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Anotace 
V předložené práci je popsáno vzorkování odpadních vod ve společnosti 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. včetně možnosti využití řízení biologické části 
ČOV Vsetín pomocí moderních kontinuálních analyzátorů. V první části je 
vysvětlena základní metodika vzorkování odpadních vod. Následuje popis 
vzorkovací činnosti u společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která je 
zaměřena na kontrolu odpadních vod na základě legislativních povinností v 
průběhu stokování a na výstupu z ČOV. Zde je i začleněn přehled používaných 
automatických vzorkovačů. V další části jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé 
dílčí aplikace nového řízení biologické části ČOV Vsetín s podrobným popisem 
řídících sond a kontinuálních analyzátorů, které by měly být pro tento nový a 
moderní způsob řízení použity. V závěru práce je zhodnocení přínosu řízení 
prostřednictvím nových procesních sond a analyzátorů v technologii čištění 
odpadních vod.   
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Summary 
This presentation describes sampling of waste water in the company  Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s. including chance using control biological part of Waste 
water of treatment plant (WWTP) Vsetín with modern continual analyzers. In the 
first part there is an explanation of the basic methods sampling waste water. The 
follow part describes sampling of waste water in the company Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., which is controled  on the bases legislation duty. In this 
part is review automatical samplers. Further there is a processing and explanation 
of some particular of new aplication controling biological part of WWTP Vsetín with 
controling analyzers. In resume part is appraisal  gains controling process with 
new sonds and analyzers in technology cleaning of waste water. 
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Seznam zkratek: 
 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ZCHR -  základní chemický rozbor 

OV -  odpadní voda 

VaK Vsetín -  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  

EO -  populační ekvivalent 

CHSKcr -  chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

BSK5 -  biologická spotřeba kyslíku 

H2S -  sulfan 

NL -  nerozpuštěné látky 

RL -  rozpuštěné látky 

RAS -  rozpuštěné anorganické soli 

AOX - adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

VHR - vodoprávní rozhodnutí (povolení k nakládání s vodami) 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

SPP - standardní pracovní postup 

NV - nařízení vlády 

Sb. -  sbírka zákonů 

Ncelk -                        dusík celkový 

Pcelk -                 fosfor celkový 

Ds -                   anoxický selektor 

D/N -                 alternativní reaktor 

N -                     nitrifikace 

IR -                    interní recirkulace 

VK -                   vratný kal 

DN -                   dosazovací nádrž 

MaR -                 měření a regulace 
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1 Úvod 

      Odpadní voda je jedním z hlavních odpadních produktů naší společnosti. Aby 
bylo možné zařídit její návrat do přirozeného cyklu bez negativního vlivu na životní 
prostředí, jsou průmyslové společnosti a komunální celky, jakožto producenti 
odpadních vod, povinni vyhovět určitým minimálním požadavkům.  

Provozovatelé kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod jsou nyní povinni sami 
sledovat veškeré vstupy do svých stávajících zařízení. Na provozovatele 
kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod tak byly přeneseny kontrolní úkoly 
vodohospodářského dozoru, které kladou vysoké požadavky zejména na odběry 
vzorků a měření průtoků. 

Pro nepřímé znečišťovatele při tom je v sázce dodržení odsouhlasených nebo 
povolených množství odpadních vod, mezních hodnot a zatížení, zatímco 
provozovatelům čistíren odpadních vod jde o zajištění bezpečného provozu 
čistíren, dodržení mezních hodnot čistírenského kalu, ale také o dodržení 
vlastních závazně stanovených povolených hodnot na odtoku.  

Zákony a příslušná prováděcí ustanovení představují daný rámec podmínek, který 
provozovatel nebo znečišťovatel vody nesmí překročit. Mnohá zákonem 
předepsaná měření parametrů a jejich mezních hodnot lze dnes měřit kontinuálně. 
Odběr vzorků zde má v první řadě úlohu zajišťování důkazů. Ovšem ne vždy lze 
zabezpečit spolehlivé kontinuální měření všech parametrů. Zde pak musí odběr 
vzorků navíc plnit úlohu jakéhosi pomocného dozoru pro dosud nedokonalou 
měřící techniku.   

Přesně sledovat limitní hodnoty a ekonomicky kontrolovat procesy úpravy 
odpadních vod lze však pouze pomocí přesné a spolehlivé analýzy. Výsledkem 
práce laboratoře je číselný výsledek chemické analýzy s údaji o použité metodě, 
její přesnosti, mezi detekce apod. Abychom mohli správně a dobře využít hodnotu 
stanovenou v laboratoři, podle níž pak následně popisujeme určitou situaci ve 
sledované oblasti, pokud potřebujeme vytvořit nějakou prognózu nebo navrhnout 
konkrétní opatření či technické řešení, musíme přesně vědět, co vše se odehrálo 
s analyzovaným vzorkem před vlastním stanovením. Tím se myslí především 
reprezentativnost místa odběru vzorků pro danou oblast, vhodnost způsobu 
odběru pro předpokládaná laboratorní stanovení, způsob uchovávání a transportu 
vzorků do laboratoře a v laboratoři před analýzou a také zjištění dalších 
charakteristik prostředí, které má vzorek reprezentovat. Specializace laboratoří a 
zavádění dokonalejších a nákladnějších laboratorních metodik kladou na správnou 
volbu a provedení vzorkovacích technik a na všechna další působení na vzorek 
stále vyšší požadavky. 

Cílem této bakalá řské práce je podchycení trend ů v oblasti vzorkování, 
vhodnost užití a výb ěr z nových moderních vzorkova čů a doporu čení pro 
jejich aplikaci vodárenské spole čnosti, jakož i vytvoření ucelenějšího a 
obsáhlejšího materiálu, kterého je možné použít např. při pravidelném školení 
pracovníků odebírajících vzorky (vzorkovací skupina společnosti). 
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2 Teoretická část  

      Proces získávání informací o kvalitě odpadních vod má přinejmenším tři 
základní složky, bez kterých nemůže být zjištěno žádné věrohodné číslo. Je to 
vzorkování, analýza vzorků a zpracování, hodnocení a publikace výsledků. 
Uvedené činnosti mají všecky stejný význam, ovšem v jednom ohledu má 
vzorkování zcela jedinečné postavení. Činnosti navazující na vzorkování a terénní 
měření, tj. analýza vzorků, primární zpracování výsledků a následující další 
zpracování, jsou do značné míry opakovatelné, případně jednou už získané 
vzorky mohou být dodatečně znovu zpracovány, a to dokonce i modernějšími 
postupy někdy v budoucnosti. To ovšem zásadně neplatí pro vzorkování a terénní 
práce. Ty musí být provedeny v určitém reálném čase a místě a jsou 
neopakovatelné.  Tím se nároky kladené na vzorkování podstatně zvyšují, včetně 
dokumentace a dokladování reprezentativnosti vzorků. Vyhodnocení výsledků lze 
podle základních dat rovněž provést kdykoliv, i v budoucnosti, ovšem zase jen 
v případě, že obstojí dokumentace vzorkování.  

Posuzujeme-li dnešní měřící techniku, která je schopna měřit s velkou přesností, 
snadno odhalíme rozhodující úlohu odběru vzorků, při nichž mohou snadno 
vznikat chyby řádově 50% a více. Tyto chyby se pak následně táhnou celým 
řetězcem měření.  

Vzorkování jako proces sestává ze dvou celků: 

• Vlastní provedení vzorkovacích prací, zahrnující konkrétní odběry vzorků, 
úpravy vzorků v terénu, transport a další činnosti až po dodání vzorků 
k analýzám. Sem patří také vypracování standardních pracovních postupů. 
Tyto musí odpovídat požadavkům navazujících analytických prací. 

• Strategie vzorkování, zahrnující práce mimo terén: plánování, volbu 
postupů, přípravu vzorkovacích programů, kontrolu a řízení kvality práce 
apod. Strategie jsou vždy primárně orientovány na splnění účelu 
příslušného projektu a odpovídají technickým možnostem projektu. [1] 

Tato část obsahuje podrobné údaje o vzorkování splaškových a průmyslových 
odpadních vod, návrhy vzorkovacích programů a způsoby odběru vzorků. 
Předmětem jsou všechny druhy odpadních vod, tj. průmyslové odpadní vody, 
surové i vyčištěné splašky. 

 

2.1 Základní normy pro vzorkování odpadních vod 

       ČSN EN ISO 5667-1 – Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro 
způsoby odběru vzorků – obecná hlediska při tvorbě programu vzorkování, výběru 
míst odběru, typy odběru a k čemu jsou vhodné, odběrová zařízení, typy 
vzorkovnic, možnosti kontaminace a její kontroly. 

ČSN EN ISO 5667-3 – Návod pro konzervaci vzorku a manipulaci s nimi – 
příprava vzorkovnic, předběžná úprava vzorků, chemikálie a činidla pro 
konzervaci, značení, doprava a příjem vzorků, tabulka způsobů konzervace pro 
různé ukazatele jakosti vody. 
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ČSN EN ISO 5667-10 – Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod – konkrétnější 
údaje o typech vzorkovnic a vzorkovacích zařízeních pro vzorkování odpadních 
vod, odběry z kanálů a šachet, vzorce pro výpočet odběrových dnů podle počtů za 
rok, prosté a směsné vzorky. 

ČSN EN ISO 5667-14 – Pokyny k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod a 
manipulace s nimi – schémata replikátních vzorků, typy vzorků pro terénní slepá 
stanovení, vedení regulačních diagramů. 

TNV 75 7315 – Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou – souhrn 
požadavků na legislativní úpravy OV s praktickými pokyny – namísto cezení přímo 
sací koš umožňujícím průchod jen částicím >1mm, homogenizace vzorku před 
dělením vzorku, kdy není vhodné odebírat směsné vzorky, příprava vzorků 
v laboratoři, manipulace se vzorky s nemísitelnou fází, s pěnou nebo emulzí, 
způsoby konzervace, shodnost pro ukazatele ZCHR na přítocích a odtocích ČOV.  

 

2.2 Základní pojmy z oblasti odb ěru vzork ů 

       V následujícím textu jsou použity termíny a definice vycházející především 
z normy ČSN  01 5110 – Vzorkování materiálů. 
 
Validace  je proces ujištění, že analytická metoda nebo postup jsou vhodné pro 
zamýšlený účel. Validace metody zjišťuje pomocí laboratorní studie, že metoda 
splňuje požadavky pro zamýšlené analytické použití. [12] 

Standardní pracovní postup (SPP)  je písemný návod, který detailně popisuje 
provádění určité činnosti (např. provedení laboratorní zkoušky, postup 
homogenizace vzorku, odběr vzorku apod.).  Slouží především pracovníkům, kteří 
provádějí danou činnost. Může být předmětem kontroly objednatele prací. Často 
vychází z platných norem a předpisů. [12] 

Plánem odb ěru vzork ů se rozumí konkrétní způsob provádění veškerých činností 
vedoucích k odběru reprezentativního vzorku z daného objektu. Tento postup 
musí být zpracován písemně osobou odpovědnou za tuto činnost a musí být 
k dispozici především vzorkaři provádějícímu odběr. [12]  

Vzorkování odpadních vod  je soubor činností vedoucích k odběru údajně 
reprezentativního podílu ze sledovaného objektu (vypouštěných odpadních vod 
v daném čase nebo množství) ke stanovení různých, přesně určených ukazatelů 
jakosti vody. [12] 

Vzorek  je definován jako reprezentativní část posuzovaného objektu. 
Reprezentativnost se vyžaduje pouze pro ty ukazatele vzorkovaného objektu, 
které jsou předmětem zájmu, tj. takové, které se porovnávají s příslušnými 
legislativními limity. [12] 

Primárním parametrem kvality vzorku je jeho reprezentativnost , tzn., že vzorek 
by měl v čase provádění zkoušek vykazovat stejné vlastnosti jako celý vzorkovaný 
objekt v době odběru vzorku. Tuto podmínku je snadné splnit, jestliže je objekt 
homogenní. Homogenní objekty jsou zcela výjimečné a při běžném vzorkování se 
prakticky nevyskytují. Při dobré znalosti technologie úpravy odpadní vody a 
místních podmínek, lze navrhnout způsob odběru vzorku tak, aby odebraný vzorek 
reprezentoval sledovaný objekt. [12] 
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Pokud vzorek nesplňuje požadavky na reprezentativnost, jedná se o vzorek 
stranný.  

Velikost  objemu vzorku je podmíněna požadavky na reprezentativnost vzorku a 
požadavky vyplývajícími z laboratorního postupu. Vzorek musí být dostatečně 
velký s ohledem na meze stanovitelnosti metody a zároveň musí být pouze tak 
veliký, aby byl dále zpracovatelný. Velikost vzorku je třeba vždy konzultovat 
s laboratoří. [12] 

Aby byla zajištěna reprezentativnost vzorku vůči vzorkovanému objektu, musí být 
vzorek stabilní , tzn., že si vzorek až do provedení analýzy musí podržet vlastnosti 
objektu, které měl v době odběru. Toho lze dosáhnout za použití vhodných 
vzorkovnic, někdy jen s pomocí konzervačních činidel, chlazení anebo okamžité 
analýzy v místě odběru. [12] 

Úroveň dosažení požadavků na reprezentativnost vzorku úzce souvisí s náklady  
na jeho pořízení. Náklady na pořízení vzorku v sobě slučují náklady na provádění 
veškerých činností spojených s odběrem (příprava plánu odběru, technické 
prostředky pro odběr a úpravu vzorků, četnost vzorkování, úpravu vzorků, náklady 
na dopravu, likvidaci apod.). 

Prostý vzorek : jednorázově a nahodile odebraný vzorek z vodního útvaru, (může 
být) v časové i místní závislosti. [11] 

Směsný vzorek : dva nebo více vzorků, popř. dílčích vzorků (odebíraných 
jednorázově nebo nepřetržitě) smísených ve vhodných známých poměrech tak, 
aby poskytly požadovaný průměrný výsledek stanovení ukazatele; hodnoty 
poměrů mísení vycházejí obvykle z měřeného času nebo průtoku. [11] 

Vzorkovací potrubí : potrubí vedoucí ze vzorkovací sondy do analytického 
zařízení. [11] 
Bod odb ěru : přesně určena poloha umístění odběru vzorku v prostoru 
vyšetřovaného místa. [11] 

Vzorkova č; odb ěrové za řízení: zařízení používané k získání vzorku vody – buď 
jednorázovým, nebo nepřetržitým způsobem, ke stanovení různých přesně 
určených veličin – ukazatelů jakosti. [1] 
 

2.3 Tvorba plánu odb ěru vzork ů 

Odebrat vzorek odpadní vody tak, aby reprezentoval určité časové období 
nebo vypouštěné množství, není vůbec jednoduché. Jednoduché by to bylo u 
homogenního objektu, což může být snad jen ideálně míchaný reaktor. Aby se 
toto dalo provést i u reálných objektů, tzn. výpustí z různých čistíren odpadních 
vod a kanalizací v určitém časovém období, je proto třeba zpracovat určitý projekt 
vzorkování, tzv. „Plán odběru vzorků“, který vychází z jednoznačně definovaného 
cíle odběru vzorků a ze znalosti skutečné situace. 

Role plánu odběru vzorků je pro následné hodnocení sledovaných ukazatelů 
nezastupitelná a to hned z několika důvodů: 

• pokud je správně zpracován, zajišťuje odběr reprezentativního vzorku 
pro daný účel 
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• umožňuje provádění kontrolních odběrů i jiným vzorkařům za 
srovnatelných podmínek 

• umožňuje posouzení správnosti provedených odběrů 

Plán odběru vzorků musí logicky vysvětlovat co, jak a proč budeme při vzorkování 
dělat a měl by obsahovat následující kapitoly, které budou dále samostatně 
diskutovány.  

 
Cíl odb ěru vzork ů (pochopení a jeho vzájemné vyjasnění) 

Místní šet ření 

Požadovaný rozsah analýz 

Definování místa a zp ůsobů vzorkování 

Volba po čtu, doby a četnosti odb ěru vzork ů 

Ochrana zdraví a zásady bezpe čnosti 

Doporu čení k zabezpe čení a řízení jakosti vzorkování [2] 

 

2.3.1 Cíl vzorkování 

     Definování a pochopení cíle vzorkování, který je většinou definován klientem, 
povolením k vypouštění odpadních vod nebo platnou legislativou, je zcela zásadní 
pro správnou realizaci odběru reprezentativního vzorku. Jeho postup, který 
zahrnuje i definování místa a frekvence odběru, použití technických prostředků pro 
odběr, volbu analytických metod apod. vychází z mnoha různých cílů, jejichž 
smyslem může být: 

• kvalitativní nebo kvantitativní analýza znečišťujících látek v odpadních 
vodách 

• vyhodnocení účinnosti procesu čištění odpadních vod 
• ověření dodržování limitních hodnot z hlediska povolení k vypouštění 
• získání podkladů pro platbu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových apod. 
Obecně je účelem odběru vzorků operativní řízení jakosti nebo charakteristika 
jakosti . [2] 
 
Operativní řízení jakosti 
Cílem operativního řízení jakosti (v rámci definování cíle odběru vzorků) bývá: 

• získání údajů pro krátkodobé nebo dlouhodobé řízení jakosti provozu ČOV 
• získání údajů k ochraně ČOV (např. vybavit čistírnu splaškových vod 

ochranou před škodlivými účinky průmyslových odpadních vod, identifikovat 
zdroje nežádoucího zbytkového znečištění z předčišťovaných 
průmyslových vod apod. 

• získat údaje pro řízení znečištění (např. řízený provoz, likvidace, distribuce 
odpadních látek na zemědělskou půdu nebo vodní plochy [11] 

 
Charakteristika jakosti  
Plán odběru vzorků za účelem charakteristiky jakosti je zaměřen na stanovení 
koncentrace nebo zatížení toku odpadní vody znečišťujícími látkami, obvykle za 
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delší časové období (např. za účelem sledování shody s normou, k určení trendů, 
pro získání údajů o jednotkové provozní účinnosti, nebo ke zjištění údajů o 
zatížení pro plánovací a návrhové účely apod.) [11] 

 

2.3.2 Místní šet ření 

       Bez vyhodnocení vstupních informací o podmínkách, které se podílejí na 
vytváření a ovlivňování sledované kvality odpadní vody nebo které mají zásadní 
význam pro realizaci odběru vzorků, nelze kvalifikovaně odebrat reprezentativní 
vzorek. 

Při získávání rozhodujících informací podnikáme následující kroky: 

• seznámíme se s provozem, kde odpadní vody vznikají a s technologií její 
úpravy 

• prostudujeme příslušnou dokumentaci včetně výsledků již provedených 
rozborů 

• odebereme si předběžné vzorky a necháme provést jejich rozbory 

• opět si ujasníme cíl odběru vzorků 

Je dobré projít si provoz, prohlédnout si veškerou dokumentaci týkající se 
příslušného zařízení včetně rozhodnutí vodohospodářského orgánu o vypouštění 
odpadních vod a diskutovat případné nejasnosti s příslušnými pracovníky 
(vodohospodář, ekolog, technolog, obsluha zařízení apod.).  

Výsledkem tohoto průzkumu by mělo být jednoznačně definováno: 

• jaké ukazatele a v jakých koncentračních hladinách se budou sledovat 

• kde se bude vzorek odebírat (místo odběru) 

• jakým způsobem (vybavení) se bude odebírat 

• opatření na bezpečnost pracovníků provádějících odběr vzorku 

• jaké jsou požadavky na formu výsledků. [2] 

 

2.3.3 Požadovaný rozsah analýz 

       Je obvykle jednoznačně požadován klientem nebo legislativou. V některých 
případech je ovšem třeba ho navrhnout na základě poznatků zjištěných při 
místním šetření, případně z literární rešerše tak, aby bylo dosaženo skutečného 
cíle vzorkování. [2] 

 

2.3.4 Definování místa a zp ůsobu vzorkování 

       Z hlediska zabezpečení jakosti je správný výběr místa odběru společně 
s vhodným způsobem odběru vzorku (včetně použitého zařízení) v závislosti na 
zdroji odpadní vody velice důležitým předpokladem pro zajištění reprezentativnosti 
odběru. [2] 
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2.3.5 Volba po čtu, doby a četnosti odb ěru vzork ů 

Počet vzork ů 

Volba počtu vzorků je ovlivněna následujícími faktory: 

• fyzikálně – chemickými, příp. biologickými vlastnostmi odpadní vody 

• statistickými požadavky na spolehlivost výsledků 

• podmínkami zajištění kvality 

• cíli vzorkování 

• místně specifickými podmínkami 

V NV č.61/2003, resp. v NV č.229/2007 Sb. se definuje počet odběrů především 
s ohledem na velikost zdroje. Vzhledem k tomu, že nemohou být zohledněny 
veškeré jmenované faktory, je počet odběrů uváděn jako minimální a s ohledem 
na konkrétní požadavky a podmínky může být upraven. [2] 

Četnost a doba odb ěru vzork ů 

Vzhledem k požadavku poskytnout informaci o sledované kvalitě za určité období 
je nutné, aby v Plánu odběru vzorků byly zohledňovány a postiženy (v závislosti 
na cíli vzorkování) změny kvality závislé na čase. 

Ty mohou mít charakter: 

• denních změn (variabilita odpadní vody v průběhu dne) 

• změn v průběhu dnů v týdnu 

• týdenních změn 

• měsíčních a sezónních změn 

• dlouhodobých trendů [2] 

Zásady p ři volb ě doby odb ěru vzork ů při sestavování plánu: 

• vyskytují-li se v průběhu dne nebo den po dni změny anebo jsou malé, 
potom určitá denní doba nebo den v týdnu jsou vzhledem ke vzorkování 
relativně bezvýznamné 

• má-li být zjištěn charakter a velikost maximálního zatížení, vzorkování se 
omezí na ta období dne, týdne nebo měsíce, o nichž se ví, že v nich 
k největšímu znečištění dochází 

• vztah odběru vzorků k určitému procesu bývá velmi významný při práci 
zaměřené na vypouštění odpadních vod zpracovávaných buď sezónně 
nebo dávkově 

• při prokazování dlouhodobých trendů (monitoring) je vždy vhodné zajistit 
identické podmínky odběru (např. ve stejný den v týdnu, ve stejnou dobu 
apod.) [2] 

Čas zahájení a délka trvání odb ěru 

Charakteru změn musí rovněž odpovídat čas zahájení a délka trvání odběru. 
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Denní čas odběru (začátek a konec) není důležitý v případě 24 hod. směsného 
vzorku, horší to je již s určením odběrového dne v týdnu. Zde je třeba přihlédnout 
ke zvyklostem a z nich vyplývajícím cyklům, případně odlišnostem ve kvalitě 
vypouštěné vody. 

V případě kratších odběrů než 24 hod. je zapotřebí opět přihlédnout k rozložení 
znečištění přitékajícího na čistírnu, případně přímo do kanalizace v průběhu 
celého dne a přesně definovat počátek odběru, aby se mohly jednotlivé odběry 
mezi sebou porovnávat. 

Pokud se vzorky odebírají pro potřeby legislativy, je jejich četnost a čas (délka) 
obvykle jednoznačně určena. 

Typy odběru vzorků dle NV č.61/2003 ve znění NV č.229/2007 Sb. nejsou ve 
všech případech vždy ideálním řešením z hlediska objektivity odběru 
reprezentativních vzorků. 

-u typu B a C je příliš dlouhý interval 2 hodin 

• během této doby může dojít k zásadní změně kvality vody 

• tato doba umožňuje zkušeným vodohospodářům ovlivňovat kvalitu 
odebírané vody 

Vzorky by měly být odebírány po dobu 24 hod. v co nejkratších intervalech, aby 
s co největší pravděpodobností postihly veškeré změny v kvalitě sledované vody a 
ztížily, až znemožnily úmyslně ovlivňovat kvalitu odebírané vody. 

Výjimku tvoří ovšem vzorky pro stanovení nestálých ukazatelů např. těkavých 
organických látek nebo aktivního chloru, které by měly být stanoveny v co 
nejkratší době po odběru. [2] 

Ochrana zdraví a zásady bezpe čnosti práce 

Součástí plánu odběru vzorků jsou opatření, která se týkají zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti osob. Doporučuje se zaměřit se na organizační 
odpovědnost, školení a výcvik zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární 
ochrany, práce s nebezpečnými látkami (zejména jedy, karcinogeny, hořlaviny a 
výbušniny), ochranu osob, zdravotní dozor, dozor nad kvalitou složek životního 
prostředí v místě vzorkování, dekontaminace, popis pravděpodobných 
mimořádných událostí, zásady použití ochranných pracovních pomůcek, zásady 
první pomoci apod. [2] 

Tato mnohdy podceňovaná problematika je podrobně popsána v ČSN EN ISO 
5667-10 – Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. 

 

2.3.6 Doporu čení k zabezpe čení a řízení jakosti vzorkování 

      Kontrole kvality musí být věnována pozornost při každém odběru a jejich 
zkouškách. Plán odběru vzorků musí obsahovat popis opatření k zajištění kvality 
vzorkování. Ta zahrnují zejména: 

• identifikaci laboratorních a vzorkovacích standardních pracovních postupů 

• způsob přípravy vzorkovnic 

• způsob dekontaminace vybavení  
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• četnost provádění kontrolních vzorků (slepé, duplicitní, dělené) 

• způsob konzervace vzorků a manipulaci s nimi 

• vzory pracovní dokumentace 

• jasnou definici požadavku pro laboratoř (požadované meze detekce, výběr 
zkušební analytické metody apod.). [2] 

2.4 Zařízení k odb ěru vzork ů 

2.4.1 Vzorkovnice 

      Pokud jde o druh vzorkovnice, která má být použita k odběru, doporučuje se 
konzultovat s laboratoří odpovědnou za rozbor, ukládání a dopravu vzorků. 
Vzorkovnice musí zabránit ztrátám následkem adsorbce a vytěkávání i znečištění 
z vnějšího prostředí. Při volbě vzorkovnice je třeba, aby byly uváženy tyto faktory: 

• značná odolnost proti prasknutí 
• dokonale těsný uzávěr 
• snadné otevření 
• dobrá odolnost proti teplotním vlivům 
• praktické rozměry, tvar a hmotnost 
• dobrá čistitelnost a opětná použitelnost 
• dostupnost a cena 

K odběru vzorků odpadních vod se pro většinu analyzovaných látek doporučují 
vzorkovnice z plastů. Jsou některé výjimky, kdy je dovoleno použít pouze 
skleněné vzorkovnice, například, mají-li být analyzovány: 

• tuky a oleje 
• uhlovodíky 
• tenzidy 
• pesticidy 

Je-li třeba odebírat vzorky desinfikovaných splašků, doporučuje se použít 
sterilizované vzorkovnice a sterilizované odběrové přístroje. [11] 

 

      2.4.2  Druh p řístroje 

Zařízení k manuálnímu vzorkování  

        Nejjednodušším vybavením používaným k odběru vzorků odpadní vody je 
vědro, naběračka, nebo širokohrdlá láhev, kterou lze upevnit k přiměřeně dlouhé 
tyči. (nebo šoufek). Objem nemá být menší než 100 ml. Jestliže se ručně 
odebírané vzorky používají k přípravě směsných vzorků, má být přesně určen a 
znám objem vědra, naběračky nebo lahve s přesností -+5%. Manuálně odebírané 
vzorky je možno odebírat také Ruttnerovým nebo Kemmererovým vzorkovačem, 
tj. jednolitrovým až třílitrovým válcem na obou koncích opatřeným závěsnými víky 
nebo jiným odběrákem vzorků, který pracuje na stejném principu. 

Vzorkovací zařízení k ručnímu odběru má být zhotoveno z inertního materiálu, 
který neovlivní stanovení později prováděná ve vzorku. 
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Před zahájením odběru se doporučuje vyčistit odběrové zařízení detergentem a 
vodou nebo podle instrukcí výrobce a nakonec propláchnout vodou. Odběrové 
zařízení může být před použitím omyto v odebírané odpadní vodě, aby se na 
nejmenší míru snížilo riziko znečištění vzorku případně znečištěným vzorkovacím 
zařízením. Zvláštní pozornost má být věnována proplachování po vyčištění, jde-li 
právě o rozbor tenzidů. Vzorkovací zařízení nelze omývat v odpadní vodě, jestliže 
by to ovlivnilo později prováděný rozbor (např. tuků a olejů, a mikrobiologický 
rozbor). [11] 

Automatické vzorkova če 

Četné komerčně dostupné přístroje dovolují odběr kontinuálního vzorku anebo 
řady automaticky odebíraných vzorků. Často jsou snadno přenosné a lze je 
používat pro jakýkoliv druh odpadní vody. Zvláště dostupné jsou dva druhy 
automatických vzorkovačů, totiž k odběru časově nebo průtokově závislých 
vzorků; některé vzorkovače umožňují odběr v obou jmenovaných režimech. 
Vzorkovače pracují na dále uvedených principech odběru vzorků: 

• řetězové čerpadlo (paternosterové čerpadlo) 
• stlačený vzduch anebo sání 
• nepřetržitý proud odpadní vody 
• čerpání (často pomocí peristaltického čerpadla) 

Ani jeden princip nelze doporučit jako vhodný a použitelný pro všechny případy 
vzorkování. [11] Podrobnější vlastnosti a charakteristiky nebo možné nároky 
kladené na jednotlivé typy vzorkovačů, jsou podrobně popsány V ČSN EN ISO 
5667-10 – Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod.  

 

2.5 Místo odb ěru vzork ů 

2.5.1 Všeobecný popis 

      Tato část pojednává o způsobech odběru vzorků, které lze uskutečňovat na 
různých odběrových místech, jako např.: 

• uvnitř průmyslových závodů (např. u kanálů surových odpadních vod) 
• v místě odtoku odpadních vod z průmyslových závodů (spojené surové 

odpadní vody) 
• v městských stokových sítích včetně tlakových částí a v gravitačních 

systémech 
• v areálu čistíren odpadních vod 
• u odtoku z čistíren odpadních vod 
 

Podstatné ve všech případech je zvolit místo odběru tak, aby reprezentovalo 
zkoušenou odpadní vodu. 

Před volbou odběrových míst ve stokové síti se doporučuje prostudovat napřed 
stokový systém. Studiem nákresů stokové sítě lze určit případná odběrová místa. 
Na to musí navazovat místní prohlídka, podle potřeby doplněná použitím 
chemických stopovačů, a to k průkazu, že rozmístění stok a proudnice odpadní 
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vody souhlasí s nákresy, a k ověření, že zvolené místo je reprezentativní co do 
účelu vzorkování. [11] 

2.5.2 Odběr vzork ů ze stok, kanál ů a šachet 

       Stěny zvoleného vzorkovacího místa mají být před odběrem očištěny od 
nánosů, kalu, bakteriálního povlaku atd. 

Odběrové místo má být zvoleno tam, kde odpadní voda proudí s vysokou 
turbulencí, takže je zaručeno dobré promísení. Využití nejlepších míst však často 
předem vyloučí nedostupnost, nezabezpečenost nebo nedosažitelnost energie. 

Vzhledem k tomu, že kanály pro odpadní vody jsou obecně navrhovány tak, aby 
stačily pojmout jak odpadní vody, tak i dešťový odtok, anebo také pro vyšší průtok, 
než tomu je ve skutečnosti, bývá proudění často laminární. Není-li k dispozici 
místo s turbulentním prouděním, lze takové podmínky navodit omezením 
průtočného profilu např. přepážkou nebo jezem. Omezení se má provést tak, aby 
nad ním nedocházelo k sedimentaci. Vstupní bod odběrového místa má být vždy 
situován pod omezením průtočného profilu. Všeobecně platí, že má být umístěn 
alespoň v trojnásobné vzdálenosti pod místem omezení, než je průměr potrubí. 
Vstup do vzorkovací sondy má nejvhodněji zaujímat směr proti proudu, ale může 
být i otočen po proudu, jestliže je nutné omezit jeho nadměrné ucpávání. 

 Mísí-li se vody dobře nad překážkou, je potom možné umístit sem vzorkovací 
vstup, ale je třeba dbát na to, aby nebyl vzorkován sediment a zajistit, aby vstup 
zůstával pod hladinou. 

Tam, kde je to možné, se zřizují stálá odběrová místa a dbá se na to, aby byly 
zajištěny reprodukovatelné vzorkovací podmínky. 

Před zahájením odběru vzorků vypouštěných průmyslových odpadních vod mají 
být vypozorovány a zaznamenány podmínky uvnitř závodu (např. procesy a 
výrobní poměry), spolu s existujícím potenciálním nebezpečím při odběru, jakým 
jsou např. nadměrně mokré podlahy. 

Jako všeobecné pravidlo platí, že bod odběru má být v jedné třetině hloubky od 
hladiny protékající odpadní vody. [11] 

 

      2.5.3  Čistírny odpadních vod   

       Při výběru umístění bodů odběru vzorků v čistírnách odpadních vod je opět 
důležité vycházet z účelu programu sběru údajů, jehož je vzorkování součástí. 

Typické účely jsou: 

• kontrola výkonu celé ČOV; vzorky mají být odebírány na místech hlavního 
vstupu a hlavního výstupu 

• provozní kontrola jednotlivých technologických jednotek nebo skupin 
jednotek; vzorky mají být odebírány na vstupech do příslušných jednotek 
nebo skupin jednotek a na výstupech z nich 

Odběr reprezentativních vzorků je často usnadněn využitím míst pod měrným 
žlabem nebo přelivem. 
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Při vzorkování odpadních vod z procesů pracujících s více než jednou 
technologickou jednotkou (např. s několika usazovacími nádržemi) by se měla 
zvláštní pozornost věnovat reprezentativnosti vzorků celkového výtoku odpadních 
vod než jedné určité technologické jednotce (pokud tato jednotka není předmětem 
specifického studia) 

Umístění bodu odběru v ČOV je třeba často přezkoumávat, aby bylo zajištěno, že 
při odběru vzorků bude brán zřetel na jakékoliv případné změny v provozování 
jednotlivých procesů. Například v provozu čistírny mohou být zavedeny změny ve 
způsobu přivádění surových vod nebo vratných kapalin do procesu čištění (např. 
vracení splašků z dešťových zdrží, změna místa vtoku zpracovávaných surových 
vod do čistícího procesu). 

Kdekoliv se vzorkují odpadní vody, má se věnovat značná péče odstraňování 
nebo minimalizování látkové heterogenity, která je často vyvolávána přítomnými 
nerozpuštěnými látkami. Podobně lze zaznamenat teplotní stratifikaci různých 
druhů průmyslových odpadních vod, odebírají-li se vzorky odpadních vod nebo 
odtoků z průmyslových procesů, takže je před odběrem vzorků třeba učinit 
opatření podporující smísení takových vod. [11] 

Kvalitativní vzorkování 

Někdy je zapotřebí odebírat vrstvu na hladině povrchovým sběrem, má-li být 
získán kvalitativní údaj o emulzifikovaných a plovoucích látkách. K tomu se hodí 
širokohrdlé nádoby, ale příslušný pokyn k tomu má dodat laboratoř, která bude 
vzorky zpracovávat. [11] 

2.6 Volba zp ůsobu odb ěru vzork ů 

Běžně se rozlišují dva druhy vzorků: 

• prosté vzorky 
• směsné vzorky 

 
      2.6.1  Prosté vzorky 

        Při odběru prostého vzorku se celý objem vzorku nabírá najednou. Prosté 
vzorky jsou používány k určení odpadní vody v určitou dobu. Tam, kde se objem a 
složení odpadní vody mění jen málo, prostý vzorek reprezentuje složení za delší 
období. 

Zásadní význam prostých vzorků se uplatňuje tehdy, je-li účelem vzorkovacího 
programu stanovení shody s normovanými hodnotami bez vztahu k průměrné 
jakosti. Tam, kde se shoda jakosti posuzuje na podkladě průměrné jakosti odpadní 
vody, by měly být vždy použity směsné vzorky. 

Pro určitá stanovení lze používat výhradně prosté vzorky, například jde-li o tuky a 
oleje, rozpuštěný kyslík, chlor a sulfidy. Zde se výsledek bude lišit, nebudou-li 
analýzy prováděny (nebo zahájeny) ihned po odběru vzorku a nebude-li celý 
objem vzorku včas zpracován. Prosté vzorky se obvykle odebírají ručně, ale lze je 
také odebírat automatickým vzorkovačem. [11] 
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     2.6.2  Směsné vzorky 

        Směsné vzorky se pořizují sléváním několika prostých vzorků nebo odběrem 
kontinuálního podílu z kanálu odpadní vody. 

Jsou dva druhy směsných vzorků: 

• časově závislé vzorky 
• průtokově závislé vzorky 

Časově závislé směsné vzorky sestávají z prostých vzorků stejného objemu, které 
jsou odebírány v konstantních intervalech během vzorkovacího období. 

Časově závislé směsné vzorky se odebírají v případě, kdy má být zjišťována 
průměrná jakost splašků nebo odpadních vod (např. k stanovení shody s normou 
založenou na hodnotě průměrné jakosti nebo při zjišťování průměrné koncentrace 
odpadní vody za účelem návrhu technologie zpracování, a tam, kde jde o 
konstantní průtok odpadní vody). 

Průtokově závislé směsné vzorky sestávají z prostých vzorků odebíraných a 
slévaných tak, že objem vzorku je úměrný průtoku nebo objemu odpadní vody 
během vzorkovacího období. Průtokově závislé směsné vzorky se doporučuje 
užívat tehdy, je-li cílem vzorkování stanovení rozsahu zatížení znečišťujícími 
látkami (např. zatížení čistírny odpadních vod biochemickou spotřebou kyslíku – 
BSK5, účinnosti odstranění nerozpuštěných látek v %, zatížení prostředí živinami a 
jinými složkami). 

Průtokově závislý směsný vzorek lze odebírat buď v konstantních intervalech, ale 
s proměnlivými objemy vzorků, které jsou úměrné průtoku v době odběru nebo 
jako prosté vzorky stejného objemu, které se odebírají v době, kdy místem odběru 
protekly stanovené objemy odpadní vody. [11] 

2.6.3   Nepřetržitá m ěření 

       Jako druhá možnost vzorkování a rozborů se v řadě případů naskýtá 
nepřetržité měření. Nepřetržité měření se provádí buď přímo v proudící odpadní 
vodě nebo ve smyčce vzorku. Jde o měření elektrodami nebo automatickými 
analyzátory, které jsou napojeny na zapisovače, popř. měřící ústřednu. Tam, kde 
je to technicky možné a ekonomicky zdůvodnitelné, použití tohoto způsobu zaručí 
pořízení značného množství informací o aplikacích čištění odpadních vod, protože 
rozsáhlé jakostní změny, které probíhají v odpadní vodě, lze obecně snadno 
kvantifikovat. Přestože rozsah zařízení schopného kontinuálně sledovat jakost 
odpadní vody je omezený, existují četné aplikace, kde tento způsob konkuruje 
odběrovým technikám (např. u měření pH, teploty, rozpuštěného kyslíku, ale i 
dusíku a fosforu). [11] 

2.7 Označování vzork ů a záznamy 

Tištěný formulář protokolu o odběru vzorků má podle okolností obsahovat tyto 
informace: 

• místo odběru 
• zkrácený název místa odběru 
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• datum zahájení a ukončení odběru 
• čas zahájení a ukončení odběru 
• doba trvání vzorkovacího období 
• účel odběru vzorků 
• podrobné údaje o způsobu vzorkování 
• podrobné údaje o terénních zkouškách 

 
Každý jednotlivý případ má být charakterizován v rubrice „Poznámky“. Odpovědný 
průzkumný pracovník má sestavit zkušební rozpis, určit objem vzorku a označit 
místa odběru. 

Protokol o odběru vzorků má souhlasně navazovat jak na stálá, tak na 
příležitostná odběrová místa. 

V případě potřeby má být v protokolu o odběru vzorků připojen náčrt s přesným 
určením umístění a znázorněním podrobností, které mohou ovlivnit jakost odběru, 
jako jsou např. dopravní směry, budovy, situační poloha závodu, atd. 

V „Poznámkách“ mají být uvedeny podrobné údaje např. o konzervaci a 
skladovacích podmínkách před dodáním vzorků do laboratoře, o pozorovaných 
následných změnách, o kontrolních vzorcích odebraných jinými pracovníky, o 
přítomných svědcích, a také (v případě nehod nebo havárií provázených 
znečištěním) o povaze, původu a objemu podezřelých škodlivých látek a 
postižených částech. [11] 
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3 Praktická část 

3.1 Spole čnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  

      Společnost provozuje 739 km vodovodní sítě, 18 885 vodovodních přípojek o 
délce 739 km s 19 630 osazenými vodoměry. Na vodovodních sítích je 85 
vodojemů s celkovým akumulačním objemem 49 930 m3. Počet zásobovaných 
obyvatel je 105 384 (bývalých okresů Vsetín a částí Přerov a Zlín). Distribuci pitné 
vody zajišťují střediska vodovodů Vsetín, Val. Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm a 
středisko skupinového vodovodu. Převážná část vodovodní sítě je pod dohledem 
střediska centrální dispečink, které monitoruje hydraulické i tlakové poměry ve 
vodovodní síti nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce.  

Společnost vlastní nebo provozuje 406 km kanalizačního řádu, na který je 
napojeno 93 898 obyvatel.  

Na kanalizační síť je napojeno 10 537 kanalizačních přípojek o celkové délce 127 
km. K systému patří i 8 320 kanalizačních šachet, 3 600 domovních připojovacích 
šachtic, 29 přečerpávacích stanic, 11 dešťových zdrží a 80 dešťových oddělovačů. 

Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci v aglomeraci okresu Vsetín, kde 
společnost Vodovody a kanalizace Vsetín provozuje kanalizační sítě, je 90% a 
tvoří 64% celkového počtu obyvatel okresu Vsetín. [14] 

 

3.1.2 Čištění odpadních vod 

Společnost provozuje 12 čistíren odpadních vod pro 5 měst a 7 obcí okresu 
Vsetín. V roce 2003 byla ukončena doposud největší investice společnosti - 
rekonstrukce a modernizace ČOV Vsetín v hodnotě díla 90 mil. Kč. V minulém 
desetiletí byly zrekonstruovány i další ČOV. U ČOV v majetku společnosti to byly 
ČOV Zašová a Kelč - nový systém pneumatické aerace. U ČOV provozovaných 
na smlouvu zajistilo město Valašské Meziříčí velkou rekonstrukci v roce 1997, u 
ČOV Zubří bylo rozšíření biologického stupně čištění a výstavba kogenerační 
jednotky na spalování bioplynu provedena v letech 1997 - 1998. Technologie 
čištění odpadních vod u ČOV nad 10 000 EO byly rozšířeny o chemické srážení 
fosforu (ČOV Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubří).  

V roce 2006 byla ukončena výstavba  projektu Čistá řeka Bečva, který patří 
k významným projektům realizovaným v oblasti životního prostředí v České 
republice. Projekt řešil odkanalizování a čištění odpadních vod v 15 městech a 
obcích mikroregionu Vsetínsko, jehož centry jsou města Vsetín, Valašské Meziříčí 
a Rožnov pod Radhoštěm. V průběhu realizace staveb bylo postaveno 152 km 
kanalizačních řadů, 30 čerpacích stanic a dešťových zdrží, výstavba dvou nových 
čistíren odpadních vod, rekonstrukce dvou velkých čistíren a čtyř malých čistíren 
odpadních vod. 

Objem čištěných odpadních vod má setrvalou klesající tendenci související se 
stagnací odběru pitné vody u odběratelů, zejména v průmyslové sféře. 

Všechny provozované technologie čištění odpadních vod pracují v projektovaných 
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parametrech a splňují limity stanovené vodohospodářským rozhodnutím. Kvalita 
vypouštěných vyčištěných vod je pod hranicí zpoplatnění vypouštěného 
zbytkového znečištění. Při kontrole technologie čištění odpadních vod, sledování 
jakosti vypouštěné vody a jakosti povrchové vody v recipientech nad a pod výustí 
ČOV je každoročně odebíráno a analyzováno kolem 2 300 vzorků. 

Likvidace čistírenských kalů a dalších odpadů zachycených v procesu čištění je 
provedeno v souladu se zákonem o odpadech. Veškeré čistírenské kaly jsou 
odvodňovány na obsah sušiny cca 25 % a následně předávány firmě, která má 
oprávnění pro jejich zpracování na rekultivační substráty. 

Pro zajištění nepřetržitého dozoru ČOV, které pracují částečně v bezobslužném 
režimu, byl vytvořen dispečink odpadních vod. Obsluha dispečinku sleduje 
vybrané technologické parametry malých ČOV, čerpacích stanic, dešťových zdrží 
a měrných objektů na kanalizační síti. Takto je nepřetržitě sledováno a 
vyhodnocováno 55 objektů, což představuje 100% všech objektů. [14] 

 
Mapa č.1: Zásobování měst a obcí pitnou vodou, základní vodní zdroje a ČOV provozované 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
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Tab.č.1 Základní údaje o kanalizačních sítích 
 

   1993              2002              2007         

Počet obyvatel napojených na VK 72 976           79 026           93 898 

Délka stokové sítě v km     147                 243                406 

Počet kanalizačních přípojek   4 534              7 828          10 537 

Délka kanalizačních přípojek v km    64,5                 100                127 

Množství OV vypouštěných do kanalizace (tis. m3)   8 579              5 808            5 418 

Množství čištěných OV (tis. m3) 14 065            11 376          11 025 

 

3.1.3 Provoz laborato ří 

Kontrola kvality pitné vody v procesu výroby a distribuce a při čištění a 
vypouštění odpadních vod je jedna ze základních povinností provozovatelů 
vodohospodářských zařízení. Novelizace zákonů o veřejném zdraví, vodách a 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu definovaly přísné požadavky a 
podmínky pro kontrolu jakosti v oboru vodárenství i čištění a vypouštění 
odpadních vod. Požadavky nové legislativy byly s dostatečným předstihem 
zahrnuty do rozvoje laboratoří společnosti. V roce 1996 byla vybudována centrální 
laboratoř v areálu ČOV Vsetín a vybavena moderní přístrojovou technikou. 

Centrální laboratoř zajišťuje hlavní podíl fyzikálních a chemických analýz pitné 
vody a kontroluje technologii ČOV Vsetín a malých ČOV blízkých Vsetínu. 
Laboratoř na ČOV Valašské Meziříčí obdobně sleduje provoz městské ČOV, 
blízkých malých ČOV a kontroluje výrobu pitné vody na úpravně vody Valašské 
Meziříčí. Laboratoř na úpravně vody Karolinka provádí kontrolu technologie úpravy 
pitné vody a je zde situováno pracoviště mikrobiologie a hydrobiologie. 
Laboratoř společnosti svou odbornou způsobilost jako laboratoře oprávněné pro 
rozbory pitných a odpadních vod prokazuje osvědčením o akreditaci (tj. 
nezávislým posouzením jakosti práce a zavedeného systému dodržování jakosti 
práce v laboratoři), který vydal Český institut pro akreditaci – ČIA (č. 673/2007 ze 
dne 1.12.2007). Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005 . 

Každoročně je odebráno a analyzováno více jak 8 000 vzorků pitné, odpadní i 
povrchové vody při technologických kontrolách úpravy pitné a čištění odpadní 
vody, zdrojích vod a v distribučních sítích. Laboratorní služby jsou ve velké míře 
využívány i externími zákazníky. [14] 

 

3.2. Vzorkování odpadních vod u spole čnosti VaK Vsetín  

       Kontrola kvality odpadních vod na základě legislativních povinností v průběhu 
stokování a na výstupu z ČOV vychází především ze:  

• Zákona 254/2001 Sb. ve znění zákona 20/2004 Sb. - Vodní zákon 
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
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citlivých oblastech – Novela č. 229/2007 Sb. platnost od 1.10. 2007 
• Zákona č. 274/2001 Sb. ve znění zákona 76/2006 Sb. - zákon o VaK a 

k němu prováděcí vyhláška 428/2001 Sb. ve znění vyhl. 515/2006 Sb. 
• Vyhlášky 293/2002 Sb. ve znění vyhl. 110/2005 Sb. o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
• Vodoprávního rozhodnutí – stanoví vodoprávní orgán 

Laboratoř má dva vlastní pracovníky provádějící odběry vzorků, kteří jsou držiteli 
personálního certifikátu Manažer vzorkování vod a dále má odběr vzorků zajištěn 
interním subdodavatelem (vzorkovací skupina).  

Příslušní vedoucí pracovníci vyberou pro oblast vzorkování 

• pitných resp. i povrchových vod včetně úpraven a čerpacích stanic 

• odpadních vod z ČOV a kanalizací, 

potřebný počet pracovníků vzorkovací skupiny podle zásad uvedených ve 
Směrnici ředitele č.004 k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod. Jejich jmenný 
seznam tvoří přílohu uvedené směrnice. Jejich delegování do vzorkovací skupiny 
se uvede do popisu práce (pracovní smlouvy). Směrnice vymezuje pravidla 
spolupráce laboratoře a vzorkovací skupiny a pravomoci a zodpovědnosti obou 
organizačních jednotek. 

Laboratoř zajistí a musí být schopna prokázat, že vzorkovací skupina je odborně 
způsobilá k provádění odběru vzorků. Příslušní vedoucí pracovníci mají povinnost 
s laboratoří na tomto úseku spolupracovat. 

Laboratoř má pro vzorkovací skupinu systém jakosti (dokumentaci, systém 
prověrek a kontrol vzorkovacího procesu a souvisejících činností). Spolupráci mezi 
laboratoří a vzorkovací skupinou zajišťují oba manažeři vzorkování. 

Pro sekci ČOV a kanalizací společnosti VaK Vsetín zpracovává nejprve 
management organizace a manažer vzorkování na roční období Program odběru 
vzorků odpadní vody. Tento dokument je manažerem vzorkování průběžně 
rozepisován do měsíčních cyklů a distribuován na příslušné provozy a do 
laboratoře. Měsíční Program odběru vzorků odpadních vod zahrnuje vzorky 
odebírané manažerem vzorkování a vzorky odebírané pracovníky vzorkovací 
skupiny a přiděluje je vzorkujícím osobám.  

Manažer vzorkování v návaznosti na Program odběru vzorků odpadní vody pro 
svou osobu a  vzorkování, vypracovává v týdenním cyklu Plán vzorkování 
zahrnující jeho vzorkovací činnost v průběhu týdne včetně odběru vzorků odpadní 
vody. Tento Plán vzorkování plní osobně. 

Pracovníci vzorkovací skupiny se při odběru vzorků řídí Programem odběru vzorků 
odpadní vody. 

V následujícím textu se budeme nejprve věnovat vzorkování čistíren a pak 
vzorkování na stokové síti, což je vlastně kontrola odpadních vod na vstupu do 
veřejné kanalizace některých významných producentů, ať už průmyslových nebo 
potravinářských.  
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3.3 Vzorkování čistíren  

     Četnost odběru vzorků (počet a druh vzorků předepsaný, který je nutno odebrat 
pro zjištění stavu či koncentraci v technologii čištění, zatížení a výstupní 
koncentrace stanoveného ukazatele) vychází z platné legislativy jako odborného 
názoru a požadavku na danou problematiku.  

Všeobecné pokyny k době a četnosti odběru vzorků uvádí ČSN EN 25667-1. 

Vzorky se odebírají v pravidelných intervalech během určitého kontrolního období 
a není-li uvedeno jinak, mají být směsné. 

Vyžaduje-li volba potřebného počtu vzorků statisticky podložené rozhodnutí, 
odkazuje se na ČSN EN 25667-1, 16. 

 

3.3.1 Vzorky provozní 

     Slouží k okamžitému sledování provozu. Jedná se o vzorky, jejichž analýza se 
neprovádí v laboratoři, ale přímo na místě – ať už instalovaným zařízením 
(teploměry, pH sondy, sondy k měření obsahu O2, konduktometry, hustoměry atd.) 
nebo jednoduchým postupem zvládnutelným  bez zvláštního vybavení (stanovení 
usaditelnosti po 30 minutách sedimentaci v Imhoffově kuželi, měření teplot). O 
odběru těchto vzorků se nevedou záznamy, do provozních knih k tomu účelu 
zřízených se zapisují pouze výsledky stanovení.  
 

3.3.2 Vzorky technologické 

      Slouží ke střednědobému a dlouhodobému sledování provozu ČOV, včetně 
různých operativních vzorků při nestandardních situacích – podle pokynů 
technologa anebo vedoucího ČOV. Záznamy o odběru se vedou v podnikové 
laboratoři. 
Analýzy se provádějí v podnikové laboratoři (centrální laboratoř na Vsetíně nebo 
Laboratoř Val.Mez.) nebo jsou dále laboratoří předávány k externím analýzám.  
Výsledky analýz předává laboratoř zjednodušeným způsobem (denní přehledy) 
provozu nebo technologovi 1 x týdně nebo na požádání. V dalším textu budou 
podrobně popsány jednotlivé odběrní body; je-li k nim vypsána nějaká 
technologická mez(e), potom laboratoř neprodleně oznámí případný výsledek 
zkoušky mimo meze vedení provozu anebo technologovi. 
 

3.3.3 Vzorky legislativní 

      Slouží ke sledování provozu ČOV ve vztahu k legislativním požadavkům na 
sledování kvality vypouštěné odpadní vody. Způsob odběru vzorku je striktně dán 
legislativními požadavky. O odběru těchto vzorků se pořizují samostatné 
protokoly. Legislativní požadavky stanovují i způsob provedení zkoušek – tzv. 
oprávněnou laboratoří. Laboratoř společnosti je držitelem akreditace pro zkoušky 
na odpadních vodách v základních ukazatelích (CHSKcr, BSK5, NL, RL, RAS, N, 
P), externě se provádějí zkoušky na stanovení obsahu Hg, Cd, AOX. Případně 
ostatních ukazatelů.  
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V souladu s NV č. 61/2003 Sb. ve znění  229/2007 Sb. je pro ČOV provozované 
společnosti VaK Vsetín stanoven typ vzorku B a C a to jak pro sledování 
z hlediska legislativního, tak pro účely stanovení poplatků za vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových ve smyslu příslušných vyhlášek a nařízení. 
 
Vzorky typu:  

• A – 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut  
• B – 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin  
• C – 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 

12 hodin 
 

Do skupiny legislativních vzorků dále náleží vzorky pro sledování kvality 
odvodněných kalů. 
 

3.3.4 Odběr a příprava vzork ů 

     Metodika odběru a postup přípravy vzorků je přesně popsána v SPP Odběr 
vzorků odpadních vod, který je uložen na velínu obsluhy každé ČOV a je 
každoročně znovu probrána se členy vzorkovací skupiny spolu s manažerem 
vzorkování na pravidelném školení. 
 

3.3.5 Seznam odb ěrových míst  

      Seznam míst odběru, bodů odběru a typů vzorků pro jednotlivé ČOV tvoří 
Přílohu č. 1 SPP Odběr vzorků odpadních vod. Dále se uvádí jednotlivé alternativy 
způsobů odběru vzorků na čistírnách odpadních vod. 
ODBĚR  PŘÍTOKU 

Přítok se odebírá na nátoku na ČOV mezi lapačem štěrku a jemnými česly 
v technologické části hrubého předčištění. Odběrovým místem je budova česlovny 
nebo prostor česlí. V Programu odběru vzorků odpadní vody je značen jako P 24 
(24 hodinový odběr podle VHR, slévaný vzorek po jedné hodině ze stejných 
objemových dílů). Při manuálním odběru je vhodné vzorkovací nádobu několikrát 
opláchnout reálným vzorkem. 

ODBĚR  ODTOKU 

Odběr je prováděn na odtoku vyčištěné odpadní vody z ČOV. Odběrovým místem 
je měřící objekt odtoku, kde je instalované měření proteklého množství odpadní 
vody (např. ČOV Vsetín, ČOV Zašová) nebo trvale určené místo na odtokovém 
žlabu z ČOV. V Programu odběru vzorků odpadní vody je značen jako O  – typ A, 
O  24 - typ B nebo O  24 - typ C (podle VHR). 

Odběr vzorku typu C uvádí Příloha č. 2 SPP. 

Volba manuálního odběru vzorků nebo pomocí vzorkovače při odběru odtoku je 
dána místními podmínkami a možnostmi. 

ODBĚR  AKTIVACE  (AKTIVIVANÉHO KALU) 
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Odběr aktivace je prováděn vždy jednorázovým odběrem prostého vzorku 
z aktivační (aerační) nádrže pomocí šoufku (naběrací nádobou upevněnou na 
tyči). V Programu odběru vzorků odpadní vody je značen A.  

ODBĚR  TOKU, KAM  ODTÉKÁ  VYČIŠTĚNÁ  ODPADNÍ  VODA 

Odběr vzorků z recipientu se provádí nad a pod výustí odtékající vyčištěné 
odpadní vody k posouzení jejího vlivu na předmětný tok. Odebírá se obvykle 
jednorázově prostý vzorek. V Programu odběru vzorků odpadní vody se obvykle 
vypisuje název toku a označení bodu odběru. 

KALY 

Odběr vzorků jednotlivých typů kalů se provádí jednorázovým odběrem prostého 
vzorku, obvykle z výtlačného potrubí nebo z kohoutu na příslušném výtlačném 
potrubí. Odběr se provádí šoufkem. V Programu odběru vzorků odpadní vody se 
obvykle názvy kalů vypisují. 

ODVODNĚNÝ  KAL 

Strojně odvodněný kal se vzorkuje pomocí lopatky, vzorek se odebírá z boxu 
odvodněného kalu. 

PÍSKY, SHRABKY 

Vzorek písků se odebírá z lapače písku. Vzorek shrabků se odebírá v prostoru 
česlí. 

Je-li nutno získat informaci o emulzifikovaných  nebo plovoucích látkách, provede 
se kvalitativní odběr z hladiny povrchovým sběrem. [3] 

 

3.3.6 Použití automatických vzorkova čů 

      Pro odběr vzorků odpadních vod z odtoků čistíren se již po léta velmi dobře 
osvědčují automatické vzorkovače. Protože v této oblasti použití se zpravidla 
objevuje homogenní vodní tok, hloubka odběru nehraje příliš velkou roli.  
 
Podstatně problematičtější je odběr vzorků ze surových odpadních vod (na přítoku 
čistíren, a v kanalizaci). Protože surové odpadní vody vždy obsahují 
suspendované látky (flotační, rozptýlené a sedimentující), jejichž množství se 
časem mění, závisí možnost zachycení vzorku dostatečně reprezentativního také 
na systému svodu (oddílná nebo jednotná kanalizace, spád, odtokové množství, 
dynamika odtoku, usazeniny atd.), avšak především na promísení vodní masy 
v kanále v místě odběru. 
 
Různé účely použití a oblasti aplikace vyžadují od automaticky pracujících 
vzorkovačů odpadních vod rozdílné principy práce, které jsou už dlouho známy a 
průběžně se rozvíjejí. 
 
V dalším textu je podán zkrácený přehled v současnosti používaných 
automatických vzorkovačů stacionárních a mobilních u společnosti VaK Vsetín. 
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Vakuové čerpání  
Popis systému: Odběr vzorku probíhá prostřednictvím vakuového tlakového 
membránového kompresoru, který před každým odběrem pomocí odpovídajícího 
spínání ventilu profoukne sací hadici tak, aby byla prázdná, potom pomocí vakua 
nasává vzorek. Až se dávkovací nádoba naplní, a následně tlakově přečerpá 
nepotřebné množství vzorku opět pryč, vytvoří se reprodukovatelný vzorkový 
objem, který se dávkuje do nádoby. [5] 
 
Přednosti: Žádný kontakt čerpadla s médiem, proto jsou vhodné pro odpadní vody 
s vysokým obsahem pevných látek. U mobilních vzorkovačů EPIC 1011 a XIAN 
1000 je možné vzorkování s více nádobami společně s možnostmi různého 
nastavení programu. Před započetím vzorkování může být zvolen časový odstup 
od nuly (což je okamžitý začátek) až do 14 dnů. Zpravidla nízké náklady na údržbu 
a málo součásti podléhajících rychlému opotřebení.  
 
Nevýhody: Možné nánosy v dávkovací nádobě. Drahé náhradní díly (výměna 
rozbité dávkovací nádoby – 6 500 Kč.). 
 
 

 
 
 0brázek č.1  XIAN 1000                                        0brázek č.2  EPIC 1011 
 

 
 
  0brázek č.3  EPIC 1012                                      0brázek č.4  MORAVA 2002 
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 V rámci realizace projektu Čistá řeka Bečva, kdy proběhly také rekonstrukce dvou 
velkých ČOV, byly tyto ČOV na odtoku vybaveny automatickým stacionárním 
vzorkovačem MORAVA 2002.  
 
Automatický stacionární vzorkovač MORAVA 2002 v nerezové skříni s 
termostatizací prostoru na vzorky umožňuje celoroční odběr vzorku ve venkovním 
prostředí. Vakuový odběrný systém umožní nasátí vzorku až z hloubky 7 m. 
Vzorky lze odebírat do společné nádoby nebo pomocí rozdělovače do dvanácti 
nebo dvacetičtyř nádob. Řídící jednotka s grafickým displejem zajišťuje 
jednoduché nastavení přístroje. [13] 
 
Čerpání peristaltickým čerpadlem (hadicové čerpadlo) 
Popis systému: Odebíraný vzorek je z odběrného místa nasáván přes sací hadici 
peristaltickým čerpadlem ke kapacitnímu čidlu. Od okamžiku kdy kapacitní čidlo 
sepne, začne automatika odměřovat objem čerpaného vzorku. Jakmile je 
dosaženo vypočteného množství (velikost objemu dílčího vzorku vypočte řídící 
procesor automaticky z hodnot zjištěných při cejchování a nastaveného 
vzorkovacího režimu), je čerpání přerušeno a sací hadice se zpětným chodem 
čerpadla vyprázdní. [6] 
 
Přednosti: Konstrukce vzorkovače je řešena tak, aby plnil nejčastěji požadované 
funkce a současně měl příznivou cenu. Je to jednoduchý, uživatelsky nenáročný 
přístroj pevně naprogramovaný se třemi základními režimy odběrů – odběry 
každých 15 minut po dobu 2, nebo 8-mi hodin a každých 30 minut po dobu 24 
hodin. Pomocí programovatelné jednotky si uživatel může vytvořit program přesně 
dle vlastní potřeby. Umožňuje také nastavit časovou hodnotu opožděného startu 
až o 99 hodin. Téměř žádné usazeniny nebo nánosy. 
 
Nevýhody:  Opotřebování čerpadlové hadice a oděry, jsou-li v odpadní vodě 
obsaženy látky s vysokým podílem pevných látek. Nevhodné do vlhkého prostředí 
např. uzavřené šachty. Pokud se totiž pokryje vzorkovač kondenzátem hlavně 
kolem kapacitního čidla, začne toto čidlo falešně detekovat přítomnost kapaliny a 
automatika odměřovat objem čerpaného vzorku, který v sací hadici ve skutečnosti 
ještě není. 
 
 

 
 
 0brázek č. 5  OPP 10                                              0brázek č. 6  OPP 102 
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3.4 Vzorkování na stokové síti 

      Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do 
stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, 
ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek 
odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního 
rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem 
protokol. 
Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků 
odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod 
kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem. [8] 
 
Odběr vzorků na stokové síti zaujímá zvláštní místo, protože výsledky rozborů v 
oblasti kontroly nepřímých vstupů, které mohou mít zčásti i závažné  důsledky pro 
znečišťovatele, musí obstát před úřady a případně před soudem. Proto tuto 
kontrolu zajišťuje laboratoř společnosti výhradně prostřednictvím svých dvou 
vzorkařů, kteří jsou držiteli personálních certifikátů Manažer vzorkování vod. 
 

3.4.1 Kanaliza ční řád 

      Vlastník kanalizace je povinen zajistit zpracování kanalizačního řádu, jehož 
účelem je zvláště stanovit nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné množství těchto vod a další 
podmínky provozu kanalizace. Požadavkem je ochrana stokové sítě, čistírny 
odpadních vod a recipientu. Vlastník kanalizace na základě technických náležitostí 
zajišťuje odbornou osobou zpracování návrhu kanalizačního řádu a předkládá jej 
ke schválení vodoprávnímu úřadu. Nejdůležitějším podkladem pro zpracování 
kanalizačního řádu je zpracování celkové bilance znečištění přitékající na čistírnu 
odpadních vod, z které se určí příslušný podíl (tj. množství a nejvyšší koncentrační 
limity) vypouštěného znečištění pro jednotlivé odběratele (tj. znečišťovatele) 
zvláště průmyslového charakteru. [8] 
 
V kanalizačním řádu musí být uvedeny pro jednotlivé znečišťovatele limitní 
hodnoty bilanční a koncentrační s určením způsobu kontroly charakteristických 
vzorků. Pro bilanční hodnoty je směrodatný součin ročních objemů vypouštěných 
odpadních vod a aritmetického průměru výsledků směsných vzorků odebíraných 
po dobu vypouštění odpadních vod. (vyhláška MŽP č.293/2002 Sb. ve znění 
vyhlášky č.110/2005 Sb.) Koncentrační limity budou uváděny obvykle jako maxima 
v kontrolním dvouhodinovém směsném vzorku, případně v okamžitém prostém 
vzorku, a to podle způsobu provozu.  
Rozbory vypouštěných odpadních vod zajišťuje odběratel podle četnosti a rozsahu 
určeném v kanalizačním řádu. Kontrolní vzorky včetně odběrů zajišťuje 
provozovatel kanalizace. [8]  
 

3.4.2 Odběrná místa 

      Odběrné místo má v co největší míře odpovídat stanovenému úkolu, musí být 
dostatečně reprezentativní. Kromě toho musí být řádně zajištěno proti nedovolené 
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manipulaci, neboť cizí zásahy během odběrného program vedou k 
neodstranitelným chybám, které činí vzorky nepoužitelnými. Vzorky musí být 
chráněny před výkyvy teploty a vzorkovače proti krádeži a vandalství. 
 
 

 
 
 0brázek č. 7  Odběrné místo Masna VM               0brázek č. 8  Odběrné místo Mlékárna VM 

 

3.4.3 Druh p řístroje 

      Při odběrech vzorků na stokové síti se používají všechny dosud  zmiňované 
mobilní vzorkovače, teleskopická tyč nebo kyblík uvázaný na špagátě. Pro 
jednorázové odběry vzorků v terénu, často s minimální hloubkou nebo stíženým 
přístupem, se používá ruční vzorkovač Vampýr. Odběr vzorků tímto vzorkovačem 
se provádí pomocí peristaltického čerpadla. Vzorkovač se ovládá spínačem. 
Objem jednoho vzorku je určen dobou manuálního stisknutí v poloze zapnuto.  
  

 
 
 0brázek č.9 Vampýr                                           0brázek č.10  Naběračka na teleskopické tyči  

 

3.4.4 Monitorování pr ůmyslových odpadních vod 

       Je založeno především na kontrole některých významných producentů 
odpadních vod, zda dodržují kanalizační řád a zda jimi vypouštěné koncentrační 
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množství sledovaných ukazatelů nepřesahují stanovené limity. Na příkladě 
dlouhodobého sledování jednoho průmyslového areálu, u kterého jsme měli 
podezření na vypouštění galvanických vod do veřejné kanalizace, popíšu 
každodenní rutinní vzorkovací činnost a postup při řešení podobných problémů. 
 
Odvodněné kaly na ČOV Vsetín začaly v roce 2003 - 2005 obsahovat nadlimitní 
koncentrace těžkých kovů zejména chromu (Cr) a niklu (Ni) vzhledem k vyhlášce 
MŽP č.504/2004, kterou se mění vyhláška MŽP č.382/2001 Sb., o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě. To vylučovalo jejich použití na 
zemědělské půdě a koncentrace těchto prvků přesahovala někdy i možnost použití 
kalů jako průmyslových kompostů. Kaly začaly obsahovat tak vysoké koncentrace 
obou kovů, pro které by mohly být klasifikovány jako nebezpečný odpad s nutností 
několikanásobných investic do jejich likvidace. Celkové roční množství chromu 
v kalu bylo cca 500 kg. Ze zmiňovaného průmyslového areálu garantoval 
znečišťovatel zabývající se galvanickým pokovováním podle jím skutečného 
vypouštěného objemu odpadních vod cca 2,5 kg Cr a max. 7,5 kg Cr podle jejich 
platného VHR. Provozovatel kanalizace zmíněného areálu podle VHR  při 
celkovém množství odpadních vod 270 000 m3/rok měl vypouštět  max. 54 kg Cr – 
což je   téměř  10x méně  než byl skutečný stav. 
 
Tento výrazný nepoměr byl zdrojem domněnky, že znečišťovatel (vzhledem 
k charakteru zde provozovaných výrob) produkoval vyšší, než garantované 
znečištění. Monitoringem sedimentů provedeným  v roce 2004 byl  s téměř  100 % 
jistotou vyloučen jiný producent. Dosavadní četnost kontroly tohoto průmyslového 
areálu na vstupu do veřejné kanalizace byla 1 x za měsíc. Při jedné této 
pravidelné kontrole (1. června 2005) byl zachycen vzorek s dobře sedimentující 
zelenou sraženinou, který obsahoval vysoké koncentrace Cr i Ni (80 mg/l Cr). 
Podle charakteru sraženiny by se dalo usuzovat na kal z neutralizační stanice 
galvanovny. Přitom maximální koncentrační limit stanovený ve VHR v ukazateli Cr 
celkový na výstupu z průmyslového areálu je 0,2 a u Ni 0,1 mg/l.  
 
Tímto mnohonásobným překročením limitu hlavně v ukazateli Cr se iniciovala 
schůzka vedení společnosti VaK Vsetín, technoložky a zástupců laboratoře. Na 
schůzce se dohodlo pravidelné sledování kvality odpadních vod na výstupním 
objektu z průmyslového areálu po dobu tří měsíců denně, a to odběry slévaných 
24 hodinových vzorků automatickým vzorkovačem. Cílem bylo zajištění 
věrohodného důkazu vypouštění těžkých kovů do kanalizace z průmyslového 
areálu. 
 
Fáze I:  Kontrola odpadních vod 
Obsluhu vzorkovacího zařízení, kterým byl automatický vzorkovač OPP 10 
pracující v režimu 24hod/30min/48 odběrů, prováděli vzorkaři laboratoře. 
Odebíralo se denně včetně sobot a nedělí a byl vypracován rozpis služeb 
s konkrétními pokyny a povinnostmi vzorkaře. Ten se dostavil každé ráno v 8.00 
k vzorkovacímu místu (výustní objekt průmyslového areálu), kde odebral 
vzorkovač, odlil dva podíly vzorku a instaloval a spustil vzorkovací zařízení pro 
další odběr. Jelikož je výustní objekt vybaven zařízením pro měření průtoku, 
zapsal stav průtokoměru, respektive objemu vypouštěných OV pro výpočet látkové 
bilance znečištění. Analýzy zajistila Centrální laboratoř jako subdodávku. Vzorky 
byly konzervovány (vzorkovnice 0,5 l, konc. kyselina dusičná p.a.) a jednou týdně 



        Michal Vrána: Vzorkování OV ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 

2009  - 36 - 
 

dopraveny do laboratoře subdodavatele. Druhá část vzorku se předávala 
provozovateli kanalizace průmyslového areálu. Stanovil se Cr a Ni na 
koncentrační úrovni odpadních vod.  
 
Fáze II: Kontrola sediment ů v kanaliza ční síti 
V návaznosti na výsledky stanovení Ni a Cr v odpadní vodě a po jednání se 
znečišťovatelem se provedl odběr vzorků sedimentů přímo v průmyslovém areálu 
v místech pod a nad výustěmi jednotlivých (hlavních nebo potencionálních) 
znečišťovatelů. Totéž se provedlo jednorázově v uzlových místech celé vsetínské 
kanalizační sítě pro získání případného negativního důkazu přítomnosti Cr a Ni.  
  
Fáze III: Vyhodnocení 
Výsledky a další postup se konzultoval jedenkrát za měsíc spolu s technoložkou 
OV případně se zástupcem vedení Vak Vsetín. Náklady, které byly součtem 
nákladů na vzorkovací práce, analýzy, dopravu vzorků a víkendovou práci 
vzorkařů byly účtovány na středisko ČOV Vsetín. Na základě provedeného 
monitoringu, který poskytl důkazy znečištění, se vyvolalo několik správních řízení 
se znečišťovatelem. Ten musel uhradit náklady spojené s celou akcí a během 
krátké doby, vlivem několika dalších překročení, mu byla třikrát udělena pokuta po 
100 000 Kč.  

Nejdůležitější však je, že díky stále probíhající pravidelné kontrole se zvýšenou 
četností a díky ekonomickému tlaku v podobě uložených pokut, se obsah těžkých 
kovů v kalech snížil na hodnoty umožňující použití těchto kalů na zemědělskou 
půdu. 

 

Tab.č.2  Výsledky rozboru těžkých kovů v kalech za rok 2003 – 2008 na ČOV Vsetín   
Obsah kovů je vztažen na  l kg. sušiny kalu        
           
limit pro použití  na zem.půdu     100 500 2500 200 5 30 200 4 
limit pro  prům. komposty      200 1200 3000 500 13 50 1000 10 

datum   suš. Ni Cu Zn Pb Cd As Cr Hg 
odběru   % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

           
ČOV Vsetín - odvodn ěný kal - vylisovaný rok 2003                     

20.2.03   17,93 182,0 264 1200 98,7 2,50   626,0 5,2 

23.4.03   16,18 122,0 368 1500 207,0 2,38   2180,0 6,5 
13.6.03   22,98 375,0 390 1630 237,0 3,85 5,3 1380,0 9,6 

11.8.03   19,30 215,0 300 1300 390,0 3,20 3,7 715,0 8,8 

23.10.03   16,28 254,0 28 1650 307,0 6,00 4,7 668,0 12,8 
24.11.03   14,86 91,5 320 1520 276,0 4,00 2,6 748,0 10,6 
průměr   17,92 207 278 1467 253 3,655 4,1 1053 8,9 

           
ČOV Vsetín - odvodn ěný kal - vylisovaný rok 2004 

12.2.04   18,78 325 116 884 115 23,4 12,2 1330 4,98 

15.4.04   21,04 105 247 1030 116 10,2 <10 1210 2,85 
10.6.04   18,32 195 311 1730 259 10,6 <10 1190 9,58 

19.8.04   24,02 66 217 1010 108 3,09 <10 356 4,15 

7.10.04   18,25 135 306 1400 168 3,39 <10 636 2,88 
9.12.04   18,28 421 266 1620 152 3,18 <10 1350 7,09 
průměr   19,78 207,8 243,8 1279,0 153,0 9,0 12,2 1012,0 5,3 
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ČOV Vsetín - odvodn ěný kal - vylisovaný rok 2005 
10.2.05   18,20 240 220 1100 120 2,3 10,0 710 4,4 

14.4.05   20,90 240 250 950 150 2,3 5,4 690 11 

9.6.05   19,70 130 240 970 80 2,7 10,0 1600 1,9 

14.7.05   23,50 200 250 840 100 4,3 6,5 1100 1,7 
12.8.05   24,20 120 170 780 110 3,5 11,0 750 1,8 

13.10.05   21,90 210 300 1100 130 2,8 5,6 1700 2,5 

8.12.05   20,00 160 210 1300 150 2,8 2,0 1300 2,6 
průměr   21,20 185,71 234,29 1005,71 120,00 2,96 7,21 1121,43 3,70 

           
ČOV Vsetín - odvodn ěný kal - vylisovaný rok 2006 

22.2.06   1,80 120 320 1300 190 3 2 1200,0 3,2 

13.4.06   2,30 61 260 1000 170 3,2 3,2 390 5,5 

5.6.06   0,70 52,00 220,0 950,0 150,0 2,5 4,1 200 6,6 
10.8.06   2,20 40,0 270 990 100 2,5 4,1 110 1,9 

12.10.06   1,5 30 230 1000 80 2,3 5,9 87 28 

7.12.06   2,90 31,0 180 430 59 2,7 3,6 97 3,5 
průměr   1,98 55,67 246,67 945,00 124,83 2,70 3,82 347,33 8,12 

           
ČOV Vsetín - odvodn ěný kal - vylisovaný rok 2007 

8.2.07   19,70 34 210 1500 73 2,1 5 100 2,5 

12.4.07   27,00 37 220 1000 120 1,6 6,0 110 2,4 

21.6.07   29,90 42 200 1000 65 2,0 6,4 110 2,2 
9.8.07   20,90 27 210 1000 66 2,2 4,4 91 4,6 

18.10.07   19,70 21 130 520 33 1,5 4,1 77 2,2 

13.12.07   18,80 31 210 1000 51 2,1 5,8 110 3,5 
průměr   22,67 32 197 1003 68 1,9 5,4 100 2,9 

                      
ČOV Vsetín - odvodn ěný kal - vylisovaný rok 2008 

14.2.08   18,10 19 210 860 68 2,6 10 40 2 

10.4.08   22,50 23 220 1100 75 3,9 5,6 130 1,5 

5.6.08   30,00 34 210 1300 68 2,7 7,0 210 3,7 
29.7.08   30,60 34 200 970 60 1,8 4,6 110 4,1 

9.10.08   27,30 23 170 1100 55 1,4 4,0 90 2,8 

3.12.08   17,30 24 200 1200 45 1,5 4,8 78 3,5 
průměr   22,81 26 203 1104 66 2,3 6,0 113 2,9 
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  0brázek č.11 Graf koncentrace Cr v kalech 2003 - 2008                                          
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     0brázek č. 12  Graf koncentrace Ni v kalech 2003 - 2008                                          

Doporu čení 
V souvislosti s podobnými vzorkovacími akcemi bych doporučil pořízení nového 
přenosného vzorkovače BÜHLER 1000 od firmy HACH LANGE, který je ideální 
pro použití na čistírnách odpadních vod, v průmyslových provozech a při 
monitoringu odpadních vod. Samotný vzorkovač je velmi kompaktní a snadno 
přenositelný. K dispozici je až 12 volně programovatelných postupů odběru vzorků 
na vakuovém principu, což jen podtrhuje jeho flexibilitu. Vysoká sací rychlost 
zabraňuje sedimentaci částic během odběru a celé odebírání 
vzorků se děje v souladu s normou ISO 5667. 

Volitelně je k dispozici unikátní provedení na bázi pasivního chlazení, kde výrobce 
garantuje temperaci vzorkovnic na 4°C po dobu 72 ho din. Intuitivní ovládání 
celého přístroje je u HACH LANGE samozřejmostí. [15] 

 

  
 0brázek č. 13  Vzorkovač  BÜHLER 1000 [15]         0brázek č. 14 Hlava vzorkovače  BÜHLER 1000 [15]                       
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Tento vzorkovač může být například pro víkendový odběr vzorků nastaven v pátek 
tak, aby odebral čtyři skupiny vzorků. V pondělí, kdy se vzorkování posunulo na 
čtvrtou skupinu, mohou být posbírány vzorky za pátek, sobotu a neděli. Pokud je 
to žádoucí, pro skupiny 1,2, a 3 mohou být nainstalovány prázdné nádoby a 
v pátek se mohou posbírat vzorky za pondělí, úterý, středu a čtvrtek a nastavit 
vzorkovač opět na víkend. Tím by se např. směrem k výše popsanému případu 
monitorování průmyslového areálu ušetřila víkendová práce vzorkařů a odpadlo by 
každodenní přejíždění při jinak dodržení jakosti provedených prací. 

3.5 Zabezpečení a řízení jakosti vzorkování 

      Obecné zásady jsou již popsány v bodě 2.3.6. Kontrola kvality vzorkování se 
také provádí účastí na „Zkoušení způsobilosti laboratoří ve vzorkování OV“ a také 
vlastními kontrolními odběry níže popsanými. 

3.5.1 Terénní slepé vzorky 

V laboratoři se rozlije DEMI voda z jedné láhve do vzorkovnice A1 a nádoby B2 (5 
l). Vzorkovnice A1 zůstane v laboratoři. Nádoba B2 se odveze do terénu, kde se 
část vody podrobí procesu vzorkování, při němž se odebere vzorek B1.  

 

 

Obrázek č. 15 Schéma provedení odběru terénních slepých vzorků [4] 
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Tab.č.3  Terénní slepé vzorky – rozdíl identifikuje znečištění: 

a1 - b2 při vzorkování nebo dopravě vzorku 

a1 - b2 způsobené dopravou vzorku 

b1 - b2 způsobené při vzorkování nebo vzorkovačem nebo vzorkovnicí  

 

3.5.1 Terénní duplicitní vzorky 

V terénu se stejným způsobem odeberou tři vzorky A1, A2  a B. Vzorek B se rozdělí 
do dvou vzorkovnic B1 a B2. Každá vzorkovnice Bi se pak analyzuje v laboratoři 
dvakrát jako párový vzorek.  Adekvátní analytické výsledky jsou a1, a2, b11, b12, 
b21, b22. Vyhodnocení provede manažer vzorkování  na formuláři viz. příloha.  

 

Obrázek č. 16 Schéma provedení odběru terénních duplicitních vzorků [4] 

Tab.č.4  Terénní duplicitní vzorky – rozdíl odpovídá: 

a1-a2 Rozdíl odpovídá rozptylu opakovatelnosti celého postupu  

b11-b12 Rozdíl odpovídá rozptylu opakovatelnosti laboratorní analýzy  

b21-b22 Rozdíl odpovídá rozptylu opakovatelnosti laboratorní analýzy  

b11-b21 Rozdíl odpovídá rozptylu opakovatelnosti zahrnujícího dělení vzorku  

b12-b22 Rozdíl odpovídá rozptylu opakovatelnosti zahrnujícího dělení vzorku  

 

 

 

B A2 A1 

TERENNÍ DUPLICITNÍ 
VZORKY 

Vzorkovací 
místo 

A1 A2 B1 B2 Příjem 

b11 a1 a2 b12 b21 b22 

Výsledky 

V
Z
O
R
K
A
Ř 

L
A
B
O
R
A
T
O
Ř 

A
n
a
l 
ý
z
a 



        Michal Vrána: Vzorkování OV ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 

2009  - 41 - 
 

4 Návrh metodiky vzorkování s využitím moderního vy bavení 
pro ú čely VaK Vsetín, a.s. 

4.1 Optimalizace provozu ČOV Vsetín ve stávající konfiguraci 

      V uplynulých deseti letech došlo k zásadním změnám legislativy České 
republiky, které se promítly i do oblasti životního prostředí a které měly výrazný 
vliv na požadavky na účinnost čištění odpadních vod. Důraz je kladen na 
odstraňování nejenom organického znečištění, ale především znečištění 
tvořeného formami dusíku a fosforu. Nové legislativní změny – NV č. 61/2003 Sb., 
novela č. 229/2007 Sb. (platnost od 1.10. 2007) v souvislosti s vyhlášením území 
ČR jako „citlivé oblasti“ – si vynucují další intenzifikační kroky také na čistírnách 
provozovanými naší společnosti. Z tohoto důvodu připravila společnost VaK 
Vsetín pro jednu ze tří  hlavních centrálních čistíren další investiční projekt 
vycházející ze studie „Intenzifikace ČOV Vsetín – III.Etapa“, která byla 
vypracována společnosti Hydroprojekt. Studie navrhovala komplexní soubor řady 
opatření, z nichž byly Objednatelem zvoleny jen nejvíce urgentní položky. Naší 
problematiky se týká jedna z nich – Optimalizace provozu ve stávající konfiguraci 
ČOV. 
Optimalizace spočívá v doplnění kontinuálního měření v elektro-technologické 
části a v úpravě strojních zařízení tak, aby vyhovovalo procesním požadavkům a 
vytvoření řídícího programu pro optimalizaci procesu.  
V této části mé práce jsem se zaměřil na možnost doplnění kontinuálního měření 
pomocí procesních sond a analyzátorů firmy HACH–LANGE.  
 

4.1.1 Výhledové požadavky na odtok z ČOV Vsetín 

Tab.č.5   Legislativní požadavky -  odtokové limity pro ČOV Vsetín 

Novela NV 61/2003 Sb. 
Ukazatel Rozm ěr 

„p“ „pr ůměr“ „m“ 

Limit 

zpoplatnění 

CHSKCr mg/l 90 - 130 40,0 

BSK5 mg/l  20 - 40 - 

NL mg/l  25 - 50 30,0 

Ncelk mg/l  - 15 30 20.0 (Nanorg) 

Pcelk mg/l  - 2 6 3,0 

 

Z výše uvedené tabulky je evidentní, že systém musí být optimalizován tak, aby při 
minimální teplotě byl schopen nitrifikace a v ročním průměru dosáhl odtokové 
koncentrace Ncelk pod 15 mg/l. Splnění limitu ukazatele Pcelk bude nadále řešeno 
s pomocí chemického srážení. Inertní podíl CHSK na odtoku z biologické části 
systému nelze významně ovlivnit, hodnota BSK5 bude v každém případě na svém 
minimu a ovlivňována spolu s celkovou CHSK výnosem NL do odtoku. [7] 
 



        Michal Vrána: Vzorkování OV ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 

2009  - 42 - 
 

4.1.2 Kalkulace ro čního profilu ukazatele N celk  

Hodnocení kvality odtoku dle NV č.61/2003 Sb. je založeno na principu ročního 
průměru z odtokových koncentrací Ncelk. Tento princip umožňuje v některých 
obdobích roku překračovat stanovený limit a v jiné části roku naopak dosahovat 
hodnot výrazně nižších takovým způsobem, aby roční průměr byl pod stanoveným 
limitem.  
 
Za tímto účelem byl sestaven roční profil teplot a s tímto byla vypočtena odtoková 
koncentrace v ukazateli Ncelk. během celého roku (obr.č.17), a to pro výhledové 
(projektované) maximální zatížení (Q24=10 500 m3/d). 
 
Z výsledků je zřejmé, že pokud se v systému podaří udržet stabilní nitrifikaci 
během celého roku, je dosaženo odtokových koncentrací v ukazateli Ncelk těsně 
pod požadovanou úrovní 15 mg/l, přičemž je průběh biologické denitrifikace 
limitován nedostatkem organického substrátu. 
 
 

 
 
0brázek č. 17  Roční profil odtokové koncentrace Ncelk v závislosti na teplotě aktivační směsi [7] 
 
 

Další snížení odtokových koncentrací ukazatele Ncelk by bylo možné pouze za 
cenu dávkování externího zdroje organického uhlíku. Toto opatření pro současné 
a projektované zatížení není nezbytné a proto není součásti této Intenzifikace. [7]  
 
 

4.1.3 Stávající technologická konfigurace biologick ého čištění 

      Biologický stupeň je navržen jako čtyřlinkový proces na bázi aktivace 
s postupným tokem s nitrifikací a s předřazenou denitrifikační (anoxickou) zónou. 
Systém je dimenzován pro zajištění biologické nitrifikace i při teplotách pod 120C. 
Pro dosažení celoroční nitrifikace a udržení akceptovatelné účinnosti denitrifikace 
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byla při II. Etapě navržena konfigurace aktivace s flexibilní anoxickou zónou. 
Z části anoxické zóny byl vytvořen anoxický selektor. Interní recirkulace kalu je 
zavedena z nitrifikace do denitrifikace. Do selektoru je zaústěna směs předčištěné 
odpadní vody a vratného kalu. Anoxické zóny jsou homogenizovány ponornými 
míchadly. Pro vytvoření nitrifikačních (oxických) zón jsou nádrže vybaveny a 
provzdušňovány jemnobublinným odstupňovaným aeračním systémem. Pro 
podporu zvýšeného odstraňování fosforu slouží stanice simultánního chemického 
srážení fosforu. 
K separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody je využito čtyř kruhových 
dosazovacích nádrží.  
Rozdělovací objekty nátoku před aktivací a rozdělovací objekty za aktivací 
zajišťuje křížené propojení dosazovacích nádrží a všech čtyř linek aktivace. 
Aerační systém je dimenzován na plné zabezpečení spotřeby kyslíku oxidací 
organických látek, endogenní respiraci a nitrifikaci. V aktivačním systému je 
měřena a udržována optimální koncentrace rozpuštěného kyslíku. Zdrojem 
tlakového vzduchu jsou rotační dmýchadla umístěna v objektu dmýchány. 
Regulace množství dodávaného vzduchu je zajištěna frekvenčními měniči a 
regulačními klapkami. [7] 
 

0brázek č. 18 Schematické znázornění biologického systému ČOV Vsetín 

 

 

 

4.1.4 Instalace nových za řízení a režimy řízení 

Režimy řízení aktivace 
Pro řízení aktivace budou použity dva základní režimy, stávající režim bude 
ponechán a bude doplněn nový režim řízení s využitím informací z doplněných 
analyzátorů a čidel. 
Řízení nitrifikace 
Stávající algoritmy řízení klapek provzdušňování budou ponechány. Žádaná 
hodnota rozpuštěného kyslíku bude upravována podle hodnoty z čidla 
koncentrace amonných iontů. Minimální žádaná hodnota bude 0,8mg/l 
rozpuštěného kyslíku. 
Řízení denitrifikace 
Denitrifikace (interní recirkulace) bude řízena podle analyzátoru obsahu dusičnanů 
a kyslíkové sondy instalované v denitrifikaci. Při nárůstu obsahu rozpuštěného 
kyslíku nad žádanou hodnotu bude nejprve interní recirkulace snížena na 
minimum a v druhém kroku úplně vypnuta. Dále bude z otáček měniče vypočtena 
přibližná hodnota průtoku interní recirkulace pro úpravu množství vratného kalu. 
Řízení dodávky vzduchu 
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Řízení dodávky vzduchu do aerovaných sekcí bude navrženo na principu měření 
koncentrace kyslíku pomocí nových kyslíkových sond a současně dosažení 
požadované koncentrace N-NH4 na odtoku z aktivace. Odtok z nitrifikace bude pro 
tyto účely osazen on-line analyzátory pro měření koncentrace amoniakálního 
dusíku. 
Řízení požadovaného stá ří kalu 
Pro udržení stabilní nitrifikace v aktivačním procesu je navrženo řídit hodnotu stáří 
kalu na základě měřené hodnoty koncentrace nerozpuštěných látek v nitrifikačním 
stupni aktivace. 
MaR a kontinuální analyzátory 
Systém bude doplněn sofistikovaným řídícím systémem, který umožní zapojení 
automatických analyzátorů do systému řízení a regulace. Odtokový profil bude 
vybaven analyzátorem celkového fosforu a P-PO4 za účelem řízení provozu 
dávkování železité soli. Odtok z denitrifikačních sekcí ve dvou linkách aktivace 
bude vybaven analyzátory dusičnanového dusíku. Odtok z nitrifikačních sekcí ve 
dvou linkách aktivace bude osazen analyzátory amoniakálního dusíku. 
Požadované stáří kalu v systému je navrženo udržovat na základě měření aktuální 
koncentrace nerozpuštěných látek v nitrifikačních sekcích aktivačního procesu. 
Dále budou instalovány nové kyslíkové sondy do nitrifikace. Nové sondy budou 
použity přednostně jako řídící. Stávající kyslíkové sondy budou ponechány 
v posledních sekcích nitrifikace a budou využity přednostně jako monitorovací. 
Řídicí systém umožní monitorovací sondy začlenit v případě potřeby do řídící 
smyčky. 
Jako převodníky budou nasazeny SC kontroléry s digitálním sběrnicovým 
spojením. 
 

4.1.5 Rekapitulace požadavk ů na nové kontinuální analyzátory 

      Pro dodání instrumentace byla mimo jiných firem také oslovena firma HACH 
LANGE, se kterou má naše společnost letité a dobré zkušenosti (měření zákalu na 
dvou úpravnách, vybavení laboratoří ÚV a ČOV). 
Předmětem návrhu je zařízení pro monitoring 1 linky na ČOV Vsetín. Pro ČOV je 
navrhnutá SC 1000 síť. V současnosti se použije 1 ks SC1000 kontroléra, který se 
v budoucnosti spojí s SC 1000 Probe modulem na druhé lince. Počet vstupních 
konektorů na SC1000 Probe modulu (6 ks) bude možné v budoucnosti doplnit o 
další sondy. Při rekonstrukci 1 linky, která proběhne v červnu 2009, by měli být 
použité sondy: 

• sonda Nitratax plus SC na měření dusičnanů, umístěná na konci 
denitrifikace. Pro sondu je navrhnutý také SC 1000 prodlužovací kabel. 

• 2 ks sondy LDO na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v nitrifikaci. 
Sondy by měli být umístěné pravděpodobně na rozhraní 1/2 sekce a 3/4 
sekce. 

• analyzátor Amtax Intern2, který stanovuje amonné ionty na 
spektrofotometrickém principu. Měření bude na konci 4 sekce nitrifikace. 
Amtax Intern potřebuje přístřešek, v zimním období temperovaný na 150 C. 
Ten by měl být postavený na konci nitrifikace. Přístřešek není předmětem 
návrhu.  Amtax Intern vyžaduje pro analýzu předúpravu vzorky filtrací. Tu 
zabezpečí zařízení Filtrax, jehož filtrační membrány by měli být ponořené 
na konci 4 sekce nitrifikace. Analyzátor Amtax Intern je dvojlinkový, takže v 
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budoucnosti bude potřeba na druhé lince doplnit jen filtrační jednotku Filtrax 
a bude možné analyzovat koncentraci amonných iontů na konci obou linek. 
 

4.1.6 Kontinuální analyzátory 

Systém SC kontroléru   
Standardní kontroléry SC 100 a SC 1000 tvoří společnou základnu pro všechny 
inteligentní sondy a analyzátory dodávané společností HACH LANGE. Pro 
uživatele a jejich systémy představují jednotné a pohodlné rozhraní, ať již jsou 
instalovány v systému pro sledování jediného parametru nebo v síti obsahující 
snímače pro více parametrů. 
SC 1000 pro víceparametrová decentralizovaná m ěření 
SC 1000 je ideální pro multiparametrové úlohy v malých provozech, v oblastech 
vzdálených od provozu či na stanicích kontroly kvality povrchové vody. 
Ekonomické: Připojení až osmi sond k jednomu kontroléru SC 1000 šetří náklady 
na převodníky pro jednotlivé sondy; stávající signály se slučují. 
Bezpečné: GSM umožňuje dálkově monitorovat bezobslužný provoz – výstražná 
a stavová hlášení se přenášejí bezdrátově na velín nebo prostřednictvím SMS do 
mobilního telefonu. 
Jednoduché: díky jednotnému rozhraní s dotykovou obrazovkou je ovládání 
zařízení intuitivní. Na barevném displeji se ze čtyř senzorů paralelně zobrazují 
údaje a časové průběhy měření. 
Perspektivní: Systém SC 1000 lze kdykoli rozšířit. 

 
SÍŤ SC 1000  
Všestranná: Na každé měřicí stanici 
probe modul SC 1000 paralelně 
podporuje až osm sond – ve volné 
kombinaci parametrů. 
Ekonomický: Síťová kabeláž SC 1000 
propojuje všechny probe moduly a 
přenáší data do kontroléru. Celou síť řídí 
jediný přenosný zobrazovací modul SC 
1000. 
Intuitivní ovládání: Na zobrazovacím 
modulu jsou zobrazena data ze všech 
sond v síti, tj. měřené hodnoty a průběhy 
v grafické podobě. 
Perspektivní: Nová sonda je 
kontrolérem automaticky identifikována – 
stačí ji zapojit, nastavit parametry a 
měřit. V případě další měřicí stanice je 

 0brázek č. 19 Kontrolér SC 1000 [15] 
 
pouze nutné připojit nový probe modul do sítě, což se obejde bez výrazných 
nákladů.  
Schopnost pro za členění: Stávající sondy – včetně analogových nebo jiných 
modelů – lze snadno začlenit do systému SC 1000 prostřednictvím rozšiřovacích 
modulů. Funkce řízení a výpočtu umožňují odvodit nové veličiny, např. pro zátěž. 
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 0brázek č. 20  Moduly a konfigurace kontroléru SC 1000 [15] 
 
Každá síť vyžaduje pouze jeden zobrazovací modul, který lze snadno dle potřeby 
přemístit. Na novém místě, dle potřeby, se jednoduše vloží do permanentně 
instalovaného Probe modulu a pak se bez obtíží nainstaluje nová sonda. [15] 

SOLITAX sc: kontinuální m ěření zákalu a nerozpušt ěných látek  
Procesní sondy řady SOLITAX sc se používají pro vysoce přesné stanovení 
zákalu v ultračistých až velmi zakalených vodách. Navíc jedinečná metoda měření 
pevných látek, která není závislá na barvě, umožňuje měření koncentrace 
pevných látek v různých typech kalů. Sondy SOLITAX sc lze použít pro širokou 
škálu aplikací od úpravy pitné vody a čištění odpadních vod až po kontrolu 
povrchových vod a úpravu kalu. 
Široké spektrum aplikací - díky rozsahu měření 0,001 NTU až 150 g/l lze pomocí 
sond SOLITAX sc měřit nízké hodnoty zákalu v úpravnách pitných vod, stejně jako 
vysoké koncentrace suspendovaných látek v aktivovaném, primárním či 
mineralizovaném kalu, a to s vysokou přesností. SOLITAX sc se výborně uplatňuje 
při optimalizaci odvodňování kalu, řízení odstředivek a kalolisů. 
Velmi snadná kalibrace  - díky jednoduchému korekčnímu faktoru lze SOLITAX 
sc přizpůsobit různým charakteristikám kalu a vod. Není třeba provádět časově 
náročnou vícebodovou kalibraci. Sondy SOLITAX sc jsou továrně nakalibrovány a 
vykazují dlouhodobou stabilitu. [15] 

          

                           
        0brázek č.21 Procesní sondy řady SOLITAX [15] 



        Michal Vrána: Vzorkování OV ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 

2009  - 47 - 
 

Sonda LDO: m ěření kyslíku  
Pomocí metody LDO se měří doba následné emise světla. Vzhledem k tomu, že 
se při této metodě měří čas, který závisí na koncentraci kyslíku, měření nikterak 
nepodléhá rušivým vlivům. Díky optickému principu měření je zaručeno, že senzor 
LDO vždy naměří přesné hodnoty. U tohoto senzoru odpadá kalibrace, není třeba 

vyměňovat membránu a elektrolyt. 
Také odpadá pracná výměna 
spotřebních dílů.  
Výměna víčka senzoru jednou za dva 
roky stačí k tomu, aby tento senzor 
LDO fungoval spolehlivě a bez driftu. 
Možnost snížení náklad ů - nízké 
nároky na údržbu a provoz se 
odrážejí v příznivých provozních 
nákladech. Dlouhodobá stabilita 
naměřených hodnot se rovná zvýšené  

0brázek č. 22 Kyslíková sonda LDO [15] 
 
 spolehlivosti technologie a nižší spotřebě energie při provzdušňování v městských 
a průmyslových čistírnách odpadních vod. [15] 

 
NITRATAX sc – sondy na m ěření NOx s instalací ve vod ě 
Klíč k eliminaci dusíku 
Sondy NITRATAX měří koncentraci dusičnanů přímo v aktivovaném kalu, odpadní 
nebo povrchové vodě. Toto měření je výhodné všude tam, kde je třeba eliminovat 
nebo průběžně monitorovat koncentraci dusičnanů, ať již z důvodu optimalizace 
procesu nebo dokumentace limitních hodnot. [15] 

 

 
 0brázek č. 23 Sonda NITRATAX [15]                0brázek č. 24  Instalace do nádrže [15] 
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Princip NITRATAX 
Dusičnanové ionty rozpuštěné ve vodě absorbují UV záření. To znamená, že jejich 
koncentraci lze ve vodě zjistit fotometricky, bez použití reagencií, bez odebírání 
vzorku a bez zbytečných prodlev. Sondy NITRATAX se vyznačují také nízkými 
nároky na údržbu a automatickou kompenzací zákalu. [15] 

 
AMTAX inter2 – analyzátor pro m ěření NH4 

Kompletní systém s nízkými  požadavky na 
údržbu 
Analyzátor AMTAX inter2 byl vyvinut pro přesné 
stanovení amonných iontů, např. při optimalizaci 
nitrifikace, při monitorování technologie 
v čistírnách odpadních vod a při sledování 
povrchových vod. Využívá standardní metodu na 
bázi indofenolové modři. 
Periodický provozní režim zaručuje rychlé změření 
koncentrace s ekonomickým provozem. Procesní 
fotometr AMTAX compact  s velmi přijatelnou 
cenou používá vytěsňovací metodu 
s fotometrickou indikací pH. Je vhodný zvláště pro 
menší čistírny odpadních vod. [15]           
 
                                                                                                      
                                                                                       0brázek č. 25 AMTAX inter2 [15]    

                                            

PHOSPHAX sigma – analyzátor P pro m ěření v objektu s rozkladem vzorku  
 

 
Spolehlivé hodnoty p ři všech  provozních 
podmínkách  
Kontinuální procesní fotometr PHOSPHAX 
sigma střídavě analyzuje oba parametry: PO4-
P, a celkový P. Umožňuje tak řídit eliminaci 
fosfátů na základě koncentrace ortofosfátů a 
zároveň sledovat limitní hodnoty na výstupu na 
základě koncentrace celkového fosforu. 
100% rozklad homogenizovaných vzork ů 
Analýza se provádí velmi přesně a citlivě s 
použitím modré molybdenanové metody v 
souladu s normou EN 1189. Speciální metoda 
chemicko-termického rozkladu zaručuje 
komplexní mineralizaci vzorku včetně 
nerozpuštěných látek, a to během několika 
minut. [15] 

 

 
  0brázek č. 26 PHOSPHAX sc [15] 
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FILTRATAX + SIGMATAX2 – systém pro odb ěr a úpravu vzorku  
Dokonalý tým: odb ěr a úprava vzorku a analyzátor 
Pro spolehlivý provoz kontinuálních měřicích přístrojů je nezbytně nutná 
spolehlivost odběru a úpravy vzorku. Správné spojení a harmonizace těchto dvou 
součástí systému má proto kritický význam. 
 

 
 
 
FILTRAX – filtrace In situ 
Filtrační moduly se umísťují přímo do média 
a ultračistý filtrát se pak pouze v potřebném 
objemu dopravuje do procesního měřicího 
přístroje. Funkce neustálého samočištění 
filtračních membrán umožňuje minimální 
nároky na údržbu a čištění a zaručuje jejich 
několikaměsíční životnost. [15] 
 

 

 

 

0brázek č. 27 FILTRAX [15]   
 

       
                                 
SIGMATAX 2 – homogenizace  
SIGMATAX 2 slouží k přípravě vzorků pro 
procesní fotometry PHOSPHAX sigma a 
TOCTAX pro stanovení celkového fosforu 
a TOC. Principem úpravy je ultrazvuková 
homogenizace, která zaručuje správné 
stanovení těchto parametrů v původním 
reprezentativním vzorku, a to i při vyšším 
obsahu nerozpuštěných látek. [15] 
 

 

 

 0brázek č. 28 SIGMATAX 2 [15] 

 

4.1.7 Náklady na po řízení a náklady na jeden rok provozu 

SC1000 síť 
Celkem skupina: 84.400,00 CZK 

Měření dusičnanů 
Celkem skupina: 404.578,00 CZK  
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Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku 
Celkem skupina: 91.463,00 CZK   

Měření koncentrace amonných iontů 
Celkem skupina: 557.925,00 CZK 
Náklady na dopravu a oživení 
Celkem skupina: 58.285,00 CZK 
 
Bez DPH: 1.196.651,00 CZK 
19,00% DPH 227.363,69 CZK 
Celkem: 1.424.014,69 CZK 
 

Spotřební materiál pro 1 sondu Nitratax SC 
Celkem skupina: 8.001,00 CZK 

Spotřební materiál pro 1 aplikaci Amtax Intern a Filtrax 
Celkem skupina: 79.299,00 CZK 

Spotřební materiál pro LDO 
Celkem skupina: 4.076,00 CZK 

Náklady na dopravu  
Celkem skupina: 1.550,00 CZK 
 
Bez DPH: 92.926,00 CZK 
19,00% DPH 17.655,94 CZK 
Celkem: 110.581,94 CZK  

 

4.1.8 Posouzení ekonomické efektivnosti inovace 

      Při čištění odpadních vod platí, že předpokladem zvýšení hospodárnosti je 
jejich spolehlivý a stabilní provoz. Řízení prostřednictvím procesních sond a 
analyzátorů s rozšiřitelnými sítěmi kontrolérů zaručuje vysokou stabilitu provozu a 
prokazatelné snížení provozních nákladů. Úspora bude především v elektrické 
energii, kdy se bude do aktivace dodávat jen takové množství vzduchu, které je 
potřebné k optimálnímu provozu. Stejně tak i v úspornějším řízení interní 
recirkulace v závislosti na aktuální koncentraci dusičnanového dusíku.  
Je to typický případ, kdy pomocí vyšších investičních nákladů se snižují náklady 
provozní.  
 
Optimalizací by se zároveň měla snížit odtoková koncentrace celkového dusíku o 
2–3 mg/l. Vsetínská čistírna tak bude připravena na napojení několika dalších 
územních celků v rámci akce Čistá řeka Bečva - II etapa v roce 2010.   
 
Přesnější vyhodnocení efektivnosti inovace budeme schopni až po roce 
zkušebního provozu. 
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5 Závěr 

      Tato bakalářská práce se zabývá vzorkováním odpadních vod ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a to nejprve z pohledu metodiky prováděných 
prací, až po vlastní vzorkování na čistírnách odpadních vod a při kontrole 
některých producentů odpadních vod na stokové síti. Je zde uveden přehled a 
popis současně užívaných automatických vzorkovačů u společnosti VaK Vsetín 
a.s. a způsoby použití těchto přístrojů při řešení jednotlivých úkolů. Přirozená 
obměna opotřebovaných a zastaralých vzorkovačů, společně se získanými 
zkušenostmi např. při monitorování průmyslových areálů, zde ústí v doporučení na 
koupi nového přenosného vzorkovače BÜHLER 1000. Jednoduše ovladatelný a 
programovatelný, s možností temperace vzorkovnic na 4°C po dobu 72 hodin, kdy 
se během této doby získají tři 24 – hodinové vzorky aniž by se muselo vzorkovací 
místo navštívit, splňuje tento vzorkovač ty nejpřísnější požadavky.  

Jako druhá možnost vzorkování a rozborů se dnes nabízí provádění analýzy 
přímo ve vodě pomocí kontinuálních analyzátorů. V této práci je popsán návrh 
nového řízení biologické části ČOV Vsetín v rámci připravované intenzifikace této 
ČOV, s podrobným popisem řídících sond a kontinuálních analyzátorů od firmy 
HACH-LANGE. Novým způsobem řízení se získá úspora elektrické energie, vyšší 
stabilita provozu a snížení odtokové koncentrace celkového dusíku o 2–3 mg/l.   
Čistírna odpadních vod Vsetín bude po realizaci třetí etapy intenzifikace vybavena 
nejlepší dostupnou technologií v oboru čištění odpadních vod. ČOV bude řízena 
v reálném čase pomocí optimalizovaného řídicího systému na základě údajů 
měřených moderními kontinuálními analyzátory.  Realizací intenzifikace bude 
dosaženo nejúčinnějšího a nejpokročilejšího stupně vývoje použité technologie 
čištění odpadních vod, která je vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za 
ekonomicky a technicky přijatelných podmínek.  

Obecně lze konstatovat, že důraz na úroveň vzorkovacích prací jako součásti 
zjišťování informací o životním prostředí a o funkci příslušných technologií stále 
roste. Platí to od úrovně strategie vzorkování po úroveň vlastního provedení 
vzorkovacích prací, včetně řízení jakosti. Důvodem je zlepšující se úroveň 
vodohospodářsky a ekologicky zaměřených pracovišť, vstup České republiky do 
Evropské unie, snaha organizací obstát v konkurenci a v poslední době také 
snaha vyhovět přísné legislativě.  
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