo čištění odpadních vod. Nyní se 

připravuje projekt pod vedením Doc. Ing. Vladimíra Kočího, Ph.D., který se bude touto 

problematikou zabývat. 
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3.2 Teorie LCA 

LCA neboli posuzování životního cyklu (LCA je zkratka odvozená z  anglického názvu 

Life Cycle Assesment) slouží k určení negativního vlivu produktu na životní prostředí. 

Produkt může být výrobek, služba, technologie nebo i celý obslužný či výrobní systém.   

Stav životního prostředí je ovlivňován charakterem a množstvím látek a energií, 

které jsou do něj vnášeny či z něj odebírány. Podstata LCA tedy spočívá v kvalitativním 

a/nebo kvantitativním zhodnocení všech energetických a látkových toků mezi sledovaným 

produktem a životním prostředím a určení negativních dopadů, které mohou tyto toky 

vyvolat [6]. 

V souvislosti s LCA existují kvalitativní a kvantitativní metody. Výsledky kvalitativních 

metod jsou spíše orientační a při hodnocení se vychází přímo z životního cyklu produktu. 

Kvantitativní metody hodnotí dopady na životní prostředí pomocí matematického 

zpracování dat, jsou tedy mnohem přesnější  [7]. 

LCA může posuzovat životní cyklus určitého výrobku nebo určitého procesu 

(technologie), dokonce pomocí této metody můžeme porovnat dva výrobky či procesy 

mezi sebou a určit tak, který z nich je ekologicky šetrnější. 

Prakticky se LCA využívá při rozhodování, která se týkají vývoje produktů a procesů 

v podniku, při rozhodování o nákupu zboží (např. veřejné zakázky).  Významný podíl má 

LCA při označování ekologicky šetrných výrobků (eco-labelling). V neposlední řadě se 

podílí na rozhodnutích legislativního charakteru. LCA je také zdrojem cenných informací, 

které mohou pomoci vědecko-technickému rozvoji, snižování negativních vlivů na životní 

prostředí a dosažení trvale udržitelného rozvoje [6].  

3.2.1 Historie LCA 

Tato metoda se vyvinula v USA na přelomu 60. a 70. let jako odezva na probíhající 

ropnou krizi, kdy se zvýšil zájem o energetické a surovinové zdroje. V  té době však měla 

jiný název „Zdroje a profilová analýza z hlediska životního prostředí“ (REPA) a zabývala se 

pouze spotřebou energie a surovin z ekonomického hlediska. Dnes je rozsah LCA mnohem 

širší. Bere se v úvahu vliv produktu na životní prostředí, na lidské zdraví a na přírodní 

ekosystémy. Metoda se dále vyvíjela v evropských zemích, kde došlo k její aplikaci na 

používané obalové materiály. Zde se poprvé začalo počítat s celým výrobním procesem a 

vlivem produktu na zdraví člověka. Až začátkem 90. let se posuzoval celý životní cyklus 

produktu včetně likvidace produktu po použití a konečně i vliv na životní prostředí  [6]. 

3.2.2 Životní cyklus výrobku 

Životní cyklus produktu je definován jako soubor po sobě jdoucích provázaných 

stádií produktu od získávání surovin, přes jeho výrobu, používání, až ke konečnému 
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zneškodnění. Můžeme jej posuzovat jako celek nebo jen jeho část, např. jen negativní 

dopad určitého materiálu na životní prostředí nebo negativní dopad používání produktu. 

Lze i porovnávat dva produkty mezi sebou nebo například různé způsoby likvidace 

produktu po použití [6,8]. 

Obrázek 1: Životní cyklus výrobku a jeho fáze. 

Zdroj: www.cir.cz 

3.2.3 Provádění LCA 

Postup je rozdělen do čtyř etap: 

- Stanovení cílů a vymezení rozsahu 

- Inventarizační analýza 

- Hodnocení negativních vlivů na životní prostředí 

- Interpretace životního cyklu (celkové zhodnocení) 

STANOVENÍ CÍLE A VYMEZENÍ ROZSAHU 

 Na začátku studie je třeba si ujasnit, jaký je vlastně důvod jejího provádění. Ptáme 

se, proč se studie vypracovává, pro koho a k čemu budou získané výsledky použity. Dále 

se musí určit rozsah studie, tzn. přesně vymezit systém, jehož negativní dopad bude 

sledován, včetně všech okolností, které mohou tento systém ovlivnit. S tím úzce souvisí 

stanovení hranic systému. V případě, že je životní cyklus složitý nebo rozsáhlý, je možné 

jej rozdělit do menších celků a ty pak složit dohromady. 

 Nezbytné je stanovení tzv. funkční jednotky a referenčního toku. Funkční 

jednotka je určitý základ, ke kterému se bude vztahovat určení negativního dopadu na 

životní prostředí. Vždy se vychází z funkce, pro niž je daný produkt určen. Pokud bychom 

posuzovali životní cyklus obalu na nápoje, funkční jednotkou může být takové množství 

obalu, které pojme jeden litr nápoje. Referenční tok je takové množství produktu, které je 

nutné pro naplnění funkce definované funkční jednotkou.  



Lenka Stará: Hodnocení dopadů ČOV na životní prostředí pomocí metody LCA 
 

2009  14 
 

 Dále by měly být zahrnuty alokační postupy, vybrané kategorie dopadu, 

metodologie posuzování dopadů, případně omezení. 

 LCA je tzv. iterativní metodou (iterativní = opakující se, cyklický), takže po 

shromáždění údajů a informací můžeme zjistit, že daný rozsah nevyhovuje požadavkům a 

bude jej třeba modifikovat tak, aby mohl být splněn původní cíl studie [6,8]. 

INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA (LCI) 

Úkolem této fáze je určit a kvantifikovat všechny vstupy a výstupy, které spojují 

sledovaný systém se životním prostředím. Konečným výsledkem inventarizační analýzy je 

inventarizační matice, kde jsou ve sloupcích uvedeny jednotlivé etapy životního cyklu 

produktu a po řádcích jednotlivé vlivy na životní prostředí. Do matice se dosazují buď 

číselné hodnoty zjištěných vlivů v příslušných jednotkách, nebo v případě hrubého 

odhadu počet křížků, jejichž počet představuje velikost vlivu na životní prostředí. Matice 

může obsahovat až stovky položek [6]. 

 Inventarizační analýza má 4 sub-fáze: 

a) Zhotovení postupového diagramu 

b) Sběr dat 

c) Uvedení dat do souvislosti s funkční jednotkou, alokace 

d) Zhotovení inventarizační matice 

Často se stává, že ze systému vystupuje více než jeden použitelný produkt. Je 

potřeba určit, nakolik se tyto jednotlivé produkty budou podílet na celkové emisi a 

spotřebě vstupních materiálů a energií. To samé platí pro vstupující suroviny a energie. 

Například při frakční destilaci ropy vzniká kromě benzínu (hlavní produkt) také petrolej, 

nafta a mazut. Otázkou je, jak přidělit emise a spotřebu surovin benzínu samotnému. 

Jiným příkladem může být spalování plastového sáčku ve spalovně. Nakolik se bude 

podílet na emisích spálení sáčku, když současně s ním je spalováno mnoho jiných 

produktů? Tento problém se řeší pomocí tzv. alokace. Existuje několik možností, jak 

alokaci provést. 

- Norma ISO obecně doporučuje vyhnout se alokaci, jelikož její provedení 

vyžaduje více či méně subjektivní rozhodnutí, což vnáší do studie určitou 

nejistotu. Je tedy možné rozšířit hranice systému a zahrnout do nich všechny 

produkty vznikající současně. 

- Pokud se alokaci nelze vyhnout, můžeme využít logickou úvahu. To lze vysvětlit 

na příkladu současného spalování více druhů odpadů. Emise SOx mohou být 

alokovány mezi jednotlivé odpady podle jejich obsahu síry. U odpadu, který 

obsahuje více síry, je předpoklad, že se bude více podílet na emisi SOx, naopak 

odpad, který síru neobsahuje vůbec, se nebude podílet na vzniku SOx. Takovým 

způsobem ale nelze řešit všechny případy. 
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- Dále je možno využít alokaci na základě fyzikálních parametrů, jako je hmotnost, 

energie atd. V případě vzniku více produktů se bude každý produkt podílet na 

vlivech na životní prostředí stejnou procentuální hodnotou, jakou tvoří jeho 

hmotnost vůči hmotnosti všech vznikajících produktů. Tuto metodu lze využít v 

případě, že produkty mají stejnou podstatu (např. dřevěné desky a piliny).  

- Existuje ještě alokace založená na ekonomické hodnotě (ceně). Princip je 

analogický jako v předchozím případě, ale navíc se produktům přiřazuje cena. Je 

zřejmě, že hlavní produkt je mnohem cennější než ostatní produkty, bude tedy 

zodpovědnější za celkovou environmentální zátěž [7]. 

HODNOCENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (LCIA) 

 V této fázi se určuje velikost celkového negativního dopadu na životní prostředí, 

který je způsoben životním cyklem posuzovaného systému. Jedná se v podstatě o 

kvalitativní a kvantitativní zhodnocení všech negativních efektů, které mohou nastat 

působením vlivů uvedených v inventarizační matici [6]. 

 Jak je uvedeno výše, inventarizační matice se může skládat až z  několika set údajů, 

pro přehlednost se seskupují do určitých kategorií: suroviny, emise do ovzduší, vody a 

půdy, hluk, zápach, radiace, zábor půdy atd. K seskupení údajů slouží následující kroky: 

- Povinné kroky: klasifikace a charakterizace. 

- Volitelné kroky: normalizace a vážení. 

 

a) Klasifikace 

Zde se shromáždí všechny vstupy a výstupy z životního cyklu do několika skupin 

představujících vybrané kategorie dopadů. Matice je přeskupena tak, že pod každou 

kategorií dopadu jsou uvedeny příslušné emise či spotřeba surovin. Existuje několik 

běžných kategorií dopadu, které vzešly z již dříve provedených LCA studií: 

- Spotřeba surovin 

- Globální oteplování 

- Narušování ozonové vrstvy 

- Toxicita pro lidské zdraví 

- Ekotoxicita 

- Fotochemická oxidace 

- Acidifikace 

- Eutrofizace 

- Zábor půdy 

- Ostatní (tuhé odpady, těžké kovy, karcinogeny, radiace, hluk, vymírání 

živočišných druhů…) 
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Volba kategorií dopadů je subjektivní. Pokud existují další možné dopady, které 

mohou být důležité pro danou oblast, musí být také zahrnuty.  

Některé výstupy mohou být zahrnuty současně v několika kategoriích. Např. NO2 

způsobuje acidifikaci, eutrofizaci i toxicitu. 

Seznam posuzovaných vlivů by měl být uveden už v  první fázi LCA (stanovení cíle a 

rozsahu) [7]. 

Každá kategorie dopadu má svůj environmentální mechanismus, která dává do 

souvislosti výsledky LCI, tzv. indikátor kategorie (kvantifikované vyjádření kategorie 

dopadu) a konečný bod kategorie (oblast životního prostředí, kde se dopad projeví).  

Příklad: Výsledky inventarizační analýzy obsahují mimo jiné také emise HCl, SO2 a 

NO2. Tyto zahrneme do kategorie dopadu Acidifikace, jejíž indikátor je Uvolnění 

protonů H+. Konečný bod kategorie může být les, vegetace aj. [9]. 

 

b) Charakterizace 

Všechny látky jsou nyní seřazeny v jednotlivých kategoriích. Během charakterizace 

musí být posouzen celkový dopad sledovaného systému na životní prostředí 

z kvantitativního hlediska. Jednotlivé látky zahrnuté v  jedné kategorii ale přispívají 

k dopadu různým podílem. Proto se příspěvky jednotlivých vlivů převedou na 

společného jmenovatele pomocí určitých přepočtových metod, tzv. charakterizačních 

faktorů. Charakterizační faktor udává, kolikrát více přispívá určitý vliv k  celkovému 

dopadu než standard. Standard je pro každou kategorii dopadu jiný (např. standardem 

pro globální oteplování je CO2). Dále je určena ekvivalentní jednotka, na kterou se 

přepočítají všechny vlivy (např. 1 kg CO2). Nakonec se výsledky uvedené 

v ekvivalentních jednotkách sečtou a dostaneme jediný údaj [6,7]. 

Výsledky charakterizace mohou být využity pro tvorbu tzv. environmentálního profilu  

výrobku či služby. Ten znázorňuje pomocí grafu, jak velké dopady na životní prostředí 

má celý životní cyklus výrobku nebo jeho jednotlivé části (viz Graf 1). 
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Graf 1: Environmentální profil imaginárního výrobku. 

 

 

 

 

 

 

c) Normalizace 

Výsledky charakterizace ještě stále nemohou být porovnávány, protože jsou stále uvedeny 

v rozdílných jednotkách (pro acidifikaci v ekvivalentech SO2, pro narušování ozonové vrstvy 

v ekvivalentech CFC-11 atd.). Normalizace je proces, který umožňuje tyto jednotky porovnat 

mezi sebou a umožňuje určit poměrné působení určitého vlivu v dané lokalitě. Je také možné 

přepočítat celkové vstupy a výstupy v dané oblasti na osobu. Normalizovaná hodnota vlivu je 

procento z ročního příspěvku produktu k tomuto vlivu v dané oblasti a vypočítáme ji jako podíl 

ročního příspěvku produktu ke vlivu a hodnoty vlivu v dané kategorii. Takto dostaneme tzv. 

normalizovaný environmentální profil produktu a můžeme z něj usoudit, například, že produkt 

představuje 1% veškerého ekvivalentního CO2 vztažený na jednoho obyvatele za rok. Dále 

můžeme říci, například, že životní cyklus produktu přispívá více ke globálnímu oteplování než 

třeba k acidifikaci. Nemůžeme z toho však usoudit, který dopad má vyšší prioritu, tedy že 

globální oteplování je vážnější problém než acidifikace. To nám ukážou až výsledky vážení. 

d) Vážení 

Vážení je krok, ve kterém jsou porovnávány různé kategorie dopadu mezi sebou. Lze stanovit 

relativní význam těchto dopadů. Postup vážení je založen na výběru hodnot a není vědecky 

podložen, záleží na preferencích zadavatele, proto mohou různé strany dosáhnout různých 

výsledků vážení. Závažnost dopadu vyjadřuje jeho tzv. váhový faktor. V Tabulka 1 je uveden 

seznam váhových faktorů pro jednotlivé kategorie dopadu použité charakterizačním 

modelu Eco-indikator 95. 
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Tabulka 1: Váhové faktory použité v Eco-indikatoru 95. 

Kategorie dopadu Váhový faktor 

Skleníkový efekt 2,5 

Ozonová vrstva 100 

Acidifikace 10 

Eutrofizace 5 

Těžké kovy 5 

Karcinogeny 10 

Zimní smog 5 

Letní smog 2,5 

Pesticidy 25 

 

Po sečtení všech váhových faktorů daného produktu získáme jedinou hodnotu, tzv. 

environmentální index a pomocí něj můžeme například porovnávat dva produkty mezi 

sebou. 

Bylo vytvořeno a úspěšně použito několik metod vážení, zde jsou některé z  nich: 

Preventivní náklady: Náklady na prevenci nebo odstranění negativních dopadů na životní 

prostředí pomocí technických prostředků. Platí zde, že čím vyšší jsou preventivní náklady, 

tím závažnější bude dopad na životní prostředí. 

Spotřeba energie: Tento přístup je analogický k předchozímu. Jako indikátor je zde celková 

spotřeba energie nutná k prevenci emisí. Čím vyšší je spotřeba energie, tím závažnější 

bude dopad na životní prostředí. Celková energie může být vyjádřena také jako energie 

potřebná k vyčištění plynných emisí nebo energie potřebná k  vyčištění odpadní vody. 

Princip vzdálenosti od cíle: Je založen na předpokladu, že závažnost vlivu souvisí 

s rozdílem mezi aktuální a cílovou hodnotou. Tady výsledek opět závisí na subjektivitě 

hodnotitele, který určí cílovou hodnotu. Určená cílová hodnota se dosazuje do rovnice:  

 

𝐼 = 𝑊𝑖
𝑖

.
𝐸𝑖
𝑁𝑖

.
𝑁𝑖
𝑇𝑖

= 𝑊𝑖
𝑖

.
𝐸𝑖
𝑁𝑖

.𝐹𝑖 

kde: 

I hodnota indikátoru 

Ni aktuální velikost regionálního vlivu i nebo normalizovaná hodnota 

Ti cílová hodnota vlivu i 

Ei příspěvek životního cyklu produktu k vlivu i 

Wi subjektivní váhový faktor, který vyjadřuje závažnost vlivu i 

Fi redukční faktor 
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 Použití redukčního faktoru usnadňuje postup v tom, že je mnohem jednodušší 

určit redukční faktor a aktuální hodnotu než cílovou hodnotu. Redukční faktor může být 

číselně roven váhovému faktoru. Zde jsou různé alternativy, jak určit cílovou hodnotu: 

 Nula jako cílová hodnota – tady nastává problém při dosazení hodnoty do rovnice 

(nula je ve jmenovateli). 

 Předpoklad, že nenastane žádný vliv – toto tvrzení nemůže být jasně definováno. 

Znamená to, že žádný organismus neutrpí sebemenší škodu. Ekosystémy jsou ale velmi 

komplexní, že v praxi je tato alternativa nemožná. 

 Předpoklad malého poškození – tato metoda se v praxi používá. Předpokládáme, 

že nastane zhoršení v určitém malém procentu ekosystému.  

 Nakonec je ještě možnost výsledky zapsat do váhového trojúhelníku, jehož strany 

reprezentují tři váhové faktory pro tři kategorie dopadu – poškození kvality ekosystému, 

poškození lidského zdraví a poškození energetických zdrojů. Součet hodnot těchto faktorů 

je 100. Jejich hodnoty se vynášejí na příslušné osy jako rovnoběžky se sousedící osou tak, 

abychom dostali jejich průsečík. Vzniklý bod jasně ukazuje vztah mezi kategoriemi dopadu  

[7]. 

Obrázek 2: Váhový trojúhelník. 

WEQ váhový faktor pro 
poškození kvality ekosystému 

WHH váhový faktor pro 
poškození lidského zdraví 

WR váhový faktor pro 
poškození energetických zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CD-ROM Product Design and Life Cycle Assesment 

 

 

 

WEQ + WHH + WR = 100% 
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INTERPRETACE ŽIVOTNÍHO CYKLU  

 Je to poslední fáze celé studie. Zde se identifikují významné problémy založené na 

výsledcích fází LCI a LCIA spolu s informacemi o kvalitě údajů. Dále obsahuje vyhodnocení 

kontroly kompletnosti, konzistence a citlivosti. Zpracovatel studie vyvozuje různé závěry, 

omezení a doporučení. Doporučení by se měla týkat zamýšleného použití. 

 Při interpretaci musí být zvážena správnost definicí funkcí systému, funkční 

jednotky a hranic systému. Musí zde být zdůvodnění pro případné alokace, jak byly 

provedeny, pro volbu metodologických postupů [9]. 

3.3 Normy ISO 

Problematiku hodnocení životního cyklu dříve popisovaly čtyři normy řady ISO 

14001. Postupně byly zaváděny v letech 1997 – 2000: 

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu 

- Zásady a osnova 

ČSN EN ISO 14041 (01 0941) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - 

Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza  

ČSN EN ISO 14042 (010942) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - 

Hodnocení dopadů 

ČSN EN ISO 14043 (01 0943) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - 

Interpretace životního cyklu. 

V roce 2006 byla vydána ISO 14040 podruhé a byla zavedena nová norma ČSN EN 

ISO 14044 (010944) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - 

Požadavky a směrnice, která nahrazuje ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 

14043:2000 [10]. 

3.3.1 ISO 14040 – Zásady a osnova 

Norma stanovuje zásady a osnovu pro zpracování studií LCA - Posuzování životního 

cyklu. Zaměřuje se na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. 

spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od 

získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a 

odstraňování (tzn. od kolébky po hrob). 

Zahrnuje čtyři fáze posuzování životního cyklu: 

a) fázi stanovení cíle a rozsahu 

b) fázi inventarizační analýzy 
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c) fázi posuzování dopadu 

d) interpretační fázi. 

Norma uznává dva typy studií. Studii posuzování životního cyklu (studii LCA) a studii 

inventarizace životního cyklu (studii LCI). Studie LCI se od studie LCA liší pouze tím, že 

nezahrnuje fázi posuzování dopadů.  

3.3.2 ISO 14044 - Požadavky a směrnice 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro 

posuzování životního cyklu v následujících bodech: 

 

a) definice cíle a rozsahu LCA 

b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI)  

c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA)  

d) fáze interpretace životního cyklu 

e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA 

f) omezení LCA 

g) vztah mezi fázemi LCA 

h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. 

 

Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, 

ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy *10]. 

3.4 Software, hodnocení dopadů 

Bez využití specializovaného komerčního softwaru je vypracování studie velmi 

náročné. Prvním problémem je inventarizační analýza. Zpracovatel má za úkol shromáždit 

všechny vstupy a výstupy z životního cyklu produktu. Jednodušší je to u procesů, kde nám 

může poskytnout potřebné údaje přímo výrobce nebo zadavatel studie. Existují tady ale i 

procesy, které probíhají v pozadí. Pokud nevyužijeme některou z databází, budeme mít 

zřejmě nedostatek informací o těchto procesech. 

Další omezení nastává při hodnocení dopadů. Podle normy ISO je nutné uvést 

výsledky nejen ve formě jednoho ukazatele (např. ekoindikátoru), ale i výsledky před 

převedením na tento ukazatel. To by bez použití softwaru nebylo možné.  

Pro snadnější sestavení studie LCA bylo vyvinuto několik programů: GaBi, Bousted, 

SimaPro. Používají se pro modelaci životního cyklu produktu a disponují databázemi 

procesů a materiálů (je možno zadávat i vlastní procesy a materiály). Z prvků vybraných 
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z těchto databází program sestaví inventarizační analýzu a následně provede hodnocení 

dopadů v případě potřeby i přepočet na jediný výstupní parametr [11]. 

3.4.1 Modelování životního cyklu v programu GaBi 

GaBi je produkt německé firmy Pe International. Je to nástroj sloužící k sestavení 

charakteristik životního cyklu. Disponuje velkým množstvím dat uložených v databázi, 

pomocí nichž se modeluje životní cyklus. Data lze různě seskupovat podle potřeby. 

V programu lze vytvořit přehledné blokové schéma, kde jsou toky vyznačeny různě 

silnou čárou podle jejich velikosti. Pomáhá sestavit inventarizační tabulku a vyhodnotit 

dopady na životní prostředí. Umožňuje provést charakterizaci, normalizaci i vážení a 

následně vytvořit grafy [12].  

Nedílnou součástí LCA je převedení environmentálního profilu produktu, tedy 

seznamu jednotlivých emisí spjatých s životním cyklem, na jednotky konkrétních 

problémů životního prostředí, na kategorie dopadu. Hodnocení dopadů spočívá v 

přiřazení výsledků z inventarizace jednotlivým kategoriím dopadů a vyčíslení míry jejich 

působení takzvanou charakterizací. Výstupem je pak soubor výsledků indikátorů kategorií 

dopadu jednoznačně definovaných jednotek. Převedení výstupů inventarizace na 

indikátory kategorií dopadu je umožněno rozvojem takzvaných charakterizačních modelů. 

Charakterizační model je navržený postup, jak vyjadřovat vliv jednotlivých látek na 

zvolené kategorie dopadu. Volbou charakterizačního modelu obvykle zvolíme i skupinu 

kategorií dopadu pro studii LCA. Různé charakterizační modely mohou vliv jednotlivých 

látek na životní prostředí charakterizovat různým způsobem. Nelze proto porovnávat 

kategorie dopadu různých charakterizačních modelů vzájemně.  

Jeden z představitelů charakterizačních modelů je CML 2001. CML je charakterizační 

model navržený v Centru životního prostředí univerzity v Leidenu, Holandsko (Centrum 

voor Milieuwetenschappen Leiden). Jedná se o charakterizaci založenou na ukazatelích 

kategorií dopadu. Míra poškození každé kategorie dopadu je tady vyjadřována v 

ekvivalentech referenční látky vyvolávající stejnou míru poškození [13]. 

  



Lenka Stará: Hodnocení dopadů ČOV na životní prostředí pomocí metody LCA 
 

2009  23 
 

Tabulka 2: Přehled kategorií dopadu charakterizačního modelu CML 2001. 

Kategorie dopadu CF 

Jednotka výsledku 

indikátoru kategorie 

dopadu 

Základní kategorie dopadu 

Spotřeba abiotických surovin ADP kg(Sb-eq) 

Užívání krajiny – m
2
/rok 

Klimatické změny GWP kg(CO2-eq) 

Úbytek stratosférického ozónu ODP kg(CFC11-eq) 

Humánní toxicita  HTP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita na sladkovodní 

ekosystémy 
FAETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita na mořské ekosystémy MAETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita terestrických ekosystémů TETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita sladkovodních sedimentů FSETP kg(DCB-eq) 

Ekotoxicita mořských sedimentů MSETP kg(DCB-eq) 

Tvorba fotooxidantů POCP kg(C2H4-eq) 

Acidifikace, okyselování AP kg(SO2-eq) 

Eutrofizace EP kg(PO4
3-

-eq) 

Dodatkové kategorie dopadu 

Spotřeba obnovitelných surovin BDP kg(slon-eq) 

Zápach Z m
3
 

Ionizační záření DF rok.kBq
-1

 (DALY) 

Zdroj: [13] 
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4 POPIS ZÁJMOVÉ TECHNOLOGIE 

4.1 Základní charakteristika 

Posuzovanou technologií bude Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava – Přívoz, 

dále jen ÚČOV. Čistírna zajišťuje mechanicko-biologické čištění téměř 99% odpadních vod 

z území města Ostravy. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské 

Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských 

Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, 

Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, 

Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova.  

Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1996 a postupně plně nahradila zastaralé a 

již značně přetížené čistírny odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Byla 

navržena pro výhledový rok 2030. Koncepce čištění je založena na mechanicko-

biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s 

nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na 

odstředivkách a s automatizovaným systémem řízení technologických procesů.  

ÚČOV čistí odpadní vody:  

 od většiny obyvatelstva na území města Ostravy  

 z potravinářského průmyslu  

 z ostatního průmyslu po předčištění  

 koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma. 

Povoleno je dovážet a čistit tyto odpadní vody:  

 fenolová odpadní voda 

 odpadní voda s obsahem ustalovačů a vývojek 

 odpadní voda s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel s vodou  

 odpadní voda s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel  

 odpadní voda ze septiků a žump  

 průsaková odpadní voda ze skládek domovního odpadu a skládek nebezpečného 
odpadu  

 odpadní voda s obsahem kyselých mořících roztoků a odpadních kyselin  

 odpadní voda s obsahem chloridu železa 

 odpadní voda ze záchytných jímek parkovacích ploch 

 odpadní voda z výroby šamotu 
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 kyselé odpadní vody z výroben acetylénu. 

Odpadní vody mající charakter kalu nebo odpadní vody s velmi vysokou 
koncentrací znečištění jsou anaerobně stabilizovány ve vyhnívacích nádržích, jedná se o 
následující odpadní vody:  

 odpadní vody mající charakter kalu z domovních a jiných malých ČOV 

 odpadní voda z výroben masa a masných výrobků 

 odpadní voda z odlučovačů tuku  

 odpadní voda s obsahem kvasnic, ovocných, obilných nebo bramborových výpalků  

 odpadní voda z výroby sladu, škrobu, droždí a lihu  

 odpadní voda z úpravy a zpracování mléka 

 odpadní voda z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů 

 odpadní voda ze srážecích procesů mající charakter kalu 

 odpadní voda mající charakter kalu z čistíren průmyslových odpadních vod. 

Projektované parametry: 

Průtok Q 184 372 m3/den (v roce 2030 se předpokládá 254 666 m3/den) 

BSK5  38 331 kg/den (v roce 2030 se předpokládá 47 975 kg/den) 

CHSKCr  76 662 kg/den 

Ncelk  5 015 kg/den 

NH4
+  6 446 kg/den 

NL  32 665 kg/den 

Pcelk  1 596 kg/den 

 

Vyčištěná odpadní voda se vypouští do povrchového vodního toku Černý příkop 

v množství max. 2,6 m3/s. V době deště bude mechanicky vyčištěná voda přečerpávána 

v množství až 5,4 m3/s do řeky Odry a dešťové vody před ÚČOV ze sběrače „D“ v množství 

5,69 m3/s do Černého příkopu [14]. 
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Obrázek 3: Schéma ÚČOV. 

 

 

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace [14] 
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4.2 Přítok vody a předčištění 

Na ÚČOV je odpadní voda přiváděna dvěma stokami. 

a) Stoka „A“ DN 2200. Na ní je vybudována čerpací stanice (dále jen ČS) pro  

Qmin = 0,9 m3/s, Q24 = 1,1 m3/s a Qmax = 3,2 m3/s. Odpadní voda je předčištěna v 

lapáku písku (V = 13,5 m3) a na strojně stíraných hrubých česlích (průlina 60 mm). 

Dále je voda čerpána 4 čerpadly FLYGHT (výkon 1 čerpadla 1,04 m3/s) do 3 

výtlačných šachet potrubím DN 800 od každého čerpadla. Z výtlačných šachet 

odpadní voda gravitačně třemi potrubími. Potrubí DN 1400 a DN 1200 jsou 

zaústěna do odtokového žlabu ve strojovně vstupní ČS na přivaděči „D“. Třetí 

potrubí DN 800 je zaústěno do vypínací komory na sběrači „D“.  

b) Stoka „D“ DN 3000. Na ní je vybudována ČS pro Qmin = 1,39 m3/s, Q24 = 1,85 m3/s a 

Qmax = 4,8 m3/s. Odpadní voda je předčištěna v lapáku písku (V = 13,5 m3) a na 

strojně stíraných hrubých česlích (průlina 70 mm). Odpadní vody přitékající 

sběračem „D“ jsou přečerpávány do objektu jemných česlí na takovou úroveň, aby 

další průtok mechanickým čištěním byl gravitační. Čerpání zajišťují 4 šneková 

čerpadla (výkon jednoho čerpadla 1,6 m3/s). 

Ze vstupních ČS odtékají odpadní vody žlabem do objektu jemných česlí. Ty jsou 

vybudovány pro průtoky Q24 = 2,95 m3/s a Qdéšť = 8,0 m3/s. Odpadní vody jsou 

předčišťovány na 4 ks strojně stíraných česlích typu FONTÁNA (průlina 6 mm). Shrabky 

z česlí jsou shrnovány na pásový dopravník, kterým jsou dopraveny do lisu na shrabky.  

Odpadní vody za česlemi odtékají do dvou dvojic podélných provzdušňovaných 

lapáků písku. Velikost jedné dvojice je 2 x 3,6 x 39 m, plocha 280 m2, objem 758 m3. Pro 

průtok do Qmax = 3,2 m3/s je v provozu jedna dvojice, při vyšším průtoku obě. Zachycený 

písek z lapáků je těžen vzduchovými (mamutovými) čerpadly do jímky, odkud je drapákem 

těžen a odvážen na určenou skládku. Komory lapáků písku jsou provzdušňovány tlakovým 

vzduchem z 5 dmychadel, umístěných v objektu hrubého předčištění. Množství písku se 

pohybuje kolem 9,2 m3/den. 

4.3 Usazovací nádrže 

Z lapáku písku odpadní voda dále odtéká do provzdušňovaného rozdělovacího žlabu 

dvěma potrubími DN 1800 a pak do 4 usazovacích nádrží o průměru 40 m a hloubce u 

kraje 3,9 m. Objem jedné nádrže je 4892 m3. Plovoucí kal z hladiny nádrže je shrabován 

do jímek plovoucího kalu a z nich čerpán do jímek surového kalu a dále do vyhnívacích 

nádrží. Produkce kalu je cca 460 m3/d o sušině 4 %. 

Mechanicky vyčištěná odpadní voda z usazovacích nádrží odtéká do ČS mechanicky 

vyčištěných vod. Odtud lze čerpat tyto vody do 2,6 m3/s do aktivace a nad 2,6 m3/s do 

řeky Odry. V ČS je instalováno 9 ks vertikálních čerpadel (výkon jednoho čerpadla je  
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1,23 m3/s). Odpadní vody do aktivace jsou čerpány na takovou výšku, aby další průtok 

ÚČOV až do Černého příkopu byl gravitační. V případě potřeby lze všechny mechanicky 

vyčištěné odpadní vody (8 m3/s) přečerpávat do řek Odry. 

4.4 Aktivace a nitrifikace 

V aktivaci dochází k odbourávání uhlíkatého a dusíkatého znečištění. Bakterie, které 

tvoří aktivační směs, využijí uhlíkaté znečištění jako potravu. Dusíkaté znečištění přemění 

na dusitany a dusičnany a následně pak na plynný dusík, který volně vyprchá do 

atmosféry. 

Aktivační nádrže (AN) tvoří 3 samostatně provozovatelné koridory. Každý koridor 

tvoří 4 sekce o rozměrech 30 x 30 m s výškou vody 4,5 m. První a druhá část druhé sekce 

tvoří denitrifikaci (V = 14 840 m3), zbývající část druhé sekce, třetí a čtvrtá sekce tvoří 

nitrifikaci (V = 33 760 m3). V denitrifikaci je pouze míchání obsahu nádrže ponornými 

míchadly FLYGT. Nitrifikační sekce je osazena jemnobublinnými provzdušňovacími 

elementy (cca 20 000 ks). Přívod tlakového vzduchu z dmýchárny je dvěma samostatnými 

potrubími DN 800, která jsou vedena podélnými chodbami mezi AN. Z těchto rozvodů 

jsou napojeny jednotlivé koridory samostatnými trubkami s možností odstavení 

jednotlivých větví. V dmýchárně je instalováno 8 ks dmychadel. 6 velkých s výkonem 

jednoho 7080 m3/hod., jedno s frekvenčním měničem o výkonu 1020 m3/hod. a jedno 

dvourychlostní o výkonu 3740 / 6012 m3/hod. 

V prvních a třetích sekcích nitrifikace jsou nainstalovány kyslíkové sondy, které 

umožňují řídit provoz dmýchány pomocí mikroprocesorového systému. V  posledních 

sekcích nitrifikace jsou vestavěny šachty s mezidnem, v jehož otvoru jsou osazena  

ponorná vrtulová čerpadla FLYGT (výkon 0,77 m3/s). Přečerpaná aktivační směs z horní 

části této šachty odtéká tlakovým potrubím, vedeným nad podlahou v chodbě mezi 

koridory AN do přítoku prvních sekcí denitrifikace. Každý koridor AN má vlastní čerpadlo 

vnitřní cirkulace se samostatným výtlakem DN 900. Vnitřní recirkulace je kapacitně 

provedena na hodnotu 60 – 100 % Q24. 

Z přítokového žlabu na AN přepadají mechanicky vyčištěné odpadní vody spolu 

s vráceným kalem přes přepadovou hranu do prvních sekcí denitrifikace, do kterých je 

rovněž zaústěno potrubí vnitřní cirkulace aktivační směsi z poslední sekce nitrifikace. 

V přítokovém žlabu jsou mezi jednotlivými koridory AN osazeny stavidlové uzávěry, které 

umožní odstavení kteréhokoliv koridoru. Z posledních sekcí nitrifikace odtéká aktivační 

směs do odtokového žlabu a z něj do dosazovacích nádrží. 
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4.5 Dosazovací nádrže 

Aktivační směs odtéká z aktivace přes provzdušňovaný odtokový žlab do deseti 

kruhových dosazovacích nádrží (DOSA) o průměru 40 m, s výškou vody u obvodu nádrže 

3,9 m. Plocha hladiny jedné DOSA je 1149 m2 a objem 4892 m3. Vzduch pro 

provzdušňování rozdělovacího žlabu je dodáván 3 dmychadly (výkon jednoho  

827 m3/hod.). Usazený vracený kal ze dna DOSA je stírán do středových jímek, z nichž 

potrubím DN 500 odtéká přes měrné šachty do šnekových ČS vraceného kalu. Obě 

šnekové ČS vraceného kalu jsou vybudovány pro Q24, tj. 1,475 m3/s. Pro čerpání 

vraceného kalu do přítokového žlabu na AN jsou shodně v  obou šnekových ČS 2 ks 

šnekových čerpadel typu SCT (Q = 1,6 m3/s). Před šnekovými ČS vraceného kalu je 

v přítokové části jímka se 2 ks ponorných čerpadel 100 GFHU pro čerpání přebytečného 

kalu na usazovací nádrže. 

Odsazená vyčištěná odpadní voda odtéká z DOSA odtokovým žlabem přes měrné 

šachty a podzemním potrubím DN 2200 do recipientu Černý příkop. 

4.6 Kalové hospodářství 

Pro anaerobní stabilizaci surového kalu je vybudováno kalové hospodářství se třemi 

betonovými vyhnívacími nádržemi (VN) o průměru 20 m, výšce 21,6 m a objemu 3 x 6785 

m3 a s uskladňovací nádrží kalu průměru 20 m, výšce 21,6 m a objemu 6780 m3. Každá VN 

má samostatný velký a malý cirkulační okruh. Ve velkém cirkulačním okruhu jsou pak 

čerpadla 100 GFHU (výkon jednoho 22,5 dm3/s). Na potrubí malé cirkulace je navíc 

instalován dvouplášťový výměník tepla, který zajišťuje vyhřívání VN na teplotu 35 – 37 °C. 

Každou VN lze míchat plynem, který zajišťuje plynový kompresor o výkonu 169 m3/hod. 

V plynové kompresorovně jsou osazeny 2 plynové kompresory typu 1 SK 200 HP 

s příslušenstvím. 

Denní množství kalu se rovnoměrně denně čerpá do každé ze tří provozovaných VN. 

Každá VN je 8 hodin, v době čerpání surového kalu, promíchávána plynem a zbylých 16 

hodin cirkulačním čerpadlem velké cirkulace. Čerpadlo malé cirkulace je v  provozu trvale. 

Čerpání surového kalu do VN prodlužuje dobu zdržení kalu ve VN, zvyšuje stupeň 

odbourání organických látek a tím zlepšuje odvodňování na odstředivce.  

Pro akumulaci bioplynu, který vzniká ve VN, je vybudován plynojem SATTLER o 

objemu 2910 m3. Bioplyn je spalován v plynové kotelně a vzniklé teplo se používá pro 

vyhřívání VN a vytápění provozních objektů. Instalovány jsou 3 plynové kotle ČKD o 

celkovém výkonu cca. 3 MW. Dále je instalován jeden záložní kotel na propan o výkonu 

cca 1 MW. 
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Palivo plynové kotelny:  bioplyn (výhřevnost 23 MJ/m3) 

     propan (výhřevnost 92,9 MJ/kg) 

 Pro spálení nadbytečného plynu je instalováno 10 hořáků plynu o výkonu jednoho  

50 m3/hod. 

 Vyhnilý kal je z VN, resp. uskladňovací nádrže, přepouštěn do 2 ks zahušťovacích 

nádrží vyhnilého kalu (průměr 21 m, výška vody u obvodové stěny 3,6 m a objem  

1500 m3). Jako rezerva jsou instalovány ještě další dvě stejné zahušťovací nádrže.  

Zahuštěný vyhnilý kal ze zahušťovacích nádrží je čerpán do budovy odvodňovací stanice. 

Pro odvodňování jsou v budově odvodňovací stanice osazeny dvě dekantační odstředivky: 

a) FLOTTWEG typu Z 53-4/454 o výkonu 40 m3/hod. se sušinou  

4,5 – 6 %. Sušina kalového koláče se pohybuje od 32  2 %. Dávka 

polymerního flokulantu se pohybuje kolem 5 g/kg sušiny kalu. 

b) ALFA-LAVAL typu NX 5060 o výkonu 32 m3/hod. se sušinou 4 – 6 %. 

Dávka polymerního flokulantu se pohybuje kolem 6 g/kg sušiny 

kalu. 

Odstředěný kal je z odstředivek dopravován dopravníkem do zásobníku kalu, 

odkud je odvážen. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1  Návrh řešení a obecné požadavky studie  

5.1.1 Cíl a rozsah studie 

Cílem studie je vyhodnocení dopadů Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě na 

životní prostředí v souladu s požadavky norem ISO 14040 a ISO 14044. 

Rozsah studie je určen tak, že zahrnuje všechny vstupy a výstupy bezprostředně 

spojené s provozem ČOV. Není hodnocena těžba či výroba vstupních materiálů jako je 

vápno, chemické přísady apod. a nakládání s čistírenskými kaly a ostatními odpady, 

protože jejich vliv na životní prostředí působí mimo ÚČOV.  

Studie je určena pro diplomovou práci a pro interní potřebu  ÚČOV Ostrava. 

5.1.2 Funkce systému, funkční jednotka a referenční tok 

Funkce systému 

- čištění městských a průmyslových odpadních vod a snižování zátěže na životní 
prostředí 

 
Funkční jednotka 

- vyčištění 1000 m3 odpadních vod 
 
Referenční tok 

- 1000 m3 odpadních vod 

5.1.3 Hranice systému 

Hranice systému jsou navrženy tak, aby zahrnovaly pouze vstupy a výstupy 

bezprostředně související s provozem ČOV. Jsou znázorněny na Obrázek 4. Z důvodu 

zjednodušení nejsou znázorněny vnitřní toky. Jedná se o vrácený kal z aktivace (je 

regenerován a znovu použit do aktivace, nezregenerovaná část je obsažena ve výstupu 

kalu) a odpadní voda vznikající při zahušťování a odvodňování vyhnilého kalu, ta se vrací 

zpět až na lapák písku a prochází čistícím procesem spolu s  ostatními odpadními vodami.  

Elektrická energie a teplo vyrobené kogenerační jednotkou jsou plně využívány v  rámci 

provozu ČOV, proto také nejsou zahrnuty. 



 

 
 

 
Obrázek 4: Blokové schéma ČOV. 
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5.1.4 Požadavky na údaje 

Údaje, které obsahuje inventarizace, jsou poměrně nové, z  roku 2008. Technické 

parametry a data zahrnutá v popisu technologie jsou z let 1996 – 2008. V průběhu těchto 

let jistě došlo k některým změnám, ale nejsou natolik významné, aby ovlivnily výsledek 

studie. 

Co se týče geografického rozsahu, studie se zaměřuje na čištění vod v rámci České 

republiky. 

Technologii čištění odpadních vod je brána jako jeden celek, není rozdělena na 

jednotkové procesy.  

5.1.5 Předpoklady a omezení 

Nejdůležitější předpoklad je již uveden v předchozím odstavci. Proces čištění 

odpadních vod je brán jako jeden celek, tedy není rozdělen na jednotkové procesy a to 

především z důvodu nedostatečných informací o spotřebě elektrické energie pro tyto 

jednotlivé procesy. Alokace se provádět nebudou, to by mělo vliv na přesnost výsledků, 

protože by se jednalo pouze o přibližné odhady. 

Dále není započítáno množství kalů a odpadních vod dopravených z objektů mimo 

provoz ČOV, protože nejsou k dispozici potřebné údaje. 

Také není počítáno s výrobou strojního zařízení a jeho údržbou, dále s  výrobou 

vápna, koagulantů a flokulantů. Je předpokládáno, že elektrická energie, kterou je ÚČOV 

zásobena, je vyráběna spalováním fosilních paliv (hnědé uhlí) na území ČR.  

Nebudou hodnoceny vstupy, které tvoří méně než 5 % ze součtu všech vstupů, 

stejný předpoklad platí i pro výstupy. 

V kapitole 5.3 Hodnocení dopadů na životní prostředí budou hodnoceny tyto 

indikátory: spotřeba nerostných surovin, acidifikace, eutrofizace, sladkovodní ekotoxicita, 

globální oteplování, humánní toxicita, úbytek stratosférického ozónu, tvorba fotooxidantů 

a terestrická (suchozemská) ekotoxicita.  
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5.2 Inventarizace 

Během této fáze jsou získávána data o vstupech a výstupech a další informace 

související s životním cyklem. 

Data jsou získána od pracovníků ÚČOV formou výroční zprávy z  roku 2008 a dalších 

podkladů, ostatní potřebné údaje jsou vypočítány. 

Protože jako referenční tok bylo stanoveno 1000 m3 vody, budou se všechny údaje 

přepočítávat právě na tuto hodnotu. Tzn. kolik materiálu či energie vstoupí nebo vystoupí 

ze systému, přepočteno na 1000 m3. Nejdůležitější pro nás tedy bude průtok čistírnou, 

popř. průtok s odlehčením (viz Tabulka 3). V tabulce následující (Tabulka 4) jsou shrnuty 

vstupní a výstupní parametry odpadních vod. Výstupní parametry jsou přepočteny na 

průtok s odlehčením, tj. 30 887 160 m3/rok. 

Tabulka 3: Hodnota průtoku a průtoku s odlehčením za rok 2008. 

 
Hodnota Jednotka 

Průtok  32 042 240 m
3
/rok 

Průtok s odlehčením - odtok z ČOV 30 887 160 m
3
/rok 

 
 

Tabulka 4: Vstupní a výstupní parametry odpadní vody. 

  

Vstupy a výstupy vztažené na jeden rok 
Vstupy a výstupy vztažené na 

referenční tok (1000 m
3
) 

Vstupy a výstupy Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Jakost vody 
na vstupu - 

nátok na 
ČOV 

CHSK 13 994 829 kg/rok 1 000,00 kg/1000 m
3 
odp. vod 

BSK 6 543 367 kg/rok 467,56 kg/1000 m
3
 odp. vod 

NL 10 482 596 kg/rok 749,03 kg/1000 m
3
 odp. vod 

N-NH4 1 136 399 kg/rok 81,20 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Nc 1 600 727 kg/rok 114,38 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Pc 205 531 kg/rok 14,69 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Jakost vody 
na výstupu - 
odtok z ČOV 

CHSK 1 240 825 kg/rok 189,63 kg/1000 m
3
 odp. vod 

BSK 153 410 kg/rok 23,45 kg/1000 m
3
 odp. vod 

NL 499 745 kg/rok 76,37 kg/1000 m
3
 odp. vod 

N-NH4 15 832 kg/rok 2,42 kg/1000 m
3
 odp. vod 

N-anorg 230 545 kg/rok 35,23 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Nc 313 105 kg/rok 47,85 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Pc 11 752 kg/rok 1,80 kg/1000 m
3
 odp. vod 

 
  

Další velmi důležitou hodnotou bude spotřeba elektrické energie, jejíž podíl ve 

spotřebě ostatních surovin je převažující (viz Tabulka 5). Pro tuto studii to bude stěžejní 

hodnota, protože ČOV používá elektrickou energii téměř ve všech stupních čištění na 
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pohon strojů, čerpadel, dmychadel atd. Proto bude mít spotřeba elektrické energie 

poměrně velký dopad na životní prostředí. 

Tabulka 5: Spotřeba elektrické energie za rok 2008. 

Vstup vztažený na jeden rok Hodnota vztažená na referenční tok (1000 m
3
) 

  Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Spotřeba el. energie 12 546 104 kWh/rok 391,54 kWh/1000 m
3
 odpadních vod 

 

 Co se týče pohonných hmot, bude se počítat jejich spotřeba pouze v rámci areálu 

čistírny. Údaje nezahrnují dopravu kalů mimo ÚČOV, dopravu odpadních vod z jiných 

čistíren a objektů a další dopravu, která se uskutečňuje mimo areál (Tabulka 6). 

 Množství nafty bylo uvedeno v litrech, pomocí hustoty se hodnota převedla na 

hmotnost v kilogramech. 

nafta = 0,84 kg.dm-3 

Vnafta = 0,23 dm3 (vztaženo na referenční tok) 

𝑚 = 𝑉 .𝜌 = 0,23 . 0,84 = 0,1932 𝑘𝑔 

Tabulka 6: Spotřeba pohonných hmot v areálu ÚČOV. 

 

 Mezi chemikálie používané při čištění odpadních vod patří koagulanty, flokulanty a 

vápno. Na ÚČOV se používají konkrétně tyto: 

- flokulant Praestol 852 BC - kopolymer akrylamidu a kationického derivátu kys. 

akrylové 

- koagulant PIX 113 - 41% vodný roztok síranu železitého 

- koagulant PIX XL 2A - směs síranu železitého a síranu hlinitého + organické 

pryskyřice 

- vápno – oxid vápenatý CaO 

Flokulant se používá při zahušťování vyhnilého kalu. Koagulanty se dávkují do 

aktivace. Koagulant PIX XL 2A se používá z důvodu prevence proti pěnění v aktivaci (pro 

zamezení množení vláknitých bakterií) v zimních měsících – zpravidla od listopadu do 

března a PIX 113 se používá ve zbývajícím období. Vápno slouží k hygienizaci vyhnilého 

kalu. 

  

Vstup vztažený na jeden rok 
Vstup vztažený na referenční tok 

(1000 m
3
) 

Vstup Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Pohonné 
hmoty 

Nafta 7 419 litr/rok 0,1932 kg/1000 m
3
 odp. vody 
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V následující tabulce (Tabulka 7) jsou uvedeny vstupy těchto chemikálií do systému a 

dále také spotřeba pitné vody. Ta se používá především pro přípravu flokulantu. 

Tabulka 7: Spotřeba pitné vody a chemikálií. 

  

Vstupy vztažené na jeden rok 
Vstupy vztažené na referenční 

tok (1000 m
3
) 

Vstupy Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Spotřeba 
vody 

Pitná voda 21 000 m3/rok 0,66 m
3
/1000 m

3
 odp. vod 

Suroviny 

Flokulant Praestol 852 BC 35 000 kg/rok 1,13 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Koagulant PIX 113  700 000 kg/rok 22,66 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Koagulant PIX XL 2A  800 000 kg/rok 25,90 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Vápno 539 706 kg/rok 16,84 kg/1000 m
3
 odp. vod 

 

 Odpady, které při čištění vody vznikají, jsou tuhého charakteru a patří sem shrabky 

z česlí, odpady z lapáku písku a kal z čištění odpadních vod. Množství kalu je v poměru 

k jiným odpadům mnohem vyšší. K nakládání s odpady však dochází až mimo areál ÚČOV , 

proto se hodnocení jejich dopadů neprovádí.  

Tabulka 8: Odpady vznikající při čištění odpadních vod. 

 

 Posledními výstupy, které se berou v úvahu, jsou emise z kogenerační jednotky a 

z plynových kotlů. Ve srovnání s ostatními výstupy jsou jejich hodnoty velmi malé (méně 

než 5 %), proto se v hodnocení dopadů nebudou uvažovat (viz Tabulka 9). 

 

 

 

 

 

 

  

Výstupy vztažené na jeden rok 
Výstupy vztažené na referenční 

tok (1000 m
3
) 

Výstupy Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Odpady 

Shrabky z česlí 161,92 t/rok 5,05 kg/1000 m3 odp. vod 

Odpady z lapáku písku 879,77 t/rok 27,46 kg/1000 m3 odp. vod 

Kal z čištění komunálních 
odpadních vod 

7196,08 t/rok 224,58 kg/1000 m3 odp. vod 
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Tabulka 9: Emise do ovzduší. 

  

Výstupy vztažené na jeden rok 
Výstupy vztažené na referenční tok 

(1000 m
3
) 

Výstupy Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

Emise do 
ovzduší - 

kogenerační 
jednotka 

SO2 0,169 t/rok 0,005 kg/1000 m
3
 odp. vod 

NOX 1,991 t/rok 0,062 kg/1000 m
3
 odp. vod 

CO 4,797 t/rok 0,15 kg/1000 m
3
 odp. vod 

TZL (PM10) 0,02 t/rok 0,0006 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Uhlovodíky 0,063 t/rok 0,002 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Emise do 
ovzduší - 
plynové 

kotle 

SO2 0,085 t/rok 0,003 kg/1000 m
3
 odp. vod 

NOX 0,179 t/rok 0,006 kg/1000 m
3
 odp. vod 

CO 0,048 t/rok 0,001 kg/1000 m
3
 odp. vod 

TZL (PM10) 0,014 t/rok 0,0004 kg/1000 m
3
 odp. vod 

Uhlovodíky 0,046 t/rok 0,001 kg/1000 m
3
 odp. vod 

 

 V dalších dvou tabulkách (Tabulka 10 a Tabulka 11) jsou uvedeny vstupy a výstupy 

v procentuálních podílech. 

Tabulka 10: Procentuální podíl jednotlivých vstupů na celkovém vstupu. 

  

Vstupy 
Vstupy vztažené na 

referenční tok [kg/1000m
3
 

odp. vod] 

Podíl na 
celkovém 

vstupu [%] 

Energie Spotřeba el. energie 391,54 85,3100 

Spotřeba vody Pitná voda 0,66 0,1438 
Pohonné 

hmoty 
Pohonné hmoty - nafta 0,19 0,0504 

Suroviny 

flokulant Praestol 852 BC 1,13 0,2462 

koagulant PIX 113  22,66 4,9372 

koagulant PIX XL 2A  25,90 5,6432 

vápno 16,84 3,6692 
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Tabulka 11: Procentuální podíl jednotlivých výstupů na celkovém výstupu. 

  

Výstupy 
Výstupy vztažené na 

referenční tok [kg/1000m
3
 

odp.vod] 

Podíl na 
celkovém 

výstupu [%] 

Odpady 

Shrabky z česlí 5,05 1,9625 

Odpady z lapáku písku 27,46 10,6715 

Čistírenské kaly 224,58 87,2762 

Emise do 
ovzduší - 

kogenerační 
jednotka 

SO2 0,0050 0,0019 

NOX 0,0620 0,0241 

CO 0,1500 0,0583 

TZL (PM10) 0,0006 0,0002 

Uhlovodíky 0,0020 0,0008 

Emise do 
ovzduší - 

plynové kotle 

SO2 0,0030 0,0012 

NOX 0,0060 0,0023 

CO 0,0010 0,0004 

TZL (PM10) 0,0004 0,0002 

Uhlovodíky 0,0010 0,0004 
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5.3 Hodnocení dopadů na životní prostředí (LCIA) 

V této kapitole jsou shrnuty všechny výstupy z charakterizačního modelu CML 2001 

pro technologii ČOV. Jsou zde uvedeny jak charakterizované, tak i normalizované údaje. 

Normalizované údaje nám slouží k porovnání výsledků jednotlivých kategorií dopad mezi 

sebou, to znamená, že můžeme určit, která kategorie dopadu je životním cyklem čistírny 

zasažena nejvíce. 

5.3.1 Vliv výroby elektrické energie na životní prostředí  

Spotřeba elektrická energie při čištění odpadních vod je nejvýraznější položka, 

takže bude mít největší vliv na životní prostředí. V Tabulka 12 je uveden seznam kategorií 

dopadů na životní prostředí a ke každé kategorii je přiřazena hodnota. Tato hodnota je 

přepočtena vždy jen na jednu jednotku (indikátor), která charakterizuje danou kategorii. 

Například pro globální oteplování je indikátorem ekvivalent CO2 (CO2-Equiv.), který v sobě 

obsahuje emise všech plynů, které se na globálním oteplování podílejí. Z Graf 2 je patrné, 

že právě globální oteplování má největší hodnotu, dále je to humánní toxicita a 

acidifikace. 

Tabulka 12: Charakterizace životního cyklu – výroba elektrické energie. 

Kategorie dopadu Vztaženo na 391,54 kWh Jednotka 

ADP Abiotické suroviny 0,451654556 [kg Sb-Equiv.] 

AP Acidifikace 2,036866996 [kg SO2-Equiv.] 

EP Eutrofizace 0,029712919 [kg Phosphate-Equiv.] 

FAETP Ekotoxicita sladkovodní 0,111085743 [kg DCB-Equiv.] 

GWP Globální oteplování 87,27172603 [kg CO2-Equiv.] 

HTTP Humánní toxicita 7,653109301 [kg DCB-Equiv.] 

ODP Úbytek stratosférického ozónu 1,12256E-05 [kg R11-Equiv.] 

POCP Tvorba fotooxidantů 0,100442472 [kg Ethene-Equiv.] 

TETP Ekotoxicita terestrická 0,201502741 [kg DCB-Equiv.] 
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Graf 2: Charakterizace životního cyklu – výroba elektrické energie. 

 

 

Z charakterizace vyplývá, jaký podíl mají jednotlivé kategorie dopadu. 

Charakterizované hodnoty však nelze porovnávat mezi sebou. Tento problém řeší 

normalizace. Výsledek charakterizace se podělí referenční hodnotou, která udává dopad 

dané kategorie pro celou planetu. Normalizovaná hodnota udává, kolika procenty se 

podílí vyčištění 1000 m3 vody např. na celosvětovém globálním oteplování. Pak lze mezi 

sebou jednotlivé kategorie dopadu porovnat.  

 Po provedení normalizace se ukázalo, že největší dopad není globální oteplování, 

nýbrž acidifikace, spotřeba nerostných surovin a až na třetím místě je globální oteplování. 

Výsledky jsou opět zpracovány ve formě tabulky a grafu (viz Tabulka 13 a Graf 3). 
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Tabulka 13: Normalizovaný výsledek indikátoru účinku kategorie dopadu – výroba el. energie. 

  Kategorie dopadu Normalizovaný výsledek 

ADP Abiotické suroviny 3,01103E-11 

AP Acidifikace 7,54395E-11 

EP Eutrofizace 2,47608E-12 

FAETP Ekotoxicita sladkovodní 2,22171E-13 

GWP Globální oteplování 1,81816E-11 

HTTP Humánní toxicita 1,00699E-12 

ODP Úbytek stratosférického ozónu 1,35248E-13 

POCP Tvorba fotooxidantů 1,22491E-11 

TETP Ekotoxicita terestrická 4,28729E-12 

 

Graf 3: Normalizovaný výsledek indikátoru účinku kategorie dopadu – výroba el. energie.
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5.3.2 Vliv výroby motorové nafty na životní prostředí  

Motorovou naftu používají vozidla pohybující se v areálu ČOV. Podle 

charakterizace má výroba motorové nafty největší vliv na globální oteplování, humánní 

toxicitu a spotřebu nerostných surovin (viz Tabulka 14 a Graf 4). 

Tabulka 14: Charakterizace životního cyklu – výroba motorové nafty. 

Kategorie dopadu Vztaženo na 0,1932 kg nafty Jednotka 

ADP Abiotické suroviny 0,0046636 [kg Sb-Equiv.] 

AP Acidifikace 0,00046201 [kg SO2-Equiv.] 

EP Eutrofizace 3,2565E-05 [kg Phosphate-Equiv.] 

FAETP Ekotoxicita sladkovodní 0,000776653 [kg DCB-Equiv.] 

GWP Globální oteplování 0,074879632 [kg CO2-Equiv.] 

HTTP Humánní toxicita 0,007670218 [kg DCB-Equiv.] 

ODP Úbytek stratosférického ozónu 1,31201E-09 [kg R11-Equiv.] 

POCP Tvorba fotooxidantů 6,82396E-05 [kg Ethene-Equiv.] 

TETP Ekotoxicita terestrická 0,000346111 [kg DCB-Equiv.] 

 

Graf 4: Charakterizace životního cyklu – výroba motorové nafty. 
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Po provedení normalizace však bylo zjištěno, že v  porovnání s ostatními vlivy má 

výroba nafty největší dopad na spotřebu nerostných surovin, potom na acidifikaci a 

globální oteplování (viz Tabulka 15 a Graf 5). Pokud porovnáme spotřebu nerostných 

surovin na výrobu elektrické energie a spotřebu na výrobu nafty, tak při výrobě elektrické 

energie je spotřebováno 100krát více surovin než při výrobě nafty.  

Tabulka 15: Normalizovaný výsledek indikátoru účinku kategorie dopadu – výroba nafty. 

  Kategorie dopadu Normalizovaný výsledek 

ADP Abiotické suroviny 3,10907E-13 

AP Acidifikace 1,71115E-14 

EP Eutrofizace 2,71375E-15 

FAETP Ekotoxicita sladkovodní 1,55331E-15 

GWP Globální oteplování 1,55999E-14 

HTTP Humánní toxicita 1,00924E-15 

ODP Úbytek stratosférického ozónu 1,58073E-17 

POCP Tvorba fotooxidantů 8,32191E-15 

TETP Ekotoxicita terestrická 7,36407E-15 

 

Graf 5: Normalizovaný výsledek indikátoru účinku kategorie dopadu – výroba nafty. 
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5.4 Interpretace výsledků 

Do inventarizace sledovaného systému byly započítány tyto vstupy a výstupy: 

- spotřeba elektrické energie 

- spotřeba pitné vody 

- spotřeba pohonných hmot 

- spotřeba surovin 

- produkce odpadů 

- emise do ovzduší. 

5.4.1 Interpretace výsledků – spotřeba elektrické energie 

 Patří sem veškerá elektrická energie, která slouží k provozu čerpadel odpadních 

vod a kalů, dmychadel, lapáku písku, stírání jemných a hrubých česlí, dále k provozu 

aktivačních, usazovacích a dosazovacích nádrží, zahušťování a odvodňování vyhnilého kalu 

a provozu administrativních budov. 

 Elektrická energie tvoří 85,31 % ze součtu všech vstupů do systému, což je 

podstatná hodnota. Největší podíl elektrické energie spotřebuje provoz aktivace  

(cca 35 %). Ve vyhodnocení dopadů na životní prostředí se počítá s elektrickou energií 

vyrobenou ze spalování fosilních paliv na území ČR.  

 Největším dopadem výroby elektrické energie na životní prostředí je acidifikace, ze 

součtu všech dopadů zaujímá 52,35 %, dále spotřeba nerostných surovin (20,89 %) a 

globální oteplování (12,62 %). Výsledky jsou shrnuty v Tabulka 13 a Graf 3. 

5.4.2 Interpretace výsledků – spotřeba pitné vody 

 Pitná voda se v čistírně odpadních vod používá k přípravě flokulantu, který je 

dodáván ve formě prášku. Smísením s vodou lze připravit roztok požadované 

koncentrace. Dále slouží k osobní spotřebě zaměstnanců čistírny. 

 Podíl spotřeby pitné vody tvoří pouze 0,14 % z celkového součtu vstupů, což je 

méně než 5 %, proto se vyhodnocení dopadů pro tento vstup neprovádělo.  

5.4.3 Interpretace výsledků – spotřeba pohonných hmot 

 Do spotřeby pohonných hmot je započítána spotřeba nafty motorovými vozidly, 

pohybující se v rámci areálu ČOV. 
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 Podíl spotřeby nafty vůči ostatním vstupům tvoří 0,05 %, což je sice opět méně než 

5 %, ale hodnocení dopadů jsem provedla. Je to z toho důvodu, že jsem měla k dispozici 

potřebná data a toto vyhodnocení již bylo provedeno v jiné studii [15]. 

 Nejvýznamnějším dopadem výroby motorové nafty na životní prostředí je 

spotřeba nerostných surovin, ze součtu všech dopadů zaujímá 85,27 %, dále acidifikace 

(4,69 %) a globální oteplování (4,28 %). Výsledky jsou shrnuty v Tabulka 15 a Graf 5. 

5.4.4 Interpretace výsledků – spotřeba surovin 

Suroviny, které se používají v ČOV, jsou flokulant, koagulanty a vápno. Flokulant 

(Praestol 852 BC - kopolymer akrylamidu a kationického derivátu kys. akrylové) se používá 

při zahušťování vyhnilého kalu. Koagulanty (PIX 113 - 41% vodný roztok síranu železitého 

a PIX XL 2A - směs síranu železitého a síranu hlinitého + organické pryskyřice) se dávkují 

do aktivace. PIX XL 2A se používá z důvodu prevence proti pěnění v aktivaci (pro zamezení 

množení vláknitých bakterií) v zimních měsících – zpravidla od listopadu do března a PIX 

113 se používá ve zbývajícím období. Vápno slouží k hygienizaci vyhnilého kalu. 

Flokulant tvoří asi 0,25 % z celkového množství vstupů, takže opět se u něj nebudou 

hodnotit dopady. Koagulanty tvoří 4,94 % a 5,64 % ze vstupů, vápno 3,67 %. Tyto hodnoty 

jsou již významnější a hodnocení dopadů by se zde mělo provést. Při řešení jsem však 

narazila na skutečnost, že databáze v GaBi neobsahuje k těmto surovinám data. Pokusila 

jsem se provést hodnocení alespoň orientačně na základě již provedené studie *3+, kde byl 

výsledek takový, že spotřeba chemických surovin se podílí na dopadech na životní 

prostředí zhruba stejnou měrou jako výroba elektrické energie, i když pravděpodobně 

v jiných indikátorech. Podle jiné studie [5] má spotřeba chemických surovin největší 

dopad na lidské zdraví (humánní toxicita), poškozování ozonové vrstvy a tvorbu 

fotooxidantů. 

Tato situace může být podnětem k dalšímu rozšíření této práce (např. práce 

disertační), kde se může provést dílčí LCA na výrobu a používání těchto surovin.  

5.4.5 Interpretace výsledků – produkce odpadů 

Odpady produkované sledovaným systémem jsou shrabky z  česlí (cca 2 % 

z výstupů), odpady z lapáku písku (10,67 %) a čistírenské kaly (87,28 %). U těchto odpadů 

není provedeno hodnocení dopadů, protože jsou z  místa vzniku odváženy mimo areál 

ČOV. Shrabky z česlí a odpady z lapáku písku jsou skládkovány na skládce k tomu určené, 

u čistírenských kalů není znám způsob jejich dalšího zpracování. Výše uvedené odpady 

mají nepochybně vliv na životní prostředí (co se týče kalů, tak vliv je zcela zásadní), tyto 

vlivy však působí jinde, mimo areál ČOV. 
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5.4.6 Interpretace výsledků – emise do ovzduší 

Emise do ovzduší produkují plynové kotle a kogenerační jednotka. Množství emisí 

je pravidelně měřeno, jsou sledovány tyto látky: SO2, NOx, CO, TZL (PM10) a CxHy. Jejich 

množství se pohybuje od 2.10-4 % do 6.10-2 % (nevýznamnější jsou emise CO a NOx), viz 

Tabulka 11. Tato množství jsou hluboko pod hranicí 5 %, hodnocení dopadů se tedy 

neprovádí. 
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6 ZÁVĚR 

Podle zjištěných výsledků má činnost ÚČOV největší dopad na spotřebu 

nerostných surovin. Když půjdeme do důsledků, s těžbou nerostných surovin je spojena 

devastace krajiny, zábor půdy, znečištění okolí provozem těžebních strojů a dalších 

dopravních prostředků, to může mít samozřejmě vliv i na lokální vyhynutí některých 

druhů organizmů, čímž se může narušit potravní řetězec. Při zpracování a úpravě 

vytěžených surovin jsou používány různé chemické látky. S tím je spjato riziko úniku 

těchto látek do jedné či více složek životního prostředí a může být ohroženo nejen zdraví 

ekosystému, ale i lidí. Pochopitelně i výroba těchto chemikálií může mít negativní dopady 

na životní prostředí. 

Druhým největším vlivem, který může nastat, je acidifikace. Acidifikace je uvolnění 

H+ iontů do půdy, čímž se zvýší její pH (kyselost) a to opět může mít negativní vliv na 

organismy, které jsou s půdou ve styku, a především na vegetaci. Acidifikace může ovlivnit 

biodiverzitu. 

Třetí největší vliv má čištění odpadních vod na globální oteplování. Důsledky 

tohoto jevu jsou v posledních letech hodně diskutované. Především je to změna klimatu 

vlivem tání ledovců, zvyšování hladiny oceánů, nevypočitatelné změny počasí, rozšiřování 

pouští a úbytek rozlohy deštných pralesů. 

Aby se snížily vlivy provozu ČOV na životní prostředí, je možné uskutečnit několik 

opatření, popsaných níže: 

1. Snižovat energetické zatížení čistírenských technologií – instalovat zařízení 

s nižší spotřebou elektrické energie.  

2. Dle technických možností zvýšit výrobu vlastní elektrické energie 

v kogeneračních jednotkách. 

3. Za účelem zjištění energetické náročnosti jednotlivých procesů v  rámci ČOV se 

zabývat postupy alokace pro ČOV (obecně) a pomocí hodnocení dopadů určit, 

který proces v rámci ČOV je energeticky nejnáročnější.  

4. Zabývat se výrobními postupy a inventarizací pro suroviny, používané při 

provozu ČOV a stanovit jejich vliv na životní prostředí. 

Tato práce je podkladem k řešení problematiky čištění odpadních vod obecně. Je 

možno zpracovat hodnocení dopadů pro chemické látky používané v ČOV (koagulanty, 

flokulanty, vápno) a hodnocení dopadů pro vznikající odpady, což jsou odpady z lapáku 

písku a z česlí a především čistírenské kaly. U odpadů je podstatný způsob jejich 

zneškodnění či zpracování. Je možné také porovnat různé způsoby úpravy a následného 

využití kalů, např. využití v zemědělství, spalování atd. 
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