
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko - geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

VYUŢITÍ RESPIROMETRIE PRO HODNOCENÍ 

AKTIVOVANÉHO KALU 

  bakalářská práce 

Autor:      Barbora Sýkorová 

Vedoucí bakalářské práce:   prof. Ing. Helena Raclavská CSc. 

Ostrava 2011 



 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 –

 školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 20. 4. 2011    ……..……………………………. 

        Barbora Sýkorová 



 

Poděkování 

Touto cestou bych ráda poděkovala především paní prof. Ing. Raclavské CSc., za odborné 

vedení při vypracování této bakalářské práce a za cenné rady a připomínky. Dále bych 

chtěla poděkovat paní Mgr. Kupkové za vedení při mikrobiologickém rozboru 

aktivovaného kalu. A samozřejmě bych chtěla poděkovat svým rodičům za podporu 

a trpělivost při mém studiu. 



 

JMÉNO 

Barbora Sýkorová 

NÁZEV PRÁCE 

Vyuţití respirometrie pro hodnocení aktivovaného kalu 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na metodu respirometrie a moţnostmi 

jejího vyuţití v rámci technologie čištění odpadních vod. V úvodní části jsou popsány 

biologické metody čištění odpadních vod (aerobní pochody, nitrifikace a denitrifikace). 

V další části je popsán aktivovaný kal, pozornost je věnována bakteriálním buňkám, jejich 

metabolismu, růstu a faktorům, které je ovlivňují. V práci jsou popsány i některé druhy 

bakterií, které jsou pouţívány v procesech biologického čištění odpadních vod. Dále 

se práce věnuje samotnému principu respirometrických metod a přístrojovému vybavení. 

V závěru je porovnáván přístroj Strathtox (BSKst) se standardní metodou - biochemické 

spotřeby kyslíku (BSK5) stanovené standardní zřeďovací metodou a je sledována 

mikrobiologie aktivovaného kalu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aktivovaný kal, respirometrie, respirometr, aerobní biologické čištění 

odpadních vod, ČOV, biochemická spotřeba kyslíku 



 

JMÉNO 

Barbora Sýkorová 

NÁZEV PRÁCE 

The Utilization of Respirometry for Evaluation of Activated Sludge 

ABSTRAKT 

This work is focused on respirometry method and its application 

in wastewater treatment technologies. The introductory section describes the methods 

of biological wastewater treatment (aerobic processes, nitrification and denitrification). 

The next section describes the activated sludge, attention is paid to the bacterial cells, their 

metabolism, growth, and factors affecting them. The paper describes some types 

of bacteria that are used in the process of biological wastewater treatment. The thesis 

focuses on the very principle of respirometric methods and instrumentation. In conclusion, 

compared Strathtox device (BODst) is the standard method - biochemical oxygen demand 

(BOD5) set the standard dilution method and studied microbiology of activated sludge. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Activated sludge, respirometry, respirometer, aerobic biological wastewater 

treatment plants, biochemical oxygen demand 

  



 

1. Úvod a cíl práce ........................................................................................ 1 

2. Komunální čistírny odpadních vod ........................................................ 2 

2.1. Charakter a sloţení odpadních vod ........................................................................ 2 

2.2. Základní uspořádání čistírny odpadních vod ......................................................... 3 

2.3. Biologické čištění odpadních vod .......................................................................... 5 

2.3.1. Aerobní čištění odpadních vod (aerobní biologické pochody) ...................... 6 

2.3.2. Biologické metody k odstraňování dusíku ..................................................... 8 

3. Aktivovaný kal – základní charakteristika, metody sledování ............ 9 

3.1. Mikroorganismy a jejich prostředí ....................................................................... 11 

3.1.1. Abiotické faktory ......................................................................................... 11 

3.1.2. Biotické faktory ........................................................................................... 13 

3.2. Metabolismus bakterií .......................................................................................... 13 

3.3. Hlavní procesy v bakteriální buňce ..................................................................... 14 

3.3.1. Příjem uhlíku ................................................................................................ 15 

3.3.2. Růst .............................................................................................................. 15 

3.3.3. Dýchání - respirace ...................................................................................... 16 

3.3.4. Biologický rozklad ....................................................................................... 16 

3.4. Metody sledování aktivovaného kalu .................................................................. 17 

3.4.1. Metody stanovení počtu biomasy bakterií ................................................... 17 

3.4.2. Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu ................................................... 17 

3.5. Typ kalu ............................................................................................................... 19 

4. Princip respirometrie ............................................................................. 22 

4.1. Biochemický princip respirace ............................................................................ 23 

4.1.1. Modelování respirace (dýchání) .................................................................. 23 

4.2. Respirometrie zaloţená na měření obsahu kyslíku v kapalné fázi ...................... 24 

4.3. Respirometrie zaloţená na měření obsahu kyslíku v plynné fázi ........................ 25 

5. Respirometry .......................................................................................... 27 

5.1. On-line a laboratorní respirometry ...................................................................... 27 

5.2. Respirometry firmy Strathtox .............................................................................. 28 

5.2.1. Strathtox ....................................................................................................... 28 

5.2.2. AS Bio- Scope ............................................................................................. 29 



 

5.2.3. Obecné vyuţití Strathtox a AS Bio- Scope .................................................. 30 

5.2.4. Vyuţití přístrojů Strathtox a AS Bio- Scope v praxi ................................... 31 

5.3. Směrnice OECD pro testování chemických látek ................................................ 33 

6. Experimentální část ................................................................................ 34 

6.1. Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava ............................................................. 34 

6.1.1. Mikrobiologie aktivovaného kalu - ÚČOV ................................................. 35 

6.2. Strathox měření .................................................................................................... 40 

6.2.1 Testy respirometrie ...................................................................................... 41 

6.2.2 Krátkodobý test BSKst ................................................................................. 47 

6.3 Biochemická spotřeba kyslíku ............................................................................. 56 

6.3.1 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní zřeďovací 

metodou  ..................................................................................................................... 57 

6.4 Porovnání přístroje Strathox se standardní metodou BSK5 stanovené standardní 

zřeďovací metodou ...................................................................................................... 58 

6.4.1. Komentář k výsledkům BSKst/BSK5 ........................................................... 59 

7. Diskuze .................................................................................................... 61 

8. Závěr ........................................................................................................ 64 

9. Seznam pouţité literatury a zdrojů ...................................................... 65 

10. Seznam obrázků ..................................................................................... 69 

11. Seznam tabulek ....................................................................................... 70 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  1 

1. Úvod a cíl práce 

Bakalářská práce se zabývá metodou respirometrie a moţnostmi jejího vyuţití v rámci 

technologie čištění odpadních vod. Metoda byla ověřována v aktivovaném kalu z Ústřední 

čistírny odpadních vod v Ostravě. 

Metoda je zaloţena na pouţití specifických přístrojů tzv. respirometrů, které lze rozdělit 

do dvou kategorií, a to na respirometry laboratorní a přenosné. Laboratorní respirometry 

jsou vyuţívány pro laboratorní testy, přístroj je schopen přesně napodobit podmínky 

probíhající v samotném procesu čištění. Přenosné respirometry jsou vyuţívány přímo 

v čistírnách odpadních vod. Respirometrie můţe být také pouţita při hodnocení účinnosti 

čistíren odpadních vod. Také můţe být vyuţita pro posouzení toxicity odpadních vod 

(např. farmaceutický, papírenský průmysl apod.), biologickou rozloţitelnost odpadů 

apod. (www.oceta.on). 

V rámci bakalářské práce jsou vyuţity přístroje firmy Sthrathkelvin: Strathtox  

a AS Bio-Scope. Respirometrii jsem pouţila pro hodnocení „zdravotního stavu“ 

aktivovaného kalu, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje biologické způsoby čištění 

komunálních odpadních vod, především procesy aerobní (aktivace) a procesy nitrifikace 

a denitrifikace. Pro hodnocení kalu je významná znalost jednotlivých druhů 

mikroorganismů obsaţených v kalu (např. Bacillus nebo Pseudomonas), jejich citlivost 

vůči působení toxických látek, procesy probíhající v organismech (dýchání, příjem 

potravy, růst apod.) a další faktory, kterými jsou organismy ovlivňovány (abiotické 

i biotické). 

Cílem bakalářské práce bylo ověření pouţitelnosti respirometrie pro hodnocení 

„zdravotního stravu“ aktivovaného kalu v podmínkách ÚČOV Ostrava a její porovnání 

se standardními metodami - biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5) stanovenou 

standardní zřeďovací metodou. 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  2 

2. Komunální čistírny odpadních vod 

Čistírny odpadních vod se dostávají stále pod větší tlak na zvýšení efektivity provozu. 

Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout. První způsob je sníţení nákladů na samotné 

vyčištění odpadní vody. Druhý způsob je reagovat na nové právní předpisy, které jsou 

zaměřeny na sníţení přenosu toxických látek do recipientu. Za účelem dosaţení tohoto 

cíle, je nezbytné se zaměřit na klíčovou roli bakteriální respirace v aerobním procesu. 

Poţadovaná jakost vyčištěné vody patří mezi nejdůleţitější kritéria, která musí čistírna 

odpadních vod splňovat (Bečička, 2009; Davies, Murdoch, 2002). 

Současné nároky na čištění odpadních vod 

 Dosáhnout vysoké účinnosti mechanicko - biologického čištění, a to především 

odstraněním biogenních prvků. 

 Minimalizovat vliv čistírny odpadní vody na ţivotní prostředí. 

 Sníţit náročnost na obsluhu a zvýšit kulturu obsluhy. 

 Sníţit energetickou náročnost procesu čištění odpadních vod. 

 Minimalizovat provozní náklady (sníţení počtu obsluhy, spotřeby elektrické energie 

a poplatků za vypouštěné znečištění) (Pytl, 2004). 

Pro dosaţení těchto poţadavků je v rámci čistírenských procesů prováděna celá řada testů, 

jako například testy ekotoxicity, bakteriální testy toxicity, testy sledující biologickou 

odbouratelnost látek a biologické rozbory (www.empla.cz). 

2.1. Charakter a složení odpadních vod 

Odpadní vody mohou být rozdělovány podle původu na vody splaškové, průmyslové 

a městské. Odpadní vody však lze dělit i podle sloţení, a to na vody znečištěné organicky 

nebo anorganicky (viz Tabulka 1) (Madzia, 2009). 

Městské odpadní vody obsahují dostatečné mnoţství ţivin. Z hlediska optimálních 

podmínek pro růst mikroorganismů musí být zabezpečen poměr uhlíku, dusíku a fosforu 

(C: N: P) = 100:17:5 nebo se uvádí 100:19:6. Tento poměr je téměř ideální pro růst bakterií 

v aktivovaném kalu (Davies, 2005; Roppola, 2009). 
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Tabulka 1 Charakter znečišťujících látek v odpadních vodách (Chudoba et al. 1991) 

ZNEČIŠŤUJÍ LÁTKY PŘÍKLADY 

1. rozpuštěné (ve filtrátu, za filtrem 0,4 µm) 

1.1 organické  

1.1.1 biologicky rozloţitelné (cukry, mastné kyseliny) 

1.1.2 biologicky nerozloţitelné (azobarviva aj.) 

1.2 anorganické (těţké kovy, sulfidy) 

2. nerozpuštěné  

2.1 organické  

2.1.1 biologicky rozloţitelné (škrob, bakterie) 

2.1.2 biologicky nerozloţitelné (papír, plasty) 

2.1.3. usaditelné (celulosová vlákna) 

2.1.4 neusaditelné (bakterie, papír) 

2.1.4.1 koloidní (bakterie) 

2.1.4.2 plovoucí (papír) 

2.2 anorganické  

2.2.1 usaditelné (písek, hlína) 

2.2.2 neusaditelné (brusný prach) 

2.2. Základní uspořádání čistírny odpadních vod 

Cílem čištění odpadních vod je odstranění přítomných nečistot pomocí fyzikálních, 

chemických a biologických procesů (viz Tabulka 2). 

Čištění odpadních vod se skládá ze tří základních fází: primární, sekundární a terciární 

(viz Obrázek 1). Primární čištění neboli mechanický stupeň čištění zahrnuje odstraňování 

pevných (nerozpuštěných) částic v usazovacích nádrţích. Odpadní vody poté přecházejí 

k sekundárnímu čištění do aktivačních nádrţí, kde dochází k biologickému čištění. 

Terciární fáze mohou být pouţity k dalšímu zlepšení kvality vody a to odstraněním dusíku, 

fosfátů nebo patogenů (Bečička, 2009; Davies, 2005; Hlavínek, 2006; Roppola, 2009). 
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Tabulka 2 Procesy čištění odpadních vod a skupiny znečišťujících látek, pro jejichţ odstranění se daný 

proces nejčastěji pouţívá (skupiny znečišťujících látek odstraňovaných viz Tabulka 1) 

(Chudoba et al. 1991) 

PROCESY 
SKUPINY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH 

LÁTEK ODSTRAŇOVANÝCH 

Mechanické procesy  

 cezení (česle) 2.1.2; 2.1.4.2 

 usazování (usazovací nádrţe) 2.1.3; 2.2.1 

 centrifugace (centrifugy) 2.1.3; 2.2.1 

 flotace (flotační nádrţe) 2.1.3; 2.2.1 

 filtrace (pískové filtry, síta) 2.1; 2.2 

Chemické a fyzikálně chemické procesy  

 čiření (koagulace a sráţení) 1.1.2 (vysokomol.); 1.2; 2.1; 2.2 

 neutralizace, oxidace a redukce 1.2 

 sorpční procesy (aktivní uhlí aj.) 1.1.2; 1.2 

 procesy zaloţené na výměně iontů 1.2 

 extrakce (např. fenol) 1.1.1; 1.1.2 

 odpařování, spalování (silně koncentrované 

odpadní vody) 

1.1.2 

 vyváření (např. NH3) 1.2 

Biologické procesy aerobní  

 biologické filtry 1.1.1; 1.2 (N); 2.1.1 

 aktivační proces 1.1.1; 1.2 (N.P); 2.1.1 

 stabilizační nádrţe a laguny 1.1.1; 1.2 (N.P); 2.1.1 

Biologické procesy anaerobní  

 metalizace (kyselé a ethanové kvašení) 1.1.1; 2.1.1 
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Obrázek 1 Technologická linka ČOV, [DOHÁNYOS, M., et al. Čištění odpadních vod.] 

2.3. Biologické čištění odpadních vod  

„Základem biologického čištění odpadních vod je rozloţení organických látek na oxid 

uhličitý a vodu. Avšak pouze část organických látek je biologicky rozloţitelná. Základním 

principem všech biologických čistírenských procesů jsou biochemické oxidačně redukční 

reakce. Rozhodujícím faktorem pro rozdělení těchto reakcí je konečný akceptor elektronů, 

a s tím související hladiny oxidačně-redukčních potenciálů“(Hlavínek, 2006). 

Rozdělení biologických čistírenských procesů: 

 Oxická oblast (kyslíkatá), kde je konečným akceptorem elektronů rozpuštěný kyslík. 

V této oblasti probíhá oxidace organických látek a nitrifikace. 

 Anoxická oblast (bezkyslíkatá), kde je konečným akceptorem elektronů dusitanový 

a dusičnanový dusík. Rozpuštěný kyslík se zde nevyskytuje vůbec. V oblasti probíhá 

denitrifikace (nitrátová respirace a anoxická oxidace). 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  6 

 Anaerobní oblast, kde je konečných akceptorem elektronů vlastní organická látka. 

Probíhá zde depolymerace polyfosfátů, methanogeneze, desulfurace a anaerobní 

acidogeneze (Groda, 2007; Hlavínek, 2006). 

2.3.1. Aerobní čištění odpadních vod (aerobní biologické pochody) 

Jedná se o oxidační rozklad organických sloučenin molekulárním kyslíkem. Konečným 

produktem aerobního procesu je oxid uhličitý a voda. Za přítomnosti kyslíku aerobní 

organismy rozkládají organické látky. Způsoby aerobního čištění se rozdělují na intenzivní 

(aktivace, biofiltry nebo rotační biofilmové reaktory) a extenzivní (vegetační čistírny 

a biologické rybníky) (Hlavínek, 2006; projektysipvz.gytool.cz). 

Jelikoţ produkty rozkladných reakcí jsou anorganické látky, jedná se v podstatě 

o mineralizaci organické hmoty. Při tomto procesu je plně rozloţeno asi 30 aţ 50 % 

organických látek a ze zbytku se vytvoří tzv. biologický kal (Bednárová, 2009; 

Hlavínek, 2006). 

Aktivační proces 

„Aktivace je proces kontinuální kultivace mikroorganismů. Princip biologického čištění 

spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu v provzdušňované aktivační nádrţi. Aktivovaný 

kal je agregován tzv. bioflokulací“ (Hlavínek, 2006). K aktivaci dochází v provzdušňované 

nádrţi (reaktoru), v níţ také dochází k samotnému procesu čištění odpadních vod 

za současné produkce aktivovaného kalu. Směs vyčištěné odpadní vody s aktivovaným 

kalem pak odtéká z aktivační nádrţe do nádrţe dosazovací. V dosazovací nádrţi dochází 

k oddělení vyčištěné odpadní vody a kalu. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna 

do recipientu nebo je dále čištěna. Část aktivovaného kalu je z dosazovací nádrţe opět 

pouţita v aktivační nádrţi, je recyklována. Objemový podíl recirkulovaného kalu bývá 

30 aţ 50 %. Přebytek aktivovaného kalu je odváděn ze systému (viz Obrázek 2). Malá část 

kalu ze systému odchází společně s odtékající vodou (asi 10 aţ 30 mg/l) (Buňata, 2004; 

Hlavínek, 2006; Madzia, 2009; McKinney, 2004; Ruţovič, 2008). 

Do aktivační nádrţe je neustále přidáván kyslík. Nejčastěji se provzdušňuje stlačeným 

vzduchem (hrubo, středně nebo jemněbublinná aerace). Někdy se pouţívají i mechanické 

povrchové aerátory (oběţná kola, kesenery), ponořené turbíny nebo trysky. Aerací také 

http://tnet.bunata.cz/czu/Cistirny%20odpadnich%20vod/Cistirny%20vody%20-%20reserzni%20semestralni%20prace%20-%20Final-pro%20COV.pdf
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dochází k promíchávání obsahu nádrţe a dokonalému kontaktu aktivního kalu a odpadní 

vody (McKinney, 2004; Ruţovič, 2008). 

Aktivace se stává nejpouţívanějším způsobem čištěné odpadních vod a to pro svou nízkou 

pořizovací cenu a vysokou účinnost (90 aţ 95 %) (Ruţovič, 2008). 

Obrázek 2 Schéma aktivace, [HLAVÍNEK, P., et al. Stokování a čistění odpadních vod : Čistění odpadních 

vod. Brno : Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2006. 142 s.] 

Faktory ovlivňující čistící účinek aktivace 

 pH (optimum od 6,0 do 7,5), 

 nutrienty (účinnost čištění můţe být ovlivněna nutriční nevyváţeností odpadní vody), 

 doba zdrţení (primární veličina ovlivňující účinek aktivačního procesu), 

 koncentrace a kvalita aktivovaného kalu, 

 teplota, 

 koncentrace organického znečištění (Bečička, 2009). 

Základní typy aktivačních procesů 

Existuje celá řada typů aktivačních procesů lišících se především způsobem zapojení 

jednotlivých nádrţí za sebou a způsobem rozvodu přitékající odpadní vody, vráceného 

zahuštěného kalu a nebo směsi aktivovaného kalu a vody (Ruţovič, 2008). Aktivační 

procesy lze rozdělit podle zatíţení do čtyř skupin: 

 Nízko zátěţová aktivace (oxidační příkop, kompaktní aktivace). 

 Středně zátěţová aktivace (klasická aktivace, odstupňovaná aktivace, postupně 

zátěţová aktivace, aktivace s oddělenou regenerací kalu, šachtová aktivace, věţová 

aktivace a selektorová aktivace). 

 Vysoce zátěţová aktivace. 

 Dvoustupňová aktivace (Madzia, 2009; Hlavínek, 2006). 
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2.3.2. Biologické metody k odstraňování dusíku 

Mikrobiální činností jsou ve vodě organické dusíkaté látky rozkládány a uvolňuje 

se amoniakální dusík. Ten je pro organismy zdrojem pro syntézu nové biomasy. Ve vodách 

dochází k průběhu dvou základních biochemických dějů: nitrifikace a denitrifikace. 

Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a poté na dusičnany. 

A denitrifikace je biochemickou redukcí dusičnanů na oxidy dusíku a dále na elementární 

dusík, tento dusík se poté z vody uvolňuje do ovzduší (Hlavínek, 2006). 

Během biologického čištění odpadních vod dochází primárně k odstraňování organického 

znečištění. Avšak díky vysokému obsahu ţivin je čištění dále zaměřeno na sníţení obsahu 

dusíku a fosforu. Existují tři základní přístupy k odstranění tohoto znečištění. U prvního 

systému jsou všechny nádrţe pro odstranění dusíku a organického znečištění odděleny. 

Coţ znamená, ţe v kaţdé nádrţi jsou jen ty mikroorganismy, které danou látku 

odbourávají. Tento přístup se volí pouze zřídka. Další moţností je sloučení nitrifikace 

a odbourávání organického znečištění do jediné nádrţe, denitrifikace probíhá odděleně. 

V tomto případě však dochází v první nádrţi k vyčerpání substrátu a pro denitrifikaci 

je tedy nezbytné před druhou nádrţ substrát dávkovat. Třetí systém poté slučuje všechny 

tři procesy do nádrţe jediné, coţ je příklad ÚČOV Ostrava (Hlavínek, 2006). 
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3. Aktivovaný kal – základní charakteristika, metody sledování 

Aktivovaný kal je vločkovitá směs mikroorganismů, zejména bakterií (aţ 300 různých 

druhů), které při rozkladu substrátů získávají energii pro růst. Aktivovaný kal lze 

také definovat jako sloţitý ekosystém konkurenčních organismů. Kvalitativní 

i kvantitativní sloţení aktivovaného kalu závisí na technologických parametrech 

a na sloţení substrátu, na němţ byl aktivovaný kal vypěstován. Bakterie patří mezi 

nejmenší a nejhojnější ţivé organismy. Kaţdá bakterie se skládá z jediné buňky o velikosti 

cca 0,5 aţ 0,2 µm. Na vnější straně je buňka chráněna (ohraničena) membránou, která 

reguluje příliv iontů a molekul z okolního prostředí. Vnitřek buňky je tvořen cytoplasmou 

a tisíci různými chemickými látkami, jejichţ reakce jsou regulovány enzymy. Bakteriální 

buňka je bezjaderná (viz Obrázek 3) (Davies, 2005; Davies, Murdoch, 2002; 

Hlavínek, 2006). 

Obrázek 3 Příčný řez bakteriální buňkou (Buňka je tvořena protoplasmou, která uvnitř obsahuje 

molekuly DNA, nikoli jádro. Protoplasma s DNA jsou obklopeny vnitřní membránou a buněčnou stěnou.), 

[DAVIES, P. S. The biological basis of waterwaste treatment. Glasgow : Strathkelvin Instruments Ltd, 2005. 

20 s.] 

Popsány jsou tři základní tvary bakterií. Většina bakterií má tvar koule, některé však 

mohou mít tvar spirály nebo tyče. Tvar bakterie se obvykle velmi obtíţně určuje 

(např. malé tyčinkovité bakterie vypadají podobně jako bakterie kulové). Kulové bakterie 

jsou nazývány koky, bakterie tyčinkovitého tvaru spirocheta a spirálovité bakterie baccilus. 

Koky se mohou vyskytovat jednotlivě, ve dvojicích, ve čtveřicích, jako krychle 
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nebo vytvářejí řetězce. Bakterie tyčinkovitého tvaru vytváří řetězce, dvojice 

a nebo se vyskytují samostatně. Spirocheta se primárně vyskytují jako samostatné buňky 

(viz Obrázek 4) (Davies, 2005; Davies, Murdoch, 2002; McKinney, 2004). 

 

Obrázek 4 Typický tvar bakterií, [MCKINNEY, R. E. Environmental Pollution Cnotrol Microbiology. 

Madison Avenue, New York : Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2004. 545 s. 

ISBN 0-8247-5493-X] 

V aktivovaném kalu se vyskytují autotrofní a heterotrofní bakterie. Autotrofní bakterie 

získávají energii oxidací amoniaku, rozpuštěné organické látky jsou rozkládány 

heterotrofními neboli uhlíkatými bakteriemi. Existuje poměrně málo druhů autotrofních 

bakterií. Jelikoţ jejich tempo růstu je nízké, mají tendenci být vytlačovány rychleji 

rostoucími heterotrofními bakteriemi. Nitrifikační bakterie mají relativně větší poţadavky 

na kyslík. Je pro ně také typická nízká tolerance vůči rozpětí teploty a jsou citlivější 

na inhibici toxickými látkami neţ bakterie uhlíkaté (Davies, 2005; Davies, Murdoch, 2002; 

Roppola, 2009). 

V aeračních nádrţích jsou bakterie zachyceny ve vločkovitém materiálu aktivovaného 

kalu. Vločky jsou tvořeny z agregátů neţivých organických polymerů, které 

jsou vylučovány samotnými bakteriálními buňkami (viz Obrázek 5). Mají otevřenou 

porézní strukturu a jsou dostatečně robustní, aby vydrţely smykové síly vytvořené 
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pohybem vody během provzdušňování v nádrţi. Velikost vloček se pohybuje od deseti 

mikronů do jednoho milimetru (Davies, 2005). 

Obrázek 5 Mikrofotografie vloček aktivovaného kalu (Tmavě hnědá barva poukazuje na vysokou 

koncentraci bakterií na vločkách. Malá vločka v centru obsahuje vláknité bakterie), [DAVIES, P. S. 

The biological basis of waterwaste treatment. Glasgow: Strathkelvin Instruments Ltd, 2005. 20 s.] 

3.1. Mikroorganismy a jejich prostředí 

Okolní prostředí charakterizované fyzikálními a chemickými parametry je označováno 

jako abiotická (neţivá) sloţka prostředí. Sloţka představovaná samotnými organismy 

se nazývá biotická (ţivá). Dohromady obě tyto sloţky tvoří ekosystém (Ambroţová, 2004). 

3.1.1. Abiotické faktory 

Abiotické faktory jsou fyzikální i chemické faktory vnějšího prostředí. Různé organismy 

mohou být proti působení těchto faktorů více či méně odolné (Ambroţová, 2004). 

Teplota 

Teplota má pro organismy velký význam, je schopna stimulovat či inhibovat růst, měnit 

morfologii organismu, jeho metabolismus, patogenitu apod. I rychlost respirace 

je ovlivňována teplotou, rychlost respirace se zvýšením teploty zdvojnásobuje. S rostoucí 

teplotou však klesá rozpustnost kyslíku ve vodě (Ambroţová, 2004; Davies, 2005). 

„Teplotní rozmezí, které organismus nepoškozuje, se označuje jako biokinetické rozmezí 

teplot, definované hodnotami minima, optima a maxima. Většina bakterií roste a mnoţí 

se při teplotě 10 aţ 15 °C, při nízkých teplotách u nich dochází k fyzikálním změnám“ 

(Ambroţová, 2004). 
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Hydrostatický tlak 

Bakterie jsou organismy ţijící v hloubkách a díky tomu snášejí vysoký hydrostatický tlak. 

Vysoký tlak inaktivuje izolované enzymy, toxiny a viry (Ambroţová, 2004). 

Účinek pH prostředí 

Pro úspěšný růst bakterií je důleţitá odpovídající reakce prostředí. Podobně jako u teploty 

existují u pH prostředí minimální, optimální a maximální hodnoty, které umoţňují růst 

a mnoţení bakteriálních buněk. Většina bakterií je schopna růst v neutrálním prostředí, 

tj. kolem pH 7. Velkým problémem při biologickém čištění vod jsou náhlé změny pH 

(Madzia, 2009, Rozsypal, 1981). 

Koncentrace substrátu 

Pokud je koncentrace substrátu na nule, bakterie dýchají přirozeně a nedochází k jejich 

růstu. Se zvyšující se koncentrací substrátu se zvyšuje produkce bakterií. Zároveň 

se zvyšuje také frekvence respirace (viz Obrázek 6) (Davies, 2005). 

Obrázek 6 Graf nárůstu dechové frekvence z endogenní sazby na maximální, pokud je aktivovaný kal 

obohacen o substrát (odpadní vodu), [DAVIES, P. S.; MURDOCH, F. The role of respirometry in 

maximising aerobic treatment plant efficiency. Glasgow: Strathkelvin Instruments Ltd, 2002. 14 s.] 

Kyslík 

Pokud je hladina kyslíku v aktivační nádrţi příliš nízká, nebude probíhat respirace, nebude 

k dispozici energie pro růst bakterií. S rostoucí koncentrací kyslíku ve vodě se zvyšuje 

sklon bakteriální buňky jej přijímat (Davies, 2005). 
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Toxické účinky 

Toxické látky mohou obecně inhibovat buď katabolické dráhy dýchání nebo anabolické 

cesty syntézy a růstu. Vzhledem k úzké vazbě mezi respirací, růstem a biodegradací 

je vidět, ţe pokud dojde k potlačení růstu, dojde ke sníţení poţadavku na energii a sníţí 

se také respirace. Sníţením mnoţství uhlíku potřebného k dýchání dojde k poklesu 

biodegradace. Sníţením dodávky energie z respirace dojde ke sníţení tempa růstu 

mikroorganismů a tím se sníţí také rychlost biologického rozkladu (Davies, 2005; Davies, 

Murdoch, 2002). 

Po nakrmení bakteriální buňky dojde ke zrychlení dechové frekvence, a ta se přiblíţí 

maximální hodnotě. Pokud odpadní voda obsahuje toxické látky, dojde ke sníţení respirace 

na novou niţší úroveň. Rozdíl mezi touto novou hodnotou a maximální rychlostí respirace 

je označován jako míra inhibice. Inhibice je obvykle vyjadřovaná v procentech. 

Se zvýšením koncentrace toxických látek v roztoku se zvyšuje procento inhibice. Toxicita 

prostředí je vyjádřená jako EC50, EC20 nebo EC10, tj. koncentrace způsobující inhibici 

50 %, 20 % nebo 10 % míry dýchání (Davies, 2005). 

3.1.2. Biotické faktory 

„Mezi jednotlivými populacemi mikroorganismů, které vzájemně přicházejí do kontaktu, 

se vytvářejí různé vztahy. Populace se ovlivňují pozitivně, negativně či na sebe vůbec 

nepůsobí“ (Ambroţová, 2004). Mezi populacemi funguje: adaptace, neutralismus, 

komenzalismus, protokooperace, mutualismus, kompetice, antagonismus, predace 

a parazitismus (Ambroţová, 2004). 

3.2. Metabolismus bakterií 

Metabolismus zahrnuje tisíce současných chemických reakcí, které se dějí v jednom 

okamţiku uvnitř bakterie. V kaţdé z těchto reakcí dochází k přeměně substrátu 

za přítomnosti enzymů (působících jako katalyzátor) a vzniku nového materiálu neboli 

produktu. Produkt se poté stává podkladem pro další fázi v řetězci a je téměř okamţitě 

převeden na produkt jiný (pomocí dalšího specifického enzymu). Tato situace se opakuje 

několikrát po sobě a to do té doby, dokud existují příslušné enzymy, které katalyzují další 

reakci. Enzymy nepůsobí izolovaně, ale jejich působení na sebe navazuje. Tento děj 
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označujeme jako řetězová reakce. Vzájemná návaznost enzymů je základní 

charakteristikou metabolismu. Pokud dojde k zastavení činnosti některého z enzymů, dojde 

k přerušení řetězce metabolických reakcí (Ambroţová, 2004; Davies, 2005). 

Metabolitické reakce mohou být rozděleny podle spotřeby nebo uvolnění energie. 

Katabolismus neboli energetický metabolismus se skládá z celé řady reakcí, u kterých 

dochází k získávání (uvolnění) energie a rozkladu sloučenin uhlíku. Uvolnění energie 

je exergonické (v jiné neţ tepelné formě) nebo exotermické (ve formě tepla). Anabolismus 

je sérií biosyntetických reakcí, při kterých jsou malé molekuly spojovány a vznikají 

makromolekuly o velkých molekulových hmotnostech. Anabolismus vyţaduje přísun 

energie z katabolismu a je základem procesu růstu. Obecně se jedná o reakci, která 

produkuje ţivou hmotu a buněčný materiál. Anabolické reakce se dělí na endergonické 

(dochází ke spotřebě energie v jiné neţ tepelné formě) a endotermické (dochází 

ke spotřebě tepla) (Ambroţová, 2004; Davies, 2005). 

3.3. Hlavní procesy v bakteriální buňce 

Uvnitř bakterie dochází k mnoha tisícům chemických reakcí, avšak z hlediska 

biologického čištění odpadních vod jsou důleţité tyto procesy : poţití (příjem uhlíku), 

dýchání, růst a dělení. Část poţitého uhlíku se podílí na katabolismu a dýchání, kde 

je konečným produktem oxid uhličitý. Zbývající uhlík se podílí na anabolismu a růstu 

buňky a konečným produktem toho procesu je nově vzniklá biomasa (viz Obrázek 7) 

(Davies, 2005). 

 

Obrázek 7 Vyuţití a pohyb organického uhlíku v buňce, [DAVIES, P. S. The biological basis of 

waterwaste treatment. Glasgow : Strathkelvin Instruments Ltd, 2005. 20 s.] 
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Pro svou existenci bakterie potřebují kyslík, spotřeba kyslíku je ukazatelem hodnoty 

respirace (dýchání). Respirace je velice úzce spjata jak s růstem aktivovaného kalu, 

tak i s biologickým rozkladem organických látek. Tyto procesy jsou vzájemně propojené, 

probíhají stejnou rychlostí (Davies, 2005; Davies, Murdoch, 2002). 

3.3.1. Příjem uhlíku 

Jde o fázi, při které dochází k příjmu sloučenin organického uhlíku, jiných molekul a iontů 

z roztoku bakteriemi. Bakterie jsou schopny ihned přijímat pouze menší molekuly, větší 

molekuly natravují (rozkládají) mimo buňku pomocí enzymů, aby mohly být poté přijaty 

(Davies, 2005). 

Různé druhy bakterií jsou schopny vylučovat různé, specifické enzymy, coţ určuje 

chemické látky, které mohou být bakterií vyuţívány jako zdroj potravy. Jinými slovy 

kaţdý druh bakterie vyţaduje přítomnost konkrétní chemické sloučeniny, aby mohlo dojít 

k syntéze enzymů potřebného k trávení. Tato situace je základem procesu aklimatizace 

a adaptace na aktivovaný kal (Davies, 2005). 

3.3.2. Růst 

Největší část energie se podílí na biosyntetických, chemických reakcích, které ovlivňují 

růst. Bakterie pro svůj růst vyţadují zajištění přísunu organických molekul s obsahem 

uhlíku, dusíku a fosforu. Pokud dojde k omezení přísunu uhlíku, omezí se produkce 

energie a dojde ke zpomalení nebo zastavení růstu. Mezi uhlíkem a energií tedy existuje 

úměrný vztah. Kaţdá bakterie má geneticky naprogramovanou maximální míru růstu, které 

můţe za ideálních podmínek dosáhnout (Davies, 2005; Davies, Murdoch, 2002). 

Některé bakterie jsou schopny zdvojnásobit svůj počet jiţ za pouhých dvacet minut. 

Podmínkou rychlého růstu je existence ideálních podmínek, mezi které patří: optimální 

teplota, pH, mnoţství organického uhlíku, ostatních ţivin a stopových prvků. Optimální 

růstové podmínky se u jednotlivých druhů bakterií liší (Davies, 2005). 
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3.3.3. Dýchání - respirace 

Jedná se o řetězec metabolických reakcí. Způsob, jakým autotrofní a heterotrofní bakterie 

vyuţívají kyslík, je naprosto odlišný. Nitrifikační bakterie oxidují amoniak na dusičnany 

a pak na dusitany. Tento proces se přesně nenazývá dýchání. Je tedy pravdou, ţe dýchání 

se nachází pouze u heterotrofních bakterií. Během dýchání dochází k rozdělování 

organických molekul uhlíku a konečným produktem dýchání je oxid uhličitý a voda. 

Společným ukazatelem obou procesů je výnos energie (Davies, 2005; Davies, Murdoch, 

2002; Keech, 1997). 

Endogenní dýchání 

Za normálních podmínek bakterie rostou a některé látky (např. glykogen, 

poly- β- hydroxybutyrát) si ukládají. Pokud dojde v okolním prostředí k vyčerpání 

veškerého biologicky rozloţitelného uhlíku, bakterie začínají hladovět a přestávají růst. 

S cílem zůstat naţivu bakterie vyţadují energii pro proces údrţby, tuto energii získávají 

z uloţených molekul. Po vyčerpání uloţených molekul začnou bakterie metabolizovat své 

buněčné proteiny a další strukturální molekuly s cílem získat uhlík pro endogenní dýchání. 

Pokud nedojde k dodání biologicky rozloţitelného uhlíku do prostředí, bakterie umírá 

a dojde k uvolnění zbývajících vnitřních molekul, které se stanou potenciálním zdrojem 

potravy pro jiné bakterie (Davies, 2005). 

3.3.4. Biologický rozklad 

Jak pro respiraci, tak pro růst potřebuje bakterie uhlík a další ţiviny. Nitrifikační bakterie 

přijímají anorganický oxid uhličitý a organické sloučeniny uhlíku jsou syntetizovány uvnitř 

bakterie. Heterotrofní bakterie přijímají uhlík organický. Molekuly s malou molekulární 

hmotností (snadno biologicky rozloţitelné sloučeniny) jsou přijímány téměř okamţitě. 

Ostatní větší molekuly (méně snadno biologicky rozloţitelné látky) musejí být rozloţeny 

mimo tělo bakterie na menší sloučeniny, aby mohly být přijaty. Jedná se o poměrně 

pomalý proces, trvající i několik dní. Proces rozloţení a vyuţívání těchto sloučenin uhlíku 

(a amoniaku u nitrifikačních bakterií) je nazýván biodegradace (Davies, Murdoch, 2002). 
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3.4. Metody sledování aktivovaného kalu 

Metod pro sledování aktivovaného kalu existuje nepřeberné mnoţství. Volba správné 

metody záleţí na údaji, který má být zjištěn či pozorován. Kal můţe být sledován 

z hlediska počtu biomasy, z hlediska oţivení kalu, morfologie vloček (mikroskopický 

rozbor) atd. 

3.4.1. Metody stanovení počtu biomasy bakterií 

Mezi metody stanovení počtu bakterií patří mikroskopické fluorescenční metody, 

kultivační metody apod. 

Mikroskopické fluorescenční metody 

Principem metody je zakoncentrování bakterií na horní straně ultrafiltru, jejich obarvení 

fluorescenčním barvivem (fluorochromem) a prohlíţení pod mikroskopem, který je opatřen 

zářením pro epifluorescenci (Straškrabová, 1996). 

Kultivační metody stanovení počtu bakterií 

Stanovení počtu mikroorganismů pomocí kultivace závisí na fyziologickém stavu 

organismů a jejich schopnosti přizpůsobit se změně ţivotních podmínek při přenesení 

na kultivační médium (Straškrabová, 1996). 

Existuje celá řada médií pouţívaných pro kultivaci, které lze dělit podle sloţení, obsahu 

ţivin, účelu kultivace a konzistence (Straškrabová, 1996). 

Základní metoda odhadu počtu bakterií pomocí kultivace je počítání kolonií na pevném 

médiu. Vzorek vody je aplikován na povrch média, nebo je médiem zaléván. Další 

moţností je kultivace membránového filtru. Kaţdá narostlá kolonie je hodnocena jako 

jedna buňka. Počet se vyjadřuje na určitý objem (Straškrabová, 1996). 

3.4.2. Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu 

„Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu je zaloţen převáţně na zkušenosti jedince, který 

rozbor provádí. Empirické znalosti a pozorování různých typů kalu s různým zatíţením 
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a různou biocenózou daly vzniknout mnohým publikacím napomáhajícím k hodnocení 

kalu“ (Hrudíková, 2010). 

Mikroskopický rozbor je přímá metoda, u níţ je vzorek pozorován a zkoumán 

pod mikroskopem v nativní formě (bez kultivace). Při mikroskopickém rozboru se kal 

hodnotí ze dvou hledisek a to z hlediska oţivení kalu (biocenózy) a morfologie vloček 

(Hrudíková, 2010). 

Při hodnocení morfologie vloček je důleţitá jejich velikost (vločky velké, střední a malé). 

Další kriteriem je tvar vloček, který můţe být kulovitý, podlouhlý, nepravidelný, 

trojúhelníkový a jiný (viz Obrázek 8). Dále je důleţitá také struktura vloček (struktura 

pevná, kompaktní, uvolněná, řídká aj.). V přítomnosti vláknitých organismů můţe 

docházet k přemosťování vloček (viz Obrázek 9) (Hrudíková, 2010; Sládeček et al., 1992). 

Z hlediska oţivení kalu (biocenózy) je zjišťován výskyt různých druhů a rodů 

mikroorganismů. Důleţité je také hodnocení četnosti jejich výskytu, kdy je přítomnost 

hodnocena na stupnici od nuly (nepřítomnost organismu) do pěti (masová přítomnost 

organismů) (Hrudíková, 2010; Sládeček et al., 1992). 

Obrázek 8 Tvar buněk, [HRUDÍKOVÁ, R. Mikrofauna aktivovaného kalu biologických čistíren vod 

na Kroměřížsku. Brno, 2010. 59 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně.] 

Obrázek 9 Struktura buněk, [HRUDÍKOVÁ, R. Mikrofauna aktivovaného kalu biologických čistíren vod 

na Kroměřížsku. Brno, 2010. 59 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně.] 
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3.5. Typ kalu 

Existuje několik způsobů, jak rozlišovat druhy aktivovaného kalu. V první řadě se vychází 

z morfologie vloček, sloţení biocenózy a jejich separovatelnosti od vyčištěné vody. 

Základní analýzy, které se pouţívají k určování aktivovaného kalu, jsou kvantitativní 

a kvalitativní určení biocenózy a zjištění morfologie vloček kalu. Mezi doplňující faktory 

patří rychlost spotřeby kyslíku aktivovaným kalem (Hrudíková, 2010). 

Aktivovaný kal podle převládající biocenózy 

Biocenóza aktivovaného kalu je rozdělena do těchto základních skupin: 

 cenóza nálevníků, 

 cenóza měňavek, 

 cenóza slunivek, 

 cenóza drobných bičíkovců, 

 cenóza vířníků (Hrudíková, 2010). 

Některé druhy bakterií aktivovaného kalu 

Mezi rody bakterií vyskytujících se v biologických procesech při čistění odpadních vod 

patří Pseudomonas, Azotobacter, Bacillus, Nitrosomonas aj. 

Pseudomonas 

Tyto organismy patří do čeledi Pseudomonadaceae. Jsou obligátně aerobní. Některé kmeny 

těchto bakterií oxidují glukózu a redukují dusičnany na dusitany (viz Obrázek 10) 

(Madzia, 2009; Rozsypal, 1981). 

Obrázek 10 Mikroskopický snímek baterií rodu Pseudomonas, Dostupný z WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudomonas.jpg> 
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Azotobacter 

Patří do čeledi Azotobacteraceae. Opět patří mezi obligátně aerobní organismy. Bakterie se 

vyskytují jednotlivě, ve dvojicích nebo i ve čtveřicích. Jsou schopny vyuţívat vzdušný 

dusík, dusičnany, amonné soli a aminokyseliny (viz Obrázek 11) (Madzia, 2009; 

Rozsypal, 1981). 

Obrázek 11 Mikroskopický snímek baterií rodu Azotobacter, Dostupný z WWW: < 

http://www.dzumenvis.nic.in/Soil%20fertility.htm> 

Bacillus 

Tento druh bakterií patří do čeledi Bacillaceae. Tyto organismy jsou chemoorganotrofní, 

obligátně aerobní bakterie, nebo fakultativně anaerobní (viz Obrázek 12) (Madzia, 2009; 

Rozsypal, 1981). 

Obrázek 12 Mikroskopický snímek baterií rodu Bacillus, Dostupný z WWW: 

<http://www.nadidem.net/kav/indexb.htm> 

Nitrosomonas 

Nitrosomonas patří do čeledi Nitrobacteraceae. Tyto mikroorganismy jsou chemolitotrofní, 

obligátně aerobní bakterie. Jsou schopny oxidovat amonné soli na dusitany. Při této oxidaci 
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organismy vyuţívají oxid uhličitý jako zdroj uhlíku. Vyskytují se jednotlivě, v párech 

nebo se seskupují do krátkých řetízků (viz Obrázek 13) (Rozsypal, 1981). 

Obrázek 13 Mikroskopický snímek baterií rodu Nitrosomonas, Dostupný z WWW: 

<http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kav/indexn.htm> 
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4. Princip respirometrie 

Pojem respirometrie můţe být vysvětlován hned několika způsoby. Respirometrie 

je metoda pouţívaná pro stanovení metabolické aktivity mikroorganismů na základě 

změny koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku. Respirometrie se pouţívá k zjišťování 

biokinetických vlastností  aktivovaného kalu. Pomocí respirometrie můţe být analyzována 

celá řada matric, včetně kapalin, půd, kompostů apod. (www.bblabs.com; 

Vanrolleghem, 2002). 

Jedná se o metodu, která vyjadřuje biologickou míru spotřeby kyslíku (aerobní podmínky), 

nebo bioplynu (anaerobní podmínky) za dobře definovaných experimentálních podmínek. 

Za aerobních podmínek mikroorganismy spotřebovávají takové mnoţství kyslíku, které 

odpovídá koncentraci organických látek v substrátu a mnoţství biomasy. Mnoţství kyslíku 

je vztaţeno na jednotku objemu a času. Většina respirometrů měří v roztoku rychlost 

spotřeby rozpuštěného kyslíku. Měří se buďto rozpuštěný kyslík nebo se vyuţívá nepřímá 

metoda měření plynného kyslíku. Elektrochemické měření rozpuštěného kyslíku 

je zaloţena na vyuţití Clarckovy buňky (Mahendraker, Viraraghavan, 1995; 

Spanjers et al.; 1996; Vanrolleghem, 2002). 

Respirometrie je také jednou z nejcitlivějších metod pro stanovení účinku toxických látek 

při procesu biologického čištění. Testy toxicity vyuţívající respirometrii se dělí na dva 

typy. V prvním typu jsou mikroorganismy přítomné v aktivovaném kalu vystaveny 

působení potenciálně toxických chemikálií. U druhého typu testů je biomasa vystavena 

vlivu potenciálně toxických látek v typickém substrátu (Keech, 1997). 

Při čištění odpadních vod dochází k odstranění organických látek s obsahem uhlíku 

prostřednictvím aktivity heterotrofních bakterií a nitrifikace, která zahrnuje oxidaci 

amoniaku na dusičnany pomocí autotrofních organismů, coţ představuje přibliţně 

40 % z celkové spotřeby kyslíku. Respirometrie umoţňuje posoudit aktivitu organismů 

a následně ji optimalizovat v závislosti na charakteru substrátu (Spanjers et al., 1996). 
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4.1. Biochemický princip respirace 

Z biochemického hlediska je dýchání metabolický proces, ve kterém organické nebo 

anorganické sloučeniny slouţí jako elektronový donor a anorganické sloučeniny 

(např. 2

4

32

2 ,,, SONONOO  aj.) slouţí jako konečný elektronový příjemce (akceptor). 

Pokud je kyslík konečný akceptor elektronů, proces se nazývá aerobní dýchání 

(Vanrolleghem, 2002). 

Pouze část spotřebovaného organického substrátu svou oxidací poskytuje energii 

a zbývající část substrátu je reorganizována do nové buněčné hmoty. Odstraňování 

substrátu (uhlíkatého) je proces velice náročný na kyslík. Kromě toho je kyslík 

spotřebováván i v jiných procesech, jako je bakteriální oxidace anorganických sloučenin 

a specifické mikrobiální oxidační reakce (Vanrolleghem, 2002). 

Kromě spotřeby kyslíku heterotrofními a nitrifikačními organismy existují i další 

biologické procesy, které mohou přispívat k dýchání aktivovaného kalu (např. sirné 

bakterie jsou schopny oxidovat redukované sloučeniny síry na kyselinu sírovou). Některé 

anorganické elektronové donory (např. sulfidy) mohou k chemické oxidaci vyuţít kyslík 

a tím přispívají k pozorovatelnému dýchání biomasy (Vanrolleghem, 2002). 

4.1.1. Modelování respirace (dýchání) 

Modelování respirace je důleţité pro navrhování a řízení procesu aktivovaného kalu. 

U tradičního modelování je dýchání spojeno s růstem a rozkladem mikroorganismů 

(Vanrolleghem, 2002). 

Oba přístupy (viz Obrázek 14) popisují růst biomasy ( HX ) jako proces, v němţ 

je spotřebován kyslík. Tradiční přístup povaţuje rozpad biomasy za proces, který 

je náročný na kyslík, v němţ je biomasa oxidována, přičemţ je tvořena inertní hmota          

( PX ). Model předpokládá, ţe pokud aktivovaný kal vyčerpá snadno biologicky 

odbouratelný substrát ( SS ) a pomalu biologicky rozloţitelnou hmotu ( SX ) z odpadních 

vod, je zbývající spotřeba kyslíku spjata s rozpadem biomasy. Podle modelu smrt-

regenerace je rozpad biomasy rozdělen do dvou frakcí: inertní hmota a  biologicky 

rozloţitelné látky, které se rozkládají pomalu. Hydrolýza biologicky snadno rozloţitelných 

látek nezahrnuje spotřebu kyslíku. Tento model znázorňuje situaci, ţe i při kompletní 
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oxidaci organických látek v odpadních vodách zůstává spotřeba kyslíku stále spojena 

s růstem. Oba modely naznačují, ţe v případě kdy je biomasa ponechána bez přístupu 

biologicky rozloţitelných látek bude respirace postupně klesat, dokud se veškerá biomasa 

nerozloţí. Respirace během tohoto procesu je označována za endogenní. Skutečná 

respirace je funkcí koncentrace biologicky rozloţitelných látek v aerační nádrţi 

(Vanrolleghem, 2002). 

 

Obrázek 14 Schématické znázornění hlavních procesů pro heterotrofní růst a biodegradaci. Dva 

přístupy k modelování procesu aktivovaného kalu : Tradiční (vlevo) a smrt - regenerace (vpravo), 

[VANROLLEGHEM, P. A. Principles of Respirometry in Activated Sludge Wastewater Treatment. 

2002. 20 s.] 

4.2. Respirometrie založená na měření obsahu kyslíku v kapalné fázi 

Pro měření kyslíku v kapalné fázi se pouţívá elektrochemický senzor. Senzor rozpuštěného 

kyslíku (DO-sensor) se skládá ze dvou nebo tří elektrod, které jsou umístěny v roztoku 

elektrolytu odděleného od měřené kapaliny polopropustnou membránou. Rozpuštěné 

molekuly kyslíku přecházejí difúzí z kapaliny do vnitřního prostředí. Molekuly jsou 

redukovány na katodě, coţ vytváří elektrický proud. Tento proud je přímo úměrný difúzní 

rychlosti průchodu kyslíku přes polopropustnou membránu. Vztah mezi elektrickým 

proudem a koncentrací rozpuštěného kyslíku je stanoven kalibrací senzoru rozpuštěného 

kyslíku. Spolehlivé měření respirační rychlosti je moţné pouze tehdy, je-li čidlo 

rozpuštěného kyslíku správně zkalibrováno, a pokud jsou zhodnoceny podmínky prostředí 

(jako teplota a tlak) (Vanrolleghem, 2002). 
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Respirometry zaloţené na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalné fázi 

pouţívají látkovou bilanci. V případě systému tvořeného kapalnou fází s obsahem biomasy 

a fází plynnou, které jsou ideálně promíchány a mají přítok a odtok ze systému, 

lze koncentraci rozpuštěného kyslíku měřit (Vanrolleghem, 2002). 

Látkovou bilance rozpuštěného kyslíku v kapalné fázi lze vyjádřit rovnicí: 

( )  (1) 

Kde: 

OS …… koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalné fázi 

*

OS …… kapalná fáze nasycená rozpuštěným kyslíkem 

inOS ,
…. koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalné fázi při vstupu do systému 

aKL …. koeficient přenosu kyslíku  (na základě objemu kapaliny) 

inQ …... průtok kapaliny do systému 

outQ ….. průtok kapaliny opouštějící systém 

Or …… respirační rychlost biomasy v kapalině 

LV …... objem kapalné fáze (Vanrolleghem, 2002; Spanjers et al., 1996) 

4.3. Respirometrie založená na měření obsahu kyslíku v plynné fázi 

Respirometrie, která vychází z měření plynného kyslíku, sleduje dvě fáze: kapalnou fázi 

s obsahem biomasy a plynnou. Plynný kyslík je měřen fyzikálními metodami 

např. paramagnetickou metodou. Kyslík je jeden z mála plynů, který vykazuje 

paramagnetické vlastnosti. Můţe být tedy kvantitativně měřen v plynné směsi 

paramagnetickou metodou. Tato metoda je zaloţena na změně magnetického pole, která 

je úměrná koncentraci plynného kyslíku (Vanrolleghem, 2002). 

Paramagnetická metoda je obvykle pouţívaná pro uzavřené měřící systémy (v systému 

nejsou ţádné vstupní ani výstupní proudy), coţ můţe vyvolat potřebu reareace a tedy 

dočasné přerušení měření. To omezuje kontinuální měření respirační rychlosti. Pokud 

je spotřebovaný kyslík doplňován ve známém poměru např. pomocí elektrolýzy, není 

potřeba přerušení kvůli reareaci. Činností mikroorganismů vzniká CO2, který můţe 

způsobovat interference při měření kyslíku a proto musí být ze systému odstraněn. 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  26 

Většinou se pouţívá KOH, který je schopen chemicky vázat vznikající CO2 

(Vanrolleghem, 2002). 

Respirometrické metody zaloţené na měření plynného kyslíku pouţívají pro určení 

respirační rychlosti kyslíkovou látkovou bilanci. Kromě látkové bilance pro kapalnou fázi 

se musí uvaţovat plynná fáze: 

( ) ( )   (2) 

 

Kde: 

OC …... koncentrace 2O  v plynné fázi 

inOC ,
… koncentrace 2O  v plynu vstupujícího do systému 

inF …... rychlost průtoku plynu do systému 

outF ….. rychlost průtoku plynu opouštějícího systém 

…… objem plynné fáze 

Vztah ( ) definuje rychlost přenosu kyslíku z plynné fáze do kapalné, 

vyjadřuje spojení mezi dvěmi fázemi. Z látkové bilance (1) a (2) vyplývá, ţe pro výpočet 

Or  (respirační rychlosti), musí být změřeny OC  (koncentrace 2O  v plynné fázi) a musí být 

známa OS  (koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalné fázi). V těchto respirometrických 

principech se předpokládá, ţe koncentrace kyslíku v plynné a kapalné fázi jsou 

v rovnováze, tj. přenos kyslíku je dostatečně rychlý ( aKL  → ∞), takţe OS ≈ *

OS  

(koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalné fázi ≈ kapalná fáze nasycená rozpuštěným 

kyslíkem) (Vanrolleghem, 2002; Spanjers et al., 1996). 

GV
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5. Respirometry 

Mezi respirometry patří přístroje od jednoduchých manuálně ovládaných BSK- láhví 

aţ po sloţité respirometry, které provádějí odběr vzorků, kalibraci a výpočet respirační 

rychlosti. Všechny respirometry se pouţívají pro měření respirační rychlosti, 

coţ je mnoţství kyslíku spotřebované mikroorganismy na jednotku objemu v čase. 

Přístroje, které jsou pouţívány k měření biochemické spotřeby kyslíku (BSK) jsou také 

někdy označovány jako respirometry. Tyto přístroje však nemohou poskytnout výše 

popsané údaje bez větších úprav v provozu a výpočetních postupů, proto by měly být 

označovány spíše jako BSK- metry (Vanrolleghem, 2002; Spanjers et al., 1996; 

Tzoris et al., 2002). 

Základním společným rysem respirometrů je reaktor oddělený od aktivační nádrţky, 

ve které je umístěn vzorek např. substrátu. (Vanrolleghem, 2002; Spanjers et al., 1996). 

Princip měření všech typů respirometrů vychází ze dvou moţností: 

1. fáze, ve které je měřena koncentrace kyslíku (plyn nebo kapalina) a 

2. kontinuální proudění kapalin a plynů (tekoucí nebo statické) (Vanrolleghem, 2002). 

5.1. On-line a laboratorní respirometry 

Princip měření je u všech elektrolytických respirometrů velmi podobný. Mikroorganismy 

spotřebovávají kyslík a organický uhlík je metabolizován na CO2. Dochází ke sníţení tlaku 

plynu, které můţe být snímáno různými čidly nebo membránami (Hales, 1996; 

Tzoris et al., 2002). 

V ideálním případě pracují on-line respirometry kontinuálně. V Evropě se pouţívají: 

Rodotx, Stiptox, Minworth a Manotherm, nebo on-line respirometry pouţívané 

pro kontrolu inhibice nitrifikace (Davies; Murdoch, , 2002; www.strathkelvin.com). 

Pokles obsahu kyslíku je snímán buď manometricky ve vzdušném prostoru nad kapalinou, 

nebo kyslíkovou elektrodou. Při pouţití kyslíkové elektrody můţe kal zcela zaplnit 

respirační komoru, tím se sníţí mnoţství kyslíku přítomného na počátku a zvýší se citlivost 

měření (Davies, Murdoch, 2002; www.strathkelvin.com). 
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5.2. Respirometry firmy Strathtox 

Existuje celá řada respirometrů. V bakalářské práci jsou uvedeny pouze respirometry 

Strathtox a AS Bio- Scope, které se pouţívají na VŠB – TU Ostrava. 

5.2.1. Strathtox 

Respirometr Strathtox umoţňuje měření skutečné aktivity bakterií v aktivovaném kalu 

(viz Obrázek 15). Jedná se o rychlý respirometr. Vyhodnocení testu trvá pouhých deset 

minut. Samotné testování je velice jednoduché, přístroj je schopen generovat grafy 

a výsledky (např. počítá hodnoty EC10, EC20, EC50) (Bodington et al., 2009; 

www.environmental-expert.com; www.strathkelvin.com). 

Přístroj umoţňuje měření inhibice respirace a nitrifikace, sledování zdravotního stavu 

bakterií, měření krátkodobého BSK, průběhu nitrifikace, analýzu kritické koncentrace 

kyslíku apod. Tyto informace jsou klíčové pro zajištění optimálního provozu čistíren 

odpadních vod. Strathtox se pouţívá v provozu čistíren odpadních vod po celém světě 

pro následující účely: 

 sledování zastoupení ţivin v odpadních vodách, 

 hodnocení toxicity a průběhu nitrifikace, 

 optimalizaci podmínek provzdušňování v aktivačních nádrţích (www.stateoftheart.it; 

www.strathkelvin.com). 

Strathtox je vybaven těmito sub-systémy: 

 řízení teploty cirkulující vodou (pouţíváno k udrţení aktivovaného kalu 

při konstantní teplotě během testování), 

 kyslíkové elektrody (vysoce přesné elektrody umístěné v drţáku elektrod pro snadné 

vloţení do baněk respirometru), 

 kyslíkové rozhraní (šest kyslíkových elektrod přenášejících digitální signály 

do počítačového softwaru) (www.strathkelvin.com). 

Software přístroje Strathtox 

V přístroji si lze vybrat z pěti různých programů. Kaţdý program má podobnou základních 

strukturu: nastavení, nahrávání, analýza a zpráva (www.strathkelvin.com). 
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Během fáze nastavení jsou do přístroje zadány vstupní údaje o testování, které jsou 

důleţité i pro závěrečnou zprávu. Fáze nahrávání započne po stisknutí tlačítka start. Během 

této fáze je prováděna vizuální kontrola rychlosti a linearity poklesu obsahu kyslíku 

v buňkách. Ze získaných informací je poté vytvořen soubor dat, který se ukládá. Na konci 

analýzy je vytvořena zpráva obsahující informace o respirace, nebo hodnotách inhibice. 

(www.strathkelvin.com). 

Obrázek 15 Strathtox, Dostupný z WWW: 

<http://www.strathkelvin.com/waste_water/strathtox_product.asp> 

5.2.2. AS Bio- Scope 

AS Bio- Scope patří mezi přenosné respirometry (viz Obrázek 16). Nevyţaduje přítomnost 

ţádného dalšího zařízení, jako je laptop nebo počítač. Jeho další předností je nízká 

hmotnost (samotný přístroj váţí méně neţ 5 kg, celá sada váţí okolo 12 kg), navíc 

je přístroj a jeho příslušenství dodáván v plastovém přepravním pouzdře, coţ umoţňuje 

snadnou manipulaci a transport. Pouţití je velice rychlé a snadné. Přístroj je snadno 

rozloţitelný, snadno se tedy čistí. Vyţaduje minimální poţadavky na kalibraci 

(www.asbioscope.com; www.strathkelvin.com). 

Křivka respirace je zobrazována na obrazovce, coţ umoţňuje sledování bakteriální aktivity 

kalu v reálném čase. Veškerá data získaná přístrojem se ukládají na paměťovou kartu, 

pomocí BioScope softwaru mohou být dále zpracovávána. Software BioScope je také 

schopen např. automaticky vypočítat kritické koncentrace kyslíku (www.asbioscope.com). 

AS Bio- Scope umoţňuje identifikovat druhy bakterií přítomné v čistírnách odpadních vod. 
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Tento přístroj je dále schopen: 

 zjistit skutečný zdravotní stav bakterií a tento aktuálně zjištěný stav porovnat 

s posledními deseti testováními, 

 změřit teplotu vzorkovaného materiálu, 

 poskytnout informace o mnoţství rozpuštěného kyslíku v místě odběru vzorku, 

 optimalizovat procesy čistění odpadních vod tak, aby nebyla dosaţena kritická 

koncentrace kyslíku pro bakterie, aby byly schopny optimálního biologického 

rozkladu (www.strathkelvin.com). 

Specifikace: 

 Snímač (senzor): přístroj Strathkelvin (kyslíková elektroda 1302). 

 Místo ukládání dat: Sony Microsoft Tiny USB Flash Drive Data. 

 Ţivotního prostředí: aţ do nadmořské výšky 2000 m, stupeň znečištění 1. 

 Pracovní teplota: 0°C aţ 40°C. 

 Rozsah skladovacích teplot: -20°C aţ + 60°C (larllc.com). 

Obrázek 16 AS Bio Scope, Dostupný z WWW: 

<http://www.strathkelvin.com/waste_water/scope_product.asp> 

5.2.3. Obecné využití Strathtox a AS Bio- Scope 

Strathtox a AS Bio- Scope patří mezi respirometry pouţívané k zjištění důleţitých 

informací pro optimalizaci čistírenských procesů. Tyto informace jsou: 

 minimální poţadovaná úroveň rozpuštěného kyslíku, 
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 rychlost respirace (rychlost spotřeby kyslíku pro biodegradaci), 

 procentuální určení nitrifikace (mnoţství amoniaku, který můţe zoxidován), 

 krátkodobá biochemická spotřeba kyslíku, testy sledující zdravotní stav bakterií, 

 spotřeba kyslíku (skutečná spotřeba kyslíku) (Bodington, et al., 2009). 

5.2.4. Využití přístrojů Strathtox a AS Bio- Scope v praxi 

Přístroje Strathox a As Bio- Scope byly provozně testovány na ČOV v Cardifu, která čistí 

vody od 880 000 EO. V rámci optimalizace provozu ČOV byl sledován kritický bod 

kyslíku. Kritický bod kyslíku je disonován jako minimální obsah rozpuštěného kyslíku, 

který bakterie poţadují pro příjem uhlíku, dýchání, růst a dělení. Pokud je koncentrace 

rozpuštěného kyslíku pod kritickým bodem dochází ke stresu u bakterií, který ovlivňuje 

jejich činnost. Pokud je obsah rozpuštěného kyslíku příliš vysoký, je vynaloţena zbytečná 

energie (hranice systému jsou dokumentovány viz Obrázek 17). Kritický bod kyslíku 

je pro uhlíkaté a nitrifikační bakterie rozdílný. V ÚČOV Cardiff byla hodnota kritického 

kyslíku pro uhlíkaté bakterie vypočítána na 0,8 mg/l a pro nitrifikační bakterie na 3,5 mg/l. 

Obrázek 17 Hranice systém (dechová frekvence vs. rozpuštěný kyslík- líčí kritický bod kyslíku), 

[BODINGTON, V., et al. Caediff WWTW aeration optimisation through scientific control : In European 

Water and Wastewater Management Conference. Strathkelvin Instruments Ltd, 2009. 9 s.] 

Na základě výpočtu kritického bodu kyslíku a optimalizace faktorů (kritický bod kyslíku, 

kyslíková sazba, typ procesu, AS- Bioscope profil, Strathtox testování atd.) lze zajistit 

optimální způsob provzdušňování a navíc dojde i ke sníţení provozních nákladů 

v důsledku sníţení spotřeby energie a sníţí se také emise CO2. Například od zavedení 

respirometrických kontrol na ÚČOV Cardiff byla doba cyklu provzdušnění v zimním 

reţimu sníţena o osmnáct minut (viz Obrázek 18) a v letním o dvacet minut 
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(viz Obrázek 19). Prostřednictvím respirometrického řízení procesu došlo u ÚČOV Cardiff 

ke sníţení nákladů na energii a provzdušnění, např. na ÚČOV Cardiff byla úspora energie 

o 3,9 GWh a celkové emise CO2 byly sníţeny o 2994 t ročně (Bodington, et al., 2009). 

Respirometrický způsob řízení provzdušňování v ÚČOV Cardiff je průkopníkem ve vývoji 

nového operačního řízení procesů ČOV zavedením nových metod na sníţení provozních 

nákladů a emisí CO2 (Bodington, et al., 2009). 

Obrázek 18 Příklad biodegradace profilu v reţimu zimního průtoku 

[BODINGTON, V., et al. Caediff WWTW aeration optimisation through scientific control : In European 

Water and Wastewater Management Conference. Strathkelvin Instruments Ltd, 2009. 9 s.] 

Pozn.: MLSS = TSS % nerozpuštěné látky 

Obrázek 19 Příklad biodegradace profilu v reţimu letního průtoku 

[BODINGTON, V., et al. Caediff WWTW aeration optimisation through scientific control : In European 

Water and Wastewater Management Conference. Strathkelvin Instruments Ltd, 2009. 9 s.] 
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5.3. Směrnice OECD pro testování chemických látek 

Směrnice se zabývá zkoumáním vlivů chemických látek v závislosti na jejich mnoţství 

na organismy v aktivovaném kalu. Jedná se o návrh revidovaných pokynů 209 inhibic 

dýchání aktivovaného kalu. Tyto pokyny popisují metodu pro stanovení účinků látek 

na mikroorganismy z aktivovaného kalu pomocí měření rychlosti dechu za definovaných 

podmínek v přítomnosti různých koncentrací testované chemické sloučeniny. Účelem 

zkoušky je poskytnout rychlou metodu pro posouzení účinků chemických látek 

na mikroorganismy aktivovaného kalu v aerobní fázi v čistírnách odpadních vod. Testy 

mohou slouţit jako ukazatel vhodné neinhibiční koncentrace chemické sloučeniny, které 

jsou schopny mikroorganismy ještě biologicky rozloţit (OECD Guidelines for the testing 

of chemicals inhibition of respiration of activated sludge). 

Principem tohoto testu je měření míry dýchání vzorků aktivovaného kalu odpadních vod 

v uzavřené cele pomocí kyslíkových elektrod po dobu tří hodin. Zkouška se obvykle 

pouţívá k určení EC50 zkoušené látky a nebo k určení NOEC (No Observed Effect 

Concentration). NOEC je definovaná jako nejvyšší koncentrace, při které 

je pravděpodobné, ţe se neprojeví toxické účinky na dané procento druhů v ekosystému 

nebo nenastanou neakceptovatelné účinky na různé části prostředí nebo na ekosystém 

jako takový (OECD Guidelines for the testing of chemicals inhibition of respiration 

of activated sludge). 
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6. Experimentální část 

V této části bakalářské práce jsem se zabývala mikrobiologií aktivovaného kalu Ústřední 

čistírny odpadních vod v Ostravě. Informace o mikroorganismech jsem zjistila 

v akreditované laboratoři (ČOV Ostrava – Přívoz). Získané informace se týkaly způsobu 

zjišťování mikrobiologie aktivovaného kalu, druhového sloţení aktivovaného kalu, zda 

se druhové sloţení aktivovaného kalu mění během ročních období, či zda jsou 

v aktivovaném kalu sledovány další návazné parametry. 

Dále se v této kapitole věnuji měření s přístrojem Strathtox. Provedeny byly krátkodobé 

testy biochemické spotřeby kyslíku a testy respirometrie aktivovaného kalu. Výsledky 

krátkodobých testů biochemické spotřeby kyslíku jsem poté porovnávala s hodnotami 

standardní metody BSK5 stanovené standardní zřeďovací metodou. Vzorky odpadní vody 

pocházely z přítoku a odtoku Čistírny odpadních vod v Ostravě. 

6.1. Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava 

Čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,86 % na mechanicko - biologické 

Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívozu. Zde jsou přiváděny odpadní vody 

z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, 

Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, 

Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, 

Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova 

a rovněţ odpadní vody z Vratimova. Technologie čištění odpadních vod je zaloţena 

na mechanicko - biologickém čištění vod na principu nízko zatíţené aktivaci s nitrifikací 

a denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách 

a s automatizovaným systémem řízení technologických procesů (viz Obrázek 20) 

(homen.vsb.cz; www.ovak.cz). 

V roce 2009 bylo při provozu ostravských čistíren odpadních vod vyprodukováno 

20408 m³ odvodněného kalu a vyrobeno 2,29 milionů m³ bioplynu, ze kterého bylo 

vyrobeno 2,8 milionů KWh elektrické energie (Kajnar, Láznička, 2009). 

Na čistírně bylo zpracováno 563 tisíc m³ koncentrovaných odpadních vod z teplárenského 

a koksárenského průmyslu a 150 tisíc m³ jiných koncentrovaných odpadních vod. 
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Hygienizovaný a odvodněný kal byl následně vyuţíván pro výrobu substrátu na rekultivace 

důlních území (Kajnar, Láznička, 2009). 

 

Obrázek 20 Schéma ÚČOV Ostrava, Dostupný z WWW: 

<http://homen.vsb.cz/hgf/546/materialy2005/bara/cov.html> 

6.1.1. Mikrobiologie aktivovaného kalu - ÚČOV 

Pro provoz efektivního systému čištění odpadních vod je důleţitých několik parametrů, 

které musejí být sledovány, aby mohla být zajištěna výkonnost procesu. „Zdraví“ a výkon 

systému čištění odpadních vod je moţné sledovat prostřednictvím sledování relevantních 

parametrů. Existují tři různé typy sledovaných parametrů: 

 Parametry nezbytné pro zajištění fungování biologických procesů, jako jsou pH, 

rozpuštěný kyslík a ţiviny. 

 Parametry poskytující diagnostickou kontrolu. Tyto parametry charakterizují 

jednotlivé operace a procesy. Patří zde např. index objemu kalu pro aktivační proces. 

 A parametry naznačující účinnost léčebného procesu, jako je chemická 

a biochemická spotřeba kyslíku (www.doe.gov). 
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Mikroskopická analýza aktivovaného kalu 

S mikroskopickou analýzou jsem se seznámila v mikrobiologické laboratoři ÚČOV 

Ostrava. Na základě této metody jsem hodnotila mikrobiologie aktivovaného kalu 

ÚČOV - druhové zastoupení bakterií a vláknitých organismů, četnost jejich výskytu, tvar, 

velikost, morfologie vloček apod. Na ČOV jsem také zjišťovala, jaké další faktory jsou 

u aktivovaného kalu sledovány a co ovlivňuje jeho mikrobiální sloţení. 

Metodika mikroskopické analýzy vychází z postupů, které jsou formulovány Eikelboomem 

a van Buijsenem (1981) a Jenkinsem et al. (1993). Pro rozbor je buď pouţit nativní vzorek 

a nebo fixovaný a barvený preparát (Wanner et al., 2000). 

Pouţitím vzorku v nativní formě (bez kultivace) jsem získala informace o tvaru, velikosti 

a morfologii vloček, četnost a druhové zastoupení vyššího osídlení, vliv vláknitých 

mikroorganismů na strukturu vloček aktivovaného kalu atd. (Kupková, 2011). 

Při pouţití fixovaného a obarveného preparátu (Gramovo a Neisserovo barvení) jsem 

rozlišila vláknité mikroorganismy různých typů a určila dominantní organismy 

v pozorovaném vzorku. Kdy díky Gramovu barvení jsem mohla rozlišit bakterie 

na Gram - pozitivní (tmavě fialová barva, např. Microthrix parvicella) a Gram – negativní 

(červená barva, např. Typ 0041/0675). Stejného principu se pouţívá i u Neisserova 

barvení, kdy se opět rozlišuje mezi bakteriemi Neisser – pozitivními (šedomodrá aţ fialová 

barva, např. Nostocoida limicola) a Neisser – negativními (světle hnědá aţ ţlutá barva, 

např. Microthrix parvicella) (Kupková, 2011; Nowáková, 2007; Wanner et al., 2000). 

Výsledky mikroskopických rozborů aktivovaného kalu na Ústřední čistírně 

odpadních vod v Ostravě 

Ve zkoumaném vzorku se vyskytovaly vločky s kompaktním jádrem (ty byly dominantní), 

a dále vločky kompaktní a difúzní. Nejhojněji byly zastoupeny vločky velké, počet 

středních a malých vloček byl zhruba stejný. Pro aktivovaný kal ÚČOV Ostrava je typická 

vysoká přítomnost mikrovloček (Kupková, 2011). 

Nejhojněji se vyskytující rody bakterií v aktivovaných kalech jsou Pseudomonas, 

Micrococus a Flavobacteriu (Nowáková, 2007). 
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V rámci mikrobiologického rozboru odtoku ÚČOV Ostrava se jedenkrát týdně stanovují 

koliformní bakterie (jednotlivé rody ani druhy se nestanovují, pro ČOV to není důleţité). 

Stanovuje se pouze Escherichia coli, jako hlavní indikátor fekálního znečištění. 

Do skupiny koliformních bakterií patří rody Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella aj. 

Dále jsou stanovovány termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky 

(např. Enterococcus faecalis, E. faecium aj.) (Kupková, 2011). 

Z hlediska vyššího oţivení kalu byly ve vzorku přítomni kořenonoţci - kryténky 

(viz Obrázek 21) a měňavky, nálevníci - plovoucí i přisedlí (viz Obrázek 22), bičíkovci 

a v menším počtu i vířníci (Kupková, 2011). 

 

Obrázek 21 Mikrofotografie kretének (50 µm), [NOWÁKOVÁ, H. Oživení aktivovaného kalu na 

vybraných čistírnách odpadních vod. Ostrava, 2007. 63 s. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě] 

 

Obrázek 22 Mikrofotografie kolonie přisedlých nálevníků (100 µm), [NOWÁKOVÁ, H. Oživení 

aktivovaného kalu na vybraných čistírnách odpadních vod. Ostrava, 2007. 63 s. Bakalářská práce. Ostravská 

univerzita v Ostravě] 
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Vláknité organismy se vyskytovaly ve vzorku poměrně hojně. Mezi nejčetněji 

se vyskytující druhy patří Microthrix parvicella (viz Obrázek 23), Nostocoida limicola 

(viz Obrázek 24), Typ 1701 a Typ 0041/0675 (viz Obrázek 25). Výskyt vláknitých 

organismů v kalu je velice důleţitý, jelikoţ tyto mikroorganismy kal pojí a ten je poté lépe 

odseparovatelný od vyčištěné vody (Kupková, 2011). 

 

Obrázek 23 Mikrofotografie Microthrix parvicella (20 µm), [NOWÁKOVÁ, H. Oživení aktivovaného kalu 

na vybraných čistírnách odpadních vod. Ostrava, 2007. 63 s. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v 

Ostravě] 

Obrázek 24 Mikrofotografie Nostocoida limicola (20 µm), [NOWÁKOVÁ, H. Oživení aktivovaného kalu 

na vybraných čistírnách odpadních vod. Ostrava, 2007. 63 s. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v 

Ostravě] 

 

Obrázek 25 Mikrofotografie Typ 0041/0675 (20 µm), [NOWÁKOVÁ, H. Oživení aktivovaného kalu na 

vybraných čistírnách odpadních vod. Ostrava, 2007. 63 s. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě] 
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Další faktory sledované u aktivovaného kalu jsou nerozpuštěné látky – usaditelné 

a nerozpuštěné látky – ztráta ţíháním. U přítoku do aktivace jsou sledovány ještě 

parametry, jako je BSK5, CHSKCr, pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, dusitany 

a dusičnany, celkový dusík, amoniakální dusík, celkový fosfor, fenoly, kyanidy atd. 

(Kupková, 2011). 

Mikrobiální sloţení aktivovaného kalu je téměř neměnné. V rámci střídání ročního období 

(vlivem změny teploty) dochází pouze k mírné změně četnosti výskytu vláknitých 

mikroorganismů. Nejniţší počet vláknitých mikroorganismů je v zimním období, v jarním 

období se stoupající teplotou stoupá také četnost výskytu, během letních měsíců je četnost 

výskytu nejvyšší a v podzimním období opět počet vláknitých mikroorganismů klesá 

(Kupková, 2011). 
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6.2. Strathox měření 

Pomocí přístroje Strathtox jsem provedla měření respirometrie aktivovaného kalu 

a krátkodobý test BSKst (viz Obrázek 26, Obrázek 27, Obrázek 28). 

Obrázek 26 Příprava vzorků pro krátkodobý test BSKst, [foto: Škrobánková S., 2011] 

 

Obrázek 27 Vkládání elektrody do přístroje pro provedení testu BSKst, [foto: Škrobánková S., 2011] 

Obrázek 28 Elektrody se zkoumaným vzorkem, [foto: Sýkorová B., 2011] 
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6.2.1 Testy respirometrie 

Test respirometrie je univerzální postup, který můţe být pouţit v celé řadě různých 

aplikací. Respirometrické testy umoţňují provádět měření rychlosti respirace aktivovaného 

kalu. Tento test vyţaduje poměrně rychlé provedení. Během testu nedochází k výpočtu 

inhibičních hodnot (www.environmental-expert.com). 

Příklady měření respirometrie provedené přístrojem Strathtox 

1. Test respirometrie aktivovaného kalu - přítok ČOV 29-03-2011 

 

Pozn.: 

Sloupec A zobrazuje aktuální rychlost dechu suspenze ve zkušební komoře. 

Sloupec B ukazuje rychlost dechu kalu, jaká by byla před zředěním zkoušené látky vodou. 

Coţ je ekvivalentní k rychlosti dechu kalu v sekundárním čištění nádrţe. 
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2. Test respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 30-03-2011 

 

3. Test respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 31-03-2011 
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4. Test respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 1-04-2011 

 

5. Test respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 4-04-2011 
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6. Test respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 11-04-2011 

 

7. Test respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 12-04-2011 

 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  45 

8. Test respirometrie aktivovaného kalu - přítok Koksovny Svoboda 11-04-2011 

 

9. Test respirometrie aktivovaného kalu - přítok Koksovny Svoboda 12-04-2011 
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Respirometrie aktivovaného kalu u odběrů z ČOV se pohybují mezi hodnotami 54,6 mg/l/h 

aţ 96 mg/l/h. U odběrů z ČOV (přítok z Koksovny Svoboda) se hodnoty pohybují okolo 

50 mg/l/h aţ 80 mg/l/h. 

Ukázka vygenerovaných grafů přístrojem Strathtox pro test respirometrie 

 
Obrázek 29 Graf respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV 12-04-2011 

 

Obrázek 30 Graf respirometrie aktivovaného kalu - odběr z ČOV (přítok Koksovny Svoboda) 

12-04-2011 

Pozn.: Vzorky 1 (barva červená) a 2 (barva tmavě modrá) jsou kontrolní. Vzorky 3 

(barva zelená) a 4 (barva růţová) jsou tvořeny odpadní vodou z přítoku. A vzorky 5 

(barva modrá) a 6 (barva hnědá) obsahují vyčištěnou odpadní vodu (odtok). 
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6.2.2 Krátkodobý test BSKst 

Regule stále vyţadují pouţití standardních metod - biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) 

stanovené standardní zřeďovací metodou, ale tento způsob testu, je časově náročný a není 

relevantní pro stanovení biochemické spotřeby kyslíku během čištění odpadních vod. 

Krátkodobé testy BSK mají v mnoha případech pro provozovatele úpraven mnohem větší 

vypovídající hodnotu, neţ standardní metoda BSK5. Během tohoto testu, jehoţ doba trvání 

se pohybuje okolo třiceti minut, je po přidání vzorku odpadní vody zaznamenáváno 

zvýšení rychlosti dýchání aktivovaného kalu (od endogenního stavu) 

(www.environmental-expert.com). 

Krátkodobý test BSK nemá ţádné právní postavení, ani vztah k pětidenní biochemické 

spotřebě kyslíku, ale je velice uţitečný pro předvídání BSK během průchodu odpadní vody 

přes čistírnu odpadních vod. 

Příklady krátkodobých testů biochemická spotřeby kyslíku provedených přístrojem 

Strathtox 

1. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 22-03-2011 
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2. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 29-03-2011 

 

3. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 30-03-2011 
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4. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 31-03-2011 

 

5. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 1-04-2011 
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6. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 4-04-2011 

 

7. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 11-04-2011 
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8. Krátkodobý test BSKst - přítok ČOV 12-04-2011 

 

9. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 22-03-2011 
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10. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 29-03-2011 

 

11. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 30-03-2011 
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12. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 31-03-2011 

 

13. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 1-04-2011 
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14. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 4-04-2011 

 

15. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 11-04-2011 
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16. Krátkodobý test BSKst - odtok ČOV 12-04-2011 

 

Hodnoty BSKst na přítoku, získané pomocí přístroje Strathtox, se pohybují v rozmezí 

od 160 mg/l do 294 mg/l a hodnoty BSKst na odtoku v rozmezí od 3 mg/l do 22 mg/l. 

Ukázka vygenerovaných grafů přístrojem Strathtox pro krátkodobý test BSK 

 

Obrázek 31 Graf krátkodobého testu BSKst - přítok 22-03-2011 
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Obrázek 32 Graf krátkodobého testu BSKst - odtok 1-04-2011 

6.3 Biochemická spotřeba kyslíku 

Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného 

kyslíku spotřebovaného v oxickém prostředí za stanovených podmínek biochemickou 

oxidací organických látek ve vodě (odpadní vodě). Stanovení biochemické spotřeby 

kyslíku je velice důleţité pro hodnocení biologické rozloţitelnosti organických látek 

a pro posouzení účinnosti biologického čištění odpadních vod (Bednárová, 2009). 

Hodnota BSK je závislá na několik faktorech. Mezi tyto faktory patří doba inkubace, 

teplota při inkubaci, pH prostředí, přítomnost inhibičních a toxických látek, koncentrace 

kyslíku, druh a koncentrace mikroorganismů (Vachůnová, 2010). 

Pro samotné stanovení BSK lze pouţít standardní zřeďovací metodu BSK5 nebo metody 

respirometrické (Vachůnová, 2010). 

Respirometrické metody se pouţívají spíše pro výzkum neţ pro sériovou práci. Výhodou 

respirometrických metod je to, ţe lze pracovat bez ředění vody (odpadní vody). 

Avšak jejich nevýhodou je obtíţnost stanovení BSK u málo znečištěných vod. 

Nejpouţívanější metodou pro stanovení BSK u odpadních vod je standardní zřeďovací 

metoda BSK5, která se řídí podle normy ČSN EN 1899-1 (Vachůnová, 2010). 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  57 

6.3.1 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) standardní zřeďovací 

metodou 

Při této metodě se vzorek zkoušené vody upravuje a ředí různými objemy ředící vody 

s inokulem aerobních mikroorganismů a s dostatečnou koncentrací rozpuštěného kyslíku. 

Během standardní zřeďovací metody se měří úbytek rozpuštěného kyslíku ve vzorcích vod 

na začátku a na konci inkubace při teplotě 20 °C. Během inkubace jsou vzorky umístěny 

na temném místě, aby nedošlo k fotosyntetické asimilaci a aby se zabránilo produkci 

kyslíku vlivem přítomnosti řas (Bednárová, 2009; ČSN EN 1899-1). 

Průběh BSK závisí na době inkubace. Úplná biochemická spotřeba kyslíku organických 

látek, které jsou obsaţeny v odpadní vodě, při standardní zřeďovací metodě trvá asi dvacet 

dní. Avšak pro zrychlení stanovení byla inkubační doba zvolena na dní pět. Tento výsledek 

je označován jako pětidenní biochemická spotřeba kyslíku (BSK5). Pětidenní biochemická 

spotřeba kyslíku je tedy jen částí úplné BSK. Podle potřeby je poté moţno stanovit BSK 

po jednotlivých dnech a ze získaných hodnot pak sestrojit křivku průběhu BSK 

a odhadnout úplnou biochemickou spotřebu kyslíku (BSKu) (Bednárová, 2009; 

ČSN EN 1899-1). 

„Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou 

metodou v Alsterbergově modifikaci nebo elektrochemickou metodou s membránovou 

sondou“ (Hrubá, 2009). 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) odměrnou jodometrickou 

Winklerovou metodou v Alsterbergově modifikaci 

Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku se stanoví jako rozdíl koncentrací rozpuštěného 

kyslíku ve vzorku před proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace organických 

látek. Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou 

metodou v Alsterbergově modifikaci (Hrubá, 2009). 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) elektrochemickou metodou 

s membránovou sondou 

Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku se vypočítá opět jako rozdíl koncentrací 

rozpuštěného kyslíku u nultého dne a dne pátého. U této metody je mnoţství kyslíku 



Barbora Sýkorová: Vyuţití respirometrie 

2011  58 

měřeno mikroprocesorovým digitální oximetrem. Pomocí přídavku allythiomočoviny 

je u tohoto způsobu stanovení BSK5 potlačena nitrifikace (Vachůnová, 2010). 

6.4 Porovnání přístroje Strathox se standardní metodou BSK5 

stanovené standardní zřeďovací metodou 

V této kapitole jsem porovnávala hodnoty krátkodobého testu biochemické spotřeby 

kyslíku (BSKst), které jsem získala pomocí přístroje Strathtox s hodnotami pětidenní 

biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) získané standardní zřeďovací metodou. Porovnání 

jsem prováděla jednoduchým početním úkonem, v němţ jsem hodnotu BSKst dělila 

hodnotou BSK5. Pokud se výsledek porovnání dvou výše zmiňovaných hodnot blíţí jedné 

znamená to, ţe tyto porovnávané hodnoty jsou podobné (viz Tabulka 3, Tabulka 4, 

Tabulka 5). 

Tabulka 3 Hodnoty krátkodobých testů BSKst, BSK5  u přítoku a jejich porovnání 

Datum 
BSKst přítok 

VŠB [mg/l] 

BSK5 přítok 

ČOV [mg/l] 
BSKst/BSK5 

22.3.2011 169 181 0,933 

29.3.2011 182 179 1,016 

30.3.2011 194 208 0,932 

31.3.2011 294 276 1,065 

1.4.2011 202 218 0,926 

4.4.2011 160 190 0,842 

11.4.2011 222 197 1,684 

12.4.2011 287 190 1,511 

Tabulka 4 Hodnoty krátkodobých testů BSKst, BSK5  u přítoku- Koksovna Svoboda a jejich porovnání 

Datum 
BSKst přítok Svoboda 

VŠB [mg/l] 

BSK5 přítok Svoboda 

ČOV [mg/l] 
BSKst/BSK5 

11.4.2011 2182 948 2,302 

12.4.2011 2473 vzorek nebyl stanoven - 
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Tabulka 5 Hodnoty krátkodobých testů BSKst, BSK5  u odtoku a jejich porovnání 

Datum 
BSKst odtok 

VŠB [mg/l] 

BSK5 odtok 

ČOV [mg/l] 
BSKst/BSK5 

22.3.2011 17 2,7 6,296 

29.3.2011 19 2,7 7,037 

30.3.2011 22 3 7,333 

31.3.2011 3 2,3 1,304 

1.4.2011 7 2,4 2,916 

4.4.2011 4 2,9 1,379 

11.4.2011 4 2,6 1,538 

12.4.2011 3 2,7 1,111 

6.4.1. Komentář k výsledkům BSKst/BSK5 

Výsledky získané přístrojem Strathtox na přítoku jsou velice dobré, jsou srovnatelné 

s hodnotami, které byly získány standardní metodou BSK5 stanovené standardní zřeďovací 

metodou. Ale je nutno říci, ţe se jedná spíše o „nástřel“ oproti pětidenním hodnotám. 

U přítoku z Koksovny Svoboda jsou hodnoty BSKst velice vysoké. Ale zjistila jsem, 

ţe i hodnoty získané na čistírně odpadních vod standardní metodou kolísají od 200 mg/l 

do 1500 mg/l. Avšak i přesto jsou hodnoty získané přístrojem Strathtoxem vyšší neţ 

2000 mg/l. U hodnot získaných testem BSKst se jedná o první sadu výsledků naměřených 

na přístroji, proto je potřeba se tomuto dále systematicky věnovat a rozšířit o další metody 

měření. Proto je nyní velice sloţité porovnávat hodnoty získané přístrojem Strathtox 

a standardní metodou BSK5. Navíc poměr BSKst/BSK5 bylo bohuţel moţné stanovit pouze 

u jednoho měření, z čehoţ nelze vyvodit ţádný reprezentativní závěr. 

Výsledky krátkodobého testu biochemické spotřeby kyslíku na odtoku jsou vyšší neţ 

u BSK5 stanovené standardní zřeďovací metodou. Zvýšené hodnoty se nacházejí u prvních 

měření (22., 29. a 30. března). Tato chyba byla způsobena tím, ţe vzorky byly ředěny 

stejně jako u přítoku. Kde se jako nejvhodnější varianta ředění ukázala koncentrace 

pro jednotlivé elektrody (0,01%; 0,05%; 0,1%; 0,5% a 1,0%). Avšak takto nízké 

koncentrace u odtoků způsobovaly zkreslení. A to z toho důvodu, ţe software porovnává 

výsledky s kontrolním vzorkem, kterým je destilovaná voda. Bylo tedy nutné zvýšit 

koncentraci (1,0%; 2,0%; 3,0%; 4,0% a 5,0%). Po upravení koncentrace se výsledky 
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získané přístrojem Strathtox blíţily hodnotám BSK5 stanovené standardní zřeďovací 

metodou, jak lze vidět od 31.3. 2011 v tabulce výsledků (viz Tabulka 5). 
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7. Diskuze 

Metody vyuţívané pro hodnocení aktivovaného kalu se neustále vyvíjejí. Objevují se stále 

nové moţnosti sledování a starší metody jsou neustále zdokonalovány. 

Samotná metoda respirometrie je v České republice méně známou metodou, coţ souvisí 

i s jejím vyuţíváním. Nejen ţe je pro pouţití této metody důleţitá přítomnost poměrně 

drahých zařízení (respirometrů), ale i jejich samotná obsluha vyţaduje speciálně 

vyškolenou osobu. Naproti tomu v zahraničí se tato metoda poměrně dobře osvědčila 

a je hojně vyuţívána v procesech čištění odpadních vod. Respirometry jsou přístroje 

vykazující dobrý výkon týkající se přípravy vzorku, sběr dat, kalibrace a průběţné analýzy 

vzorku. To dělá přístroje zajímavé a dělá z nich nadějné kandidáty na přístroje pouţívané 

pro on-line sledování snadno biologicky rozloţitelné organické hmoty v terénních 

podmínkách. V praxi jsou pouţívány jak respirometry laboratorní, tak respirometry 

přenosné. Respirometry bývají pouţívány také jako přístroje včasného varování, které 

varují např. před toxickými látkami, které mohou vstupovat na čistírnu odpadních vod. 

A díky tomu je zabráněno vstupu těchto látek do aktivačních nádrţí a následnému 

zahubení nebo poškození mikroorganismů aktivovaného kalu. Předejde se tak narušení 

čistícího procesu a následného vypouštění znečištění do recipientu. 

Pomocí respirometrů můţe být zjištěna i optimální míra provzdušnění v aktivační nádrţi 

a díky tomu mohou být respirometrické přístroje vyuţity pro sníţení spotřeby elektrické 

energie. Se sníţením spotřeby elektrické energie souvisí i sníţení nákladů na provoz 

čistírny odpadních vod a sníţení produkce oxidu uhličitého. Coţ umoţňuje provoz čistíren 

odpadních vod v duchu trvale udrţitelného rozvoje a finance ušetřené za energii mohou být 

vyuţity na zdokonalování čistírenských procesů. 

V budoucnu by mohly metody respirometrie nahradit standardní metody- biochemické 

spotřeby kyslíku (BSK5) stanovené standardní zřeďovací metodou. Existuje celá řada 

důvodů, proč tomu tak můţe být. Mezi tyto důvody patří snadnější a rychlejší získání 

výsledků biochemické spotřeby kyslíku pomocí respirometrů - pouţití krátkodobého testu 

biochemické spotřeby kyslíku. Respirometry jsou snadno ovladatelné přístroje a umoţňují 

pohodlné pouţití pro on-line monitorování procesů. Navíc přístroj Strathtox je schopen 

vygenerovat grafy, které znázorňují například spotřebu kyslíku. Přístroj AS Bio- Scope 
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je schopen zjistit zdravotní stav bakterií a tento aktuálně zjištěný stav porovnat 

s posledními deseti testováními. Přístroje jsou také schopny určit procento nitrifikace 

u autotrofních bakterií, rychlost respirace (rychlost spotřeby kyslíku pro biodegradaci) 

a mnohé další informace o aktivovaném kalu, které mohou pozitivně ovlivnit čistírenské 

procesy. Avšak nevýhodou pouţití respirometrů můţe být nutnost jejich kalibrace 

a existence rizika nestabilního výkonu senzoru vzhledem k nestabilitě ve sloţení 

společenství v čase. Často je také namítáno, ţe respirometrické metody jsou spíše 

pouţitelné pro výzkum neţ pro sériovou práci. Jejich další nevýhodou můţe být obtíţnost 

stanovení biochemické spotřeby kyslíku u málo znečištěných vod. Nevýhodou standardní 

metody- biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) stanovené standardní zřeďovací metodou 

je nutnost přípravy nejrůznějších chemických roztoků, potřeba jejich ředění apod. 

Kdy během jejich přípravy můţe dojít k nesprávnému naředění, coţ můţe ovlivnit 

správnost a přesnost měření biochemické spotřeby kyslíku standardní metodou. Další 

nevýhodou standardní metody stanovení BSK5 je pouţití titrační metody, kdy obarvování 

vzorků je velice subjektivní. Navíc pouţíváním chemických látek dochází k zanášení 

dalšího znečištění do ţivotního prostředí a tedy i nutnost jejich zneškodnění. Standardní 

metody BSK5 jsou navíc z ekonomického hlediska velice neefektivní z důvodu neustále 

potřeby chemických látek pro jejich provedení. 

V rámci praktické části bakalářské práci byla zkoumána mikrobiologie aktivovaného kalu. 

Mikrobiologie aktivovaného kalu byla zjišťována pomocí mikroskopického rozboru 

v mikrobiologické laboratoři ÚČOV Ostrava. Mezi nejhojněji a nejčastěji se vyskytující 

rody bakterií v aktivovaných kalech patří Pseudomonas, Micrococus a Flavobacteriu. 

Na odtoku ČOV jsou jedenkrát týdně stanovovány koliformní bakterie (jednotlivé rody 

ani druhy se nestanovují, pouze Escherichia coli), termotolerantní koliformní bakterie 

a enterokoky (např. Enterococcus faecalis, E. faecium aj.) Mezi další organismy 

vyskytující se v kalu patří nálevníci, kořenonoţci, řasy nebo bičíkovci a mnohé další. 

Z vláknitých mikroorganismů to jsou Microthrix parvicella, Nostocoida limicola, 

Typ 1701 a Typ 0041/0675. Mikrobiologie aktivovaného kalu se během roku výrazně 

neměnní, dochází pouze k mírným rozdílům v početnosti a to vlivem změny teploty během 

střídání ročních období. 

Dále se bakalářská práce zabývala srovnáním měření biochemické spotřeby kyslíku 

pomocí respirometrů (BSKst) a standardní metody- biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) 
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stanovené standardní zřeďovací metodou.. Hodnota BSKst je obdobná parametru konvenční 

BSK5. Nicméně BSKst je stále více cenným parametrem pro účely sledování a kontroly 

a to proto, ţe tato hodnota představuje dodávku biologické, organické hmoty v rámci 

časového omezení a je úzce spojena s dynamikou výkonu procesu. Hodnoty získané těmito 

dvěma způsoby se od sebe mírně liší, řádově v jednotkách aţ desítkách. Vetší výkyvy mezi 

hodnotami BSKst a BSK5 se vyskytovaly pouze u odtoku z ČOV a to z důvodu chyby 

při ředění vzorku. Kdy byly vzorky u odtoku naředěny stejně jako vzorky u přítoku a došlo 

ke zkreslení naměřených hodnot. Po úpravě ředění se hodnoty BSKst a BSK5 opět příliš 

nelišily. 

Proto zde vzniká otázka, která z těchto metod je pro procesy čištění odpadních vod tedy 

vyuţitelnější a vhodnější. Výhodou respirometrických metod je určitě rychlost jejich 

provedení, kdy jsou všechna potřebná data získána maximálně během jedné hodiny. 

Nevýhodou můţe být nutnost rychlého provedení testu, aby nedošlo k negativnímu 

ovlivnění výsledků. 

Obecně lze říci, ţe metody respirometrie jsou určitě výhodnější. Jelikoţ poskytují více 

informací o zkoumaném vzorku za mnohem kratší dobu, nevzniká zde nutnost pouţití 

chemických látek. Avšak pro pouţití respirometrie můţe být velkým problémem prvotní 

investice na nákup přístrojového vybavení a potřeba proškolení osoby, která by měla 

s přístrojem pracovat. Další problém můţe vzniknout v rámci školení, jelikoţ většinou 

školí přímo výrobci přístrojů, školení je tedy v cizině a zde můţe vzniknout problém 

jazykový. Naproti tomu výhodou standardní metody- biochemické spotřeby kyslíku 

stanovené standardní zřeďovací metodou můţe být její četnější rozšíření a její častější 

vyuţívání v procesech čištění odpadních vod v rámci České republiky. Navíc pro pouţití 

standardní metody stanovení BSK5 existují právní normy, které vyuţití a provedení metody 

dále usnadňují. 
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8. Závěr 

V této bakalářské práci byla věnována pozornost vyuţití respirometrie pro hodnocení 

aktivovaného kalu. Objektem zájmu byl aktivovaný kal Ústřední čistírny odpadních vod 

v Ostravě. 

Literární rešerše části práce měla za cíl uvést čtenáře do problematiky biologického čištění 

odpadních vod, aktivovaného kalu a samotné respirometrie. Popsány jsou biologické 

metody čištění odpadních vod, jako jsou aktivace, nitrifikace a denitrifikace. V rámci části 

zabývající se aktivovaným kalem jsou diskutovány faktory ovlivňující bakteriální buňky 

(biotické a abiotické faktory), metabolismus bakterií (příjem uhlíku, dýchání, růst atd.), 

moţnosti jejich hodnocení a sledování (mikroskopický rozbor a metody sledování počtu 

biomasy bakterií) a jednotlivé druhy bakterií vyuţívané v procesech čištění odpadních vod. 

V kapitole respirometrie jsou popsány principy metody, její moţnosti vyuţití a rozdělení 

na respirometrii zaloţenou na měření obsahu kyslíku v plynné fázi a respirometrii 

zaloţenou na měření obsahu kyslíku v kapalné fázi. V pasáţi přístrojové vybavení jsou 

charakterizovány dva respirometry společnosti Strathkelvin: Strathtox a As Bio- Scope, 

jejich moţnosti vyuţití a základní profily těchto přístrojů. 

V praktické části bakalářské práce je věnována pozornost mikrobiologií aktivovaného kalu 

ÚČOV Ostrava a je srovnáváno pouţití přístroje Strathtox se standardní 

metodou - biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) stanovené standardní zřeďovací metodou 

a pouţitelnost respirometrie pro hodnocení „zdravotního stavu“ aktivovaného kalu. 

Ukázalo se, ţe pouţití respirometrických metod v procesech čištění odpadních vod můţe 

být velice přínosné. Tato metoda můţe pomáhat chránit aktivovaná kal před toxickými 

látkami přicházejícími na čistírnu odpadních vod a poskytuje celou řadu informací 

o aktivovaném kalu (rychlost respirace, krátkodobá biochemická spotřeba kyslíku, testy 

sledující zdravotní stav bakterií a mnohé další). Proto bych se metodě respirometrie chtěla 

dále věnovat v navazující diplomové práci. Kde očekávám zisk většího datového soubor 

a zachycení dalších faktorů ovlivňující moţnosti vyuţitelnosti respirometrie v procesech 

čištění odpadních vod. 
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