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ANOTACE 

Cílem této práce je hodnocení vlivu čistírny odpadních vod v Českém Těšíně na životní 

prostředí pomocí metody LCA (Life Cycle Assessment – posuzování životního cyklu). 

Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána 

metoda LCA, software, pomocí kterého je realizováno hodnocení, a specifikace 

technologie hodnocené čistírny. V praktické části je definován cíl a rozsah studie, 

provedena inventarizační analýza, hodnocení vlivů na životní prostředí a interpretace 

výsledků. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky, které jsou porovnány s dostupnými 

informacemi a v neposlední řadě učiněny návrhy na opatření v budoucnosti. 

  

Klíčová slova: LCA, inventarizace, analýza vlivu, hodnocení vlivu na životní prostředí, 

SimaPro, Eco-indicator 99, odpadní voda, čistírna odpadních vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANNOTATION 
 
The aim of this thesis is the environmental impact assessment of wastewater treatment 

plant in Czech Tesin using the method LCA (Life Cycle Assessment). The thesis is divided 

into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the method LCA, 

software which implements the assessment and technology specification of waste water 

treatment plant. In the practical part is the goal and the scope definiton, inventory analysis, 

environmental impact assessment and the result interpretation. At the close the result 

attainments are summerized and are compared with accessible information and last but not 

least the suggestion for future arrangments are made. 

 

Keywords: LCA, inventory, life cycle impact assessment, environmental impact 

assessment, SimaPro, Eco-indicator 99, waste water, wastewater treatment plant 
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1. Úvod 
V uplynulých dvaceti letech došlo v naší zemi ke změně způsobu uvažování 

v oblasti ochrany životního prostředí. Bezesporu významným impulzem byl pád totalitního 

režimu a změna orientace na trhy a zejména hodnoty uplatňované zeměmi Evropské unie. 

Nově byl ke konci roku 1991 schválen zákon o životním prostředí, jakožto základní norma, 

ze které vychází další pravidla a povinnosti týkající se ochrany životního prostředí. 

Podobný vývoj zaznamenala i vodohospodářská oblast, zejména pak nakládání 

s odpadními vodami. Po roce 1989 začala vznikat spousta moderních čistíren odpadních 

vod, které měly za úkol přispívat k ochraně kvality povrchových vod. 

Cílem mé diplomové práce je popsat a zhodnotit vliv čistíren odpadních vod 

na životní prostředí, zejména pak konkrétně vliv čistírny odpadních vod v Českém Těšíně, 

pomocí metody posuzování životního cyklu.  

Metoda posuzování životního cyklu výrobku nebo procesu pomáhá objevit místa 

v životním cyklu, která mají negativní vliv na životní prostředí, a tím lze získat podklad 

pro návrh řešení k odstranění nebo zmírnění tohoto vlivu. 
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2. Rešerše v oblasti LCA 

2.1. LCA a její podstata 
Metoda LCA nebo-li posuzování životního cyklu (zkratka LCA je z anglického 

názvu Life Cycle Assessment) je jedním z nejdůležitějších informačních nástrojů 

environmentální politiky [9]. Posuzování životního cyklu je analytická metoda hodnocení 

environmentálních dopadů (tj. dopadů na životní prostředí) výrobků, služeb a technologií, 

obecně lidských produktů. Metoda LCA přistupuje k hodnocení environmentálních dopadů 

produktů s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje tedy environmentální dopady 

produktů již od stadia získávání a výroby výchozích materiálů, přes stadium výroby 

samotného produktu, stadium jeho užívání až po stadium jeho odstranění, opětovného užití 

nebo recyklace v něm použitých materiálů. [8] 

Metoda LCA je založena na té skutečnosti, že stav životního prostředí 

je ovlivňován charakterem a množstvím látek a energií, jež jsou do životního prostředí 

vnášeny, popřípadě z něj odebírány. [9] 

 

Obrázek č. 1: Životní cyklus výrobku a jeho fáze [5] 

2.2. Vznik LCA 
Za základ metody LCA lze považovat metodu vyvíjenou v USA na přelomu 60-

tých a 70-tých let. Metoda se nazývala „Zdroje a profilová analýza z hlediska životního 

prostředí“ („Resource and Environmental Profile Analysis“ zkráceně REPA) a zaměřovala 

se na hodnocení výrobku z hlediska spotřeby energie a surovin. Její vznik a rozvoj byl 

v přímé souvislosti s probíhající ropnou krizí, která zvýšila zájem o energetické 
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a surovinové zdroje. Vliv výrobku na životní prostředí, na lidské zdraví a na přírodní 

ekosystémy zde ještě nebyl posuzován. [9] 

Když se počátkem 80-tých let začala v Evropě věnovat zvýšená pozornost obalové 

technice a kritika se mezi jinými zaměřila i na zbytečně velkou spotřebu obalů 

a poukazovala na plýtvání surovinami, došlo v rámci tohoto hnutí k renesanci americké 

metody REPA. V několika evropských zemích, především ve Švýcarsku, Německu 

a Švédsku, se americká metoda začala používat na srovnávání různých materiálů 

používaných k výrobě obalů nápoje. Zároveň, vedle  nároků na energetické a surovinové 

zdroje, začala být posuzována i vhodnost zkoumaného typu balení z hlediska lidského 

zdraví. Koncem 80-tých a začátkem 90-tých let se při posuzování výrobku věnovala stále 

větší pozornost nejen vlivu na lidské zdraví, ale i jeho negativním vlivům na životní 

prostředí vůbec. [9] 

Název Life Cycle Assessment (LCA, posuzování životního cyklu) byl poprvé 

použit na workshopu ve Smugglers Notch (Vermont) v srpnu roku 1990. Výstupem 

byl kniha, jež poprvé definovala dodnes platné fáze LCA. Zhruba o měsíc později 

byl podobný workshop organizován v belgickém Lovani a měl za cíl začít sjednocovat 

metody založené na „životním cyklu“ produktů. Od té doby je metoda „od kolébky 

do hrobu“ známa pod názvem LCA. [4] 

2.3. LCA v oblasti čištění odpadních vod a úpravy vody 
V České republice byla provedena studie LCA na několika čistírnách odpadních 

vod v okrese Praha-Západ. Výsledky ukazují, že environmnetální přínos různých čistíren 

odpadních vod (ač všechny odstraňují nežádoucí látky na předepsané limity) je různý. 

Některé čistírny odpadních vod pro dosažení cílových limitů spotřebují větší množství 

energie či chemikálií. Studie LCA byla také provedena na čistírně odpadních vod Mělník 

[6] V rámci diplomové práce Bc. Lenky Staré z VŠB-TU bylo provedeno vyhodnocení 

dopadů Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze na životní prostředí [10]. 

Ve světě bylo provedeno několik studií týkajících se čištění odpadní vody 

nebo úpravy vody. Na belgické univerzitě byla řešena problematika čištění odpadních 

vod. Dopady jsou stanoveny pomocí charakterizačního modelu Eco-indicator 99, funkční 

jednotka je 1 m3 vody, byla zkoumána cesta odpadní vody od čerpací stanice do čistírny. 
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Je tam zahrnuto také samotné čištění vody i kalové hospodářství. Na základě výsledků byla 

navržena určitá opatření, která by měla zmírnit negativní dopady. [10] 

2.4. Provádění LCA 
Metodika LCA se skládá ze 4 hlavních fází  [4]: 

 definice cílů a rozsahu, 

 inventarizační analýzy, 

 hodnocení dopadů, 

 interpretace životního cyklu. 

Přístup LCA je interaktivní. Informace zjištěné během rozpracování studie mohou 

ovlivnit vstupní předpoklady a ty následně opět další průběh analýzy. Vzájemné vztahy 

jednotlivých částí jsou znázorněny na následujícím schématu (obrázek č. 2). [4] 

 

 

Obrázek č. 2: Schéma hodnocení životního cyklu [1] 
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2.4.1. Definice cílů a rozsahu 

První fází sestavování studie LCA je tzv. definice cílů a rozsahu (angl. goal and 

scope definition). Jedná se o jednoznačné určení parametrů studie důležitých pro její 

interpretaci a praktické použití. [8] 

V této fázi je důležité určit [2]: 

 cíl studie, 

 rozsah studie,  

- posuzovaný produktový systém, 

- funkci systému, 

- funkční jednotku, 

- hranice systému, 

- alokační postupy, 

- požadavky na údaje a jejich kvalitu, 

- výběr kategorií dopadů a metodologie jejich posuzování, 

- předpoklady a omezení. 

Cíl studie 

V definici cílů je třeba jednoznačně popsat, co je předmětem studie, jaký bude její 

obsah, význam, komu je studie určena a za jakých podmínek budou její závěry platné. 

Zmíněné body totiž ovlivňují, jakým způsobem bude studie zpracována. [8] 

V definici cílů by měly být jednoznačně uvedeny odpovědi na následující 3 

základní otázky [4]: 

1) Proč je studie LCA prováděna, jaké jsou pro to důvody? (Např. sestavení 

environmnetálního profilu výrobku; určit, ve které době životního cyklu dochází 

k největším environmentálním škodám.) 

2) Komu je studie určena? Kdo bude přímým uživatelem a kdo další by mohl studii použít? 

(Např. návrháři nového typu výrobku, udělení ekoznačky - EPD, porovnání 

environmentálních dopadů dvou produktů.) 
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3) Kde bude studie použita a k čemu? (Např. designerské studio, regulační orgány, 

marketing.) 

Rozsah studie 

Rozsah studie se stanovuje na základě definice cílů. Při tom je ale třeba brát i ohled 

na časové a ekonomické možnosti řešitele [12]. 

Produktový systém – soubor jednotkových procesů s elementárními 

a produktovými toky plnící jednu nebo více definovaných funkcí, který modeluje životní 

cyklus produktu [1]. 

Funkce systému – každý produkt má spotřebiteli zajistit určitou funkci, službu. 

Nejprve je proto nutné identifikovat, která funkce je pro studii LCA klíčová a na základě 

které budeme environmentální aspekty produktu hodnotit. [8] 

Funkční jednotka – kvantifikovaný výkon produktového systému, který slouží 

jako referenční jednotka [1]. V podstatě se tímto pojmem rozumí základ (báze), ke které 

se bude vztahovat určení negativního dopadu na životní prostředí. Funkční jednotka 

vychází vždy z funkce pro níž je zkoumaný výrobek vyráběn. [9] 

Referenční tok – množství produktu potřebnému k naplnění velikosti funkce 

definované funkční jednotkou [8]. 

Hranice systému – soubor kritérií specifikujících které jednotkové procesy 

jsou částí produktového systému [1]. Slouží k oddělení podstatných a nepodstatných 

procesů životního cyklu produktu. Jelikož volba hranic systému významně ovlivňuje 

výstupy studie LCA, kromě toho také její náročnost a komplikovanost, je třeba hranice 

systému vždy dobře zvážit a jednoznačně definovat. [8] 

Alokace – rozdělení vstupních nebo výstupních toků procesu nebo produktového 

systému mezi posuzovaný produktový systém a jeden nebo více dalších produktových 

systémů [1]. 

2.4.2. Inventarizační analýza 
Fáze LCA nazývaná inventarizační analýza (LCI – Life Cycle Investory) slouží 

ke zjištění a vyčíslení všech materiálových a energetických toků během celého životního 

cyklu posuzovaného produktu nebo produktového systému [8]. V podstatě jde 
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o kvalitativní a kvantitativní soupis všech vstupů a výstupů spojujících sledovaný systém 

se životním prostředím čili o sběr potřebných primárních dat a posouzení jejich kvality, 

tzn. věrohodnosti, reprodukovatelnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti [9]. 

Prvním krokem v inventarizační analýze je vyznačení všech energetických 

a materiálových toků, jež překračují hranice systému, definovaného v předchozí fázi. Je-li 

sledovaný systém příliš složitý anebo rozměrný, je vhodné rozdělit jej do menších 

subsystémů a systematicky posupovat od jednoho subsystému k druhému a shromažďovat 

potřebná data o vlivech systému na životní prostředí. Z hlediska vstupů jde o spotřebu 

přírodních zdrojů, surovin, materiálů a energie. Z hlediska výstupů jde o vnášení látek 

a energií do ovzduší, vody a půdy včetně ukládání tuhých odpadů. [9] 

Úroveň a množství dat by měla být taková, aby vyhovovala cílům LCA. Získávání 

dat: 

 přímým měřením na místě, 

 informační bulletiny a deníky, 

 knihy, zprávy, rokování atd., 

 pohovory s pracovníky, 

 literární rešerší, hledání v databázích a na internetu, 

 výpočty, 

 kvalifikované odhady, 

 databáze, 

 LCA software, 

 pomocí IOA analýzy (Input Output Analysis). [12] 

Jedním z největších problémů při inventarizační analýze, který se vyskytuje 

při hodnocení sdružených výrob, je tzv. alokace dat. Problém alokace dat spočívá v tom, 

že přesně známe jen celkové hodnoty materiálových toků a nevíme jak je rozdělit mezi 

současně vznikající hlavní produkt a meziprodukty. Většinou se toto rozdělení provádí 

v poměru váhových faktorů anebo se vychází z energetických vzájemných poměrů mezi 

jednotlivými produkty. [9] 
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Výstupem inventarizační analýzy je tzv. inventarizační matice. V této matici jsou 

vertikálně, po sloupcích, uvedeny jednotlivé etapy životního cyklu výrobku a horizontálně, 

po řádcích, jednotlivé vlivy na životní prostředí. Do matice se dosazují buď přímo 

už číselné hodnoty zjištěných vlivů na životní prostředí v příslušných jednotkách nebo 

v případě prvního hrubého odhadu se velikost vlivu vyjadřuje graficky, např. počtem 

křížků. [9] 

2.4.3. Hodnocení dopadů 
Hodnocení dopadů (LCIA – Life cycle impact assessment) vychází z údajů 

z inventarizační analýzy. Klade si za cíl identifikovat a vyhodnotit důležitost vlivů 

zjištěných v inventarizační analýze. Hlavním cílem hodnocení dopadů je vytvoření 

vzájemné vazby mezi životním cyklem produktu a dopadu cyklu na životní prostředí. [12] 

Postup hodnocení dopadů zahrnuje povinné a nepovinné prvky, které jsou 

znázorněny na obrázku č. 3. 

 
Obrázek č. 3: Postup hodnocení dopadů [2] 
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Klasifikace 

Klasifikace je krok, ve kterém se výsledky z inventarizace, hodnoty množství 

jednotlivých elementárních toků, přiřazují zvoleným kategoriím dopadu. Každý 

elementární tok je dle svých účinků přiřazen konkrétní kategorii dopadu. Celá řada 

elementárních toků se podílí na rozvoji více kategorií dopadu. Například emise NOx 

vyvolávají acidfikaci a zároveň i vznik troposférického ozónu. [8] 

Kategorie dopadu je třída představující problém v životním prostředí, jenž 

je způsobován lidskou činností a ke kterému lze přiřadit výsledky inventarizace. Kategorie 

dopadu dělíme dle rozsahu jejich účinku na globální, regionální a lokální. Z poměrně 

široké škály kategorií environmentálních dopadů lze vybrat hlavní tři skupiny viz tabulka 

č. 1. [4] 
Tabulka č. 1: Základní skupiny kategorií dopadu [4] 

Úbytek neobnovitelných (abiotických) zdrojů 
Využívání krajiny (pokles množství využitelné 
krajiny) 
Změny klimatu 
Úbytek stratosférického ozónu 
Toxicita na člověka 

Ekotoxicita (sladkovodní, mořská, terestrická) 

Tvorba foto-oxidačních látek 
Acidifikace 

Skupina A: Základní 
kategorie dopadu 

Eutrofizace 

Jedná se o kategorie, 
které jsou hodnoceny 

vesměs ve všech 
studiích LCA. 

Využívání krajiny (úbytek funkcí krajiny 
potřebných pro život; úbytek biodiversity) 

Ekotoxicita (sladkovodní a mořské sedimenty) 

Ionizační záření 
Zápach (zapáchající plyny) 
Hluk 

Odpadní teplo 

Skupina B: 
Specifické kategorie 

dopadu 

Ztráty na životech 

Tyto kategorie jsou 
používány u určitých 
studií LCA, kde si to 
vyžádá definice cílů a 

rozsahu 

Úbytek obnovitelných (biotických) zdrojů 

Vysušování (vznik pouští) Skupina C: Další 
kategorie dopadu 

Zápach (zapáchající kapaliny) 

Tyto kategorie byly 
použity v některých 
studiích, dosud však 

nebyly všeobecně 
začleněny do studií 

LCA. V budoucnu lze 
očekávat jejich další 

vývoj. 
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Charakterizace 

Na základě přiřazení elementárních toků jednotlivým kategoriím dopadu 

provedeným v části klasifikace se ve fázi charakterizace provádí vyčíslení velikosti dopadů 

těchto elementárních toků na jednotlivé kategorie dopadu. Aby bylo možné vyjádřit 

příspěvky jednotlivých elementárních toků na kategorie dopadu, je zapotřebí pro každou 

kategorii zvolit takovou veličinu, která je schopna vyjádřit změny v kategorii dopadu, 

je indikátor kategorie dopadu. Přepočet elementárního toku, jenž se vyjadřuje zpravidla 

hmotnostně, na jednotku indikátoru kategorie dopadu, se poté realizuje pomocí hodnot 

tzv. charakterizačních faktorů. [8] 

Charakterizační faktor je určitá konstantní tabelová hodnota sloužící k vyčíslení 

míry působení elementárních toků na jednotlivé kategorie dopadu. Charakterizační faktory 

jsou definovány odpovídajícími charakterizačními modely a jejich hodnoty jsou k dispozici 

v metodikách LCIA. [8] 

Po klasifikaci následující charakterizace tedy přepočítává množství elementárních 

toků zjištěných v inventarizaci na hodnotu výsledku kategorie dopadu představujícího 

míru potenciálního poškození dané kategorie dopadu. [8] 

Charakterizace hodnoceného systému se provede pro všechny zvolené kategorie 

dopadu. Výstupem charakterizace tedy je soubor hodnot výsledků indikátorů pro všechny 

kategorie dopadu. Mezi nejpoužívanější charakterizační modely patří: CML2001, Eco-

indikator 99, EDIP97, Ecological scarcity method a Environmnetal Priority Strategie. [4] 

Metodiky hodnocení dopadu se liší podle toho, zda se výsledky vztahují 

ke konečnému indikátoru (endpoint) nebo k látce, která má podobné vlivy (mindpoint). 

S postupem hodnocení směrem ke konečnému bodu roste možnost výsledek konkrétně 

interpretovat, ale klesá přesnost výsledku (působení látek životním prostředí není jasně 

kvantifikováno). Mindpoint indikátorem může být například ekvivalentní hmotnost oxidu 

uhličitého pro globální oteplování, endpoint je například lidské zdraví pro hodnocení téže 

kategorie. [12] 

Normalizace 

Porovnáváme-li dva systémy z hlediska jejich dopadů na životní prostředí, zřídka 

kdy je jeden z nich lepší ve všech směrech, šetrnější ke všem kategoriím dopadu. Obvykle 
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nastává situace, kdy má například jeden systém větší dopad na eutrofizaci a druhý zase 

na acidifikaci. Jelikož výsledky indikátorů kategorií dopadu mají různé jednotky, nelze 

je vzájemně porovnávat. Úkolem normalizace je posoudit, která kategorie dopadu 

je v daném případě výrazněji zasažena. [8] 

Cílem normalizace je vyjádřit relativní významnost velikosti výsledků indikátorů 

kategorií dopadu mezi sebou a vyjádřit jejich rozdíly v podobě vhodné pro konečné 

posuzování. Jednotlivé výsledky indikátorů kategorií je třeba vztáhnout k nějaké společné 

referenční hodnotě. Normalizovaný výsledek indikátoru je bezrozměrné číslo, tudíž 

lze normalizované výsledky kategorií porovnávat mezi sebou a eventuálně je sčítat. [4] 

Vážení 

Vážení, v některé literatuře uváděno rovněž jako oceňování, je vyjadřování 

významnosti kategorií dopadu s ohledem na ekonomicko-sociální hlediska. I v případě, 

kdy jsou dva různé výsledky indikátoru kategorie dopadu po normalizaci stejné, nemusí 

být stejně závažný jejich společenský význam. [8] 

Jelikož se vážením do LCA vnáší prvek, jenž není založen na přírodních 

zákonitostech, doporučují někteří autoři vážení v rámci LCA neprovádět. Vážení může 

mít ovšem velký význam pro interní studie LCA mající za cíl i vyčíslení finančních 

aspektů environmentálních dopadů. [8] 

Seskupování 

Seskupování je přiřazování kategorií dopadu do jednoho nebo více souborů jak 

je předem stanoveno v definici cíle a rozsahu a může také zahrnovat třídění nebo řazení 

[2]. 

Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza se provádí pro lepší pochopení spolehlivosti skupin výsledků 

indikátoru, profilu LCIA [2]. 

2.4.4. Interpretace životního cyklu 
Poslední část studie LCA je zaměřena na hodnocení a kontrolu studie LCA 

z hlediska kompletnosti, citlivosti, konzistence a dalších [2]. V této fázi je zpracována 

prezentace výsledků studie, zhodnocení její kvality, vysvětlení možných nejasností 
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a hlavně zdůraznění významných problémů v životním cyklu produktu, aby byl podán 

jasný výsledek studie LCA, který je dále použitelný – například pro vývoj a zlepšení 

produktu, marketing a jiné aplikace. [13] 

 

V této diplomové práci bude v rámci LCA definován cíl a rozsah studie, 

zpracována inventarizační analýza a hodnocení dopadů, které bude zahrnovat provedení 

klasifikace, charakterizace a normalizace. Závěrem bude provedena interpretace životního 

cyklu.  

 

2.5. Použití LCA 

Základní myšlenka LCA tj., posoudit produkt, činnost nebo nějaký systém od jeho 

vzniku až po jeho zánik z hlediska dopadu na životní prostředí, respektive i z jiného 

hlediska (dopad na zdraví člověka, na bezpečnost, na vznik rizika) je v praxi velmi 

užitečná. Dovoluje vybrat mezi alternativními výrobky ten výrobek, jehož životní cyklus 

bude nejméně poškozovat životní prostředí, po případě vhodně zkombinovat jednotlivé 

fáze životních cyklů. Informace, které metoda LCA poskytuje pomáhají odborným 

pracovníkům nejen v ekodesignu a v podnikovém marketingu při výběru nového výrobku, 

ale také pracovníkům ve státní správě a v ekolabelingu při stanovování předpisů a kritérií 

na podporu ekologicky šetrných výrobků. [9] 

V neposlední řadě je metoda LCA významným zdrojem informací, které 

jsou důležité pro další vědeckotechnický rozvoj zaměřený nejen na snižování negativních 

dopadů na životní prostředí, ale také k dosažení trvale udržitelného rozvoje. [9] 

 

2.6. Legislativa 

Význam metody LCA dokládá i normalizace jejího postupu obsažená 

v mezinárodních normách řady ISO 14000. [9] 

V rámci české legislativy se nejdříve problematikou hodnocení životního cyklu 

zabývaly čtyři normy, které byly zaváděny v letech 1998 – 2000: 

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

cyklu – Základy a osnova, 
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ČSN EN ISO 14041 (01 0941) – Environmentální management – Posuzování životního 

cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza, 

ČSN EN ISO 14042 (01 0942) – Environmentální management – Posuzování životního 

cyklu – Hodnocení dopadů, 

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

cyklu – Vyhodnocení životního cyklu. [1] 

V listopadu roku 2006 byly předcházející normy nahrazeny normami novými, 

a to normou ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) – Environmentální management – 

Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova  

normou ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) - Environmentální management – 

Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice. [1] 

Dalšími normami k posuzování životního cyklu jsou: 

ČSN ISO/TR 14047:2004 (01 0947) – Environmentální management – posuzování 

životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042 

ČSN P ISO/TS 14048:2003 (01 0948) - Environmentální management – posuzování 

životního cyklu – Formát dokumentace údajů 

ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) - Environmentální management – posuzování 

životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační 

analýzy. [1] 

2.7. Použitý software k hodnocení dopadů 
Pro účely sestavování LCA studií je v současnosti k dispozici řada software - 

databázových nástrojů. Liší se ve své orientaci na určité typy problémů, typy 

průmyslových sektorů či okruhy produktů, tedy ve své komplexnosti a zaměření. Některé 

soubory programů jsou volně šiřitelé na internetu, jiné jsou poměrně finančně nákladné. [8] 

Pro zpracování této diplomové práce bude použit software SimaPro nizozemské 

společnosti PRé Consultants. Tento program disponuje databází procesů, materiálů 

a metodik pro hodnocení dopadů. Hodnocení dopadů bude provedeno metodikou          

Eco-indicator 99.  
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2.7.1. Eco-indicator 99 
Výsledky metodiky Eco-indicator 99 jsou založeny na hodnocení dopadů, které 

transformuje data z inventarizace na kategorie dopadu, které mohou být seskupeny, 

v závislosti na potřebách nebo volbě uživatele, do tří skupin dopadů [3]. Základní 

tři skupiny environmentálních dopadů jsou  lidské zdraví, biodiverzita, úbytek surovin [8]. 

Eco-indicator 99 je endpointová metodika, jež se snaží vyjádřit konkrétní dopad 

jednotlivých elementárních toků, mající různé důsledky, na společnou jednotku 

environmentálního dopadu. Tento přístup je sice komplikovaný při definování 

charakterizačních faktorů, jež jsou určeny se značnou mírou nejistoty, umožňuje ovšem 

snazší porovnávání různých environmentálních dopadů mezi sebou. [8] 

 

Obrázek č. 4: Grafické znázornění principů metodiky Eco-indicator 99 [7] 

Vyčíslení účinků elementárních toků na lidské zdraví se v Eco-indicator 99 

provádí pomocí hodnot DALY (angl. disability adjusted life years). Jedná se o počet 

let života člověka, o které v dané populaci bylo lidstvo působením elementárního toku 

připraveno. Do hodnoty DALY jsou započteny i roky neschopnosti v důsledku nemocí 
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vyvolaných elementárními toky zaústěnými do prostředí a následně ovlivňujícími lidské 

zdraví. [8] 

Jednotkou ekotoxického působení elementárních toků je množství potencionálně 

ovlivněných druhů na dané rozloze území za rok, jež se vyjadřuje jednotkou PAF (angl. 

potentially affected fraction) x m2 x rok. Acidifikace a eutrofizace jsou hodnoceny 

společně a účinky látek jsou modelovány ve vztahu k počtu cílových druhů cévnatých 

rostlin v zasažené lokalitě. Jelikož acidifakce a eutrofizace jsou velmi rozdílné kategorie 

dopadu ovlivňující jiným způsobem druhové zastoupení v ekosystémech, používají 

se „cílové“ druhy rostlin. Jednotkou výsledku indikátoru kategorie dopadu acidifikace 

a eutrofizace je PDF (angl. potentially disapeard fraction) x m2 x rok, podíl chybějících 

druhů na dané rozloze území za rok. [8] 

Eco-indicator 99 uvažuje pod pojmem úbytek surovin především spotřebu 

minerálních a fosilních surovin. Jako měřítko dostupnosti minerálních a fosilních surovin 

je zvolena energie potřená k jejich získání MJ. [8] 

Tabulka č. 2: Přehled kategorií dopadu metodiky Eco-indicator 99 [8] 

Kategorie dopadu Příčina Jednotka 

  Karcinogeneze 

  Klimatické změny 

Lidské zdraví  Úbytek stratosférického ozónu 

(angl. Human health) Ionizační záření 

  Respirační nemoci (anorganické látky) 

  Respirační nemoci (organické látky) 

DALY 

Kvalita ekosystémů  Acidifikace, eutrofizace 

(angl. Ecosystem quality) Využívání a přeměna krajiny 
PDF x m2 x rok 

Suroviny  Fosilní suroviny 

(angl. Resources) Minerální zdroje 
MJ 

V metodice Eco-indicator 99 programu SimaPro jsou kategorie dopadu: 

karcinogeny, respirační nemoci - organické látky, respirační nemoci - anorganické látky, 

klimatické změny, ionizační záření, úbytek stratosférického ozónu, ekotoxicita, 

acidifikace/eutrofizace, využívání a přeměna krajiny, minerální zdroje, fosilní suroviny. 

Tedy položky, které jsou v tabulce č. 2 ve sloupci označeném jako příčina. Navíc 

je kategorie dopadu ekotoxicita, která spadá pod skupinu dopadů kvalita ekosystému. 
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3. Specifikace technologie hodnocené čistírny odpadních vod 

3.1. Základní údaje o čistírně odpadních vod v Českém Těšíně 
Posuzovaným procesem je čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod 

v Českém Těšíně, dále jen ČOV, jejímž provozovatelem je akciová společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. ČOV byla uvedena do provozu v roce 

1972 [11]. Od té doby bylo provedeno několik rekonstrukcí a změn technologie. 

V současné době se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s technologií 

dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a oddělenou regenerací kalu a s možností 

odstraňování fosforu simultánním chemickým srážením na odtoku z aktivačních nádrží 

[11]. 

V ČOV jsou čištěny odpadní vody přiváděné z jednotné stokové sítě města Český 

Těšín. Jde o odpadní vody splaškové, průmyslové i dešťové. Kromě přiváděných 

odpadních vod z kanalizačního sběrače se na ČOV dovážejí k čištění odpadní vody 

s obsahem stabilizovaného kalu z malých čistíren odpadních vod, které provozují 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., případně z jiných malých lokálních 

čistíren odpadních vod, které zmiňovaná společnost neprovozuje. Dále se na ČOV dováží 

odpadní vody ze žump a septiků, případně jiné odpadní vody k vyčištění. [11] 

Recipientem pro vypouštěné vyčištěné odpadní vody z ČOV je řeka Olše. 

Vypouštění odpadních vod do recipientů se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, 

v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu, v platném znění. Povolení k vypouštění vydává příslušný Vodoprávní úřad 

v souladu s Nařízením 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 citlivých oblastech ve znění 

pozdějších předpisů. [11] 

Projektované parametry [11]: 

množství odpadních vod:  10 000 m3.den-1 

počet ekvivalentních obyvatel: 30 000, tj. 1 800 kg BSK5. den-1 

projektovaná účinnost dle BSK5: 93,3 % 

projektovaná účinnost dle NH4
+: 78,6 % 
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projektovaná účinnost dle NL: 90 % 

Skutečnost v roce 2009 [11]: 

Množství odpadních vod:  8 390 m3.den-1 

Počet ekvivalentních obyvatel: 25 517 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma ČOV [11] 
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Obrázek č. 6: Letecký pohled na ČOV (aplikace Google Earth) 
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3.2. Technologické procesy čištění odpadních vod 

3.2.1. Hrubé předčištění 
Hrubé předčištění se setává z dvoudílného podélného lapáku štěrku s drapákem, 

dvou strojně stíraných česlí a odstředivého lapáku písku. 

V této části se odpadní voda zbaví hrubších nečistot, které by narušovaly proces 

mechanického a biologického čištění. Hrubé předčištění slouží jako ochranná část ČOV. 

 

Obrázek č. 7: Lapák štěrku (foto autor, rok 2010) 

 

Obrázek č. 8: Lapák písku (foto autor, rok 2010) 
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Obrázek č. 9: Česle (foto autor, rok 2010) 

 

3.2.2. Mechanické čištění 
Mechanické čištění probíhá v kruhové usazovací nádrži, kde dochází k zachycení 

usaditelných látek  a plovoucích látek. Jedná se o primární sedimentaci. 

 

Obrázek č. 10: Usazovací nádrž (foto autor, rok 2010) 
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3.2.3. Biologické čištění 
Biologické čištění využívá bakterií, které odbourávají organické znečištění odpadní 

vody. 

Biologické čištění je rozděleno na dvě paralelní linky. Aktivační nádrž je rozdělena 

dvěma příčnými přepážkami na tři sekce. V první sekci je denitrifikace s mícháním, 

v dalších sekcích je nitrifikace s aerací. Aerací je vybavena i denitrifikační sekce, která je 

v provozu při mimořádně nízkých teplotách vody v zimním období. V každém koridoru je 

ve druhé nitrifikaci ponorné vrtulové čerpadlo, které plní funkci čerpadla vnitřního recyklu 

aktivační směsi. 

 

Obrázek č. 11: Aktivační nádrž (foto autor, rok 2010) 

Následuje separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích. Před odtokovým 

žlabem je umístěna norná stěna, která zabraňuje úniku vyflotovaného kalu. 

Vratný kal je čerpán z dosazovacích nádrží čerpadly do regenerace kalu, původní 

aktivační nádrže. Přebytečný kal je čerpán odbočkou z výtlaku čerpadel vratného kalu přes 

usazovací nádrž, kde dochází k jeho usazení. 
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Obrázek č. 12: Dosazovací nádrž (foto autor, rok 2010) 

Vyčištěná odpadní voda přepadá do sběrného žlabu a odtéká z ČOV. 

Fosfor je chemicky srážen pomocí síranu železitého, který je dávkován 

do společného odtoku odpadní vody z aktivace. 

3.2.4. Kalové hospodářství 
Primární a přebytečný kal je  z usazovací nádrže čerpán do vyhnívací nádrže, 

kde je anaerobně stabilizován. Anaerobní stabilizace probíhá za mezofilních podmínek. 

 

Obrázek č. 13: Vyhnívací nádrž (foto autor, rok 2010) 
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Vyhnívání kalu je dvoustupňové, ale pouze první stupeň je vytápěn. První stupeň 

tvoří uzavřená vyhnívací komora, která je vytápěna a je zde jímán kalový plyn. Druhý 

stupeň je tvořen otevřenou uskladňovací nádrží, v níž dochází k zahušťování kalu 

odsazením kalové vody od kalu. Kalová voda se čerpá do vnitřní kanalizace ČOV. 

Vyhnilý kal je mechanicky odvodňován na odstředivce za pomoci přídavku 

flokulantu, který zlepšuje odvodňovací vlastnosti kalu. Oddělená kalová voda se vrací zpět 

do čistícího procesu na začátek biologického čištění. 

 

Obrázek č. 14: Odstředivka (foto autor, rok 2010) 

Hygienizace vyhnilého a odvodněného kalu se provádí na mobilním hygienizačním 

zařízením. 

3.2.5. Plynové a olejové hospodářství 
Při vyhnívání kalů vzniká bioplyn, který se skládá z metanu a oxidu uhličitého. 

Ten se akumuluje v plynojemu a používá na výrobu elektrické energie, pro ohřev 

vyhnívací nádrže a dalších objektů. Jako doplňkové palivo, v případě nedostatku bioplynu, 

se používá lehký topný olej (dále jen LTO). Bioplyn a LTO jsou spalovány v kotlích. 
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Obrázek č. 15: Plynojem (foto autor, rok 2010) 

3.3. Objekty a zařízení ČOV 

3.3.1. Hrubé předčištění a mechanické čištění 
 Přítoková stoka "A" DN 1200, 

 odlehčovací komora „V1A“ a vypínací komora č.1, 

 podélná dešťová zdrž o objemu 1 122 m3, 

 čerpací stanice (šachta) u dešťové zdrže, 

 odlehčovací stoka „O1A“, 

 vypínací komora č. 2 

 dvoudílný podélný lapák štěrku s drapákem, 

 budova česlí,  

 spojovací žlab č. 2 s odlehčovacím objektem (obtok odstředivého lapáku písku), 

 odstředivý lapák písku, 

 měrný žlab č. 1 ( přítok) s obtokovým  objektem usazovací nádrže, 

 usazovací nádrž o Ø 20 m a objemu 673 m3. [11] 
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Obrázek č. 16: Dešťová zdrž (foto autor, rok 2010) 

3.3.2. Biologické čištění 
 Čerpací stanice mechanicky předčištěných odpadních vod (včetně jímky), 

 čerpací stanice vratného kalu, 

 rozdělovací šachta regenerace, 

 čerpací stanice regenerovaného kalu- aktivace, 

 aktivační nádrž č. 1 (denitrifikace 1 a nitrifikace 1. a 2. sekce), 

 aktivační nádrž č. 2 (denitrifikace 1 a nitrifikace 1. a 2. sekce), 

 dosazovací nádrž č. 1 a č. 2 o  20 m a o objemu 816 m3/ks, 

 měrný žlab č. 2 – odtok z ČOV, 

 vypínací komora č. 2,  

 zařízení pro dávkování síranu železitého,  

 čerpací stanice smíšeného kalu, 

 dmychárna (dmychadlové soustrojí pro tlakový vzduch v aktivaci, pro tlakový 

vzduch v regeneraci kalu, jemnobublinné provzdušňovací zařízení – systém 

ACON). [11] 
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3.3.3. Kalové hospodářství 
 Jímka a čerpací stanice smíšeného kalu, 

 vyhnívací nádrž o objemu 979 m3, 

 strojovna vyhnívací nádrže, 

 vstupní věž, 

 spojovací trakt, 

 uskladňovací nádrž o objemu 800 m3, 

 strojovna uskladňovací nádrže s odvodňovací stanicí kalu, 

 meziskládka odvodněného kalu, 

 mobilní hygienizační zařízení (slouží pro více čistíren odpadních vod). [11] 

3.3.4. Plynové a olejové hospodářství 
 plynojem o objemu 350 m3, 

 strojovna plynojemu, 

 plynová kotelna ( kotel VIADRUS G 300 na bioplyn), 

 olejové hospodářství ( kotel VIADRUS G 300 na LTO), 

 kogenerační jednotka. [11] 
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Obrázek č. 17: Kotel VIADRUS G 300 (foto autor, rok 2010) 

 

Obrázek č. 18: Kogenerační jednotka (foto autor, rok 2010) 

3.3.5. Ostatní objekty ČOV 
 Pomocné provozy čistírny (provozní budova, dílny), 

 propojovací žlaby a potrubí, 

 vnitřní kanalizace čistírny, 

 studny + automatická tlaková stanice (čerpadlo + talková nádoba)  č. 1 a 2 ,  

rozvody užitkové a požární vody,  
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 stožárová trafostanice a přípojka vysokého napětí, 

 záložní zdroj elektrické energie. [11] 

3.4. Jakost vypouštěné odpadní vody 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydává vodoprávní 

úřad, který stanoví nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění v souladu 

s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypuštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (viz 

tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3: Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. pro kategorii ČOV od 10 001 do 100 000 ekvivalentních obyvatel 

  průměr hodnoty "p" hodnoty "m" 

Ukazatel [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

BSK5  20 40 

CHSKCr  90 130 

NL  25 50 

N-NH4
+  - - 

Nc 15  30 

Pc 2  6 

 

V následujících tabulkách (tabulka č. 4 a 5) jsou uvedeny parametry odpadní vody 

na přítoku a odtoku z ČOV spolu s hodnotami koncentrace znečištění ve vypouštěných 

odpadních vodách dle platného vodoprávního rozhodnutí. Údaje jsou za rok 2005 a 2009, 

tedy za roky, které budu v hodnocení dopadů ČOV na životní prostředí porovnávat. 

Z tabulek č. 4 a 5 je patrné, že ČOV plní limity dané platným vodoprávním 

rozhodnutím. 
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Tabulka č. 4: Jakost odpadní vody v roce 2005 

  
Rok 2005 

Průtok 
[m3] 2 884 944 

Hodnoty koncentrace znečištění ve 
vypouštěných odpadních vodách 

(dle platného vodoprávního rozhodnutí 
[příloha č.1]) 

přítok odtok hodnoty "p" hodnoty "m" 

Ukazatel [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

BSK5 189,92 1,58 12 25 

CHSKCr 423,19 12,19 50 100 

NL 182,04 3,42 20 30 

N-NH4
+ 20,03 1,87 5 10 

Nanorg 20,53 8,43 11,8 21,3 

Pc 5,69 0,71 2 3 

Tabulka č. 5: Jakost odpadní vody v roce 2009  

  Rok 2009 

Průtok 
[m3] 3 062 232 

Hodnoty koncentrace znečištění ve 
vypouštěných odpadních vodách 

(dle platného vodoprávního 
rozhodnutí [příloha č. 2]) 

přítok odtok průměr hodnoty 
"p" 

hodnoty 
"m" 

Ukazatel [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

BSK5 182,5 2,6  20 40 

CHSKCr 475,2 20,5  60 100 

NL 198,7 6,8  25 50 

N-NH4
+ 21,5 1,0  10 15* 

Nc 30,3 11,4 15  20* 

Pc 3,6 1,0 2  6 

Vysvětlivky: 

„p“ – přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod 

„m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod 

„*“ – hodnota pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 

12°C) 
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4. Definice cílů a rozsahu 
Cílem této studie je vyhodnocení vlivu čistírny odpadních vod v Českém Těšíně 

na životní prostředí v roce 2005 (před rekonstrukcí) a 2009 (po rekonstrukci) pomocí 

metody LCA, tedy v souladu s požadavky norem ISO 14040 a ISO 14044. Dále pak 

komparace výše uvedených let. 

Rekonstrukce spočívala v instalaci kogenerační jednotky pro využití zbytkového 

bioplynu a tím využití veškerého vyprodukovaného bioplynu. Dále byl vybudován nový 

suchý plynojem, který nahradil původní mokrý plynojem. 

Rozsah studie je stanoven tak, že zahrnuje vstupy a výstupy spojené s čištěním 

odpadní vody, které je bráno jako jeden celek a není rozděleno na jednotlivé procesy. 

Mezi vstupy není zahrnut bioplyn, a to z toho důvodu, že vzniká uvnitř procesu a zároveň 

se všechen uvnitř procesu spotřebuje. 

Studie je určena pro diplomovou práci a pro interní potřeby akciové společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. 

4.1. Funkce systému, funkční jednotka a referenční tok 
Funkcí ČOV je čištění splaškových a průmyslových odpadních vod jakož 

i snižování zátěže na životní prostředí. Jako funkční jednotka je zvoleno vyčištění 1 000 m3 

odpadní vody a jako referenční tok 1 000 m3 vyčištěné odpadní vody. Použitý software 

používá přepočet na 1 kg vyčištěné odpadní vody. 

4.2. Hranice systému 
Hranice systému jsou navrženy tak, že zahrnují vstupy a výstupy související 

s provozem ČOV. Blokové schéma čištění odpadní vody se vstupy a výstupy viz obrázek 

č. 19. 

4.3. Požadavky na údaje 
Údaje v inventarizační části jsou z roku 2005 a 2009. Data a technické parametry 

obsažená v popisu zájmové oblasti jsou ze stejných let. Všechny informace jsou získány 

z podkladů pro vnitřní potřeby provozu ČOV. Ostatní potřebné údaje jsou vypočteny.  

Geografická oblast, ze které jsou shromažďované údaje je v rámci České republiky 

a používaný software pracuje s evropskými daty. 
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4.4. Výběr kategorií dopadu a metodologie jejich posuzování 
Pro hodnocení dopadů je použita metoda Eco-Indicator 99 programu SimaPro, 

ve které jsou kategorie dopadu: 

 karcinogeny, 

 respirační nemoci - organické látky, 

  respirační nemoci - anorganické látky, 

  klimatické změny, 

  ionizační záření, 

  úbytek stratosférického ozónu, 

  ekotoxicita, 

  acidifikace/eutrofizace, 

  využívání a přeměna krajiny, 

 minerální zdroje, 

 fosilních suroviny. 

4.5. Předpoklady a omezení 
Jak již bylo uvedeno, proces čištění odpadních vod je brán jako celek, a to z důvodu 

nedostatečných informací o spotřebě elektrické energie pro jednotlivé procesy. Alokace 

se tedy provádět nebude, neboť by se jednalo pouze o odhady, což by mělo vliv 

na přesnost výsledků. 

Jde čistě o hodnocení vlivu procesu čištění odpadních vod, tudíž se nebere ohled 

na vliv stavební realizace ČOV, výrobu zařízení potřebných k provozu čistírny, spotřebu 

látek používaných k údržbě zařízení apod. Pokud se jedná o látky k údržbě zařízení není 

hodnocen jejich vliv, protože jsou v zanedbatelném množství a co se týče ostatních věcí, 

ty nejsou standardně zahrnuty do LCA studií a proto jsem je nezohlednila ani já. 
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Obrázek č. 19: Blokové schéma čištění odpadní vody se vstupy a výstupy 
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5. Inventarizační analýza 
V této fázi se provádí soupis všech vstupů a výstupů spojujících sledovaný systém 

se životním prostředím. Jde tedy o získávání dat. Data jsou získána z podkladů pro vnitřní 

potřeby provozu ČOV a ostatní potřebné údaje jsou vypočteny. 

Hodnocení dopadů na životní prostředí, které následuje po inventarizační analýze, 

provede použitý program na vyčištění 1 kg odpadní vody. Jako referenční tok bylo 

stanoveno, z hlediska větší názornosti při přepočtu vstupů a výstupů, 1 000 m3 odpadní 

vody.  

Je nutné, aby všechny vstupy a výstupy byly vztaženy na referenční tok. Přepočtení 

ukáže kolik materiálu nebo energie sledového systému vstoupí nebo vystoupí na  1 000 m3  

odpadní vody. Přepočet se provede následujícím způsobem: každý vstup nebo výstup se 

vydělí množstvím odpadní vody a vynásobí tisícem. 

Tabulka č. 6: Množství odpadní vody 

 Rok 2005 Rok 2009 

Množství  odpadní vody [m3/rok] 2 884 944 3 062 232 

 

5.1. Vstupy 

5.1.1. Čištěná odpadní voda 

Tabulka č. 7: Množství čištěné odpadní vody 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [m3/rok] 
vztažený na referenční 

tok [m3/1 000 m3 
odpadní vody] 

[m3/rok] 
vztažený na referenční 

tok [m3/1 000 m3 
odpadní vody] 

Čištěná 
odpadní voda 2 884 944 1 000 3 062 232 1 000 
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5.1.2. Elektrická energie 
Elektrická energie se používá k provozu strojních zařízení ČOV (např. česlí, lapáku 

štěrku a písku, různých čerpadel, dmychadel, čerpacích stanic atd.). 

Instalace kogenerační jednotky v roce 2007 vedla k tomu, že si ČOV začala sama 

část elektrické energie vyrábět. V  tabulce číslo 8 je znázorněn přehled nakoupené 

a čistírnou vyrobené elektrické energie, která byla spotřebována v roce 2005 a 2009. 

Tabulka č. 8: Nakoupená a vyrobená elektrická energie 

 Elektrická energie [kWh/rok] 

Rok nakoupená vyrobená čistírnou suma 

2005 901 459 0 901 459 

2009 698 652 104 396 803 048 

 

Při přepočtu spotřeby elektrické energie na referenční tok za porovnávané roky 

se bude brát v úvahu pouze nakoupená elektrická energie. Elektrická energie vyrobená 

čistírnou je získána z bioplynu a ten není mezi vstupy zahrnut. Dalším důvodem proč 

se elektrická energie vyrobená čistírnou nezahrnuje do analýzy je ten, že jde o tzv. „čistou 

energii“, protože se vyrábí z bioplynu, který vzniká bez ohledu na to, zda jej ČOV jímá a 

využívá nebo ho nechává jen tak unikat do životního prostředí. 

Tabulka č. 9: Spotřeba nakoupené elektrické energie 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kWh/rok] 
vztažený na referenční 

tok [kWh/1 000 m3 
odpadní vody] 

[kWh/rok] 
vztažený na referenční 

tok [kWh/1 000 m3 
odpadní vody] 

Elektrická 
energie 901 459 312,4702 698 652 228,1512 

 

5.1.3. Lehký topný olej 
Lehký topný olej (dále jen LTO) je dopravován a uskladňován v sudech. Používá 

se jako palivo v kotli Viadrus G300 za účelem výroby tepla. Tento kotel slouží jako 
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náhradní agregát v případě nedostatku bioplynu nebo při potřebě zvýšeného výkonu 

vytápění. 

Údaje o spotřebovaném množství LTO mi byly poskytnuty v litrech. Vzhledem 

k tomu, že se do programu budou vkládat v kilogramech, musí se provést přepočet. 

vzorec: m = ρ*V  ρ = 860 kg.m-3 [příloha č. 3] 

 rok 2005 

 V = 8 905 l = 8 905 dm3 = 8,905 m3 

 m = 860 * 8,905    m = 7 658 kg 

 rok 2009 

 V = 4 056 l = 4 056 dm3 = 4,056 m3 

 m = 860 * 4,056   m = 3 488 kg 

 

Tabulka č. 10: Spotřeba LTO 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

LTO 7 658 2,6548 3 488 1,1390 

 

Z předcházející tabulky (tabulka č. 10) je patrné, že spotřeba LTO v roce 2009 

klesla na polovinu oproti spotřebě v roce 2005. Hlavní vliv na snížení spotřeby LTO měly 

rekonstrukce realizované v letech 2006 a 2007. V roce 2006 byl mokrý plynojem nahrazen 

suchým plynojemem, čímž došlo k zamezení úniků vyprodukovaného bioplynu. V roce 

2007 byla instalována kogenerační jednotka pro využití zbytkového bioplynu. 

5.1.4. Bioplyn 
Bioplyn vznikající při anaerobní digesci kalů se využívá pro výrobu tepla 

a elektrické energie (viz obrázek č. 20). K výrobě tepla z bioplynu je určen kotel Viadrus 

G300. V kogenerační jednotce se z něj vyrábí teplo a také elektrická energie. 
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Bioplyn se do programu vkládat nebude a to z toho důvodu, že vzniká uvnitř 

procesu čištění odpadní vody a zároveň se všechen uvnitř tohoto procesu spotřebuje. 

 

Obrázek č. 20: Schéma využití bioplynu 

Tabulka č. 11: Spotřeba bioplynu 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [m3/rok] vztažený na referenční tok  
[m3/1 000 m3 odpadní vody] [m3/rok] vztažený na referenční tok  

[m3/1 000 m3 odpadní vody] 

Bioplyn 109 615 37,9956 207 290 67,6924 

 

V roce 2005 byl veškerý bioplyn  (109 615 m3) využit jako palivo v kotli 

pro výrobu tepla. V roce 2009 bylo z celkového množství bioplynu 207 290 m3 v kotli 

spáleno 141 211 m3 a v kogenerační jednotce 66 079 m3. 

5.1.5. Síran železitý 
Vodný roztok síranu železitého 41% (obchodní název Síran železitý PIX – 113) 

se používá jako koagulant (srážedlo). Pomocí něj je chemicky srážen fosfor. Síran železitý 

je dávkován ze sklolaminátové nádrže do společného odtoku odpadní vody z aktivace. 
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Tabulka č. 12: Spotřeba síranu železitého 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

Síran železitý 32 182 11,1552 26 996 8,8158 

5.1.6. Síran hlinitý 
Od roku 2008 se jako další koagulant začal používat síran hlinitý – roztok 50%. 

Slouží k potlačení pěny ve vyhnívací nádrži (pěna snižuje produkci bioplynu). 

Tabulka č. 13: Spotřeba síranu hlinitého 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

Síran hlinitý 0 0 196 0,064 

5.1.7. Flokulant 
Flokulanty (vločkovače) jsou chemické látky, které jsou schopné shlukovat 

nejjemnější suspendované a koloidní částice do velkých aglomerátů (vloček). 

Flokulant (obchodní název SOKOFLOK 62) se používá ke zlepšení sedimentace 

nerozpuštěných látek a odvodňování kalů. Jde o kationaktivní polymer rozpustný ve vodě.  
 

Tabulka č. 14: Spotřeba flokulantu 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

Flokulant 3 600 1,2479 2 975 0,9715 

5.1.8. Pálené vápno 
Pálené vápno (oxid vápenatý) se používá jako dezinfekční prostředek k hygienizaci 

stabilizovaného a odvodněného kalu. Proces, kterým se záměrně snižuje bakteriální 
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kontaminace kalů, probíhá spolupůsobením zvýšené teploty a pH. Toto vápno vzniká 

výpalem vápence. 

Tabulka č. 15: Spotřeba páleného vápna 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

Pálené vápno 58 747 20,3633 54 194 17,6975 

 

5.1.9. Chlorové vápno 
Chlorové vápno (chlornan vápenatý) se používá k hygienizaci zachycených shrabků 

z česlí, písku z lapáku písku a štěrku z lapáku štěrku. 

Tabulka č. 16: Spotřeba chlorového vápna 

 Rok 2005 Rok 2009 

Vstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

Chlorové 
vápno 1 147 0,3976 622 0,2031 

 

5.1.10. Pitná voda 
Spotřeba pitné vody v ČOV není evidována. 

5.2. Výstupy 
5.2.1. Vyčištěná odpadní voda 

Množství vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV odpovídá množství odpadní 

vody, které přichází do ČOV, tedy množství čištěné odpadní vody. 

Tabulka č. 17: Množství vyčištěné odpadní vody 

 Rok 2005 Rok 2009 

Výstup [m3/rok] 
vztažený na referenční 

tok [m3/1 000 m3 
odpadní vody] 

[m3/rok] 
vztažený na referenční 

tok [m3/1 000 m3 
odpadní vody] 

Vyčištěná 
odpadní voda 2 884 944 1 000 3 062 232 1 000 
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5.2.2. Čistírenský kal 
Odvodněný kal je na základě vzájemné smlouvy předáván odborné firmě k dalšímu 

zpracování. 

Tabulka č. 18: Produkce kalu 

 Rok 2005 Rok 2009 

Výstup [kg/rok] 
vztažený na referenční 

tok [kg/1 000 m3 
odpadní vody] 

[kg/rok] 
vztažený na referenční 

tok  [kg/1 000 m3 
odpadní vody] 

Kal 1 419 000 491,8640 1 254 000 409,5052 

 

5.2.3. Shrabky, písek a štěrk 
Shrabky zachycené na česlích, písek z lapáku písku a štěrk z lapáku štěrku 

se ukládají společně do kontejnerů a po jejich naplnění se pravidelně odvážejí na skládku. 

Shrabky s pískem a štěrkem jsou hygienizovány chlorovým vápnem. 

Tabulka č. 19: Množství shrabků, písku a štěrku 

 Rok 2005 Rok 2009 

Výstup [kg/rok] vztažený na referenční tok  
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažený na referenční tok  

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 
Shrabky, písek 

a štěrk 57 330 19,8721 31 080 10,1495 

 

5.2.4. Emise do ovzduší 
Zdrojem emisí do ovzduší jsou tři jednotky. Dva kotle Viadrus G300 o výkonu 

264 kW pro výrobu tepla (jeden pro spalování bioplynu, jeden pro spalování LTO) 

a kogenerační jednotka pro výrobu tepla a elektrické energie. Kogenerační jednotka 

se podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění řadí mezi malé zdroje 

a emise se tudíž u ní nezjišťují. 
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Tabulka č. 20: Produkce emisí – Kotel Viadrus G300 na bioplyn 

Emise [kg/rok] Rok 2005 Rok 2009 

SO2 29,22 37,65 

TZL 2,19 2,82 

CO 35,08 45,19 

NOx 210,46 183,57 

 

V roce 2005 bylo v tomto kotli spáleno 109 615 m3 bioplynu a v roce 2009 

141 211 m3. 

Tabulka č. 21: Produkce emisí – Kotel Viadrus G300 na LTO 

Emise [kg/rok] Rok 2005 Rok 2009 

SO2 28,50 14,58 

TZL 15,17 7,77 

CO 71,24 7,29 

NOx 4,20 2,15 

V roce 2005 bylo v tomto kotli spáleno 7 124 kg LTO a v roce 2009 3 646 kg. 

Tabulka č. 22: Produkce celkových emisí 

 Rok 2005 Rok 2009 

Emise [kg/rok] vztažené na referenční tok               
[kg/1 000 m3 odpadní vody] [kg/rok] vztažené na referenční tok               

[kg/1 000 m3 odpadní vody] 

SO2 57,72 0,0200 52,23 0,0171 

TZL 17,37 0,0060 10,59 0,0035 

CO 106,32 0,0369 52,48 0,0171 

NOx 214,66 0,0744 185,73 0,0607 
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5.3. Inventarizační matice 

V tabulce č. 23 je souhrn všech vstupů a výstupů procesu čištění odpadní vody, 

včetně přepočtu na referenční tok tj. 1 000 m3 odpadní vody. 

Tabulka č. 23: Inventarizační matice 

Rok 2005 Rok 2009 

  

Množství 

Vztažený 
na 1000m3 

odpadní 
vody 

Množství 

Vztažený 
na 1000m3 

odpadní 
vody 

Vstupy 
Čištěná odpadní 
voda 2 884 944 [m3] 1 000 3 062 232 [m3] 1 000 

Elektrická 
energie 901 459 [kWh/rok] 312,4702 698 652 [kWh/rok] 228,1512 

LTO 7 658 [kg]  2,6548 3488 [kg]  1,139 

Síran železitý 32 182 [kg]  11,1552 26996 [kg]  8,8158 

Síran hlinitý 0 [kg]  0 196 [kg]  0,064 

Flokulant 3 600 [kg]  1,2479 2 975 [kg]  0,9715 

Vápno 5 9894 [kg]  20,7609 54816 [kg]  17,9006 

Výstupy 
Vyčištěná 
odpadní voda  2 884 944 [m3] 1 000 3 062 232 [m3] 1 000 

Kal  1 419 000 [kg]  491,8640 1 254 000 [kg]  409,5052 

Shrabky, písek a 
štěrk  57 330 [kg]  19,8721 31 080 [kg]  10,1495 

SO2 57,72 [kg]  0,0200 52,23 [kg]  0,0171 

TZL  17,37 [kg]  0,0060 10,59 [kg]  0,0035 

CO  106,32 [kg]  0,0369 52,48 [kg]  0,0171 

NOx  214,66 [kg]  0,0744 185,73 [kg]  0,0607 

Program si vytvořil vlastní inventarizační matice, na jejichž základě vypočítal vlivy 

na životní prostředí. Tyto inventarizační matice jsou umístěny v příloze č. 4 a 5. 
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6. Hodnocení dopadů na životní prostředí 
V této části se vychází z údajů inventarizační analýzy. Hodnocení dopadů 

je provedeno metodou Eco-indicator 99 v programu SimaPro. Její podrobný popis 

je uveden v kapitole č. 2.7.1. 

Výsledky jsou programem SimaPro vyhodnoceny na 1 kg vyčištěné odpadní vody 

a jsou uvedeny formou tabulek a grafů. Vzhledem k tomu, že program pracuje v angličtině, 

byly grafy upraveny pomocí aplikace Photo Filtre a tabulky pomocí aplikace Microsoft 

Excel do českého jazyka. 

Ze vstupů a výstupů, které byly zahrnuty v inventarizační analýze, program 

vyhodnotil položky, které mají největší vliv na kategorie dopadu metody Eco-indicator 99. 

Jde elektrickou energii, LTO, síran železitý, síran hlinitý, flokulant, vápno a odpadní 

vodu.  

V příloze č. 6 je zobrazeno schéma zařazených hodnot vytvořených programem 

(tzv. network) pro rok 2005. Příloha č. 7 obsahuje network pro rok 2009.  

V rámci hodnocení dopadů je provedena klasifikace, charakterizace, normalizace 

a single score. 

Klasifikace spočívá v tom, že se výsledky z inventarizace přiřazují zvoleným 

kategoriím dopadu. Na tomto základě se ve fázi charakterizace provede vyčíslení velikosti 

dopadů na jednotlivé kategorie dopadu. Pro každou kategorii dopadu je zvolena veličina, 

kterou se velikost poškození vyjadřuje. 

Aby bylo možné vzájemně porovnat míru zásahu do různých kategorií dopadu, 

je třeba získané výsledky zásahu do jednotlivých kategorií dopadu normalizovat. 

Normalizace je převedení výsledků indikátorů kategorií dopadu na bezrozměrná čísla, 

obvykle vyjádřením, jaký podíl z celkové škody v dané kategorii dopadu způsobené 

celosvětově či regionálně představuje námi posuzovaný systém. Normalizace se v modelu 

Eco-Indicator 99 provádí zejména s ohledem na evropské země. Globální kategorie dopadu 

jsou normalizovány globálními hodnotami výsledků kategorií dopadu vztažených 

na jednoho obyvatele. Pro regionální kategorie jsou použity regionální referenční hodnoty 

výsledků.[8] Normalizace nezohledňuje důležitost a stupeň poškození v jednotlivých 
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kategoriích dopadu, to by ukázaly až výsledky vážení. V rámci této diplomové práce 

vážení není provedeno protože jde o nepovinný prvek LCA. 

Single score u každé vybrané položky shrnuje, na jakých všech kategoriích dopadu 

se podílí a také v jaké míře. Single score se vyjadřuje v bodech (Pt). Vzhledem k tomu, 

že se jedná o doplňkovou analýzu, jsou její výsledky umístěny pouze v příloze (příloha 

č. 8) a jejich interpretace není provedena. 

6.1. Hodnocení dopadů na životní prostředí – rok 2005 
V tabulce č. 24 je uvedena celková zátěž čištění odpadní vody v roce 2005 

na jednotlivé kategorie dopadu v ekvivalentních jednotkách a poslední sloupec představuje 

normalizované výsledky. 

Tabulka č. 24: Výsledky charakterizace a normalizace - rok 2005 

Kategorie dopadu Výsledky 
charakterizace jednotka Výsledky 

normalizace 

Karcinogeny 1,12718E-08 DALY 7,33792E-07 

Respirační nemoci - 
organické látky 1,51998E-10 DALY 9,89509E-09 

Respirační nemoci - 
anorganické látky 1,16781E-07 DALY 7,60246E-06 

Klimatické změny 4,40252E-08 DALY 2,86604E-06 

Ionizační záření 6,06579E-09 DALY 3,94883E-07 

Úbytek stratosférického 
ozónu 9,59168E-11 DALY 6,24418E-09 

Ekotoxicita 0,01976106 PAF x m2 x rok 3,85341E-07 

Acidifikace/Eutrofizace 0,003662751 PDF x m2 x rok 7,14236E-07 

Využívání a přeměna 
krajiny 0,007459626 PDF x m2 x rok 1,45463E-06 

Minerální suroviny 4,56508E-06 MJ  5,43245E-10 

Fosilní zdroje 0,136863566 MJ 1,62868E-05 
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Příloha č. 9 obsahuje výsledky charakterizace za rok 2005 včetně vyčíslení toho, 

jak se vybrané položky procesu čištění odpadní vody podílejí na jednotlivých kategoriích 

dopadu. V příloze č. 10 jsou tyto výsledky vyjádřeny v procentech. 

Veškeré normalizované výsledky za rok 2005 jsou umístěny v příloze č. 11. 

Normalizované výsledky lze mezi sebou porovnávat. 

Pro názornější ilustraci je na obrázku č. 21 grafické vyjádření výsledků 

charakterizace za rok 2005. Jednotlivé kategorie dopadu mají každý vlastní jednotku a jsou 

tím pádem obecně neporovnatelné, proto jsou v grafu výsledky v jednotlivých kategorií 

uvedeny tak, že jejich celkový dopad na životní prostředí je 100 %. 

Výsledky normalizace za rok 2005 jsou graficky znázorněny na obrázku č. 22. 
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Obrázek č. 21: Graf charakterizace z programu SimaPro – rok 2005
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Obrázek č. 22: Graf normalizace z programu SimaPro - rok 2005 
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6.2. Hodnocení dopadů na životní prostředí – rok 2009 
V tabulce č. 25 je uvedena celková zátěž čištění odpadní vody v roce 2009 

na jednotlivé kategorie dopadu v ekvivalentních jednotkách a poslední sloupec představuje 

normalizované výsledky. 

Tabulka č. 25: Výsledky charakterizace a normalizace - rok 2009 

Kategorie dopadu Výsledky 
charakterizace jednotka Výsledky 

normalizace 

Karcinogeny 8,31048E-09 DALY 5,41012E-07 

Respirační nemoci - 
organické látky 1,0327E-10 DALY 6,72287E-09 

Respirační nemoci - 
anorganické látky 8,36264E-08 DALY 5,44408E-06 

Klimatické změny 3,27095E-08 DALY 2,12939E-06 

Ionizační záření 4,43624E-09 DALY 2,88799E-07 

Úbytek stratosférického 
ozónu 6,61385E-11 DALY 4,30562E-09 

Ekotoxicita 0,014476456 PAF x m2 x rok 2,82291E-07 

Acidifikace/Eutrofizace 0,002555211 PDF x m2 x rok 4,98266E-07 

Využívání a přeměna 
krajiny 0,00546128 PDF x m2 x rok 1,06495E-06 

Minerální suroviny 5,84928E-06 MJ  6,96064E-10 

Fosilní zdroje 0,095839172 MJ 1,14049E-05 

Příloha č. 12 obsahuje výsledky charakterizace za rok 2009 včetně vyčíslení toho, 

jak se vybrané položky procesu čištění odpadní vody podílejí na jednotlivých kategoriích 

dopadu. V příloze č. 13 jsou tyto výsledky vyjádřeny v procentech. 

Veškeré normalizované výsledky za rok 2009 jsou umístěny v příloze č. 14. Tyto 

výsledky lze mezi sebou porovnávat. 

Pro názornější ilustraci je na obrázku č. 23 grafické vyjádření výsledků 

charakterizace za rok 2009. Jednotlivé kategorie dopadu mají každý vlastní jednotku a jsou 



Andrea Dobešová: Hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na životní prostředí 

2010 49 

tím pádem obecně neporovnatelné, proto jsou v grafu výsledky v jednotlivých kategorií 

uvedeny tak, že jejich celkový dopad na životní prostředí je 100 %. 

Výsledky normalizace za rok 2009 jsou graficky znázorněny na obrázku č. 24. 
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Obrázek č. 23: Graf charakterizace z programu SimaPro - rok 2009 
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Obrázek č. 24: Graf normalizace z programu SimaPro - rok 2009 
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6.3. Hodnocení dopadů na životní prostředí – srovnání roku 2005 a 2009 
V tabulce č. 26 je srovnání výsledků charakterizace při vyčištění 1 kg odpadní vody 

v roce 2005 a v roce 2009. 

Tabulka č. 26: Výsledky charakterizace - srovnání 1 kg vyčištěné odpadní vody v roce 2005 a 2009 

Kategorie dopadu Jednotka 
1 kg vyčištěné 

odpadní vody - rok 
2005 

1 kg vyčištěné 
odpadní vody - rok 

2009 

Karcinogeny DALY 1,12718E-08 8,31048E-09 

Respirační nemoci -    
organické látky DALY 1,51998E-10 1,0327E-10 

Respirační nemoci - 
anorganické látky DALY 1,16781E-07 8,36264E-08 

Klimatické změny DALY 4,40252E-08 3,27095E-08 

Ionizační záření DALY 6,06579E-09 4,43624E-09 

Úbytek stratosférického ozónu DALY 9,59168E-11 6,61385E-11 

Ekotoxicita PAFxm2xrok 0,01976106 0,014476456 

Acidifikace/Eutrofizace PDFxm2xrok 0,003662751 0,002555211 

Využívání a přeměna krajiny PDFxm2xrok 0,007459626 0,00546128 

Minerální suroviny MJ 4,56508E-06 5,84928E-06 

Fosilní zdroje MJ  0,136863566 0,095839172 

Pro názornější ilustraci jsou výsledky z tabulky č. 26 uvedeny formou grafu 

na obrázku č. 25. Výsledky charakterizace v grafu jsou vyjádřeny v procentech. 
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Obrázek č. 25: Graf charakterizace z programu SimaPro - srovnání roku 2005 a 2009 
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Tabulka č. 27 obsahuje srovnání normalizovaných výsledků za rok 2005 

a rok 2009. Pro názornější ilustraci jsou pak tyto výsledky vyjádřeny formou grafu 

na obrázku č. 26. 

Tabulka č. 27: Výsledky normalizace - srovnání 1 kg vyčištěné odpadní vody v roce 2005 a 2009 

Kategorie dopadu 1 kg vyčištěné odpadní 
vody - rok 2005 

1 kg vyčištěné odpadní 
vody - rok 2009 

Karcinogeny 7,33792E-07 5,41012E-07 

Respirační nemoci - organické látky 9,89509E-09 6,72287E-09 

Respirační nemoci - anorganické látky 7,60246E-06 5,44408E-06 

Klimatické změny 2,86604E-06 2,12939E-06 

Ionizační záření 3,94883E-07 2,88799E-07 

Úbytek stratosférického ozónu 6,24418E-09 4,30562E-09 

Ekotoxicita 3,85341E-07 2,82291E-07 

Acidifikace/eutrofizace 7,14236E-07 4,98266E-07 

Využívání a přeměna krajiny 1,45463E-06 1,06495E-06 

Minerální suroviny 5,43245E-10 6,96064E-10 

Fosilní zdroje 1,62868E-05 1,14049E-05 

 

 



Andrea Dobešová: Hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na životní prostředí 

2010 55 
Obrázek č. 26: Graf normalizace z programu SimaPro - srovnání roku 2005 a 2009
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7. Interpretace výsledků 
Výsledky jsou interpretovány pro každou kategorii dopadu metodiky Eco-indicator 

99. 

7.1. Interpretace výsledků – rok 2005 
Interpretace výsledků z roku 2005 vychází především z procentuálně vyjádřených 

výsledků charakterizace, tedy z grafu na obrázku č. 21 a tabulky v příloze č. 10. 

7.1.1. Karcinogeny 
Z inventarizovaných položek má na kategorii dopadu karcinogeny vliv spotřeba 

elektrické energie (92,56 %), vápna (5,35 %), flokulantu (1,03 %), síranu železitého 

(0,66 %) a LTO (0,40 %). 

7.1.2. Respirační nemoci – organické látky 
Na vzniku respiračních nemocí způsobených organickými látkami 

se z inventarizovaných položek podílí spotřeba elektrické energie (76,10 %), LTO 

(18,57 %). vápna (2,57 %), flokulantu (2,22 %) a síranu železitého (0,54 %). 

7.1.3. Respirační nemoci – anorganické látky 
Vznik respiračních nemocí způsobených anorganickými látkami ovlivňuje 

především spotřeba elektrické energie (85,05 %), dále pak odpadní voda (9,66 %), spotřeba 

vápna (2,67 %), flokulantu (1,15 %), LTO (0,86 %) a síranu železitého (0,60 %).  

Tato kategorie dopadu je druhou nejvíce ovlivněnou kategorií při procesu čištění 

odpadní vody (viz obrázek č. 22). 

7.1.4. Klimatické změny 
Klimatické změny při procesu čištění odpadní vody způsobuje spotřeba elektrické 

energie (87,32 %), vápna (10,31 %), flokulantu (1,11 %), síranu železitého (0,62 %) a LTO 

(0,60 %). Vliv na tuto kategorii dopadu má i odpadní voda (0,03%). 

Podle výsledků normalizace jsou klimatické změny třetí nejvíce ovlivněnou 

kategorii při procesu čištění odpadní vody (viz obrázek č. 22). 
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7.1.5. Ionizační záření 
Z inventarizovaných vstupů a výstupů se v této kategorii dopadu uplatňuje spotřeba 

elektrické energie (98,06%), chemikálií používaných k čištění odpadní vody (flokulant – 

0,85 %, síran železitý – 0,70 %, vápno – 0,34 %) a LTO (0,05 %). 

7.1.6. Úbytek stratosférického ozónu 
Na úbytku stratosférického ozónu se při procesu čištění odpadní vody podílí 

spotřeba elektrické energie (81,87 %), LTO (14,49 %) a chemikálií používaných k čištění 

odpadní vody (flokluant – 1,89 %, vápno – 1,16 %, síran železitý – 0,58 %). 

7.1.7. Ekotoxicita 
Při procesu čištění odpadní vody způsobuje ekotoxicitu spotřeba elektrické energie 

(91,37 %), vápna (4,05 %), flokulantu (2,20 %), LTO (1,74 %) a síranu železitého 

(0,65 %) 

7.1.8. Acidifikace/eutrofizace 
K acidifikaci a eutrofizaci přispívá z inventarizovaných položek šest položek. 

Spotřeba elektrické energie (75,85 %), odpadní voda (18,42 %), spotřeba vápna (3,19 %), 

flokulantu (1,02 %), LTO (0,99 %) a síranu železitého (0,54 %). 

7.1.9. Využívání a přeměna krajiny 
Vliv na kategorii dopadu využívání a přeměna krajiny má především spotřeba 

elektrické energie (97,84 %), chemikálií používaných k čištění odpadní vody (flokulant – 

0,85 %, síran železitý – 0,69 %, vápno – 0,56 %) a LTO (0,06 %). 

7.1.10. Minerální suroviny 
Na úbytku minerálních surovin se při procesu čištění odpadní vody 

z inventarizovaných položek podílí – spotřeba elektrické energie (94,57 %), chemikálií 

používaných k čištění odpadní vody (vápno – 3,89 %, flokulant – 0,82 %, síran železitý – 

0,67 %) a LTO (0,05 %). 

7.1.11. Fosilní zdroje 
K úbytku fosilních zdrojů vede spotřeba elektrické energie (79,55 %), LTO 

(12,74 %) a chemikálií používaných k čištění odpadní vody (vápno – 5,42%, flokulant – 

1,73 %, síran železitý – 0,56 %). 
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Při procesu čištění odpadní vody je kategorie dopadu úbytek fosilních zdrojů 

nejvíce zasaženou kategorií (viz obrázek č. 22). 

7.2. Interpretace výsledků – rok 2009 
Interpretace výsledků z roku 2009 vychází především z procentuálně vyjádřených 

výsledků charakterizace, tedy z grafu na obrázku č. 23 a tabulky v příloze č. 13. V roce 

2009 přibyl k dopadu na životní prostředí síran hlinitý, který se v roce 2005 nepoužíval. 

7.2.1. Karcinogeny 
Vliv na kategorii dopadu karcinogeny má z inventarizovaných položek šest 

položek. Spotřeba elektrické energie (91,66 %), vápna (6,26 %), flokulantu (1,09 %), 

síranu železitého (0,70 %), LTO (0,27 %) a síranu hlinitého (0,02 %). 

7.2.2. Respirační nemoci – organické látky 
Vznik respiračních nemocí způsobených organickými látkami ovlivňuje spotřeba 

elektrické energie (81,79 %), LTO (11,76 %) a spotřeba chemikálií používaných při čištění 

odpadní vody (vápno – 3,26 %, flokulant – 2,54 %, síran železitý – 0,63 %, síran hlinitý 

(0,02 %). 

7.2.3. Respirační nemoci – anorganické látky 
Na vzniku respiračních nemocí způsobených anorganickými látkami 

se z inventarizovaných položek podílí spotřeba elektrické energie (86,72 %), odpadní voda 

(7,55 %), spotřeba vápna (3,21 %), flokulantu (1,25 %), síranu železitého (0,67 %), LTO 

(0,53 %) a síranu hlinitého (0,07 %). 

Tato kategorie dopadu je druhou nejvíce ovlivněnou kategorií při procesu čištění 

odpadní vody (viz obrázek č. 24). 

7.2.4. Klimatické změny 
Při procesu čištění odpadní vody se na vzniku klimatických změn podílí spotřeba 

elektrické energie (85,82 %), vápna (11,96 %), flokulantu (1,17 %), síranu železitého 

(0,66 %), LTO (0,37 %), odpadní voda (0,02 %) a spotřeba síranu hlinitého (0,01 %). 

Podle výsledků normalizace jsou klimatické změny třetí nejvíce ovlivněnou 

kategorii při procesu čištění odpadní vody (viz obrázek č. 24). 
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7.2.5. Ionizační záření 
Z inventarizovaných položek se v této kategorii dopadu uplatňuje spotřeba 

elektrické energie (97,90 %), chemikálií používaných k čištění odpadní vody (flokulant – 

0,91 %, síran železitý – 0,75 %, vápno – 0,41 %) a LTO (0,04 %). 

7.2.6. Úbytek stratosférického ozónu 
Na úbytku stratosférického ozónu se při procesu čištění odpadní vody podílí 

spotřeba elektrické energie (86,69 %), LTO (9,04 %) a spotřeba chemikálií používaných 

k čištění odpadní vody (flokulant – 2,14 %, vápno – 1,46 %, síran železitý – 0,66 %, síran 

hlinitý – 0,01 %). 

7.2.7. Ekotoxicita 
Při procesu čištění odpadní vody způsobuje ekotoxicitu spotřeba elektrické energie 

(91,07 %), vápna (4,76 %), flokulantu (2,33 %), LTO (1,01 %) a spotřeba síranů (síran 

železitý – 0,70 %, síran hlinitý – 0,04 %). 

7.2.8. Acidifikace/eutrofizace 
K acidifikaci a eutrofizaci přispívá z inventarizovaných položek sedm položek. 

Spotřeba elektrické energie (79,38 %), odpadní voda (14,26 %), spotřeba vápna (3,94 %), 

flokulantu (1,14 %), LTO (0,62 %) a síranů (síran železitý – 0,61 %, síran hlinitý – 

0,05 %). 

7.2.9. Využívání a přeměna krajiny 
Vliv na kategorii dopadu využívání a přeměna krajiny má především spotřeba 

elektrické energie (97,58 %), chemikálií používaných k čištění odpadní vody (flokulant – 

0,90 %, síran železitý – 0,75 %, vápno – 0,66 %) a LTO (0,11 %). 

7.2.10. Minerální suroviny 
Na úbytku minerálních surovin se při procesu čištění odpadní vody 

z inventarizovaných položek podílí – spotřeba elektrické energie (53,89 %), LTO (42,58 

%) a chemikálií používaných k čištění odpadní vody (vápno – 2,62 %), flokulant – 4,50 %, 

síran železitý – 0,41 %). 
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7.2.11. Fosilní zdroje 
K úbytku fosilních zdrojů vede spotřeba elektrické energie (82,94 %), LTO 

(7,81 %) a chemikálií používaných k čištění odpadní vody (vápno – 6,67 %, flokulant – 

1,92 %. síran železitý – 0,64 %, síran hlinitý – 0,02 %). 

Při procesu čištění odpadní vody je kategorie dopadu úbytek fosilních zdrojů 

nejvíce zasaženou kategorií (viz obrázek č. 24). 

7.3. Interpretace výsledků – srovnání roku 2005 a roku 2009 
Komparace dopadů čištění odpadní vody v roce 2005 a roce 2009 vychází 

z výsledků charakterizace, tedy tabulky č. 26 a grafu na obrázku č. 25. 

7.3.1. Karcinogeny 
Při čištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 byl dopad do této kategorie dopadu 

1,12718 E-08 DALY a v roce 2009 0,83105 E-08. V roce 2009 tedy došlo ke zlepšení 

o 26,27%. 

7.3.2. Respirační nemoci – organické látky 
Dopad vyčištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 byl v této kategorii dopadu 

vyčíslen na 1,51998 E-10 DALY a v roce 2009 na 1,0327 E-01 DALY. Při čištění odpadní 

vody v roce 2009 došlo v rámci této kategorie dopadu ke zlepšení o 32,06 %. 

7.3.3. Respirační nemoci – anorganické látky 
Při čištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 byl vliv na tuto kategorii dopadu vyčíslen 

na 1,16781 E-07 DALY a v roce 2009 byl vyčíslen na 0,83626 E-07 DALY. V roce 2009 

tedy došlo ke zlepšení o 28,39 %. 

7.3.4. Klimatické změny 
V roce 2009 mělo čištění 1 kg odpadní vody o 25,70 % menší vliv na vznik 

klimatických změn oproti roku 2005. V roce 2005 byl dopad 4,40252 E-08 DALY, v roce 

2009 byl 3,27095 E-08. 

7.3.5. Ionizační záření 
Vyčištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 mělo v této kategorii dopadu dopad 

6,06579 E-09 DALY a v roce 2009 4,43624 E-09 DALY. Z čehož vyplývá, že čištění 
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odpadní vody v roce 2009 bylo k této kategorii dopadu o 26,86 % šetrnější než v roce 

2005. 

7.3.6. Úbytek stratosférického ozónu 
Při čištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 byl vliv na úbytek stratosférického ozónu 

vyčíslen na 9,59168 E-11 DALY a v roce 2009 byl vyčíslen na 6,61385 E-11 DALY. 

V roce 2009 tedy došlo ke zlepšení o 31,05%. 

7.3.7. Ekotoxicita 
V roce 2005 mělo vyčištění 1 kg odpadní vody vliv na vznik ekotoxicity 

0,01976106 PAF x m2 x rok, v roce 2009 0,014476456 PAF x m2 x rok. Při čištění odpadní 

vody v roce došlo ke zlepšení o 26,74 %. 

7.3.8. Acidifikace/eutrofizace 
Vyčištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 mělo v této kategorii dopadu dopad 

0,003662741 PDF x m2 x rok a v roce 2009 0,002555211 PDF x m2 x rok. Z čehož 

vyplývá, že při čištění odpadní vody v roce 2009 bylo snížení vzniku 

acidifikace/eutrofizace o 30,32 %. 

7.3.9. Využívání a přeměna krajiny 
Při čištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 byl vliv na tuto kategorii dopadu vyčíslen 

na 0,007459626 PDF x m2 x rok a v roce 2009 byl vyčíslen na 0,00546128 PDF x m2 x 

rok. V roce 2009 tedy došlo ke zlepšení o 26,79 %. 

7.3.10. Minerální suroviny 
Na úbytku minerálních surovin se podílelo vyčištění 1 kg odpadní vody v roce 2005 

4,56508 E-06 MJ a v roce 2009 5,84928 E-06 MJ. V této kategorii dopadu, jako jediné, 

došlo v roce 2009 ke zhoršení oproti roku 2005 a to o 21,95 %. Ke zvýšení zátěže v roce 

2009 došlo z důvodu nárůstu významnosti LTO (i přestože jeho spotřeba klesla 

o polovinu), protože se snížila významnost nakupované elektrické energie z důvodu 

částečného pokrytí potřeby vlastní výrobou elektrické energie spalováním bioplynu. V roce 

2005 byl podíl elektrické energie v této kategorii dopadu 94,57 % a podíl LTO 0,05% 

(viz příloha č. 10), oproti tomu v roce 2009 byl podíl elektrické energie 53,89 % a podíl 

LTO 42,58 % (viz příloha č. 13). 
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7.3.11. Fosilní zdroje 
V kategorii dopadu fosilní zdroje byl v roce 2005 dopad vyčištění 1 kg odpadní 

vody vyčíslen na 0,136863566 MJ a v roce 2009 na 0,095839172 MJ. Dopad čištění 

odpadní vody v roce 2009 se v této kategorii zlepšil o 29,97 %. 
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8. Závěr 
Na základě analýz provedených v programu SimaPro bylo zjištěno, že při procesu 

čištění odpadních vod jsou podle modelu Eco-indicator 99 nejvíce zasaženými kategoriemi 

dopadu životního prostředí: 

- úbytek fosilních surovin, 

- vznik respiračních nemocí způsobených anorganickými látkami, 

- změny klimatu.  

Výsledky této studie ukazují, že nejvýznamnější podíl na zátěži životního prostředí 

měla v roce 2005 i v roce 2009 spotřeba elektrické energie. Další významnou položkou 

z hlediska dopadu na životní prostředí je spotřeba lehkého topného oleje a chemikálií 

používaných k čištění odpadních vod. 

Při porovnání dopadu čistírny odpadních vod v Českém Těšíně na životní prostředí 

v roce 2005 (před rekonstrukcí) a 2009 (po rekonstrukci) vyplynulo, že v roce 2009 mělo 

čištění odpadních vod v této čistírně menší negativní vliv na životní prostředí oproti roku 

2005. 

Na snížení negativního vlivu měla bezprostřední vliv instalace kogenerační 

jednotky v roce 2007. Elektrická energie vyrobená v kogenerační jednotce spalováním 

bioplynu se používá pro vlastní potřebu čistírny odpadních vod, teplo z kogenerační 

jednotky se využívá k vytápění budov a objektů. Instalací kogenerační jednotky tedy klesla 

potřeba nákupu elektrické energie vyráběné spalováním fosilních paliv a spotřeba lehkého 

topného oleje, který je používán v případě nedostatku bioplynu nebo při potřebě zvýšeného 

výkonu vytápění. 

Vzhledem k tomu, že nejvýznamněji se na negativním dopadu na životní prostředí 

při procesu čištění odpadních vod podílí spotřeba elektrické energie, obecně bych 

doporučila se zaměřit na snížení její spotřeby, a to především nákupem zařízení s nižší 

spotřebou elektrické energie, instalací kogeneračních jednotek. 

Významnou položkou z hlediska dopadu na životní prostředí je spotřeba lehkého 

topné oleje. V případě této položky bych doporučila nahrazení dodatkového paliva 

ekologičtějším (např. zemní plyn, peletky) a snížení tepelných ztrát. 
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Výhodným nástrojem pro zvýšení efektivnosti procesu čištění odpadních vod je 

zpracování energetického auditu. 

Dalším doporučením je zaměřit se na minimalizaci spotřeby chemikálií 

používaných při procesu čištění odpadní vody, které jsou dalšími významnými vstupy 

procesu čištění odpadní vody, jež ovlivňují životní prostředí – tzn. snaha o využití 

biologických procesů čištění odpadních vod. 

Hlavní závěr vyplývající z této diplomové práce se shoduje se závěrem diplomové 

práce z roku 2009 Bc. Lenky Staré „Hodnocení dopadů čistírny odpadních vod na životní 

prostředí pomocí metody LCA“. V jmenované diplomové práci bylo provedeno hodnocení 

Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze v  programu Gabi pomocí 

charakterizačního modelu CML 2001 s výsledkem, že při procesu čištění odpadních vod 

má největší vliv na životní prostředí spotřeba elektrické energie a nejvíce zasaženou 

kategorií dopadu je spotřeba nerostných surovin. 
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