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ANOTACE 

 V této diplomové práci „Čištění odpadních vod v Cukrovaru Hrušovany nad 

Jevišovkou“ je popisováno čištění odpadních vod v cukrovaru. Jedná se o čištění 

splaškových a průmyslových odpadních vod. Dále jsou zde charakterizovány odpadní vody 

z potravinářského průmyslu a samotný podnik, kde čištění odpadních vod probíhá.  

 Hlavní část je zaměřena na sledování jednotlivých parametrů organického znečištění.  

Klíčová slova: znečištění, čištění odpadních vod, odpadní voda, čistírna odpadních vod  

SUMMARY 

 In this thesis „The Wastewater Treatment in Sugar Refinery Hrušovany nad 

Jevišovkou“, I describe cleaninig of wastewater in a sugar refinery. It is ment the water 

treatment of sewerage and disposal of industria l wastewater. Following, I characterize 

food-processing- industry´s wastewater and the mentioned refinery, in which the cleaning 

occures. 

 The main part is focused on monitoring of separate parameters of organic 

contamination.  

Keywords: pollution, wastewater cleaning, wastewater, wastewater treatment plant 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Voda patří k nejvýznamnějším sloţkám ţivotního prostředí, je základem ţivota 

na této planetě a je nenahraditelná. Na Zemi je voda nerovnoměrně rozloţena, jak 

prostorově, tak i časově. Její spotřeba je největší v rozvinutějších oblastech.  

 Zhoršování čistoty vody na Zemi je důsledkem antropogenního tlaku na ţivotní 

prostředí. Proto se problém vody stal mezinárodním. Lidstvo si uvědomuje, ţe existuje 

horní hranice antropogenního znečištění, pokud se nemá porušit globálně - ekologická 

rovnováha se všemi katastrofálními důsledky. Problém vody, zejména její čistoty, 

nerespektuje státní hranice a jeho řešení vyţaduje zvládnout nejen vodohospodá řské 

hledisko, ale i ekologické, technicko - ekonomické a zejména sociálně - politické. Mnohé 

typy znečištění vod mají uţ regionální aţ globální charakter a mohou se úspěšně řešit 

pouze na základě spolupráce všech států světa. [1] 

 Úroveň odvádění splaškových vod od obyvatelstva i kapalných odpadů vznikajících 

při průmyslové a zemědělské činnosti vypovídá mnohdy více o kulturním, sociálním, 

technickém a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti. Stokování a čištění odpadních 

vod je odrazem péče dané společnosti o to, co se dnes nazývá poněkud módním termínem 

trvale udržitelný rozvoj. [2] 

 Ve své práci bych se chtěla zaměřit na jednotlivé ukazatele znečištění vod 

naměřených ve splaškové čistírně odpadních vod v Hrušovanech nad Jevišovkou 

a akumulační nádrţi oplachových vod z technologie výroby cukru v Cukrovaru Hrušovany 

nad Jevišovkou, a vyhodnotit, jestli naměřené parametry odpovídají daným emisním 

limitům. 
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2 ODPADNÍ VODY 

 Odpadními vodami rozumíme vody, které po uţití odtékají ze zařízení, ze sídlišť, 

závodů, a mají zhoršenou kvalitu po pouţití. Tyto vody lze rozdělit na městské, splaškové 

a průmyslové. 

2.1 Splaškové odpadní vody 

 Jsou to vody ze sociálních zařízení, ubytování a z domácností. Většinou obsahují 

organické látky. Největší zastoupení znečišťujících látek představuje moč a fekálie. Dále 

jsou to tenzidy, mýdla z koupelen a prádelen, zbytky potravy, čisticí prostředky, saponáty 

z kuchyní. 

 Splaškové vody jsou nejčastěji našedlé aţ šedohnědé, silně zakalené a páchnoucí.  

Teplota je závislá na jednotlivých ročních obdobích. Se vzrůstající teplotou dochází 

k urychlování biochemických procesů.  

2.2 Městské odpadní vody 

 Městské odpadní vody jsou směsicí průmyslových a splaškových odpadních vod, 

které protékají městskou kanalizací. Navíc ještě mohou obsahovat znečištěné sráţkové 

vody z veřejných prostranství a vody uţité k čištění ulic. 

2.3 Průmyslové odpadní vody 

 Narozdíl od předchozích uvedených odpadních vod, jsou odpadní vody z průmyslu 

velmi rozmanité svým sloţením a charakterem. Z tohoto důvodu se liší škodlivost při jejich 

vypouštění. Různá průmyslová odvětví vykazují různé odpadní vody.  

 Odpadní vody z průmyslových závodů obsahují sráţkové a chladící odpadní vody, 

dále pak odpadní vody z jídelen a kuchyní závodů, odpadní vody od podnikových 

zaměstnanců a technologické odpadní vody, odvedené přímo z technologického procesu.  

 Velmi důleţité je posoudit, zda odpadní vody neobsahují látky toxické, výbušné, 

hořlavé a jinak nebezpečné v nepřípustných koncentracích pro provoz čistírny 

a kanalizace. 
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 Průmyslové odpadní vody se obvykle dělí podle znečišťujících látek na převáţně 

anorganicky nebo převáţně organicky znečištěné. U převáţně anorganicky znečištěných 

vod se mohou přítomné anorganické látky vyskytovat buď převáţně v nerozpuštěné, nebo 

rozpuštěné formě. Rozpuštěné látky mohou patřit do skupiny látek netoxických nebo 

toxických. [3] 

 Lze je rozdělit do těchto skupin: 

 odpadní vody převážně anorganicky znečištěné nerozpuštěnými látkami (odpadní vody 

z praní uhlí, z keramického a sklářského průmyslu, apod.),  

 odpadní vody převážně anorganicky znečištěné netoxickými rozpuštěnými látkami 

(odpadní vody z výroby draselných, fosforečných a dusíkatých hnojiv, z moření ţeleza, 

z výroby sody apod.),  

 odpadní vody převážně anorganicky znečištěné toxickými rozpuštěnými látkami (vody 

z povrchové úpravy kovů, radioaktivní vody apod.). [4] 

 Při čištění těchto vod se vyuţívají chemické a fyzikálně-chemické způsoby čištění.  

Čištění na biologické bázi je bezpředmětné. 

 U převáţně organicky znečištěných odpadních vod přichází v úvahu buď 

biologické čištění na samostatné průmyslové čistírně odpadních vod, nebo společné čištění 

se splaškovými vodami na městské čistírně odpadních vod. Organické látky mohou být 

rovněţ buď nerozpuštěné, nebo rozpuštěné. Avšak z hlediska moţného biologického 

čištění je rozhodující zařazení organických látek do následujících čtyř skupin: 

 netoxické a biologicky rozložitelné látky (sacharidy, bílkoviny, tuky, alifatické kyseliny 

a jejich deriváty aj.),  

 netoxické a obtížně biologicky rozložitelné látky (alifatické a aromatické sloučeniny 

s rozvětveným alkylem, vysokomolekulární polyglykoly, ligninsulfany, některá 

organická barviva aj.),  

 toxické a biologicky rozložitelné látky (fenoly, organofosforové insekticidy, 

chlorfenoly, nitrofenoly aj.),  

 toxické a biologicky obtížně rozložitelné látky (chlorované uhlovodíky, nitroaniliny, 

některé kationové tenzidy aj.). [4] 
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Tabulka 1 Přehled znečišťujících látek v odpadních vodách [5] 

rozpuštěné  
organické  

biologicky rozloţitelné  cukry, mastné kyseliny 

biologicky nerozloţitelné  barviva 

Anorganické  těţké kovy, sulfidy 

nerozpuštěné 

organické  

biologicky rozloţitelné  škrob, bakterie 

biologicky nerozloţitelné  plasty, papír  

usaditelné celulosová vlákna  

neusaditelné 
koloidní bakterie 

plovoucí papír 

anorganické  
usadite lné písek, hlína  

neusaditelné brusný prach 

 Existuje i rozšířený způsob třídění druhů znečišťujících látek, podle kterého se 

odpadní vody rozlišují:  

I. Odpadní vody s převahou organických látek a hnilobné kaly 

 Jsou představovány odpadní vodou z domácností, některých zemědělských 

a potravinářských závodů. Vlastností je obsah organických látek s různou rychlostí 

rozkladu, jejichţ přísun do vodního ekosystému vede ke změnám v kyslíkovém reţimu a 

posléze i ve skladbě biocenózy, nehledě na postupné zanášení dna sedimentujícími 

partikulemi. 

II. Odpadní vody z těţby a úpraven rud 

 Jsou známé pod názvem minerální kaly. Jejich přísun do vodního prostředí je 

spojen se zvýšením zákalu, změnou světelného klimatu, změnou charakteru dna 

sedimentací částic. V důsledku přísunu drobných partikulí abiosestonu dochází ke změně 

skladby biocenózy, kdy jsou z potravního řetězce vyloučeni filtrátoři. [6] 
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III. Toxické a kumulativní látky  

 Vyšší rostliny jsou citlivější na obsah kovů ve vodách neţ např. vodní mechy či 

řasy. Obdobně citlivě reagují korýši a měkkýši v porovnání s máloštětinatci Oligochaeta či 

hmyzem Diptera, Trichoptera. 

IV. Radioaktivní odpadní látky  

 Vznikají při jaderných pokusech, provozu jaderných elektráren, těţbě a zpracování 

uranových rud. Radiotoxicita byla studována na transuranech a radionuklidech 90Sr, 137Cs, 

3H, 226Ra, 40K, 234U, 235U a 238U. Radionuklidy se usazují na povrchu rostlinných či 

ţivočišných těl (urany se akumulují na povrchu pletiv), některé mají schopnost pronikat 

do těl spolu s potravou či dýcháním. Rezistentní vůči radionuklidům ve vodním prostředí 

jsou bakterie, na kterých byly při expozici pozorovány minimální změny. Řasy např. 

přijímají aţ 70 % 137Cs z vodního prostředí. Nízké dávky radionuklidů v ţivných médiích 

vedou ke stimulačním účinkům růstu a rozmnoţování řas. Naproti tomu vysoké 

koncentrace jsou toxické a působí jako mitotický jed (inhibice buněčného dělení), či se 

projevují karyologickými či teratogenními změnami. [6] 

V. Odpadní vody s olejovými látkami a ropnými produkty  

 V souvislosti s tímto typem odpadních vod je moţné se setkat zejména 

s havarijními situacemi spojenými s netěsností či poruchou potrubního vedení, cisteren 

nebo zásobních tanků. Při úniku ropných a olejových produktů do vodního prostředí se 

vytváří na hladině film, který znemoţňuje výměnu plynů a vede k zeslabení biologické 

účinnosti světla. U organismů vystavených tomuto prostředí dochází k nouzovému 

dýchání, znehybnění a posléze ke smrti. Díky anaerobnímu prostředí se ropné produkty 

rozkládají velmi pomalu. Osidlování takto zasaţeného prostředí probíhá velmi pomalu a 

zdlouhavě, navíc se můţe projevit i toxické působení asanačních prostředků na bázi 

toxických emulgátorů.  

VI. Oteplené odpadní vody  

 V odborné literatuře se v souvislosti s razantní teplotní změnou vodního prostředí 

pouţívá název tepelné znečištění (thermal pollution). Hlavním zdrojem oteplených vod 
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jsou chladicí systémy (tepelné elektrárny, hutnictví). Působení zvýšených teplot na vodní 

prostředí se liší v tekoucích (ochlazení je rychlejší) a ve stojatých vodách. Oteplené 

odpadní vody lze pozitivně vyuţít v rybářství, kde zvýšená teplota vede ke stimulaci 

tvorby rybí biomasy a prodluţuje se vegetační období.  

VII. Odpadní vody s patogenními organismy a parazity  

 Vody pocházejí ze zdravotnictví, nemocnic, ozdravoven, zemědělské výroby 

a jatek. Kromě střevní a hnilobné mikroflóry obsahuje voda navíc i patogenní a parazitické 

organismy. Z tohoto důvodu je voda zcela nevhodná pro uţitkové účely. [6] 

 Odpadní vody se po vyčištění vypouští do povrchových vod. Čištěny musí být 

na poţadovanou míru, která se stanovuje vodohospodářským rozhodnutím. Rozhodnutí 

obsahuje především kvalitativní a bilanční limity pro kaţdou sloţku znečištění a povolené 

mnoţství vypouštěné odpadní vody. Pro vypracování tohoto rozhodnutí se vychází ze 

zákona o vodách č. 254/2001 Sb., coţ je celostátně platná legislativa. [7] 
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3 CHARAKTER ODPADNÍCH VOD Z POTRAVINÁŘSKÉHO 

PRŮMYSLU 

 Odpadní vody z potravinářského průmyslu lze zařadit do skupiny průmyslových 

odpadních vod. Protoţe jsou zpravidla směsicí látek, které se řadí do rozmanitých skupin 

podle toxicity a biologické rozloţitelnosti, lze tyto vody charakterizovat podle skupin 

látek, které v nich převládají. Jednoznačně je řadíme do skupiny biologicky rozloţitelných 

a netoxických látek. Splňují tak všechny podmínky pro biologické čištění.  

 Odpadní vody z potravinářského průmyslu lze hodnotit jako netoxické, protoţe 

obsahují méně nebezpečné a méně perzistentní látky neţ ostatní průmyslové odpadní vody. 

[10] 

 Cukrovarnické odpadní vody jsou typicky nárazovými odpadními vodami, protoţe 

největší mnoţství jich bývá obvykle v období kampaně. Odpadní vody se proto většinou 

vrací nazpět do výrobního procesu po řádném předčištění usazováním a chlorací. Méně 

znečištěné vody mohou být následně pouţity na praní a plavení řepy. [11] 

 

Obrázek 1 Složení odpadních vod v potravinářském průmyslu. [5] 



Bc. Kateřina Šipínková: Čištění odpadních vod v Cukrovaru Hrušovany nad 

Jevišovkou 

2011  8 

 Znečištění průmyslových odpadních vod lze posuzovat z několika hledisek, podle 

kterých se vybírají ukazatele: 

 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových se řídí poţadavky na přípustnou míru 

jejich znečištění a imisními ukazateli znečištění povrchových vod, do nichţ budou 

odpadní vody vypouštěny (nařízení vlády č. 61/ 2003 Sb., kterým se stanovují hodnoty 

a ukazatele přípustného stupně znečištění vod). V uvedeném nařízení jsou prezentovány 

poţadavky na hodnotu vybraných ukazatelů, které musí být dodrţeny ve vypouštěných 

odpadních vodách, a na hodnoty imisních ukazatelů, které nesmějí být překročeny 

ve vodárenských nebo ostatních tocích.  

 Vypouštění odpadních vod do kanalizace se řídí poţadavky kanalizačního řádu.  

 Vypouštění na průmyslovou čistírnu odpadních vod se řídí poţadavky provozovatele na 

bezporuchový provoz.  

 Požadavky na poplatky za vypouštění odpadních vod (sleduje se CHSK, rozpuštěné 

anorganické soli, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, amoniakální dusík, celkový 

anorganický dusík, AOX, rtuť, kadmium). [4] 

 Pro moţné posouzení uvedených eventualit čištění a vypouštění odpadních vod je 

nutné znát jejich sloţení (viz obrázek 1) a mnoţství. Informace o přibliţné struktuře 

odpadních vod je moţné získat analýzou technologického procesu, při němţ odpadní vody 

vznikají a látkovou bilancí.  

 Hlavním úkolem chemické analýzy odpadních vod je určit skupinové, celkové 

i specifické znečištění. K základním stanovením patří určování ţíhaných rozpuštěných 

látek (rozpuštěné anorganické soli - RAS) a nerozpuštěných látek. Stanovují se převáţně 

sírany a chloridy, které mohou mít vliv na agresivitu vody vůči různým materiálům.  

 Mezi další důleţité ukazatele znečištění patří neutralizační kapacita, hodnota pH, 

stanovení amoniakálního dusíku a celkového fosforu.  

 K odlišení organických biologicky rozloţitelných látek od látek, které 

biologickému rozkladu odolávají, se pouţívá stanovení biochemické spotřeby kyslíku 

(BSK5). U průmyslových odpadních vod jsou výsledky stanovení ovlivněny ředěním vody, 

mnoţstvím a adaptací inokula a přítomností toxických látek. Organické znečištění můţe 
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značně kolísat. U odpadních vod z organických syntéz mohou hodnoty BSK5 přesáhnout i 

10 g · l-1 a hodnoty CHSK i 20 g · l-1. 

 Vyhodnocením poměru BSK5 : CHSK se získá alespoň předběţná informace 

o poměrném zastoupení látek biologicky snadno rozloţitelných. Předpokladem je však 

správně stanovené BSK5 a dalším předpokladem je úplná oxidace organických látek 

při stanovení CHSKCr. Odpadní vody se snadno biologicky rozloţitelnými látkami 

vykazují poměr BSK5 : CHSK 0,5 nebo větší. [4] 
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4 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 Čištění odpadních vod je provozováno v čistírnách odpadních vod (obrázek 2). Ty 

se rozdělují podle různých hledisek, nejčastěji však podle velikosti (počet ekvivalentních 

obyvatel) a typu čistírenského postupu. 

 Podle velikosti: 

 malé (500 – 2 000 EO), 

 střední (2 001 – 10 000 EO), 

 velké (nad 10 000 EO). [25] 

 Podle typu odpadních vod: 

 splaškové, 

 průmyslové, 

 kombinované. 

 Podle typu čistírenského postupu: 

 biologické, 

 mechanické, 

 fyzikálně – chemické, 

 mechanicko – biologické. [26] 

 

Obrázek 2 Běžné složení ČOV  [21] 
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4.1 Technologické vybavení čistíren 

 Jelikoţ se v této diplomové práci zabývám čištěním odpadních vod v Cukrovaru 

Hrušovany nad Jevišovkou, a.s., budu zde popisovat pouze malé, popř. střední čistírny 

odpadních vod. 

 Malé a střední čistírny obsahují následující zařízení: 

 Čerpací stanice - čerpadla jsou „přímo šitá na míru“ čerpacích stanic.  

 Česle – převaţuje uţívání jemných česlí, které čistí automaticky; někde se ještě 

pouţívají česle ovládané ručně. Charakter česlí je různý (obrázek 3). 

 Lapáky písku – vyhovují typizované vertikální pískové lapáky s těţením písku 

mamutkou (druh čerpadla). Lze rozlišit lapáky vertikální, horizontální a s příčnou 

cirkulací. 

 Aerační systémy – jako zdroj vzduchu jsou pouţívána malá rotační dmychadla 

speciálně dimenzovaná pro zabezpečení dlouhé ţivotnosti. Běţné je pouţívání všech 

instalovaných dmychadel s automatickým střídáním jejich chodu, coţ sniţuje jejich 

namáhání a prodluţuje ţivotnost. K regulaci výkonu jsou instalovány dvouotáčkové 

motory nebo u větších lokalit frekvenční měniče řízené signálem kyslíkové sondy. [2] 

 Dosazovací nádrţe – v malých čistírnách se stále preferují dosazovací nádrţe 

vertikální – typ Dortmund. Nádrţe mají speciální vybavené pro stahování 

naplavovaného kalu z hladiny. Recirkulace kalu se provádí odstředivými čerpadly, 

oddělenými od nádrţe v samostatné jímce, nebo mamutkami. Přebytek kalu se 

odčerpává do jímky s přebytečným kalem nebo do uskladňovací nádrţe.  

 Zahuštění a odvodnění kalu – střední čistírny vyuţívají zahuštění kalu pomocí strojů 

– pomocí flokulantů je zahušťován na zahušťovačích a v tomto stavu, zahuštěném, 

anaerobně uskladněn. Toto řešení je nenáročné na objem uskladňovacích nádrţí. Poté je 

vyuţíván v zemědělství. 

 Malé čistírny vyuţívají kalová pole, ale od těch se uţ také pomalu upouští. Jsou 

nahrazovány odvodňovacím zařízením, v nichţ se kal odvodňuje tlakově či gravitačně.  
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 Měření průtoku – průtok se měří kvalitními přístroji s různým principem snímání 

výšky hladiny a převodem signálu na průtok včetně jeho vyhodnocování za zvolené 

období. [2] 

 Dezodorizace - pokud je nutné, jsou čistírny vybaveny technikou, která odsává vzduch 

z uzavřených prostor na filtry (dezodorizační biologické filtry) nebo k chemickému 

čištění.  

 Ukázalo se, ţe na malých čistírnách není ekonomicky výhodné provozovat 

metanizační (vyhnívací) nádrţe a kal stabilizovat anaerobně. Kal se tedy stabilizuje 

za přístupu vzduchu. Stabilizací rozumíme anaerobní nebo aerobní zpracování zajišťující 

jeho nezávadnost.  
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4.2 Mechanické čištění  

 Mechanickým čištěním se odstraňují látky, které jsou schopné sedimentace 

za normálních podmínek.  

 Mezi nejpouţívanější mechanické procesy patří sedimentace a zahušťování 

suspenzí. K usazování dochází při hrubém předčištění odpadních vod, v lapácích písku, 

v usazovacích, resp. dosazovacích nádrţích, kde současně probíhá i zahušťování suspenzí.  

[12] 

 

Obrázek 3 Česle (autor: Kateřina Šip ínková) 

 Hrubé předčištění spočívá v odstraňování velkých předmětů plovoucích v odpadní 

vodě pomocí česlí (hrubé a jemné). Pokud by se neţádoucí nečistoty neodstranily, mohly 

by narušit proces čištění. Shrabky, které ulpěly mezi česlemi, se odstraňují pomocí hrabel 

(ručně nebo strojově). V další řadě následuje lapák písku, kterým jsou odstraňovány 

anorganické látky (skleněné střepy, písek) prostřednictvím odstředivé nebo gravitační síly.  

Tato část hrubého předčištění se také nazývá ochranná část ČOV. 

 Posledním komponentem mechanického čištění je usazovací nádrţ, v níţ 

sedimentují nerozpuštěné látky. Usazovací nádrţe jsou většinou součástí velkých čistíren.  
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Tabulka 2 Přehled způsobů a zařízení pro mechanické čištění odpadních vod  [13] 

Způsob Pouţívaná zařízení

Cezení - jsou zachycovány nerozpuštěné 

příměsy, rozměrově větší neţ otvory, 

kterými protéká cezená voda česle, síta

Usazování a zahušťování - vyuţívá 

gravitační sílu a rozdíl hustot oddělovaných 

sloţek

lapák štěrku, lapák 

písku, usazovací, 

dosazovací a 

zahušťovací nádrţ

Vzplývání - vyuţívá vztlakovou sílu a 

rozdíl hustot oddělovaných sloţek 

lapáky tuků, 

odlučovač olejů a 

ropných látek, 

usazovací nádrţ

Filtrace - jsou zachycovány nerozpuštěné 

příměsy, rozměrově větší neţ otvory, 

kterými protéká cezená voda

pískové loţe, jemná 

síta, bubnové filtry, 

sítopásové filtry, 

kalolisy, ultrafiltrační 

membrány

Flotace - je uměle sniţovaná hustota 

příměsí a vzniklý rozdíl hustot je vyuţíván 

k oddělení sloţek (vztlakem)

flotační vany s 

tlakovým vzduchem, 

elektroflotační vany

Odstřeďování (centrifugace) - vyuţívá 

odstředivou sílu a rozdíl hustot 

oddělovaných sloţek

kontinuální 

odstředivky  

4.3 Biologické čištění 

 V biologickém stupni čištění odpadních vod je vyuţíváno mikroorganismů 

k rozpouštění organického znečištění. Tyto čistírenské postupy lze rozdělit na anaerobní a 

aerobní. U aerobního procesu rozlišujeme ještě oxickou a anoxickou oblast.  

 První je tedy oxická oblast. V této oblasti probíhá oxidace a nitrifikace, coţ je 

proces oxidace amoniaku na dusičnany a dusitany.  

 Druhá je anoxická oblast. Ta stále ještě patří do aerobního čištění. V této části 

čistírenského procesu není přítomen rozpuštěný kyslík, přítomny jsou dusičnany 

a dusitany. Probíhá zde denitrifikace. Denitrifikace je proces, při kterém dochází 

k rozkladu dusičnanů na kyslík a dusík. 
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 Třetí je anaerobní oblast. Je to oblast, kde akceptorem reakcí je poté vlastní 

organická látka (u větších ČOV). [14] 

 Mikroorganismy dokáţou rozloţit pouze látky organické, biologicky rozloţitelné, 

které pouţívají jako svůj substrát.  

 Míru biologické rozloţitelnosti organické látky lze určit maximální specifickou 

rychlostí jejího odstraňování (rx max), adaptovanou směsnou kulturou. Rychlost závisí 

na stáří směsné kultury a na procentuálním zastoupení dané látky ve směsném substrátu 

pouţívaném k adaptaci. Například, při specifické rychlosti nad 50 mg · g-1 · h-1 jde o látku 

velmi snadno a rychle rozloţitelnou kulturou vypěstovanou za daných podmínek. Látky 

s rychlostí odstraňování 15 aţ 50 mg · g-1 · h-1 lze povaţovat za dobře rozloţitelné 

adaptovanou směsnou kulturou. Látky s rychlostmi pod 15 mg · g-1 · h-1 povaţujeme 

za pomalu a obtíţně rozloţitelné i adaptovanou směsnou kulturou. Pokud se zjistí 

standardním testem takto nízké hodnoty, je moţné stanovení opakovat s kulturou 

adaptovanou při stáří 10 či 20 dní. [12] 

 Z obecných pravidel posouzení biologického rozkladu lze říci, ţe zvyšováním 

toxicity sloučenin dochází ke sníţení rychlosti rozloţitelnosti. Kdeţto cukry, 

aminokyseliny, kyseliny a alifatické alkoholy jsou snadno rozloţitelné.  

 V České republice jsou data o biologické rozloţitelnosti shromáţděny na Vysoké 

škole chemicko – technologické v Praze v Ústavu technologie vody a prostředí. 

 Pochody biologického čištění odpadních vod probíhají tak, ţe část organických 

látek, které byly odstraněny z odpadní vody, se zoxiduje na vodu a oxid uhličitý. A část je 

spotřebována na tvorbu nových buněk a zásobních látek (polysacharidy, lipidy). Syntéza 

probíhá tak, ţe se zvýší hmotnost biomasy a počet mikroorganismů. Růst mikroorganismů 

velmi úzce souvisí s jejich rozmnoţováním. Růst se dá vyjádřit růstovou křivkou.  
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4.4 Aktivace 

 Aktivace neboli aktivační proces je kontinuální kultivace mikroorganismů 

v nesterilních podmínkách. [14] 

 

Obrázek 4 Blokové schéma aktivačního procesu  [14] 

Popis obrázku 4: 

Q1 – přítok 

Qr - vratný kal 

Qw - přebytečný kal 

Xw = Xr - koncentrace sušiny přebytečného a vratného kalu  

X2 - koncentrace suspendovaných látek na odtoku 

S2 - BSK5 na odtoku 

 Blokové schéma uvedené na obrázku 4 se skládá z vlastní biologické jednotky 

(aktivační, aerační nádrţ) a z jednotky separační (dosazovací nádrţ). 

 Surová nebo odsazená odpadní voda v mnoţství Q1 a koncentraci organického 

znečištění S1 (vyhodnocovaného jako BSK5, CHSK, Corg) přitéká do aktivační nádrţe, ve 

které se mísí s recirkulovaným (vratným) aktivovaným kalem, který se čerpá v mnoţství Qr 

a má koncentraci sušiny Xr. Směs se intenzivně provzdušňuje tlakovým vzduchem nebo 

mechanickými aerátory. Recirkulací se dosahuje vyšší koncentrace biomasy v biologickém 

reaktoru. Po projití směsi aktivační nádrţí se aktivovaný kal separuje od vyčištěné vody 

v separační nádrţi (dosazovací nádrţ). Zahuštěný aktivovaný kal se recirkuluje zpět 

na začátek aktivační nádrţe. Odstraňování nerozpuštěných a rozpuštěných organických 
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látek z odpadní vody má za následek kontinuální tvorby nové biomasy, která se ze systému 

musí periodicky odstraňovat ve formě přebytečného aktivovaného kalu, Qw. [12] 

 Aktivovaným kalem rozumíme směs bakteriálních kultur (Pseudomonas, 

Nocardium, Bacillus, Micrococcus). V menším zastoupení se v aktivovaném kalu mohou 

vyskytovat téţ kvasinky, plísně, houby nebo nitrifikační bakterie. Zpravidla se v kalu 

vyskytují prvoci, hlístice a vířníci, přičemţ prvoci zastávají funkci indikátorového 

ukazatele stavu aktivovaného kalu.  
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5 CUKROVAR HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, a. s. 

 Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a. s. se nachází v malebném  jihomoravském 

městečku Hrušovany nad Jevišovkou, zhruba 50 km na jih od Brna, nedaleko rakouských 

hranic (hraniční přechod Hevlín/ Laa an der Thaya).  

 Historie výroby cukru sahá aţ do roku 1851, kdy byl vybudován cukrovar (obrázek 

5), zpracovávající 30 t cukrové řepy denně. Jeho kapacita se neustále zvyšovala, aţ roku 

1951 se závod stal součástí Jihomoravských cukrovarů. 

 

Obrázek 5 Starý cukrovar [15]   Obrázek 6 Moravskoslezské cukrovary [15] 

 V letech 1968 – 1970 byl vystaven v rámci Jihomoravských cukrovarů nový 

(obrázek 6), s kapacitou 4000 t řepy za den.  

 V 90. letech koupila podnik zahraniční firma Agrana a byl povolen projekt 

sjednocení Cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou, a. s., s První Slezskou, a. s. Opava 

a Cukrovarem Uničov, kdy v roce 2001 vystupují pod společným názvem 

Moravskoslezské cukrovary, a. s. Na trhu se objevuje značka „Korunní cukr“ (obrázek 7). 

[16] 

 

Obrázek 7 Logo výrobku [17] 
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 Mnoţství produkce cukru určuje akciová společnost plánem výroby. Celkovou 

dobu řepné kampaně a kvantitu zpracované řepy stanovuje mnoţství zakoupené cukrové 

řepy. 

 Výroba cukru z řepy se provádí postupně těţením surové šťávy v extraktorech, 

čištěním šťávy pomocí hydrátu vápna a oxidu uhličitého, filtrací, zahušťováním a svářením 

cukerných šťáv a sirobů (škrobový sirup) na cukrovinu, to je směs cukerných krystalů 

a matečného roztoku. Rafinace cukru se provádí odpařováním šťáv a krystalizací. [18] 

5.1 Čištění  splaškových odpadních vod 

 Do čistírny je přiváděna splašková voda kameninovým potrubím s revizními 

betonovými šachtami z celého objektu závodu (sociální zařízení, závodní kuchyně). ČOV 

je mechanicko-biologická a pracuje na principu oxidačních příkopů a tvoří ji tyto objekty: 

 retenční nádrţ s košem a česlemi na zachycení hrubých nečistot 

 dva oxidační příkopy,  

 dosazovací nádrţ, 

 dvě kalová pole, 

 strojovna s čerpadly (čerpadla surové vody, čerpadla kalu), 

 provozní objekt (dílna, šatna a sociální zařízení). [19] 
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Obrázek 8 Schéma splaškové ČOV Cukrovaru Hrušovany n./ Jev., a. s. (autor: Kateřina Šipínková) 

Popis obrázku 8: 

1 – retenční nádrţ s česly 

2 – oxidační příkopy 

3 – strojovna 

4 – provozní budova 

5 – dosazovací nádrţ 
 

 Odpadní voda se nejprve hrubě předčistí a poté se čistí biologicky v oxidačním 

příkopu na principu dlouhodobé aktivace s aerobní stabilizací kalu. [19] 

 Hrubé předčištění představuje lapení nečistot česlemi a košem jímky u vstupu 

do čistírny (lapené nečistoty se ukládají na kompostové pole). Odpadní voda je čerpána 

pomocí čerpadel do oxidačního příkopu, kam je dodán jedním Kessenerovým aeračním 

válcem kyslík. Aerační válec způsobuje cirkulaci vody v příkopu. V tomto příkopu (druh 

aktivační nádrţe) proběhne oxidace rozpuštěných a suspendovaných organických nečistot 

působením metabolické činnosti mikroorganismů aktivovaného kalu. [19] Směs 

aktivovaného kalu a odpadní vody se odvádí do dosazovací nádrţe přes rozdělovač, v níţ 

se usazuje aktivovaný kal. Částečně se kal vrací z dosazovací nádrţe nazpět do oxidačního 

příkopu a částečně se vyčerpává na kalová pole, kde se odvodňuje.  

 Z dosazovací nádrţe se odsazená voda vypouští do řeky Jevišovky.  
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 Čistírnu obsluhují zaměstnanci vodního hospodářství. Ti manipulují s česly, 

čerpadly a ohlašují případné závady vodohospodáři.  

5.1 Technické parametry ČOV 

 Čistírna splaškových odpadních vod byla projektována v roce 1965 pro následující 

mnoţství přiváděných odpadních vod: 

 kampaň  1,85 l · s-1, 160 m3 · den-1, resp. 960 EO 

 mimo kampaň 0,46 l · s-1, 40 m3 · den-1 

 předpokládané znečištění:   BSK5 = 57,6 kg · den-1 

 projektovaná účinnost v ukazateli BSK5 = 90,7 % 

Současný stav provozu: 

 kampaň  1,4 l · s-1, tj. 120 m3 · den-1 

 mimo kampaň 1,0 l · s-1, tj. 86 m3 · den-1 

 dosahovaná účinnost v ukazateli BSK5 = 92 % 

 Vyčištěná odpadní voda z ČOV – průměrné hodnoty BSK5 na odtoku činí 5,6 aţ 

18,3 mg · l-1, mnoţství vyčištěných odpadních vod činí 32 280 aţ 37 835 m3 · rok-1.  

[19] 
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5.2 Čistění  odpadních vod z technologie cukrovaru 

 V závodu je zvlášť tvořen okruh čištění splaškových odpadních vod a zvlášť okruh 

čištění průmyslových odpadních vod.  

 Součástí technologie cukrovaru je okruh plavících vod, usazovacích 

a akumulačních nádrţí a polí (obrázek 9). Okruh plavících vod je doplňován kondenzáty 

z technologie. Tím se okruh nařeďuje a ohřívá. Přebytek této vody se vypouští jako 

technologická odpadní voda do sedimentačních nádrţí. Po sedimentaci kalu je voda 

přiváděna do akumulační nádrţe, odkud je moţno vypouštět přebytky do řeky Jevišovky 

přes vodoměrný objekt. V důsledku vysokého odparu během letních měsíců není 

vypouštění z akumulační nádrţe realizováno. [19] 

 Sedimentační nádrţe jsou dvě s objemem 187 000 m3 a 157 872 m3 a akumulační 

nádrţ má objem 280 000 m3. [19] 

 

Obrázek 9 Sedimentační nádrže a akumulační nádrž [27] 

 Samostatný okruh tvoří prací a plavící vody. Znečištěná plavící voda je 

předčišťována jiţ na dopravní cestě, a to čtyřmi lapači chrástu, čtyřmi lapači písku 

„Sokolov“, vibračním odlučovačem kořínků a drtě. Předčištěná plavící a prací voda je ze 

sběrné jímky čerpána na dva kruhové usazováky typu Dorr (obrázek 10). 
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Obrázek 10 Kruhové usazováky typu Dorr [27] 

 Kruhové usazováky Dorr o průměru 40 m slouţí k usazování a odlučování kalu 

z vody. Usazovaný kal je shrnován otočným mostem do sběrné kruhové rýhy, odkud je 

cyklicky odčerpáván do kalové studny před čerpací stanicí. Vyčištěná (odsazená) voda 

přepadá otvory v obvodu nádrţe do sběrného ţlabu a odváděna do vyrovnávací nádrţe 

plavící vody o obsahu 1 500 m3. Plovoucí nečistoty z hladiny Dorrů jsou sbírány systémem 

vyhrnovačů a odváděny v suchém stavu na skládku. [18] 

 Za účelem zlepšení sedimentace vody na Dorrech a z důvodu dezinfekce vody je 

okruh trvale alkalizován vápenným odpadem z hydrocyklonu na hodnotu pH 10 aţ 12.  

 Mnoţství vody cirkulující v okruhu plavících vod a pracích vod je 1 600 m3  · hod-1. 

Mnoţství odváděného kalu z okruhu činí asi 40 m3 · hod-1. [18] 

5.3 Kalové hospodářství  

 Kal je odčerpán potrubím do obou sedimentačních nádrţí zhruba 100 m 

jihovýchodně od závodu. Z nádrţí přepadává do akumulační nádrţe odsazená voda. Zde se 

akumulovaná voda čistí v době končící kampaně aţ do srpna samočisticím procesem 

(účinnost aţ 99 %). [18] Poté je vypouštěna s platným vodohospodářským nařízením 

do řeky Jevišovky. Rozbory vypouštěných odpadních vod provádí akreditovaná laboratoř.  
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 Kaly se nevyváţí, aţ se sedimentační nádrţe naplní a poté vysuší, budou jejich 

hráze strţeny a plocha se bude vyuţívat zemědělsky.  

 V mimo kampaňovém období se provádí střední nebo generální opravy všeho 

strojního a technologického zařízení. [18] 
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6 ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

1. Dodrţovat limity pro vypouštění odpadních technologických vod z akumulační 

nádrţe do řeky Jevišovky (tabulka 3). 

Tabulka 3 Limity pro vypouštění technologických odpadních vod  [20] 

ukazatel p [mg · l-1] m [mg · l-1] 
Bilance - tun za 

kampaň 

pH 6 - 8,5 - - 

CHSKCr 160 200 44 

BSK5 40 50 11 

NL 80 100 22 

N-NH4
+ 10 20 4,4 

N-NH4
+ (Z) 20 30 6,6 

Nanorg 20 40 8,8 

Nanorg (Z) 36 50 11 

Pcelk. 10 15 3,3 

 p - přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných 

odpadních vod, 

 m - nepřekročitelná maximální hodnota pro rozbor směsných vzorků a maximální 

nepřekročitelná bilanční hodnota (t · rok-1), stanovená jako součin roční průměrné 

koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a mnoţství 

vypuštěných odpadních vod za kampaň,  

 hodnota Z - platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku 

z biologického stupně niţší neţ 12 °C, (teplota odpadní vody se pro tento účel povaţuje za 

niţší neţ 12 °C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měřeních 

zjištěny teploty niţší neţ 12 °C). [20] 
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2. Dodrţovat limity pro vypouštění splaškové odpadní vody z čistírny odpadních vod  

(tabulka 5). 

emisní zdroj 

látka nebo 

ukazatel 

emisní limit 
hodnota "p" 

[mg/l] 

emisní 
limit 

hodnota 
"m" 

[mg/l] 

bilance 

kg/den bilance t/rok 

splaškové 

vody z ČOV 
(recipient řeka 

Jevišovka) 

BSK5 nestanoveno 60 13,14 4,8 

NL x 55 12,01 4,4 

Tabulka 4 Limity pro vypouštění splaškové odpadní vody [20] 

 p - je přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných 

odpadních vod, 

 m je nepřekročitelná maximální hodnota pro rozbor směsných vzorků a maximální 

nepřekročitelná bilanční hodnota (kg · den-1, t · rok-1), stanovená jako součin roční 

průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a 

mnoţství vypuštěných odpadních vod za den a rok. [20] 

Tabulka 5: Emisní standardy: koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných splaškových odpadních vod 

pro kategorie ČOV s 500 – 2000 EO [22] 

ukazatel p [mg · l-1] m [mg · l-1] 

CHSKCr 125 180 

BSK5 30 60 

NL 40 70 

N-NH4
+ 20 40 

 

3. Odpadní voda z ČOV pro splaškové vody je vypouštěna o těchto koncentračních a 

bilančních hodnotách (tabulka 4): 

- mnoţství: max. 4,0 l · s-1, tj. 219 m3 · den-1 a 80 000 m3 · rok-1. 

- kvalita: BSK5 max. 60 mg · l-1, tj. 13,14 kg · den-1, 4,8 t · rok-1 
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   NL max. 55 mg · l-1, tj. 12,01 kg · den-1, 4,4 t · rok-1 

4. Odpadní voda z akumulační nádrţe průmyslových odpadních vod je vypouštěna v 

těchto koncentračních a bilančních hodnotách:  

- mnoţství: max. 42 l · s-1, tj. 3 629 m3 · den-1, 220 000 m3 za kampaň 

- kvalita: BSK5 max. 50 mg · l-1, tj. 181,5 kg · den-1, 11,0 t za kampaň 

  CHSKCr max. 200 mg · l-1, tj. 725,8 kg · den-1, 44,0 t za kampaň 

 Hospodaření s odpadní vodou se řídí předpisy: zákon o vodách č.  254/2001 Sb., 

v platném znění; nařízení vlády č. 61/2003  Sb., ukazatele a hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod v platném znění; vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění; a vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech a vyjádření vodoprávního úřadu, 

v platném znění. [18] 

 Pro ČOV nejsou v nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů 

a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 

stanoveny specifické emisní limity. Na ČOV se vztahuje pouze povinnost stanovení 

koncentrace pachových látek dle vyhlášky č. 362/2006 Sb. Stanovení pachových látek se 

provádí v okolí anaerobní části ČOV a v okolí kalových polí. [19] 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 V experimentální části jsem sledovala jednotlivé analýzy vod z čistírny odpadních 

vod splaškových za období 2009 a 2010 a z akumulační nádrţe oplachových vod za rok  

2010. 

Charakteristika vzorků 

 Vzorky odpadních vod jsou rozděleny na 2 části podle místa odběru. První skupina 

vzorků, odebíraná na odtoku z ČOV, je vyhodnocena v grafech 1 – 9 (označení I). Druhá 

skupina vzorků byla odebrána z akumulační nádrţe oplachových vod a je vyhodnocena 

v grafech 10 – 17 (označení II). 

7.1 Metodiky stanovení  

7.1.1 Veškeré látky, rozpuštěné a nerozpuštěné látky 

 Pomocí těchto látek lze získat hrubou představu o mnoţství látek ve vodách. Velmi 

jednoduchý odhad lze získat ze sušiny těchto látek  a ztrátou ţíháním. Jedná se o hrubý 

předpoklad organického a anorganického podílu. Výsledky mohou podávat velmi 

zkreslené výsledky o sloţení vody. Výsledky se vyjadřují v mg · l-1, u zbytku a ztráty 

po ţíhání v procentech.  

Veškeré látky 

 Určují se odparem zfiltrovaného vzorku vody a následně usušením odpařeného 

vzorku při teplotě 105 °C. Výsledkem je součet koncentrací netěkavých a nerozkládajících 

se rozpuštěných a nerozpuštěných látek za uvedené teploty. [4] 

Rozpuštěné látky  

 Stanovujeme je odparem zfiltrovaného vzorku vody a usušením odparku při teplotě 

105 °C. Jedná se o látky rozpuštěné sušené (RL105). [4] 
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 Určování rozpuštěných látek je důleţité při hodnocení biologických a chemických 

vlastností vody, také má význam hygienický, legislativní (při vypočítávání poplatku 

za vypouštění odpadních vod) a  hydrochemický. [8] 

 Rozdíl mezi nerozpuštěnými a rozpuštěnými látkami je ve vybraném rozměru pórů 

filtru. Velikost je volena tak, aby byla splněna nezbytnost jak velké rychlosti filtrace, tak 

velké hustoty filtru. Tyto podmínky mohou být významné v případě hodnocení obsahu 

některých kovů.  

 Rozpuštěné látky jsou látky, které zůstanou ve filtrátu vzorku zfiltrovaném filtrem 

o střední velikosti pórů 0,45 µm ± 0,05 µm, není- li určeno jinak. Rozlišují se rozpuštěné 

látky sušené při 105 °C (RL105) a rozpuštěné látky ţíhané při 550 °C (RL550). Při analýze 

odpadních vod se někdy na podkladě legislativních poţadavků stanovují „rozpuštěné 

anorganické soli (RAS)“. Metodu stanovení RAS lze pouţít pro vzorky odpadních vod s 

koncentrací RAS od 100 mg · l-1 do 2 500 mg · l-1 (při zkoušeném objemu vzorku 100 ml). 

Pro tyto účely se odpadní voda filtruje filtrem se střední velikostí pórů 1,0 µm ± 0,3 µm; 

další stanovení probíhá jako v případě stanovení RL550.  

 Z fyzikálně-chemického hlediska se za skutečně rozpuštěné látky, které jsou 

přítomné v pravých roztocích, povaţují takové ionty nebo molekuly, jejichţ rozměr se 

pohybuje aţ v jednotkách nm. Látky, které jsou přítomny ve formě částic velikosti 

od jednotek nm aţ do 1 µm, se nazývají látky koloidně dispergované. Protoţe však filtrace 

vzorku vody filtry s velikostí pórů v jednotkách nm je časově velmi náročná, byla v 

hydrochemii obecně přijata dohoda, ţe za tzv. „rozpuštěné látky“ se budou povaţovat 

látky, které projdou filtrem se střední velikostí pórů 0,45 µm. [8] 

Nerozpuštěné látky 

 Mezi tyto látky v odpadních průmyslových vodách řadíme organické a anorganické 

nerozpuštěné látky, které se dále rozlišují jako vzplývavé, neusaditelné a usaditelné. Jsou 

tuhé a odstranitelné odstředěním a filtrací. Pokud je rozptylovým podílem tuhá usaditelná 

fáze, mluvíme o suspenzi. Emulze má rozptylový podíl kapalnou fázi.  

 Nerozpuštěné látky jsou látky, které zůstanou na filtru se střední velikostí pórů 

0,45 µm, pro praktické účely je však poréznost těchto filtrů příliš malá, a proto se pouţívají 
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filtry o větší poréznosti. Pro účely výpočtu poplatků za vypouštění vod do vod 

povrchových se pouţívají filtry o střední velikosti pórů 1,0 µm ± 0,3 µm. [8] 

 Vzhledem k tomu, ţe řada toxických anorganických látek (kovů) a organických 

látek se do značné míry sorbuje na tuhých fázích (zejména koloidně disperzních), je při 

podrobnějších analýzách znečištění prostředí nezbytné stanovit jejich podíl nejenom 

v kapalné, ale i v tuhé fázi. Při analýze nerozpuštěných látek a říčních sedimentů můţe mít 

zvláštní význam nejenom jejich chemická, ale i fyzikálně-chemická charakteristika. 

Vzplývavé nerozpuštěné látky se stanoví buď změřením jejich objemu po určité době 

usazování, nebo hmotnostně. [4] 

7.1.2 Hodnota pH 

 Hodnota pH je definována jako záporná hodnota logaritmu aktivity vodíkových 

iontů. [3] Roztoky s hodnotou pH větší neţ 7 jsou zásadité, menší neţ 7 kyselé a rovnající 

se 7 neutrální.  

 Má velký vliv na biochemické a chemické procesy ve vodách, proto je určení pH  

důleţitým prvkem kaţdého rozboru vody. Pomocí pH lze rozlišit rozmanité formy 

přítomnosti prvků ve vodě, posuzovat agresivitu vod a ovlivňovat působivost většiny 

biologických, chemických a fyzikálně-chemických procesů, uţívaných pro čištění a úpravu 

vod. 

 K měření hodnoty pH  se v současnosti pouţívá potenciometrie, která vyuţívá 

k měření skleněnou elektrodu. Tato metoda velmi přesně měří elektrický potenciál mezi 

referentní a skleněnou (měrnou) elektrodou. [9] 

 Přírodní čisté vody mají obvykle hodnotu pH 4,5 – 8,3, povrchové 6,5 – 8,5, 

podzemní 5,5 - 7,5. [3] Hodnota pH průmyslových odpadních vod se pohybuje kolem 6 aţ 

9. [4] 

7.1.3 Sloučeniny dusíku a fosforu 

 Přítomnost obou sloučenin je nezbytná pro biologické čištění. Musí to být ale 

formy vyuţitelné mikroorganismy. 

 Dusík s fosforem jsou jedny z nejdůleţitějších makrobiogenních prvků.  
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 Formy dusíku mohou být jak organického, tak i anorganického původu, organické 

sloučeniny obsahují odpady ze zemědělství, například siláţ, močůvka. Anorganické formy 

dusíku obsahují splašky z obdělávané půdy, která byla předtím hnojena dusíkatými 

hnojivy, a také průmyslové odpadní vody (zpracování uhlí).  

 Sloučeniny dusíku ve vodě podléhají biochemickým přeměnám. Pomocí 

mikroorganismů se rozkládají dusíkaté látky a dochází k uvolnění amoniakálního dusíku. 

Ten je mikroorganismy vyuţíván pro tvorbu nové biomasy jako zdroj dusíku. 

Za přítomnosti kyslíku se amoniakální dusík můţe pomocí nitrifikačních bakterií oxidovat 

dusitany a dusičnany. Tento proces nazýváme nitrifikace. Pokud dojde k redukci dusičnanů 

a dusitanů v anaerobních podmínkách na samotný dusík, nazýváme tento proces 

denitrifikace. 

 Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., vyţaduje v této velikostní kategorii kromě 

odstraňování uhlíkatého znečištění i odstraňování s loučenin dusíku, i kdyţ pouze 

v ukazateli amoniakální dusík (N-NH4
+). Přípustné hodnoty pro ukazatel N-NH4

+ jsou 

uvedeny zejména proto, aby byl tento ukazatel analyticky sledován, přičemţ koncentrační 

limit by měl být u dobře biologicky vyčištěné odpadní vody dosaţen. Překročení této 

koncentrace s technologiemi pouţívanými v této kategorii znamená v podstatě havarijní 

stav. [24] 

 Amoniakální dusík je prvotním produktem rozloţení dusíkatých organických látek 

(rostlinných a ţivočišných), proto se v hojné míře nachází v odpadních vodách ze 

zemědělství a splaškových vodách. Amoniakální dusík je důleţitým chemickým 

ukazatelem znečištění v podzemních vodách.  

 Dusitany jsou hojně obsaţeny v odpadních vodách strojírenských závodů a z výroby 

barviv. Jsou významnými ukazateli znečištění v podzemních vodách.  

 Dusičnany jsou obsaţeny ve splašcích obdělané půdy, která byla hnojena dusíkatými 

hnojivy. Za přístupu kyslíku jsou stabilní, za anaerobních podmínek se redukují aţ na 

elementární dusík, případně oxid dusný. Tato denitrifikace je významná v technologii 

vody, pro odstraňování přebytku anorganického dusíku z biologicky vyčištěných 

odpadních vod, aby nebyl recipient více zatíţen ţivinami, které podporují rozvoj 

nevyhovujících organismů. Dusičnany mohou poslouţit dočasně jako zdroj kyslíku 

ve vodě pro oxidování organických látek.  
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 Dusík organicky vázaný se v odpadních vodách vyskytuje ve formě močoviny 

a bílkovin a jejich produktů rozkladu – aminokyseliny, peptony, peptidy.  

 Kyanidy vyskytující se v přírodních vodách nebývají obvykle přirozeného původu. 

Vyskytují se v odpadních vodách ze zpracování uhlí a galvanického pokovování jako 

jednoduché (jsou toxické) a komplexní.  

 Rozpuštěný fosfor anorganicky vázaný se můţe ve vodách vyskytovat 

v jednoduchých nebo komplexních iontových nebo neiontových formách nebo jako 

polysfosforečnany. Polyfosforečnany mají schopnost vázat různé kationty do komplexů 

a udrţovat je tak v rozpuštěné formě i za přítomnosti některých aniontů, se kterými by 

jinak tvořily nerozpuštěné sloučeniny. Našly proto široké vyuţití v textilním průmyslu, 

prádelnách, při úpravě chladících a kotelních vod a všude tam, kde vadí vyšší koncentrace 

vápníku, hořčíku, ţeleza, manganu, aj. [3] Sloučeniny fosforu jsou velmi důleţité 

v koloběhu látek v přírodě. Do prostředí se uvolňují uhynutím a rozkladem organismů 

a napomáhají růstu řas a sinic ve vodě, proto je jejich vyšší koncentrace neţádoucí. 

Způsobují také eutrofizaci vod.  

7.1.4 Senzorické vlastnosti vody 

 Mezi senzorické (organoleptické) vlastnosti lze zahrnout barvu, teplotu, pach, chuť,  

průhlednost a zákal. Tyto vlastnosti lze stanovit smysly člověka (senzorická analýza).  

Teplota 

 Teplota, jakoţto hlavní ukazatel kvality a vlastností vody, ovlivňuje biochemickou 

a chemickou reaktivitu. Průběh většiny biochemických procesů se jen zvolna b líţi nule. 

Teplota vody je velmi důleţitý údaj při stanovování chemických rovnováh, biochemické 

spotřeby kyslíku, aj. 

 Podzemní vody mají většinou stálou teplotu. Teplota povrchových vod se různí 

vlivem ročních období.  

 U odpadních vod je optimální teplota nejvýše 40 °C podle praţského kanalizačního 

řádu (pro jednotnou a splaškovou kanalizaci). [4] 
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Barva 

Barvu vody mohou ovlivňovat rozpuštěné (huminové látky) i nerozpuštěné látky 

(fytoplankton, jíl). Huminové látky způsobují ţlutohnědé zbarvení. Další barevnosti mohou 

být způsobeny odpadními vodami z textilního průmyslu a barvíren.  

Lze rozlišit barvu: 

 skutečnou – barva, způsobená rozpuštěnými látkami 

 zdánlivou – dána barevností rozpuštěných i nerozpuštěných látek  

Barva se určuje vizuálně, pokud je nutné rozlišit zdánlivou a skutečnou barvu, 

vzorek vody se filtruje filtrem o velikosti pórů 0,45 μm. Výsledky se vyjadřují v mg 

platiny v 1 litru (mg · l-1 Pt). [4] 

Zákal, průhlednost (transparence) 

Příčinou zákalu jsou organické a anorganické látky antropogenního nebo 

přirozeného původu. Mohou to být bakterie, sinice, řasy, jílové materiály, dále také 

hydratované oxidy kovů.  

Zákal se dá formulovat jako sníţení transparence vody pomocí nerozpuštěných 

látek. Zatímco průhlednost bývá ovlivněna zákalem a barvou.  

Přestoţe zákal působí ve vodě nevzhledně, ve většině případů není tvořen zdravotně 

závadnými látkami.  

Kvantitativně se měří buď turbidimetricky útlum zářivého toku procházejícího 

kapalinou, nebo nefelometricky intenzita záření rozptýleného kapalinou. Metoda útlumu 

zářivého toku (turbidimetrie) je vhodná pro silněji zakalené vody. Výsledky stanovení 

zákalu se uvádějí v porovnání s kalibračním standardem. Jako kalibrační standard se 

pouţívá suspenze formazinu. [4] 

Pach, chuť 

 Dalším indikátorem znečištění vod je pach. Příčinou tohoto pachu mohou být látky 

biologického původu, látky přirozeně vyskytující se ve vodách, nebo látky, jeţ jsou 
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obsaţené v odpadních splaškových a průmyslových vodách. Uvedené příčiny pachu 

ve vodách lze nazvat primárními. Sekundární pach nabývá voda v průběhu její úpravy, 

např. při hygienizaci chlorací, kdy se projevuje pach chloru a jeho derivátů.  

 Druhy pachu – fekální, plísňový, hnilobný, po chemikáliích, rašelinový 

 Látky, které vyvolávají nepříjemný pach vody, mají dopad i na její chuť. Chuť 

rozlišujeme nejen slanou, sladkou, hořkou a kyselou, ale i kovovou, ţelezitou, 

zemitou, svíravou, trpkou. 
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7.1.5 Stanovení organických látek ve vodách 

 Organické látky se ve vodě soustřeďují od stopových koncentrací aţ po jednotky, či 

desítky g · l-1. Pro určení všech organických látek ve vodách lze pouţít stanovení CHSK, 

stanovení celkového organického uhlíku a stanovení BSK.  

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

 CHSK je mnoţství kyslíku, které je spotřebováno na oxidaci organických látek.  

 Při stanovení CHSK koncentrace organických látek ve vodě, se usuzuje dle 

spotřeby oxidačního činidla, jeţ se spotřebovává na jejich oxidaci (za určitých podmínek). 

V současnosti je nejpouţívanější oxidační činidlo dichroman draselný, výjimečně 

manganistan draselný. Za určitých podmínek mohou být oxidovány organické látky 

do různého stupně. Rychlost a úroveň oxidace je závislá na sloţení organické látky a 

na aplikovaném postupu stanovení CHSK. Výsledky jsou udávány v mg · l-1. 

 Oxidace dichromanem draselným (CHSKCr). Princip stanovení spočívá v oxidaci 

organických látek dichromanem draselným v prostředí 50 % kyseliny sírové při teplotě 

150 °C po dobu 2 hodin za katalytického působení síranu stříbrného.  

 Při standardním stanovení CHSKCr se většina organických látek oxiduje z více neţ 

90 %. 

 Oxidace manganistanem draselným (CHSKMn). Pouţívá se dosud pro analýzy 

pitných, podzemních a povrchových vod, i kdyţ i zde je postupně nahrazována 

metodou dichromanovou. Zásadně se nepouţívá při analýze odpadních vod.  

 Princip stanovení spočívá v zahřívání vzorku vody na vodní lázni pod dobu deseti 

minut s roztokem manganistanu draselného v prostředí kyseliny sírové. [4] 
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Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

 Lze ji definovat jako mnoţství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy 

za anaerobních podmínek při mineralizaci (biochemická oxidace) organických látek. Tak 

jako CHSK, je i BSK vyjadřována v mg · l-1.  

 BSK se vyuţívá jako míra obsahu biologicky rozloţitelných látek a její hodnota je 

závislá na době inkubace, proto je za n dní označována jako BSKn (obvykle pět dní). 

Obvykle se stanovuje zřeďovací metodou (standardní metoda, mezinárodně sjednocena), 

při níţ se měří ve vzorku vody pokles rozpuštěného kyslíku.  

 Při stanovení BSK se vzorek odpadní vody zředí čistou vodou nasycenou kyslíkem. 

Obsah kyslíku ve vzorku se stanoví, vzorek se uzavře a uloţí ve tmě při teplotě 20 oC. 

Po pěti dnech se znovu stanoví obsah kyslíku a ze zjištěných hodnot se vypočítá BSK . [5] 

 BSK se od CHSK liší tím, ţe znečištění se vyjadřuje pouze biologicky 

rozloţitelnými látkami. 

 Nitrifikace. Pokud je ve vzorku vody přítomen amoniakální dusík, je proces BSK 

rozdělen do dvou fází. V první řadě se oxidují uhlíkaté organické látky a následně se 

oxiduje amoniakální dusík, který se uvolnil z dusíkatých organických látek na dusitany 

a poté na dusičnany. Tuto nitrifikaci hodnotíme jako neţádoucí, protoţe zintenzivňuje 

výsledky BSK a má vliv na niţší účinnost biologické čistírny odpadních vod. Doba 

inkubace při stanovení BSK obvykle nastává po 10 – 13 dnech u odpadních 

(splaškových) vod [4] 

Celkový organický uhlík (Corg) 

 Metody stanovení organického uhlíku jsou zaloţeny na mineralizaci organických 

látek aţ na oxid uhličitý oxidací na mokré cestě nebo termickou oxidací. Vzniklý oxid 

uhličitý se stanovuje rozborem v infračerveném poli spektra nebo přeměnou na metan 

pomocí vodíku. Výhodou termického stanovení je oxidace všech organických látek.  

 Pokud je ve vodě přítomen i anorganický uhlík, je nutné tuto formu odstranit 

vytěsněným plynem jako oxid uhličitý, nebo určit odděleně v analyzátoru organického 

uhlíku. 



Bc. Kateřina Šipínková: Čištění odpadních vod v Cukrovaru Hrušovany nad 

Jevišovkou 

2011  37 

 U převáţně anorganicky znečištěných odpadních vod se CHSK pohybuje 

v desítkách mg l-1 a BSK5 v jednotkách aţ desítkách mg l-1. Pokud hodnoty BSK5 a CHSK 

přesahují 50 – 100 mg l-1, lze je automaticky zahrnout ke skupině organicky znečištěných 

vod, protoţe při odhadování závadnosti odpadních vod je převáţně rozhodující organické 

znečištění. [3] 

 V praxi se většinou míra znečištění splaškových odpadních vod s průmyslovými 

odpadními vodami srovnává populačním ekvivalentem. Ekvivalent definujeme jako počet 

obyvatel, který způsobí stejné znečištění podobně jako odpadní vody z výroby produktu. 

Toto vyjádření znečištění je však nepřesné.  
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7.2 Vzorky z čistírny odpadních vod 

 Jednotlivé vzorky splaškové odpadní vody jsou odebírány kaţdé dva měsíce 

na odtoku z ČOV. Sledované parametry (označené I) lze vidět v následujících grafech: 

 

Graf 1 Nerozpuštěné látky I (vlastní zpracování) 

 Nerozpuštěné látky v grafu 1 vyhovují podle tabulky 4 maximálnímu limitu (55 mg 

· l-1) pro obsah nerozpuštěných látek obsaţených ve vypouštěné odpadní vodě do řeky 

Jevišovky. 

 

Graf 2 Rozpuštěné anorganické soli I (vlastní zpracování) 
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 Rozpuštěné anorganické soli se stanovují proto, abychom určily, kolik 

rozpuštěných anorganických látek  se nachází v odpadní vodě. Metodu stanovení RAS lze 

pouţít pro vzorky odpadních vod s koncentrací RAS od 100 mg/l do 2 500 mg/l. [8] 

 

Graf 3 Chemická spotřeba kyslíku I (vlastní zpracování) 

 V grafu 3 lze vidět, ţe hodnota CHSKCr neustále kolísá během roku, avšak její 

naměřené hodnoty za dva roky nepřekračují limit pro CHSKCr obsaţené v odpadní vodě 

pro ČOV s 500 – 2000 EO podle tabulky 5. 

 

Graf 4 Biochemická spotřeba kyslíku I (vlastní zpracování) 
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 Biochemickou spotřebu kyslíku lze hodnotit podobně jako chemickou spotřebu 

kyslíku. Opět naměřené hodnoty nepřekračují limit uvedený v tabulce 4 

 

Graf 5 Amoniakální dusík  I (vlastní zpracování) 

 Nejčastější dusíkatou látkou je ve splaškových vodách amoniakální dusík (dále pak 

močovina a aminokyseliny). Pro všechny typy dusíku uvedených v následujících grafech 6 

– 8 odpovídá hodnota asi 12 g dusíku na obyvatele za den, coţ znamená, ţe naměřené 

výsledky všech typů dusíku vyhovují emisním standardům podle tabulky 5. 

 

Graf 6 Dusitanový dusík  I (vlastní zpracování) 
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 Uvedené formy dusíku se vyskytují v odpadních vodách aţ v desítkách mg · l-1. 

[23] 

 

Graf 7: Dusičnanový dusík  I (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 8: Anorganický dusík  I (vlastní zpracování) 
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Graf 9: Celkový fosfor I (v lastní zpracování) 

 V zimním období je ve vodě nejvyšší mnoţství fosforu (probíhá mineralizace těl 

odumřelých organismů - odkud se fosfor uvolňuje do vody, aniţ by se jinými organismy 

spotřebovával, viz graf 9). V jarním období s nástupem vegetace se začíná rychle sniţovat 

obsah fosforu a můţe tak klesnout aţ k nule. [23] 
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7.3 Vzorky z akumulační nádrţe oplachových vod 

 Voda z akumulační nádrţe je vypouštěna do Jevišovky pouze v mimo kampaňovém 

období (únor aţ srpen), kdy je čištěna samočisticím procesem. Vyčištěná voda je opětovně 

pouţita při další řepné kampani.  

 Hodnoty jednotlivých parametrů znečištění (označení II) byly naměřeny 

akreditovanou laboratoří v březnu, září a řijnu přímo z akumulační nádrţe oplachových 

vod.  

 Jak je vidět na jednotlivých grafech, naměřené hodnoty se neshodují s limity 

uvedenými v tabulce 3, protoţe vzorky byly odebírány přímo z akumulační nádrţe a ne 

z odtoku nádrţe do řeky Jevišovky.  

 Sledované parametry jsou uvedeny v jednotlivých grafech, výjimku tvoří 

dusitanový a dusičnanový dusík, jejichţ hodnoty byly zanedbatelné.  

 

Graf 10 Hodnoty pH II(vlastní zpracování) 

 Hodntoy pH oplachové vody se jeví celkém stálé. Hodnota pH průmyslových 

odpadních vod se pohybuje kolem 6 aţ 9. [4] 
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Graf 11 Rozpuštěné látky II (v lastní zpracování) 

 Určování rozpuštěných látek je důleţité při hodnocení biologických a chemických 

vlastností vody. [8] 

 

Graf 12 Nerozpuštěné látky II (v lastní zpracování) 

 Naměřené hodnoty v říjnu vyhovují limitům v tabulce 3, protoţe voda je vyčištěna 

z předchozí kampaně.  
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Graf 13 Chemická spotřeba kyslíku II (v lastní zpracování) 

 Nejvyšší naměřené hodnoty chemické spotřeby kyslíku byly v období března 

(2010, 2011). Po skončení kampaně dochází k obnovovacím procesům v akumulační 

nádrţi, proto je také vysoké CHSK – kyslík se spotřebovává na oxidaci organických látek.  

Zatímco nejniţší hodnoty byly naměřeny v období září a října, kdy začíná řepná kampaň a 

voda v akumulační nádrţi je zcela vyčištěná. 

 

Graf 14 Biochemická spotřeba kyslíku II (vlastní zpracování) 

 Nejvyšší hodnoty biochemické spotřeby kyslíku byly naměřeny v březnu 2010 

a 2011. Mikroorganismy čistící vodu spotřebovaly kyslík na vyčištění nádrţe po skončení 
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kampaně. Zatímco nejniţší hodnoty byly naměřeny v období září a října, coţ znamená, ţe 

voda je relativně vyčištěná a mikroorganismy nepotřebují tolik kyslíku na mineralizaci 

organických látek. Je důleţité podotknout, ţe naměřené hodnoty v září a říjnu zhruba 

splňují limity v tabulce 3, protoţe, jak uţ bylo uvedeno výše, je voda relativně vyčištěna, 

tudíţ mikroorganismy nespotřebují tolik kyslíku.  

 

Graf 15 Amoniakální dusík  II (vlastní zpracování) 

 Amoniakální dusík se uvolňuje při rozkladu dusíku a je významným prvkem, který 

vyuţívají mikroorganismy pro tvorbu nové biomasy. Podle grafu je moţné posoudit, ţe 

v první polovině kampaně je voda v akumulační nádrţi velmi hodně znečištěná, protoţe 

zvýšené mnoţství tohoto dusíku indikuje větší znečištění vod.  

 Oproti ostatním parametrům, amoniakální dusík vyhovuje stanoveným limitům (viz 

tabulka 3) celoročně. 
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Graf 16 Anorganický dusík  II (vlastní zpracování) 

 Anorganický dusík lze hodnotit podobně jako u předchozího grafu.  

 

Graf 17 Celkový fosfor II (vlastní zpracování) 

 Fosfor také vyhovuje limitům zákona č. 61/ 2003 Sb.  
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8 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Všechny naměřené hodnoty jsou v přípustných koncentracích pro vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a vyhovují tak emisním standardům pro vypouštění 

odpadních vod podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

 Vyčištěná splašková odpadní voda v ČOV plně vyhovuje daným emisním 

standardům. 

 Naměřené vzorky jednotlivých parametrů znečištění z akumulační nádrţe 

oplachových vod odpovídají stanoveným limitům pouze v měsíci říjnu (někdy i září), 

protoţe od konce kampaně (leden) se znečištěná voda v akumulační nádrţi začíná čistit 

a teprve na konci srpna a září je připravena jako vyčištěná voda na další kampaň. Kvůli 

vysokému odparu v létě není nutné vypouštět odpadní vodu do recipientu.  
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9 ZÁVĚR 

 Lze konstatovat, ţe svým historickým vývojem, současnou technickou 

a technologickou úrovní i příslušnou legislativou lze české čistírenství postavit na úroveň 

čistírenství vyspělých evropských států. [2] 

 Vzhledem k různým technologickým procesům průmyslových výrob nelze podat 

u průmyslových odpadních vod obecnou charakteristiku jejich kvality. Poţadavky 

na kvalitu vyčištěné vody u nás i v zahraničí spolu s obecnou snahou vypouštět 

do ţivotního prostředí co nejméně škodlivin vyvolaly potřebu pouţívat moderní 

technologické procesy. Zanedbatelné nejsou ani poţadavky na architektonický vzhled 

a zakomponování ČOV do okolního prostředí. [2] 

 Ve své práci jsem se zabývala čištěním odpadních vod splaškových 

a průmyslových v Cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou. Popsala jsem zde jednotlivé 

etapy čištění odpadních vod a také jsem se zaměřila na jednotlivé ukazatele znečištění 

a snaţila jsem se je porovnat s danými standardy pro vypouštění do řeky Jevišovky.  

 Naměřené hodnoty zcela odpovídaly daným limitům jak v čistírně splaškových 

odpadních vod, tak i v akumulační nádrţi oplachových vod.  
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