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Abstrakt  

Hlavním cílem této diplomové práce je ověření moţnosti biodegradace persistentních 

organických polutantů v sedimentech čistírny odpadních vod Věznice Drahonice. Z této 

čistírny odpadních vod byl odebrán směsný vzorek sedimentů, ve kterém byly stanoveny 

jednotlivé analyty polycyklických aromatických uhlovodíků, kongenery polychlorovaných 

bifenylů a celkové mnoţství nepolárních extrahovatelných látek. K biodegradačnímu 

procesu výše uvedených polutantů byly pouţity bakteriální kultury Rhodococcus sp. a 

Pseudomonas putida. Laboratorní experiment trval 4 týdny, přičemţ zjištěné koncentrace 

jednotlivých polutantů byly následně porovnány s vyhláškou 294/2005 Sb., v platném 

znění, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, 

konkrétně s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 1. 

Klíčová slova: 

čistírna odpadních vod, čistírenské kaly, biodegradace, Pseudomonas putida, Rhodococcus 

sp., nepolární extrahovatelné látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované 

bifenyly 

 

Abstrakt 

The aim of this diploma work is to verify the possibility of the biodegradation of persistent 

organic pollutants in sediments from Drahonice prison sewage treatment plants. A sample 

of sediments from the water was collected and polycyclic analytes of aromatic 

hydrocarbons, polychlorinated biphenyl congeners and the total amount of extractable non-

polar substances were analysed. The bacterial cultures of Rhodococcus sp. and 

Pseudomonas putida were used to biodegradation process. Laboratory experiment lasted 4 

weeks, the observed concentration of each pollutants were compared with the notice 

294/2005 Sb., the conditions about the waste dumping and  use on the ground surface, 

particularly with the limit values stated in supplement No. 1. 



 

Keywords: 
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polychlorinated biphenyls 
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1.    ÚVOD 

Ţivotní prostředí velmi výrazně zatěţuje produkce odpadních látek, které jsou 

svými vlastnostmi nebezpečné především pro biotické sloţky ekosystému. Mezi tyto 

odpadní látky patří také čistírenské kaly, které vznikají při čištění odpadních vod.  Při 

likvidaci kalů z ČOV je nezbytné nejprve hledat moţnost jejich dalšího vyuţití, a to jako 

alternativního paliva, při rekultivacích a aplikací na zemědělskou půdu. Při nakládání 

s čistírenskými kaly je podstatné si uvědomit, ţe tyto obsahují rizikové látky, jeţ 

znemoţňují vyuţití kalu jako hodnotné suroviny. Snahou je tyto rizikové látky z kalů 

odstranit,  popřípadě alespoň sníţit jejich mnoţství, neboli provést jejich dekontaminaci. 

 Dekontaminace je souhrn metod, postupů a prostředků k efektivnímu odstranění 

kontaminantů nebo jeho eliminace na akceptovatelnou úroveň. Jednou z moţných metod 

dekontaminace je biodegradace, čili biologický rozklad, při kterém dochází k 

rozkladu polymerů působením biologických činitelů – mikroorganismů. Tato metoda není 

finančně náročná a jeví se být účinná.  

Hlavním cílem této diplomové práce je potvrzení moţnosti biodegradace 

persistentních organických polutantů, které se vyskytují v sedimentech kalů ČOV Věznice 

Drahonice. Byla sledována přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků, 

polychlorovaných bifenylů a nepolárních extrahovatelných látek. K biodegradačnímu 

procesu výše uvedených polutantů byly pouţity bakteriální kultury Rhodococcus sp. a 

Pseudomonas putida. Laboratorní experiment byl proveden v laboratoři Institutu 

environmentálního inţenýrství a trval 4 týdny. Vzorky byly odebrány z ČOV Věznice 

Drahonice a následně analyzovány pracovníky Oddělení organické analýzy, Centra 

nanotechnologií, vysokoškolského ústavu VŠB-TU Ostrava.  

Zjištěné hodnoty byly zpracovány a prezentovány prostřednictvím grafů a 

v závěrečné části předkládané práce pak porovnány s vyhláškou č. 294/2005 Sb., v platném 

znění, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu,  v 

tabulce č. 10.1 (nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů) přílohy č. 1  

(poţadavky na obsah škodlivin v odpadech vyuţívaných na povrchu terénu). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
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2.    TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce popisuje čistírny odpadních vod a čistírenské kaly, 

mikrobní společenstva v biodegradačních procesech se zaměřením na bakteriální kultury 

rodu Pseudomonas putida a Rhodococcus sp., charakteristiky nepolárních 

extrahovatelných látek (C10 – C40), polycyklických aromatických uhlovodíků a 

polychlorovaných bifenylů. 

2.1    Čistírna odpadních vod  

Čistírna odpadních vod (ČOV) je zařízením, v němţ dochází k čištění odpadních 

vod. Setkáváme se s nimi jak v blízkosti různých provozů, kde slouţí k čištění 

průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby, tak u měst a obcí, kde čistí 

vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha 

druhů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského postupu. V dnešní době je 

poměrně velké mnoţství různých technologií, kterými se dá odpadní voda čistit. Ne kaţdá 

je ale vhodná pro jakékoli znečištění. Některé z nich jsou vhodné pro čištění odpadní vody 

z rodinného domku, jiné zas na komunální vody a vody z průmyslu či zemědělství.  

Při návrhu čistírny odpadních vod se nejprve bere v potaz pro kolik lidí, či pro jak 

velký podnik bude čistírna fungovat. Souhrnnou jednotkou, která určuje kapacitu čistírny 

je takzvaný ekvivalentní obyvatel, někdy kvocient - EO či EQ. Tato jednotka byla určena 

na základě dlouhodobých sledování a jedná se o mnoţství znečištění na jednoho obyvatele. 

V praxi to znamená, ţe například rodinný dům s 5 obyvateli vyţaduje čistírnu pro 4 EO. U 

rodinného domu je však nutno počítat s tím, ţe občas přijde i několikadenní návštěva, a 

proto je nutné počítat i s větším přítokem na čistírnu. Celková kapacita u rodinného domu 

by proto měla tedy být zhruba o dva EO vyšší, neţ je počet stálých obyvatel domu. V 

případě městských čistíren musíme počítat s mnohem většími čísly, a to zejména v případě, 

ţe je na čistírnu připojen i místní průmysl. Někteří z výrobců čistíren odpadních vod 

neudávají kapacitu v EO případně EQ, ale v BSK5. BSK5  udává biochemickou spotřebu 

kyslíku, kterou spotřebují organismy na rozklad znečištění za 5 dní. [1]. 
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2.1.1    ČOV v číslech 

Důleţitá opatření na ochranu jakosti vod představují stavby nových a 

rekonstrukce stávajících ČOV. Všechny tyto čistírny jsou mechanicko-biologické a 

zahrnují denitrifikaci (redukci dusičnanů aţ na elementární dusík) a ve většině případů také 

nitrifikaci (oxidaci amonných látek aţ na dusičnany) a chemické sráţení fosforu. Celkový 

počet ČOV pro veřejnou potřebu se v ČR oproti roku 2009 zvýšil o 30 na 2188 ČOV, bez 

domovních (viz tabulka č. 1 a obrázek č. 1). Z dlouhodobého pojetí byl oproti roku 1990 

(626 ČOV) nárůst počtu ČOV více neţ trojnásobný a oproti roku 2000 (1055 

ČOV) dvojnásobný. Díky výstavbě a rekonstrukcím ČOV vzrostl počet ČOV s 

odstraňováním dusíku anebo fosforu o 11, se základním mechanicko-biologickým čištěním 

o 20 a ubyla 1 mechanická čistírna. Bereme-li v úvahu ČOV s kapacitou nad 2 000 EO, v 

roce 2010 bylo dokončeno 15 nových komunálních ČOV. Rekonstruováno a rozšířeno 

bylo v kategorii nad 2 000 EO 24 komunálních ČOV. Také byla vybudována řada menších 

ČOV do 2 000 EO, coţ přispěje ke zlepšení místních poměrů a jakosti vody, zvláště v 

některých drobných vodotečích [2]. 

Tabulka č. 1:  Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod v ČR 

 v letech 2002 – 2010 [2] 

Rok Primární čištění Sekundární čištění Terciární čištění Celkem 

2002 40 694 500 1234 

2003 52 766 592 1410 

2004 91 1 149 766 2006 

2005 75 1 190 729 1994 

2006 64 1 118 835 2017 

2007 61 1 112 892 2065 

2008 54 1 133 904 2091 

2009 50 1 148 960 2158 

2010 49 1 168 971 2188 
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Obrázek č. 1: Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod v ČR 

v letech 2002 – 2010 [2] 

Pozn.: Primární čištění – mechanické, Sekundární čištění - mechanicko-biologické bez   

            odstraňování dusíku anebo fosforu, Terciární čištění - mechanicko-biologické s   

            dalším odstraňováním dusíku anebo fosforu. 

 

Dne 31. 12. 2010 uběhlo přechodné období ke splnění poţadavků směrnice Rady 

91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Na konci roku 2010 splňovalo poţadavky 

podle aktuální národní legislativy z 633 městských seskupení nad 2 000 EO pouze 395 a v 

případě 200 z nich probíhala, nebo měla být zahájena realizace projektu. Dostačující 

investorskou přípravu pro realizaci projektu po roce 2010 mělo zajištěno 29 aglomerací a 9 

nemělo zabezpečeno financování ani investorskou přípravu a to z důvodu rekonstrukce 

Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (cca 14 % celkového zatíţení z obcí nad 2000 

EO), jejíţ dokončení se předpokládá na rok 2015 aţ 2016. Z dosavadního plnění vyplývá 

reálná moţnost postihu vůči ČR ze strany Evropského soudního dvora, pokud by se během 

roku 2011 nepodařilo zahájit všechny poţadované akce a dokončit je v nejkratším moţném 

termínu (do rozhodnutí Evropského soudního dvora, které lze očekávat v roce 2013). 

Současně bude verifikováno všech 633 aglomerací se skutečnými údaji o vypouštěném 

znečištění a ověřen propočet EO, aby bylo moţné porovnat skutečné údaje s limity 



Bc. Zdeněk Čada: Aplikace bakteriálního louţení při dekontaminaci kalů 

 

2012                                                                                                                                      5 

stanovenými směrnicí, které jsou v některých případech méně přísné, neţ je vyţadováno ve 

vodoprávních povoleních podle národní legislativy [2].   

Je namístě uvést, ţe konkrétní počty ČOV dle kategorií jsou velmi problematicky 

zjistitelné. Dosavadní evidence se potýkají s nepřesností, a to z důvodu, ţe kategorie jsou 

vztaţeny k počtu EO, který však ne všechny obce v ČR uvádějí. Jiné evidence uvádějící 

počty ČOV je rozdělují pouze podle počtu obyvatel, respektive hodnoty nejsou vztaţeny k 

počtu EO. Problematický je v této evidenci fakt, ţe nezahrnuje jiné zdroje znečištění - 

např. zemědělské chovy, které jsou přepočítány na počet obyvatel, který by produkoval 

stejné znečištění [2]. 

Tabulka č. 2:  Obyvatelé připojení na čistírny odpadních vod dle stupně čištění ve 

sledovaném roce, mezinárodní srovnání (%) [2] 

Země Rok 
Primární 

čištění 

Sekundární 

čištění 

Terciární 

čištění 

Rumunsko 2007 8 20 0 

Bulharsko 2007 3 39 1 

Slovinsko 2007 4 34 13 

Polsko 2007 1 21 41 

Estonsko 2007 1 13 61 

Česká rep. 2007 0 15 60 

Francie 2004 1 37 42 

Irsko 2005 2 70 12 

Řecko 2007 0 7 78 

Švédsko 2006 0 5 81 

Rakousko 2006 0 4 88 

Německo 2004 0 3 90 

Lucembursko 2003 7 66 22 

Nizozemsko 2006 0 4 95 
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Obrázek č. 2: Obyvatelé připojení na čistírny odpadních vod dle stupně čištění ve 

sledovaném roce, mezinárodní srovnání (%) [2] 

V mezinárodním porovnání (viz tabulka č. 2 a obrázek č. 2) na tom byly obecně 

lépe státy severní, západní i jiţní Evropy, i kdyţ v některých případech zaujímala ČR lepší 

postavení – to se týká zejména podílu terciárního stupně čištění odpadních vod, který byl v 

ČR vyšší neţ v Lucembursku, Španělsku, Irsku a Francii. Východoevropské státy, s 

výjimkou Estonska, zaznamenaly oproti ČR menší podíl obyvatel připojených na 

kanalizaci zakončenou ČOV i menší podíl obyvatel připojených na terciární stupeň čištění 

odpadních vod [2]. 

2.2    Čistírenské kaly 

Kal je nevyhnutelným odpadem, jenţ vzniká při čištění odpadních vod. Proces 

čištění těchto vod je nastaven tak, aby odstraňoval neţádoucí sloţky z vody a soustřeďoval 

je do objemově bezvýznamného vedlejšího produktu - kalu. Kal můţe obsahovat i 

nadbytečnou biomasu z biologického procesu čištění. Cílem zpracování kalů je zabránit 

neţádoucím dopadům jak na ţivotní prostředí, tak lidské zdraví. Mnoţství prospěšných i 

znečišťujících sloţek v kalu je závislé na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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poţadované technologie, která zajistí dosaţení kvalitativních poţadavků na vyčištěnou 

odpadní vodu [3]. 

Poţadované je takové vyuţití nebo zpracování kalů, které je přijatelné pro ţivotní 

prostředí, udrţitelné a také ekonomicky nenáročné, neboť zpracování kalů zpravidla stojí 

přibliţně více neţ polovinu celkových nákladů na čištění odpadních vod.  

Odpadová politika Evropské unie redukuje ukládání odpadů a současně podporuje 

zabránění jejich vzniku, minimalizaci a recyklaci. Ukládání kalů do moře bylo legislativně 

ukončeno od konce roku 1998. Skládkování kalu, které je pro některé kaly v Evropě 

hlavním výstupem, je obecně pokládáno za neudrţitelné. Produkci kalů nelze zabránit, lze 

však výběrem vhodné technologie zmenšit jeho mnoţství. Zbývajícími eventualitami jsou 

pak recyklace a destrukční metody. Moţnosti recyklace nabízí pouţití na půdy jako 

organické hnojivo nebo pro zlepšení kvality půdy v zemědělství a pro rekultivace. 

Destrukční metody zpracování kalů představují spalování bez nebo s vyuţitím 

energie, zplyňování a pouţití kalu jako procesního paliva, kdy je vyuţíván nebo 

skládkován popel [3]. 

Existuje mnoho způsobů - metod zpracování kalů, které zlepšují jejich kvalitu. 

Obecně jsou tyto metody zaměřeny na sniţování obsahu vody, patogenů a zápachu. 

Začínají se také objevovat technologie, jeţ jsou schopné odstranit i takové znečišťující 

látky, kterými jsou těţké kovy, ale tyto technologie jsou dost nákladné, a tím v současnosti 

nejsou uplatnitelnou moţností. Pro budoucí zabezpečení výstupů pro kaly budou hrát stále 

větší roli právě vyspělé technologie, které budou schopné zajistit odstranění patogenů nebo 

produkovat kal s vysokou sušinou, coţ rozšíří moţnosti vyuţití kalu jako paliva nebo 

aditiva do půdy. Pouze kvalitní produkty z kalů mají obchodní hodnotu, přinášející 

moţnost růstu trţeb v budoucnu, coţ je další impuls k dosahování kvalitativně zajištěných 

produktů z kalu [3]. 

2.2.1    Charakteristika kalového hospodářství ČOV 

Kaly představují přibliţně 1 - 2 % objemu čištěných vod, přičemţ je v nich však 

soustředěno 50 - 80 % původního znečištění. Jsou suspenzí pevných látek a agregovaných 

koloidních látek původně přítomných v odpadních vodách a vzniklých při různých 

způsobech jejich čištění. Koncentrace kalů je vyjadřována jako obsah sušiny kalu, který je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Suspenze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A1_l%C3%A1tka
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vyjádřený buď v g/l nebo v %. Sloţení a obsah sušiny kalu je determinován především 

charakterem znečištění odpadních vod a čistírenským procesem, kterému byla daná 

odpadní voda podrobena (mechanické čištění, biologické čištění nebo jejich kombinace, 

fyzikálně-chemické čištění nebo dočištění apod.) [3]. 

Celkové mnoţství produkovaných kalů je závislé na objemu zpracovávaného 

znečištění (počet EO) a na způsobu čištění odpadních vod a typu kanalizace. Mnoţství 

objemu produkovaného kalu závisí také na technologickém postupu jeho zpracování 

(zahušťování, desintegrace, stabilizace, apod.). Vyšší pozornost pak musí být věnována 

také činidlům (soli ţeleza a hliníku, vápno, polymery apod.), která jsou přidávána do 

procesu čištění vod nebo zpracování kalů [3].  

Způsoby zpracování kalů jsou dány místními podmínkami dané lokality, 

fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi kalů a moţností konečného řešení 

kam s nimi.  

V současné době můţeme vybírat mezi třemi moţnými způsoby konečného 

zpracování kalů: 

 vyuţití v zemědělství a na rekultivaci, 

 termické zpracování - spalování, 

 uloţení na skládku. 

Uspořádání technologické linky na zpracování kalu musí odpovídat zvolené 

metodě konečného řešení. Způsob samotného zpracování kalů musí splňovat níţe uvedené 

podmínky: 

 vyhovovat platné domácí a mezinárodní legislativě v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí, 

 být akceptovány veřejností, 

 co nejvíce vyuţívat energii a cenné látky z kalů, při minimálních nákladech a celkové 

potřeby energie, 

 musí být po technické stránce spolehlivé a ekonomicky přístupné, 

 musí být vyhovující z hlediska ochrany ţivotního prostředí, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
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 musí být odpovídající infrastruktura a logistické aspekty, jakoţ i způsob zavedení dané 

technologie [3]. 

Při volbě technologie zpracování kalů je potřeba mít na zřeteli, ţe minimalizace 

bezpečnostního rizika a akceptovatelnost veřejností jsou důleţitější neţ samotná cena 

navrhované technologie. 

Proces ovlivňování mnoţství čistírenských kalů můţeme rozdělit do čtyř oblastí, 

jak je níţe ilustrováno obrázkem č. 3: 

 Primární (mechanické) čištění – odstraňování suspendovaných látek. 

 Sniţování produkce biomasy v aerobním biologickém stupni. 

 Způsoby předúpravy a stabilizace kalů. 

 Způsoby vyuţití a likvidace kalů [3]. 

 

Obrázek č. 3: Obecné schéma zpracování čistírenského kalu [3] 
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A) Primární čištění – větší část znečištění přicházející na čistírnu je ve formě 

suspendovaných látek. Mnoţství primárního kalu je tedy dáno mnoţstvím suspendovaných 

látek v surové odpadní vodě, které do určité míry závisí na účinnosti jejich separace. 

Separace suspendovaných látek se mnohdy upravuje přídavkem koagulačních činidel, čímţ 

se dosáhne odstranění většiny suspendovaných i koloidních látek, zvýší se mnoţství 

primárního kalu a sníţí zatíţení aktivačního procesu. Mnoţství primárního kalu lze také 

sníţit zamezením uţívání kuchyňských drtičů bioodpadů [3]. 

B) Sniţování produkce biomasy v aerobním biologickém stupni - omezování 

produkce nadbytečného aktivovaného kalu je moţno docílit úpravou technologických 

parametrů procesu, jimiţ jsou stáří kalu, limitace substrátem, typ kultivace biomasy - v 

biofilmu nebo v suspenzi, vyuţití predace, simultánní ozonizace nebo jiného způsobu 

dezintegrace [3]. 

C) Technologická linka zpracování kalu – způsoby předúpravy, stabilizace apod. 

Základem intenzifikace procesů v oblasti zpracování kalů je pouţití metod předúpravy a 

stabilizace kalů umoţňující zlepšení a prohloubení biologické rozloţitelnosti jejich 

organického podílu. Mezi metodami předúpravy kalů jsou nejdůleţitější metody 

desintegrace, jeţ lze výhodně aplikovat i v oblasti B), v aerobním biologickém stupni 

čištění. Z moţných způsobů stabilizace kalů jsou nejrozšířenější anaerobní mezofilní nebo 

termofilní stabilizace a termofilní aerobní stabilizace [3]. 

D) Metody vyuţití a likvidace kalů - hlavním cílem je maximální vyuţití všech 

cenných látek z kalu. Toho lze dosáhnout pouţitím kalů v zemědělství, pokud tomu však 

nebrání jiné faktory (patogeny, těţké kovy, toxické látky). V případě, ţe kaly nemůţeme 

aplikovat do zemědělství nebo na rekultivace, přicházejí v úvahu metody, které vyuţívají 

energii z kalů, eventuálně dalších cenných látek. Technologiemi, které pak přicházejí 

v úvahu jsou: spalování, spoluspalování, spalování v cementárenské peci, pyrolýza, 

zplyňování, kyselá a tepelná hydrolýza systému KREPRO, různé způsoby 

mokré oxidace (systém ZIMPRO, ATHOS, Aqua-Reci – mokrá oxidace v superkritické 

oblasti) [3]. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe kal je řídkou suspenzí ve vodě, je jednou z 

nejdůleţitějších technologických operací sniţování mnoţství vody, tj. zahušťování a 

odvodňování kalu, a to pro všechny způsoby konečného výstupu.  
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Bereme-li v úvahu tři základní způsoby konečného nakládání, pak: 

 pro zemědělské vyuţití a rekultivace je prvotním poţadavkem hygienická nezávadnost 

a stabilizace kalu, 

 v případě termického zpracování kalu lze v zásadě zpracovávat surový odvodněný kal 

nebo kal po anaerobní stabilizaci, prioritou je pak získání cenných látek z kalu a 

maximální vyuţití energie z kalu, 

 při ukládání kalu na skládky se vyţaduje kromě sníţení obsahu vody také maximální 

sníţení obsahu organické sušiny kalu [3]. 

2.2.2    Zpracování, využití a likvidace čistírenských kalů 

Od 1. ledna 2002 vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve 

kterém je uváděna definice kalu a stabilizovaného kalu prakticky. Současně s novým 

zákonem nabývá účinnosti také vyhláška MŢP č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití 

upravených kalů na zemědělské půdě. 

Surový kal obsahuje cca 70 % organických látek v sušině a vzhledem k moţnému 

výskytu patogenních mikroorganismů je podle zákona o odpadech klasifikován jako 

nebezpečný odpad se všemi důsledky z toho plynoucími. Proto je ve většině případů jiţ 

přímo na ČOV v lince zpracování kalu aplikovaná taková technologie úpravy a zpracování 

kalu, která promění „surový kal“ z nebezpečného odpadu ve stabilizovaný materiál, který 

je díky svým vlastnostem předurčen k vyuţití v zemědělství a to buď přímo k hnojení a 

kondicionaci půdy, nebo po předchozím kompostování [3]. 

Z uvedeného vyplývá, ţe „stabilizace“ kalu je moţným způsobem úpravy kalu. 

Stupeň stabilizace kalu je chápán jako míra určitých vlastností kalu, vyjadřující vhodnost 

kalu pro určitý způsob jeho vyuţití. Obecně se pokládá za stabilizovaný kal takový, jenţ 

nezpůsobuje ţádné škody na ţivotním prostředí a nevyvolává obtíţe (nepříjemnosti) při 

zacházení s ním. „Obtíţe“ pak mohou být pojímány jako negativní působení na smysly 

člověka, zejména na čich (zápach) a zrak (neestetický vzhled) [3]. 

Z hlediska technologického je za stabilizovaný kal pokládán takový kal, u něhoţ 

nedochází k dalšímu biologickému rozkladu. Toho se dociluje zejména sníţením mnoţství 
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lehce rozloţitelných organických látek v kalu nejčastěji aerobní nebo anaerobní 

fermentací na minimální mez a zastavením nebo utlumením dalšího biologického rozkladu. 

Nicméně hlavním poţadavkem pro další zpracování a vyuţívání kalů je ve většině 

případů jejich hygienické zabezpečení, tedy odstranění patogenních mikroorganismů, 

přičemţ hygienizace kalu nemusí znamenat jeho stabilizaci z hlediska technologického a 

naopak, stabilizovaný kal ještě nemusí být hygienizovaný [3]. 

Z tohoto aspektu lze za stabilizovaný kal pokládat kal, který podstoupil takovou 

úpravu, ţe mnoţství rozloţitelných organických látek v % celkového mnoţství kalu a 

biologická aktivita kalu je sníţena na takovou hodnotu, ţe jiţ nepodléhá spontánnímu 

biologickému rozkladu. Za hygienizovaný se pokládá kal, jenţ prošel takovou úpravou, ţe 

počty indikátorů patogenních mikroorganismů byly sníţeny na poţadovanou hodnotu. 

Stabilizace a hygienizace mohou, ale nemusí probíhat současně tou samou technologií [3]. 

Předpokladem pro vyuţívání čistírenských kalů v zemědělství je jejich 

nezávadnost, a to jak z hlediska vnosu cizorodých látek do půdy (těţké 

perzistentní organické látky apod.), tak z hlediska hygienického (mikrobiologické 

kontaminace půdy vnosem zárodků patogenních mikroorganismů). Vzhledem k tomu, ţe 

přítomnosti toxických látek (těţkých kovů) v kalech lze do velké míry zamezit zásahem jiţ 

u producenta tohoto znečištění, stává se nejdůleţitějším kritériem pro aplikaci kalů v 

zemědělství jejich hygienické zabezpečení [3]. 

Obecně můţeme metody zacházení a zpracování kalů a odpadů rozdělit do dvou 

hlavních skupin, tzv. primární a finální metody. [4]. 

      Primární metody úpravy kalů: 

 separace - členění podle kvality materiálu (oddělení organické frakce, oddělení frakcí 

vhodných k recyklaci - kovy, sklo, plasty apod.); 

 kondicionace - chemická, termická nebo fyzikálně-chemická předúprava; 

 odvodňování a zahušťování - úpravy pro zvýšení koncentrace sušiny kalu před jeho 

dalším zpracováním (na koncentraci sušiny do cca 40 %); 

 desintegrace – mechanická (mlýny, vysokotlaké homogenizátory), fyzikální 

(ultrazvuk), fyzikálně-chemická (termická hydrolýza, alkalická atd.); 
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 hygienizace – můţe být uţita jako samostatná metoda úpravy kalů, a to před nebo po 

stupni stabilizace kalu, anebo hygienizačně působí jiţ zvolená technologie zpracování 

kalu; 

 anaerobní biologická stabilizace - způsob zušlechtění odpadu přeměnou značné části 

jeho organické sušiny na bioplyn, kdy současně dochází k minimalizaci mnoţství 

zpracovávaného materiálu a k jeho hygienizaci; 

 aerobní biologická stabilizace - probíhá převáţně v otevřených nádrţích, termofilní 

(autotermní), poţaduje uzavřené reaktory často jako předstupeň anaerobní stabilizaci; 

 sušení - růst obsahu sušiny na 60 - 95 % [4]. 

      Finální metody zpracování kalů: 

 kompostování - aerobní biologická stabilizace materiálů, vyuţití hnojivých vlastností 

kalů; 

 aplikace na zemědělskou půdu - aplikace kalů jako hnojiva v zemědělské výrobě; 

 chemická stabilizace - vápnění - vhodná při stabilizaci a hygienizaci surových i 

stabilizovaných kalů před jejich aplikací na pole; 

 mokré spalování - z ekologického hlediska velmi výhodný způsob likvidace 

organických materiálů hlavně kalů; 

 spalování v cementárenské peci - bezodpadová metoda likvidace odpadu (zapracování 

do cementu); 

 spoluspalování – společné spalování kalu s energeticky bohatším palivem; 

 termické zpracování - různé metody pyrolýzy a zplyňování; 

 spalování - nejúčinnější způsob hygienizace materiálu, měl by se pouţívat především 

pro biologicky nerozloţitelné organické materiály nebo materiály kontaminované nebo 

toxické, či jinak nebezpečné; 

 skládkování - uloţení materiálu na zabezpečenou skládku v případech, kdy se 

nenalezne snadnější metoda vyuţití nebo likvidace. Skládkování by se mělo pouţívat 
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hlavně pro inertní materiály. Skládkování je nejméně ekologicky vhodné řešení - 

přesouvá problém pouze na pozdější dobu [4]. 

Níţe uvedená tabulka č. 3 a obrázky č. 4 a 5 zachycují produkci kalů v ČOV v ČR 

v letech 2002 – 2010, včetně způsobu jejich zneškodnění.  

Tabulka č. 3:  Produkce kalů v ČOV v ČR v letech 2002 – 2010 v tunách sušiny [5]   

Rok 

Produkce 

kalů 

celkem  

Způsob zneškodnění kalů 

Přímá 

aplikace a 

rekultivace 

Kompostování Skládkování Spalování 
Jiný 

způsob 

2002 211 364 17 570 101 746 39 659 290 52 099 

2003 180 098 31 298 88 678 23 305 390 36 427 

2004 178 749 29 119 87 469 25 447 39 36 675 

2005 171 888 34 467 88 820 12 027 20 36 554 

2006 175 471 48 304 89 932 13 979 27 23 229 

2007 172 303 55 349 80 393 8 536 47 27 978 

2008 175 708 46 776 78 289 11 986 712 37 945 

2009 168 164 42 442 80 727 5 931 2179 36 885 

2010 170 689 60 639 45 528 6 177 3 336 55 009 

 

Produkce kalů v ČOV v období od 2002 - 2010 

 (v tunách sušiny)

170 689168 164
175 708172 303175 471171 888178 749180 098

211 364

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rok
 

Obrázek č. 4: Produkce kalů v ČOV v období od 2002 do 2010 (v tunách sušiny) [5] 
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Způsob zneškodňování kalů za období roku od 2002 - 2010 

(v tunách sušiny)

365 964

741 582

147 047342 801
7040

Přímá aplikace Kompostování Skladování Spalování Jiný způsob
 

Obrázek č. 5: Způsob zneškodňování kalů za období roku od 2002 do 2010 

 (v tunách sušiny) [5] 

2.3    Mikrobní společenstva v biodegradačních procesech 

Biodegradací rozumíme rozklad látek působením mikroorganismů vyuţívaný k 

odstraňování škodlivých látek ze ţivotního prostředí. Biodegradaci uţíváme k odstraňování 

pesticidů, ropných látek, těţkých kovů, plastů apod.  

Hlavním prvkem kaţdé biodegradační technologie je vlastní biologický činitel, 

nejčastěji mikroorganismus. Při dekontaminaci půd nebo podzemních vod se v praxi, z 

materiálu odebraného přímo na znečištěné lokalitě, pod nutričním tlakem, izolují 

mikroorganismy, které splňují poţadavek dané biodegradační aktivity. Jinou moţností je 

pouţití jiţ známých taxonů mikroorganismů, buď jednotlivých, nebo v kombinaci ve 

směsné populaci [6]. 

Mikroorganismy se jako celek řadí do dvou rozsáhlých taxonomických skupin 

označovaných jako eukaryotní a prokaryotní organismy. Mezi eukaryotní buňky patří 

kvasinky, houby, včetně niţších hub tzv. mikromycet (plísně). Druhou skupinu pak tvoří 

prokaryotní buňky - bakterie, archaebakterie a sinice (cyanophyta). Disimilace 

organických látek, jeţ tvoří většinu průmyslových odpadů (ropné uhlovodíky, oleje, 

fermeţe, rozpouštědla, výpalky apod.), můţe probíhat buď za nepřítomnosti, nebo 

přítomnosti molekulárního kyslíku. Anaerobní procesy jsou vývojově starší a 
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mikroorganismy jejich prostřednictvím získávají menší mnoţství energie neţ při aerobní 

disimilaci. Aerobní způsob respirace je vývojově mladší a tento se vyvinul z anaerobních 

dehydrogenací. U velké řady chemických sloučenin je moţné vyuţívat oba typy 

metabolismu, avšak některé látky, např. vysoce chlorované sloučeniny, odolávají většině 

aerobních mikroorganismů. Jak je jiţ naznačeno výše, nejvhodnějším zdrojem pro izolaci 

směsných (konsorcií) či čistých kultur mikroorganismů s biodegradačním potenciálem jsou 

místa vystavená dlouhodobému kontaktu polutantů. Zpravidla se jedná o kontaminované 

půdy, sedimenty jezer a rybníků a rovněţ o podzemní vody [6]. 

Mezi mikroorganismy disponujícími biodegradačním potenciálem nejčastěji 

nalézáme bakterie. Anaerobních bakterií bylo doposud izolováno velice málo, nejčastěji se 

jedná o mikroorganismy podílející se na biodegradacích vysoce chlorovaných sloučenin, 

které řadíme k rodům Desulfomonile, Clostridium, Desulfitobacterium apod. Aerobní 

bakterie jsou jiţ popsány lépe a jejich nejhojněji se vyskytující zástupci se řadí k rodům 

Pseudomonas, Acinetobacter, Corynebacterium, Rhodococcus, Alcaligenes, 

Achromobacter, Arthrobacter, Nocardia, Bacillus apod. [6]. 

Méně často objevujeme na kontaminovaných lokalitách plísně a kvasinky. Mezi 

jejich nejvýznamnější představitele patří rody Candida, Rhodotorula, Sporobolomyces, 

Trichoderma, Penicillium, Aspergillus [6]. 

Mikroorganismy se obyčejně nevyskytují v přírodě samostatně, ale vytváří 

nejrůznější konsorcia, ve kterých spolu mohou vzájemně spolupracovat anebo naopak 

soupeřit. Synergistické vztahy jednotlivých mikroorganismů mohou být ještě dále zesíleny 

jejich bezprostředním kontaktem, který je přirozeně dán např. mikroorganismům rostoucím 

v agregátech nebo biofilmech. Jednotlivá pozorování prokázala, ţe tvorba biofilmů v 

přírodě je docela běţným jevem. Ve vodním prostředí tak můţeme nalézat mikrobní 

osídlení na ponořených kamenech a větvích a rovněţ v půdě jsou společenstva 

mikroorganismů, která jsou vázána na povrchu zrnitých částic. Bakterie vytvářející 

biofilmy jsou navíc přirozeně odolné k velmi vysokým hladinám antibakteriálních látek 

zahrnujících např. těţké kovy a další polutanty ţivotního prostředí. Adheze na povrch můţe 

způsobit také zvýšení metabolické aktivity mikroorganismů, která poté můţe být vyuţita v 

moderních zařízeních pro biologickou degradaci toxických látek a čištění odpadních vod 

[6]. 
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2.3.1    Základní charakteristika bakterií 

Bakterie jsou jednoznačně nejpočetnější skupinou organismů na světě, přičemţ je 

moţné je nalézt v půdě, vodě, ovzduší i, jakoţto symbionty, uvnitř a na povrchu 

mnohobuněčných organismů. Vyskytují se mezi nimi druhy, které se zaměřují na 

osidlování prostředí, kde by ostatní organismy byly schopny přeţívat jen stěţí (vroucí voda 

v sopečných jezerech, nejvyšší vrstvy atmosféry). Některé druhy bakterií jsou podle 

výzkumů sto přeţít i ve vesmíru - ve vakuu a o teplotě – 270 °C. Zkoumáním bakterií se 

zabývá vědní obor bakteriologie, za jejíhoţ zakladatele je povaţován Robert Koch [7]. 

Bakterie jsou po fyziologické stránce nejrozmanitější skupinou mikroorganismů, 

protoţe zahrnují zástupce lišící se vztahem ke kyslíku, k různým zdrojům energie i svými 

nároky na výţivu. Ačkoliv jsou bakterie po fyziologické stránce velmi rozmanité, po 

morfologické stránce nejsou mezi jednotlivými rody veliké diference. Tvar buněk bakterií 

je ve většině případů tyčinkovitý, méně často kulovitý. Vláknitý tvar se vyskytuje u docela 

rozsáhlé skupiny půdních bakterií náleţejících do řádu Aktinomycetales a u několika 

dalších rodů [7]. 

Mikroorganismy jsou značně citlivé na vliv vnějšího prostředí a na jejich činnost 

působí níţe uvedené faktory. 

Teplota - teplota vnějšího prostředí je jedním z nejdůleţitějších faktorů, jeţ 

ovlivňují rychlost rozmnoţování mikroorganismů i moţnost jejich ţivota. U kaţdého 

mikroorganismu rozlišujeme tři základní body teploty: minimální teplotu, tj. nejniţší 

teplotu, při níţ se daný druh rozmnoţuje ještě zjistitelnou rychlostí, optimální teplotu, při 

které se rozmnoţuje nejvyšší rychlostí, a maximální teplotu, tj. nejvyšší teplotu, při které je 

schopen se ještě reprodukovat. 

pH prostředí - růst mikroorganismů i jejich biochemická činnost jsou silně 

ovlivněny mnoţstvím vodíkových iontů v prostředí. Kaţdý mikrobiální druh se můţe 

rozmnoţovat pouze v daném rozmezí pH. Pro optimální růst většiny bakterií a kvasinek je 

toto rozmezí dosti úzké, zatímco u většiny plísní je podstatně širší. Velká část bakterií roste 

v neutrálním nebo slabě alkalickém prostředí. Mezi bakterie, které přeţívají v extrémním 

pH prostředí, patří střevní bakterie, neboť musí přeţívat velmi nízké pH ţaludečních šťáv i 

alkalické pH ţluči [25]. 
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Vodní prostředí - voda je nepostradatelnou sloţkou buněčné hmoty. Veškeré 

chemické reakce v ţivé buňce probíhají právě ve vodním prostředí, a tak zde voda musí být 

přítomna v dostatečném mnoţství a v kapalném stavu. 

Oxidačně redukční potenciál - kaţdé prostředí představuje určitý oxidačně 

redukční potenciál, jenţ je dán přítomností oxidačních nebo redukčních činidel. Silně 

oxidační látky tvoří pozitivní oxidačně redukční potenciál, kdeţto silně redukující látky 

vedou k negativnímu potenciálu. Mikroorganismy se výrazně liší svým vztahem ke kyslíku, 

a proto také poţadují různý oxidačně redukční potenciál. Aerobní mikroorganismy 

potřebují přítomnost rozpuštěného kyslíku, a tedy pozitivní oxidačně redukční potenciál. 

Následkem aerobního metabolismu a spotřeby kyslíku rychle klesá oxidačně redukční 

potenciál kultivačního prostředí, a proto musí provzdušňování probíhat permanentně. Na 

anaerobní mikroorganismy působí kyslík a pozitivní oxidačně redukční potenciál škodlivě, 

v některých případech má dokonce letální účinek. Je proto nezbytné vytvořit anaerobní 

podmínky, a to sníţením oxidačně redukčního potenciálu prostředí [25]. 

Povrchové napětí - povrchové napětí můţeme ovlivnit přídavkem povrchově 

aktivních sloučenin, které se akumulují na rozhraní dvou fází, a tedy také na povrchu buněk 

mikroorganismů v kapalném prostředí. Přispívají k lepšímu rozptýlení buněk, zvláště u 

druhů tvořících shluky buněk, a zlepšují jak přijímání ţivin buňkou, tak i exkreci produktů 

metabolismu. Proto se jimi urychluje růst některých mikroorganismů, které se pomalu 

reprodukují [7]. 

2.3.1.1    Charakteristika bakterií Pseudomonas putida 

V případě bakterií Pseudomonas putida jde o gramnegativní, 

chemoorganotrofní, obligátně aerobní mikroorganismy s aerobně respiračním 

metabolismem. Některé z druhů této bakterie jsou fakultativně chemolitotrofní. Buňky 

mohou mít tvar přímých nebo zakřivených tyček a jejich délka se pohybuje v rozmezí 

0,5-l x l,5-4 µm. Pohybují se jedním či více polárně umístěnými bičíky. Jsou uspořádány 

většinou jednotlivě nebo v malých shlucích nebo řetízcích. Rostou za přísně aerobních 

podmínek na ţivných půdách, na kterých vytvářejí nepravidelné velké kolonie 

produkující ve vodě rozpustný exopigment (pyocianin a fluorescein), jenţ difunduje do 

prostředí a zbarvuje je ţlutě aţ modrozeleně. Starší kultury se zbarvují dohněda. Teplotní 
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rozpětí růstu je od 0 do 42 °C, optimální teplota je pak okolo 35 °C. Obsah G+C v DNA 

je 58 aţ 70 %. Enzymatická aktivita je značně závislá na ekologických podmínkách, z 

nichţ byly jednotlivé kmeny izolovány. Vyuţívají některé cukry, ze kterých vytváří 

kyseliny, nikoliv plyn. Mnohé kmeny oxidují glukózu na kyselinu glukonovou, 2keto-

glukonovou aj. Veliká část studovaných kmenů ztekucuje ţelatinu, redukuje dusičnany 

na dusitany. Netvoří indol, H2S, acetoin. Jsou katalázopozitivní. Ţijí většinou 

saprofyticky v půdě a ve vodě. Vykazuje se značná příbuznost s rody Vibrio a 

Xantomonas [8], [24].  

Na obrázku č. 6 je pro názornost zachycena bakteriální kultura Pseudomonas 

putida.  

 

Obrázek č. 6: Bakteriální kultura Pseudomonas putida [7] 

2.3.1.2    Charakteristika bakterií Rhodococcus sp. 

Jedná se o grampozitivní, chemoorganotrofní, obligátně aerobní bakterie s 

metabolismem aerobně respiračním. Buňky mají kulovitý tvar, přičemţ průměrná velikost 

buněk kolísá od 0,5 do 3,5 µm, vyskytují se jednotlivě, nebo se soustřeďují po 2 a více 

buňkách do nepravidelných shluků, někdy také tetrád nebo balíčků, jak je tomu například 

na obrázku č. 7. Rostou za aerobních podmínek na běţných ţivných půdách při optimální 

teplotě od 25 do 35 °C. Na ţivných půdách vytváří lesklé kolonie o velikosti 2 aţ 4 µm. 

Mnohé kolonie vylučují pigment růţového, ţlutého či oranţového zbarvení. V přírodě se 

vyskytují jako saprofyti [9]. 

Patří k nejvíce důleţitým průmyslovým organismům. Bylo prokázáno, ţe tyto 

organismy rostou jak za mezofilních, tak i psychrofilních podmínek [26]. Obsahují 

enzymy, vyvolávající biologicky relevantní reakce, jako degradace fosilních paliv,  
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polychlorovaných bifenylů, a vyuţití v dalších organických sloučeninách, jako zdroje 

enegie. Proto hraje důleţitou roli v globální recyklaci uhlíku. Dále je Rhodococcus sp. 

komerčně vyuţívána jako lentikats při výrobě fosilních paliv, bioaktivních steroidů a 

akrylamidu [27]. 

 

Obrázek č. 7: Bakteriální kultura Rhodococcus sp. [7] 

2.4    Nepolární extrahovatelné látky 

Důleţitým parametrem pro posuzování kontaminace vod je parametr nazývaný 

„Nepolární extrahovatelné látky" (NEL). Tyto látky mohou pocházet z ropných produktů, z 

uhlí a výrobků z něho, z produkce rostlin, ţivočichů, mikroorganismů atd. Legislativní 

úprava tento fakt nezohledňuje a veškeré NEL povaţuje za xenobiotika bez ohledu na jejich 

původ nebo způsob vazby v matrici [10]. 

Nepolární extrahovatelné látky jsou látky získané ze vzorku málo polárním médiem 

(freon, tetrachlór, CO2) a zbavené následnou sorpcí polárnějších sloţek na vhodném 

sorbentu (silikagel, florisil). Spolu s uhlovodíky přecházejí do extraktu i nepolární nebo 

slabě polární halogenované uhlovodíky, kyslíkaté, sirné a dusíkaté sloučeniny. Na druhé 

straně při pouţití sorbentu o velmi vysoké aktivitě můţe dojít k částečné sorpci 

aromatických uhlovodíků. NEL jsou pak stanoveny vhodnou analytickou koncovkou. 

Ropné látky, za jejichţ míru přítomnosti bývají zpravidla NEL povaţovány, jsou 

definovány jako uhlovodíky a jejich směsi, zejména benzin, benzen a jeho deriváty, 

motorová nafta, petrolej, topný a dehtový olej. Látky s vyšší hodnotou kinematické 

viskozity neţ 100 mm
2
/s při teplotě 50 °C nejsou za ropné látky povaţovány [11]. Mimo 
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uhlovodíků mohou být v ropě původně přítomny i značně polární sirné, kyslíkaté a dusíkaté 

sloučeniny, jeţ jsou při jejím zpracování odstraněny nebo modifikovány [12]. 

Někteří z autorů dělí tyto látky na látky původu petrogenního, tedy látky 

pocházející z ropy, uhlí, lignitu a podobně, a látky původu biogenního, jeţ vznikají 

biologickými procesy. Patří sem mimo jiné látky nalézající se v rostlinách a produkty jejich 

přeměn v přírodním prostředí, látky vznikající působením půdních a vodních 

mikroorganismů. Hovoří se také o látkách antropogenního původu, které vznikají činností 

člověka. [12]. 

Mnoho organických látek, které se předepsaným postupem stanovují jako NEL, se 

v ropě vůbec nevyskytuje a existují i látky, které se dají nalézt jak v ropných produktech, tak 

v odpadech pocházejících ze zpracování například dřeva nebo rašeliny. Neopomenutelný je i 

obsah NEL přímo v některých potravinách, třebaţe zde nevystupují jako xenobiotika. 

Dokonce některé z terpenoidů řadíme mezi substituované aromáty nebo polyaromáty [13]. 

Nelze si tedy plést pojmy uhlovodíky, NEL a ropné látky. Zavádějícími jsou 

někdy také uţívané pojmy nepolární uhlovodíky [14] a nepolární extrahovatelné 

uhlovodíky [15]. 

Výsledek rozboru, udávající obsah NEL, všeobecně ovlivňuje rozpustnost látek 

přecházejících do extraktu, polarita látek přecházejících do eluentu a pouţitá analytická 

koncovka. První faktor záleţí jednak na volbě extrakčních podmínek - pouţité techniky, 

rozpouštědla, teploty (případně i tlaku), délce kontaktu rozpouštědla se vzorkem, jednak na 

vlastnostech matrice - obsahu vody ve vzorku, jeho sorpční schopnosti. Rozhodný můţe 

být i způsob kontaminace vzorku. Tak například suchý vzorek s dobrou sorpční schopností 

k organickým látkám po kontaminaci organickými látkami a následném zvlhčení se 

obtíţněji extrahuje, neţ kdyţ je pořadí kontaminace a zvlhčení obrácené. Při porovnání 

klasického postupu, tj. rozetření zeminy se síranem sodným a následná extrakce freonem, s 

extrakcí vzorku směsí freon - aceton (4+1), se ukazuje výtěţnost klasického postupu aţ 

pětkrát niţší, jak bylo ověřeno při mezilaboratorních porovnávacích zkouškách 

zajišťovaných VUV Praha. Důleţitý je také typ matrice, tedy zda se jedná o kapalný nebo 

tuhý vzorek. Izolace NEL z kapalné matrice bývá zpravidla rychlejší, můţe ji však 

zkomplikovat existence povrchově aktivních látek. U vodných vzorků hraje navíc 
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významnou roli forma přítomnosti NEL - zda jsou ve formě pravého roztoku, emulze nebo 

jako volná fáze [16]. 

Příkladem je gravimetrická metoda s detekčním limitem řádově 10 mg NEL, 

kterou nelze pouţít pro nízké koncentrace, vzhledem k technice práce není vhodná ani pro 

těkavé látky. V případě UV metody pak detekujeme pomocí ultrafialové spektrometrie 

prakticky pouze aromáty, pro které je velmi citlivá. Jestliţe se však sloţení reálného 

vzorku liší od standardu pouţitého ke kalibraci, mohou odchylky dosahovat aţ několika 

řádů. IR metodou je moţné infračervenou spektrometrií stanovit látky obsahující vazby 

uhlík-vodík při vyuţití standardizovaného způsobu měření v pásmu od 2900 do 3100 cm
-1

. 

Při nesprávně pouţité kalibraci však ani tato metoda nemusí poskytovat úplně správné 

výsledky. Metodou GC za uţití plynové chromatografie, narozdíl od IR metody, je moţné 

lépe rozlišit jednotlivé sloţky NEL, na druhé straně však mohou stanovení uniknout 

výševroucí látky, jenţ jinými metodami stanovit lze [16]. 

2.5    Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) tvoří velmi širokou 

škálu různých látek vyznačujících se tím, ţe ve své molekule obsahují kondenzovaná 

aromatická jádra a nenesou ţádné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU patří 

například následující látky: naftalen (viz obrázek č. 8), acenaftylen, acenaften, fluoren, 

fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(l,2,3-c,d)pyren a 

benzo(ghi)perylen. Čisté sloučeniny jsou pevné krystalické látky a mohou být bílé nebo 

naţloutlé barvy. Jsou velice málo rozpustné ve vodě, ale lehce se rozpouštějí v tucích a 

olejích [17]. 
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Obrázek č. 8:  Struktura molekuly naftalenu [18] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou látky, jeţ se ve většině případů cíleně 

nevyrábějí, moţná aţ na výjimky spojené s laboratorními výzkumy a analýzou (např. 

příprava standardů pro analýzu). Mezi PAU však patří mimo jiné i naftalen a antracen, 

které vyuţití mají. PAU jsou jako skupina látek samozřejmě obsaţeny v celé řadě běţných 

produktů dnešního průmyslu, jako jsou například: motorová nafta, výrobky z 

černouhelného dehtu, asfalt a materiály pouţívané při pokrývání střech a při stavbě silnic 

[17]. 

PAU vznikají při spalovacích procesech jakýchkoliv materiálů obsahujících uhlík, 

pokud není spalování dokonalé. Polyaromatické uhlovodíky můţeme obecně očekávat 

všude tam, kde se vyskytují vysokovroucí ropné či uhelné produkty (dehty, asfalty). 

Neopomenutelným zdrojem PAU je také výroba hliníku. 

Přírodními zdroji emisí jsou pak přirozené přírodní poţáry a erupce sopek. 

PAU jsou toxické pro celou řadu ţivých organismů a jako takové mohou 

způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce a mutace u zvířat. Nejvíce problematickou 

vlastností PAU je jejich perzistence, tedy schopnost odolávat přirozeným rozkladným 

procesům. Především pokud jsou emitovány při spalovacích procesech, jsou schopné 

transportu atmosférou na velké vzdálenosti. PAU se silně adsorbují na sedimenty ve 

vodách, které proto působí jako určité rezervoáry [17]. 

PAU jsou látky, které jsou nebezpečné jak pro ţivotní prostředí, tak i pro zdraví 

člověka. Jejich nebezpečnost je pak umocněna tím, ţe jsou velice stabilní a mohou se šířit 

na dlouhé vzdálenosti a ohroţovat i odlehlá území Země [17]. 
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2.5.1    Způsoby zjišťování a měření PAU 

O únicích PAU si lze udělat konkrétní představu jen velmi obtíţně a kromě 

kvalitativního předpokladu jejich moţných emisí není v podstatě moţné odhadnout jejich 

mnoţství.  

Stanovení obsahu PAU v plynu za účelem sledování kvality ovzduší se provádí 

relativně obtíţnými metodami. Stanovení spočívá v nasorbování PAU ze vzorku na tuhý 

absorbent. Poté jsou PAU extrahovány vhodným způsobem (termicky, rozpouštědlem, 

kapalinou v nadkritickém stavu). Takto získaný vzorek je zbaven rušivých látek za pomoci 

sloupcové či gelové chromatografie a je následně analyzován plynovou nebo kapalinovou 

chromatografií. Stanovení ve vodách či zeminách začíná extrakcí vzorků vhodným 

rozpouštědlem, jímţ je obvykle hexan, pokračuje přečištěním extraktů a poté končí 

analýzou plynovým nebo kapalinovým chromatografem. Protoţe do skupiny PAU patří 

celá řada látek, je vhodné upozornit na fakt, ţe to, které konkrétní PAU se v daném 

případě započítávají do sumy PAU ve vzorku, vychází z příslušné legislativy 

(potravinářství, ţivotní prostředí atd.), a proto se pro různé typy původu vzorků počet 

sčítaných PAU liší. [17]. 

2.6    Polychlorované bifenyly 

Polychlorované bifenyly (PCB), jejichţ obecná struktura molekul je zachycena na 

obrázku č. 9, je skupina látek, jeţ zahrnují teoreticky 209 jednotlivých sloučenin (tzv. 

kongenerů), které se vzájemně liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi i toxicitou. 

Diference spočívá ve stupni chlorace a umístění atomů chloru na aromatických jádrech. V 

komerčních směsích se však vyskytuje pouze 130 kongenerů. Jednotlivé kongenery jsou 

bezbarvé krystaly, které jsou bez zápachu. Komerční směsi PCB jsou pak kapaliny. Hustota 

směsí je závislá na stupni chlorace a s růstem obsahu chloru se hustota zvyšuje. Kaţdá směs 

má ale hustotu vyšší neţ voda (přibliţně 1440 kg/m
3
). Vlastností společnou pro všechny 

kongenery je jejich nízká rozpustnost ve vodě (0,7 mg/l) a velmi nízká tenze par (<1 Pa). 

Jsou však rozpustné ve většině organických rozpouštědel a v tucích. Jsou téţ chemicky i 

fyzikálně stálé (i za teplot okolo 300 °C) a nekorozívní [19]. 



Bc. Zdeněk Čada: Aplikace bakteriálního louţení při dekontaminaci kalů 

 

2012                                                                                                                                      25 

 

Obrázek č. 9: Obecná struktura molekuly PCB [20] 

PCB jsou produkovány lidskou činností, přičemţ v prostředí se přirozeně 

nevyskytují. Jako takové byly objeveny na přelomu 19. a 20. století a od 30. let 20. století 

se pouţívají v průmyslu. PCB se v prostředí nerozkládají a tak dochází k jejich hromadění 

v potravních řetězcích. Od jejich výroby se postupně upustilo, neboť byly způsobilé 

ohroţovat jak ţivotní prostředí, tak i lidské zdraví.  

PCB se jiţ v současné době nevyrábějí, avšak v minulosti byly pouţívány 

například jako přenašeče tepla v průmyslových zařízeních vyţadujících ohřev na vysoké 

teploty (např. obalovny ţivičných směsí), dále pak jako chladící oleje v transformátorech 

napětí, kondenzátorech a jiných elektrických zařízeních, kde se uplatňují jejich výborné 

izolační vlastnosti a stabilita. Dále byly PCB pouţívány i jako spotřební materiál - 

plastifikátory polymerů, přísada do barev, nátěrových hmot a tiskařských barev, jako 

součást prostředků na ochranu rostlin i pro jiné účely. PCB byly přidávány do maziv, olejů 

a vosků, pouţívaly se také jako rozpouštědla inkoustů, byly obsaţeny v lepidlech, tmelech 

a samozhášecích přísadách. [19]. 

Vyskytující se emise mohou v současné době pocházet z pouţívání výrobků a z 

odpadů s obsahem PCB. Malé mnoţství PCB se můţe také vyskytovat v celé řadě 

halogenovaných sloučenin. Dalším zdrojem emisí PCB v prostředí jsou kaly z odpadních 

vod, nelegální nakládání s odpady z výrobků obsahující PCB, spalování průmyslových i 

komunálních odpadů a úniky ze zařízení pouţívajících PCB. Velké mnoţství PCB se můţe 

uvolňovat při přehřátí nebo explozi transformátorů a kondenzátorů. Zdrojem jsou téţ 

průmyslové procesy, kterými jsou např. výroba elektrické energie a zpracování ţeleza a 

oceli. Nejvýznamnějším zdrojem je ovšem redistribuce jiţ dříve uvolněných PCB [19]. 

Degradace PCB v prostředí je závislá na stupni chlorace. Perzistence se zvyšuje 

spolu s rostoucím mnoţstvím chloru v molekule. V plynné fázi mohou PCB reagovat s 
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hydroxylovým radikálem. Doba setrvání v atmosféře se liší u jednotlivých kongenerů a 

můţe činit od 10 dní aţ po 1,5 roku. Ve vodním prostředí je jediným abiotickým 

degradačním procesem fotolýza. Mono-, di- a trichlorované bifenyly degradují poměrně 

rychle, avšak výšechlorované bifenyly jsou vůči biodegradaci rezistentní. Rychlost 

degradace je ovlivňována i polohou chloru. PCB s uspořádanými atomy chloru v para 

pozici jsou biodegradovány snáze. Vysokochlorované bifenyly mohou být rozkládány pak 

pouze anaerobně [19]. 

PCB se snadno shromaţďují v tukových tkáních. Následkem hromadění 

v potravních řetězcích se nejvyšší koncentrace vyskytují právě u vrcholových predátorů. 

Nejvíce ohroţenou skupinou organismů jsou mořští savci, u kterých dochází k narušení 

reprodukční schopnosti. PCB jsou toxické také pro ostatní vodní ţivočichy, kdy 

nejohroţenější jsou raná vývojová stádia. Další skupinou ţivočichů ohroţenou PCB je 

ptactvo. PCB mohou vstupovat do těla inhalačně, především však orálně, a to 

kontaminovanou potravou. Ta můţe být kontaminována příjmem PCB z prostředí 

organismy (ryby, ptáci, hospodářská zvířata). Moţností je také přímá kontaminace potravin 

nebo migrace kontaminantu z obalu [19]. 

PCB se pak koncentrují v játrech, tukových tkáních a také v mateřském mléce. 

Koncentrace v jednotlivých orgánech je závislá na obsahu tuku. Výjimkou je pouze 

mozek, který obsahuje méně PCB, neţ by odpovídalo obsahu tuku v něm. Stálost 

škodlivých látek v orgánech se u jednotlivých kongenerů liší [19]. 

2.6.1    Způsoby zjišťování a měření PCB 

Ohlašovacím prahem pro emise do všech typů médií je 100 g ročně, coţ je 

relativně malé mnoţství. Odhad emisí lze provést například z mnoţství uniklé náplně při 

manipulaci se zařízeními, která PCB obsahují (kondenzátory, transformátory) [19]. 

Pro přesnější laboratorní analýzu PCB je pouţívána plynová chromatografie, 

nejčastěji s detektorem elektronového záchytu. Vzorky jsou nejdříve extrahovány hexanem 

(půdy, vody). Zpravidla se pak vyhodnocuje obsah pouze 6 přesně definovaných 

kongenerů ve vzorku a jejich suma je z hlediska legislativy povaţována za obsah PCB 

[19]. 
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Při koncentraci PCB ve vodě například 0,1 mg/l si lze emisní práh představit jako 

1000 m
3
 vody. Při koncentraci ve vzduchu 0,1 mg/m

3
 odpovídá ohlašovacímu prahu objem 

vzduchu 1 000 000 m
3
 (při stejném tlaku a teplotě jako byl uveden koncentrační údaj). 

Ohlašovací práh 0,1 kg odpovídá zhruba 70 ml komerčního produktu PCB [19]. 

Problémem při zneškodňování PCB je, ţe v průběhu jejich spalování při teplotách 

pod 1200 °C z nich vznikají polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované 

dibenzofurany, které jsou toxičtější neţ původní látky. Právě proto je likvidace PCB 

spojena s nutností vyuţívání zcela speciálních technologických postupů [19]. 

2.7    Charakteristika místa odběru vzorků 

2.7.1    Věznice Drahonice 

Věznice Drahonice (viz obrázek č. 10) se nachází v katastru osady Drahonice 

přibliţně tři kilometry od hlavní silniční tepny Praha – Karlovy Vary. Její historie sahá aţ 

do roku 1958, kdy se vyuţívala jako pobočka nápravně – výchovného tábora Sýrovice. Od 

května 1972 spadal objekt Drahonice pod Věznici Nové Sedlo a od ledna 1992 pod 

Věznici Oráčov. Od roku 2002 je Věznice Drahonice samostatnou organizační jednotkou a 

slouţí k výkonu trestu odnětí svobody pro muţe zařazené do kategorie dozor. V květnu 

2006 se ve věznici zřídilo oddělení s dohledem.  

Ubytovací kapacita je 270 odsouzených muţů, kteří jsou ubytováni v pokojích 

s průměrnou kapacitou 8 aţ 10 lůţek. Chod a činnost věznice zajišťuje 109 zaměstnanců, 

z nichţ zhruba polovina jsou příslušníci vězeňské sluţby. K základnímu vybavení věznice 

patří bezdrogová zóna, terapeutická místnost, krizové oddělení pro případ nutnosti řešení 

těţkých psychických stavů a výstupní oddělení, které usnadňuje přechod z věznice do 

běţného občanského ţivota. 
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Obrázek č. 10: Letecký pohled na Věznici Drahonice 

[Foto Z. Čada] 

2.7.2    Čistírna odpadních vod Věznice Drahonice 

Likvidaci splaškových odpadních vod zajišťuje ve Věznici Drahonice biologická 

čistírna – typu BA s nízkozatěţovanou aktivací s úspornou dobou provzdušňování řízenou 

kyslíkovou sondou. Projektována je pro aţ 500 EO (ekvivalentních obyvatel). 

Dodavatelem technologie je OMS Walter s.r.o. Brno. Obsluhu a údrţbu ČOV  provádí 

proškolený pracovník z řad odsouzených.  

ČOV Věznice Drahonice je na obrázku č. 11 a její schematické zobrazení pak 

prezentuje následující obrázek č. 12. 

 

Obrázek č. 11:  Čistírna odpadních vod Věznice Drahonice 

[Foto Z. Čada] 
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Obrázek č. 12: Schéma technologické linky ČOV [21] 

Odpadní voda z kanalizace je přes česlicový koš svedena do čerpací jímky, z které 

je čerpána do vertikálního lapače písku a dále do selektoru a aktivační nádrţe. Technické 

řešení zajišťuje technologická linka čištění, a to v mechanicko-biologické sestavě. 

Aktivační čistící proces je doplněn nitrifikací a denitrifikací. Kyslíková sonda, která je 

součástí vybavení, zajišťuje plně automatizovaný čisticí proces, při kterém je dosaţeno 

exaktního dávkování potřebného mnoţství kyslíku pro aktivační a nitrifikační proces.  

2.7.2.1    Mechanická část 

               Čerpací jímka  

 Je to ţelezobetonová jímka o velikosti 1,5 x 2,05 m a hloubce 4,45 m. Zde jsou 

umístěna dvě čerpadla KSB Amarex F 65, kaţdé o výkonu 4,7 l/s. Vţdy je v provozu 

pouze jedno čerpadlo [22]. 

V automatickém provozu jsou čerpadla řízena plovákovými spínači, a to 

v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce. Vypínací hladina je 600 mm, první zapínací 

hladina je 1200 mm a maximum je 2500 mm nade dnem čerpací jímky.  

V případě výpadku elektrického proudu je odpadní voda akumulována v čerpací 

jímce s přepadem do recipientu. Surová voda z kanalizace je svedena přes česlicový koš 

s velikostí ok 15 mm do čerpací jímky. Koš je vytahován pomocí vrátku a shrabky z koše 

jsou ukládány do plastového kontejneru, jehoţ obsah je vyvezen na skládku [22].    

Prostor nátokové jímky je zachycen na obrázku č. 13.        
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               Lapače písku  

Odpadní voda zbavená shrabků natéká do vertikálního lapače písku. Dmychadlo 

Becker KDT  4.10 slouţí k rozrušování písku pod mamutkou a uvedení písku do vznosu 

před odtěţením. Další dmychadlo Becker DT 4.40 slouţí k čerpání písku do ţlabu. 

Přebytečná voda ze ţlabu odtéká zpět do lapače. Takto předčištěná odpadní voda je 

svedena do selektoru [22]. 

                                                                                                                                                            

 

Obrázek č. 13: Pohled do prostoru nátokové jímky 

[Foto Z. Čada] 

 

2.7.2.2    Biologická část 

              Selektor 

Předčištěné odpadní vody natékají do selektoru, který tvoří nádrţ o rozměrech 265 

x 2,05 m a hloubce 4,25 m. Její uţitkový objem je 23 m
3
. Selektor je vybaven 

provzdušňovacím systémem s 8 jednobublinnými provzdušňovači. Zde se odpadní voda 

homogenizuje a provzdušňuje, aby do aktivační nádrţe nepřicházely rázy znečištění. 

Vzduch je dodáván dmychadlem Becker KDT 3.60. Dmýchadla selektoru a čerpadlo pro 

vratný kal zobrazuje obrázek č. 14 [22]. 
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Obrázek č. 14: Dmychadla selektoru, čerpadlo pro vratný kal 

[Foto Z. Čada] 

              Aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží  

Aktivační nádrţ je ţelezobetonová čtvercová nádrţ o půdorysném rozměru 8 x 8 

m a hloubce 4 m, tloušťka stěny je 0,4 m. Nádrţ je zapuštěná pod úroveň terénu a je 

zaroštována kompozitovými polorošty. V nádrţi je umístěna kuţelová dosazovací nádrţ. 

Aktivační nádrţ je provzdušňována jemnobublinnými aeračními elementy v počtu 16 kusů 

o délce 1 m, umístěnými na vytahovatelných tyčích. Vzduch do provzdušňovačů dodávají 

dmychadla Becker KDT 3.80, která jsou zachycena na obrázku č. 15 [22]. 

 

Obrázek č. 15: Dmychadla aktivace 

[Foto Z. Čada] 

 

Provzdušňování probíhá následovně: po dosaţení horní hranice kyslíku 

dmychadla vypnou. Začne klesat hodnota kyslíku a při dosaţení spodní hranice kyslíku 
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začne doba denitrifikace. Doba denitrifikace je nastavena zhruba od 15 do 60 minut. Tato 

doba je odvozena od mnoţství dusíku na přítoku a také na roční době, v zimě bývá obvykle 

kratší, vzhledem k delší době potřebné pro nitrifikaci.  

Minimální a maximální mez na kyslíkové sondě Trioxmatik 690 (viz obrázek č. 

16), která je stabilně ponořena ve vodě přibliţně 50 cm v aktivační nádrţi, je nastavena na 

0,5 - 2,5 mgO2/l. Tato sonda snímá hodnoty kapaliny. Kalibrace této sondy se provádí 

jednou měsíčně [22]. 

 

Obrázek č. 16: Kyslíková sonda 

[Foto Z. Čada] 

Horizontální promíchávání nádrţe zajišťuje míchadlo MEZ AT MIX (M25). Tím 

dochází k maximálnímu vyuţití dodávaného vzduchu a nedochází k usazování aktivačního 

kalu na dno, to je důleţité při denitrifikační fázi biologického procesu [22].  

 Voda s aktivovaným kalem natéká shybkou do kuţelové dosazovací nádrţe. 

Hloubka této nádrţe je 5,0 m. Na dně nádrţe je umístěno kalové čerpadlo, kterým je 

odčerpáván vratný kal zpět do aktivace. Vyčištěná odpadní voda natéká ze sběrného ţlabu 

a odtud je svedena přes měrný objekt do recipientu. 

2.7.2.3    Látkové zatížení kalu 

Základním technologickým parametrem biologického stupně je zatíţení kalu 

(kgBSK5/kd.d). Toto charakterizuje kolik látkového zatíţení je přiváděno za den na kg 
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přítomného aktivovaného kalu. Pro navrţenou technologii čištění je nutno udrţovat látkové 

zatíţení (Bx) na hodnotě v rozmezí 0,02 - 0,8 kgBSK5/kg.d. Optimální hodnota je 0,05 

kgBSK5/kg.d. Vzhledem k tomu, ţe přiváděné látkové zatíţení není konstantní, je nutno 

výpočtové zatíţení průběţně vyhodnocovat. Pro menší látkové zatíţení postačí menší 

mnoţství kalu v systému dle vzorce pro látkové zatíţení:  

Bx = 
XV

L

AN

BSK

.

5                                                                                         (kgBSK5/kg.d) 

 

LBSK5...............přiváděné látkové zatíţení                                            (kgBSK5/d) 

 

VAN…………. objem aktivační nádrţe 

 

X……………..koncentrace sušiny aktivovaného kalu v AN                (kg/m
3
)              [22]. 

Provozní hodnoty koncentrace sušiny aktivovaného kalu se mohou teoreticky 

pohybovat  v rozmezí 2 - 5 kg/m
3
. 

Obecně platí, ţe nemá smysl udrţovat v systému zbytečně velké mnoţství kalu, 

neboť toto zhoršuje ekonomické parametry ČOV (např. zbytečná recirkulace, dodávka 

kyslíku). Naopak nedostatečné mnoţství kalu nezvládne poţadovaný čistící efekt. Dále 

platí, ţe aktivita kalu roste s teplotou vody. Obecně lze říci, ţe pro zvládnutí stejného 

mnoţství látkového zatíţení stačí v letním období menší mnoţství kalu v systému.  

Další důleţitá vazba je mezi koncentrací kalu a činností dosazovacích nádrţí - 

s niţší hodnotou X klesá mnoţství unikajících vloček kalu, znamená to vyšší účinnost 

čistícího procesu. 

2.7.2.4    Stáří kalu 

Druhým základním parametrem biologického stupně je stáří kalu. Stáří  kalu  

závisí na mnoţství  kalu  v systému a hodnotě mnoţství odebíraného přebytečného kalu ze 

systému dle vztahu:  

Stáří kalu  = 
PK

XVAN.
                                                                                   (d) 
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VAN ……… ..objem aktivační nádrţe = 201 m
3 

X……………koncentrace sušiny aktivovaného kalu v AN                  (kg/m
3
) 

PK…………..produkce kalu                                                                   (kg/d)                [22]. 

 

Ze vztahu je zřejmé, ţe stáří kalu lze ovlivňovat odběrem kalu ze systému. I zde 

platí, ţe při vyšších teplotách postačí menší stáří kalu. 

Z výše uvedeného je patrné, ţe jak  látkové  zatíţení kalu, tak stáří kalu, jsou 

závislé na koncentraci kalu v aktivaci (X). Koncentrace kalu je dána recirkulačním 

poměrem (Rc, %). Obecně platí, ţe při konstantní kvalitě kalu se se zvyšující se recirkulací 

zvyšuje koncentrace kalu v aktivaci. Rovněţ platí, ţe při konstantní recirkulaci kalu se 

hodnota koncentrace kalu mění v závislosti na kvalitě recirkulovaného kalu. Z toho 

jednoznačně vyplývá, ţe pro udrţení stanovené koncentrace kalu je nutno sledovat a znát 

kvalitu recirkulačního kalu a podle ní volit recirkulační poměr. 

2.7.2.5    Kalový index 

Základním parametrem kvality kalu je kalový index (KI). Kalový index 

charakterizuje schopnost kalu sedimentovat a zahušťovat se. Zvyšující se kalový index 

ukazuje na horší vlastnosti kalu. Z toho principu vyplývá, ţe při horší sedimentovatelnosti 

je pro udrţení poţadované koncentrace kalu nutno recirkulovat větší objem kalu. Kalový 

index je nutno pravidelně vyhodnocovat. U dobře pracující ČOV je hodnota  KI  do  100. 

U špatně fungujících můţe dosáhnout aţ 200 [22]. 

Pro stanovení recirkulačního poměru platí: 

RC = 
XX

X

rec 
 . 100                                                                   (%) 

kde 

Xrec = 

KI

až )2000(1000
                                                                                                  (kg/m

3
)                                                                                                                                                                                                      

 X……..koncentrace sušiny aktivovaného kalu                        (kg/m
3
)   

 Xrec…...koncentrace  sušiny recirkulovaného kalu                   (kg/m
3
) 

 KI…….kalový index                                                                 (ml/g)                            [22]. 
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Kalový index je definován jako objem v ml, který zaujímá 1 g sušiny po 

půlhodinové sedimentaci. 

KI = 
X

V30  

 

V30 …………objem kalu po 30 minutách sedimentace ve válci o objemu 1 litr 

 X……………počáteční koncentrace sušiny kalu v g/l                                                   [22]. 

 

Zkouška se provádí denně z aktivace při zapnutých dmychadlech. Měření 

kalového indexu ilustruje níţe uvedený obrázek č. 17.  

 

Obrázek č. 17:  Měření kalového indexu 

[Foto Z. Čada] 

 

 

 

 

 



Bc. Zdeněk Čada: Aplikace bakteriálního louţení při dekontaminaci kalů 

 

2012                                                                                                                                      36 

3.    PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1    Kontrola provozu 

3.1.1    Laboratorní kontrola 

Chemicko - analytické rozbory vody a kalu z čistírny odpadních vod Věznice 

Drahonice provádí smluvní partner věznice, společnost ALS Czech Republic, s.r.o., IČ: 274 

07 551, sídlem Praha 9, Vysočany, Na Harfě 336/9, PSČ 190 00.  

ALS Czech Republic, s.r.o. je moderní analytickou laboratoří akreditovanou ČIA 

podle ČSN EN ISO/IEC 17025, která na českém trhu zaujímá vedoucí pozici ve svém 

oboru. Poskytuje širokou škálu sluţeb v oblasti chemických, fyzikálních, radiochemických, 

mikrobiologických a toxikologických analýz. Prováděné analýzy zahrnují především oblast 

ţivotního prostředí, potravin, krmiv, olejů, maziv, paliv, farmacie a dalších průmyslových 

odvětví [23]. 

Základním posláním společnosti ALS je pomáhat klientům se kvalifikovaně a 

informovaně rozhodovat tím, ţe poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná 

laboratorní data. Společnost zaručuje spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetrţitý 

provoz, odbornou podporu a odběry vzorků. 

Kombinace vysoce kvalifikovaného týmu expertů s nejmodernějším přístrojovým 

vybavením a technickým zázemím společnosti ALS umoţňuje nacházet efektivní řešení 

pro rozsáhlé projekty a současně naplňovat náročné představy jejich klientů. Má bohaté 

zkušenosti ze spolupráce s partnery po celém světě a její projektová řešení vycházejí z 

podrobné znalosti místní legislativy a technických norem [23]. 

Akreditační certifikáty společnosti jsou uznávané v zemích EU, ale i v ostatních 

zemích, které jsou členy EA (Evropská spolupráce pro akreditaci) nebo ILAC 

(Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří) a rovněţ v zemích, které uzavřely s 

těmito institucemi dohody o vzájemné spolupráci v oblasti uznávání akreditací [23]. 

Finanční nezávislost a stabilita společnosti jí umoţňují pravidelně investovat do 

nového vybavení a komunikačních technologií, zlepšovat systém řízení jakosti, logistiku a 

zvyšovat kvalifikaci jejich pracovníků.  
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3.1.1.1    Analytický rozbor odpadní vody 

Společnost ALS provádí rozbory odpadní vody ČOV Věznice Drahonice čtyřikrát 

za rok. Níţe jsou, v tabulce č. 4, prezentovány výsledky chemického a fyzikálního rozboru 

směsného vzorku odpadní vody, který byl z ČOV Věznice Drahonice odebrán dne 14. 

prosince 2011. Výsledky rozboru odpadní vody byly zpracovány na základě Protokolu o 

provedené zkoušce, který je uveden v příloze č. 2. 

Porovnáním hodnot zjištěných na odtoku ČOV Věznice Drahonice 

s poţadovanými parametry na odtoku dle OŢP-VS-39/03-Bed – příloha č. 3 (parametry 

jsou uvedeny v Obecné části provozního řádu pro ČOV Věznice Drahonice, účinného od 

roku 2004), dojdeme k závěru, ţe hodnoty na odtoku splňují poţadované limity.  

Tabulka č. 4: Výsledky zkoušek rozboru směsného vzorku odpadní vody z ČOV Věznice 

Drahonice 

 

Parametr Jednotka 

Naměřené hodnoty 

ČOV 

nátok 

ČOV 

odtok 

ph - 6,56 6,40 

BSK5 mg/l 280,00 1,50 

CHSK-Cr mg/l 898,00 20,00 

Dusičnany mg/l <0,27 83,50 

Amoniakální dusík mg/l 55,00 0,262 

Celkový fosfor mg/l 9,28 7,32 

NL sušené (105 °C) mg/l 270,00 <5,00 

3.1.1.2    Analytický rozbor kalu 

Rozbor kalu z ČOV Věznice Drahonice je společností ALS prováděn jednou za 

rok. Níţe jsou, v tabulce č. 5, prezentovány výsledky analytického rozboru vzorku kalu 

odebraného z ČOV Věznice Drahonice dne 14. prosince 2011. Výsledky rozboru kalu byly 

zpracovány na základě Protokolu o provedené zkoušce, který je uveden v příloze č. 2. 

Porovnáním naměřených hodnot získaných rozborem kalu s vyhláškou                  

č. 294/2005., v platném znění, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu, v tabulce č. 10.1 (nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v 
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sušině odpadů) přílohy č. 1 (poţadavky na obsah škodlivin v odpadech vyuţívaných na 

povrchu terénu) je zjišťováno, ţe škodliviny v něm obsaţené nepřekračují přípustnou 

koncentraci.  

Tabulka č. 5 : Výsledky zkoušek rozboru vzorku kalu z ČOV Věznice Drahonice 

Parametr Jednotka Naměřená hodnota 

Sušina při 105 °C % 1,64 

AOX mg/kg suš.  292 

As mg/kg suš.  <0,50 

Cd mg/kg suš.  0,49 

Cr mg/kg suš.  11,50 

Cu mg/kg suš.  68,60 

Hg mg/kg suš.  0,348 

Mo mg/kg suš.  3,77 

Ni mg/kg suš.  12,40 

Pb mg/kg suš.  16,40 

PCB 28 mg/kg suš.  <0,02 

PCB 52 mg/kg suš.  <0,02 

PCB 101 mg/kg suš.  <0,02 

PCB 118 mg/kg suš.  <0,02 

PCB 138 mg/kg suš.  <0,02 

PCB 153 mg/kg suš.  <0,02 

PCB 180 mg/kg suš.  <0,02 

Suma 6 PCB mg/kg suš.  <0,02 

Suma 7 PCB mg/kg suš.  <0,02 

3.2    Laboratorní experiment 

3.2.1    Příprava biodegradačního přípravku 

Na níţe uvedených obrázcích č. 18 a 19 je zachycen odběr vzorků odebraných dne 

20. září 2011 z aktivační komory čistírny odpadních vod Věznice Drahonice, a to do 

kovového vědra. Odtud byl přelit do 5 litrové plastové nádoby, která byla řádně popsána a 

označena. Takto zajištěný vzorek byl následně převezen do laboratoře Institutu 

environmentálního inţenýrství, kde byl dále podroben biodegradaci.  
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     Obrázek č. 18:  Odběr vzorku                                      Obrázek č. 19: Odběr vzorku 

              z aktivační komory                                                       z aktivační komory  

                 [Foto Z. Čada]                                                              [Foto Z. Čada]                                                                  

       Biodegradační přípravek byl zajištěn správnou volbou kultivačního roztoku a 

čistých kultur potřebných mikroorganismů rodu Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. 

Výše uvedené kultury mikroorganismů byly dodány z České sbírky 

mikroorganismů působící u Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Zároveň byly poskytnuty základní instrukce k provedení jejich kultivace a opatření 

z hlediska bezpečnosti pro jejich pouţití. Kultivace mikroorganismů včetně přípravy 

kultivačních médií byla provedena školenými pracovníky - laboranty Institutu 

environmentálního inţenýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

K zajištění správné kultivace mikroorganismů jsou nutné nejen kultivační 

podmínky (teplo, dostatek kyslíku apod.) a pro manipulaci s nimi náleţitá laboratorní 

praxe, ale zároveň také vhodný nutriční - kultivační roztok (dále jen médium). 

Při kultivačních pracích byla pouţita tato média: tekuté médium M1 pro 

Pseudomonas putida, jehoţ sloţení je uvedeno v tabulce č. 6. a tekuté médium M96 pro 

Rhodococcus sp, které je uvedeno v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 6:  Kultivační roztok M1 pro Pseudomonas putida [7] 

 Sloučeniny Množství potřebné pro přípravu média 

 Beef extract Broth 10 g 

 Pepton 10 g 

 NaCl 5 g 

 Destilovaná voda 1000 ml 

 NaOH Mnoţství potřebné pro změnu pH z 6,5 na 7,2 
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  Tabulka č. 7:  Kultivační roztok M96 pro Rhodococcus sp. [7] 

 Sloučeniny Množství potřebné pro přípravu média 

 Na2HPO4 2,44 g 

 KH2PO4 1,52 g 

 (NH4)2SO4 0,50 g 

 MgSO4.7H2O 0,20 g 

 CaCl2.2H2O 0,05 g 

 Roztok stopových prvků 2 10,0 ml 

 Roztok vitaminů 2,5 ml 

 Destilovaná voda 1000 ml 

 pH faktor upraven na 6,9  

 Sterilizace v autoklávu 115 ºC po dobu 15 minut 

 Roztok stopových prvků 2  

 EDTA 0,5 g 

 FeSO4.7H2O 0,2 g 

 Roztok stopových prvků 1 100 ml 

 Destilovaná voda 900 ml 

 Roztok vitaminů  

 P-Aminobenzoat 1,0 mg 

 Biotin 0,2 mg 

 Nicotine acid 2,0 mg 

 Thiamin 1,0 mg 

 Ca-Panthothenate 0,5 mg 

 Pyridoxamin 5,0 mg 

 Cyanocobalamin 2,0 mg 

 Destilovaná voda 100 ml 

 Roztok stopových prvků 1  

 ZnSO4.7H2O 0,1 g 

 MnCl2.4H2O 0,03 g 

 H3BO4 0,3 g 

 CoCl2.6H2O 0,2 g 

 CuCl2.2H2O 0,01 g 

 NiCl2.6H2O 0,02 g 

 Na2MoO4 0,03 g 

 Destilovaná voda 1000 ml 

Faktor pH byl upraven v magnetické   míchačce   s magnetickým míchadlem a byl 

měřen pomocí digitálního pH metru. 
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3.2.2    Průběh laboratorního experimentu 

V jednotlivých „bioreaktorech“ bylo pro degradaci připraveno 250 g vzorku kalu, 

150 ml bakterií a 750 ml média. Celkem byly nachystány 4 vzorky. Jeden byl s čistou 

bakteriální kulturou Pseudomonas putida, druhý s bakteriemi Rhodococcus sp., do třetího 

byla připravena směs výše uvedených bakterií v poměru 1:1 a čtvrtý vzorek byl kontrolní. 

Vzorky byly umístěny do digestoře, viz obrázek č. 20 a bylo zajištěno jejich 

dostatečné provzdušňování pomocí akvarijních kompresorů, viz obrázek č. 21. Kontrolou 

bylo ověřeno, zda vzorek příliš nepění a nedochází k přerušování aerace. 

 

 

           

Obrázek č. 20: Průběh  

Obrázek č. 20: Průběh laboratorního                        Obrázek č. 21: Průběh laboratorního 

                    experimentu [7]                                                           experimentu [7] 

 

Takto připravené vzorky byly zajištěny hliníkovou fólií. Poté byly vzorky 

zfiltrovány, vysušeny a předány k analýzám. Laboratorní biodegradace probíhala 4 týdny, 

přičemţ po 10 dnech byla provedena kontrola její účinnosti. Analýzy byly provedeny 

pracovníky z Oddělení organické analýzy Centra nanotechnologií, vysokoškolského ústavu 

VŠB-TU Ostrava. Selekce jednotlivých kongenerů PCB ((28) 2,4,4'-trichlorbifenyl, 

(52) 2,2',5,5'-tetrachlor-1,1'-bifenyl, (101) 2,2',4,5,5'-pentachlor-1,1'-bifenyl, (118) 2,3',4,-

4',5-pentachlorbifenyl, (138)  2,2',3, 4,4',5'-hexachlorbifenyl, (153) 2,2',4,4',5,5'-hexachlor-

1,1'-bifenyl, (180) 2,2',3,4,4',5,5'hepta-chlorbifenyl)) a analytů PAU (acenaphtene, 

dibenzo(ah)anthracen, fluorene, phenanthrene, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)pyren, 

benzo(b)fuoranthen, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, fluoranthen, chrysen, 

indeno(l,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren) byla provedena podle tabulky č. 10.1 (nejvýše 

přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů) přílohy č. 1 (Poţadavky na obsah 
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škodlivin v sušině odpadů) vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění, o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu. 

PAU se dvěma benzenovými jádry jsou degradovány do deseti dnů, proto byl 

odběr vzorků proveden aţ po uplynutí této doby.  U PAU, které mají vyšší počet 

benzenových jader, můţe rozklad trvat aţ 5 měsíců, toto nebylo z technických důvodů 

moţné.  Likvidace zbytků vzorků byla provedena laboranty Institutu environmentálního 

inţenýrství.  

3.2.3    Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace PCB 

Princip stanovení PCB spočíval v izolaci analytů pomocí extrakce kapalina-pevná 

fáze. Extrakce byla provedena na zařízení Soxtec, které umoţňuje kromě extrakce i 

prekoncetraci vzorků. K extrakci byla pouţita směs aceton – hexan. Vlastní stanovení bylo 

provedeno pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí na plynovém 

chromatografu Agilent 7890 s hmotnostním detektorem Agilent 5975 Inert a 

autosamplerem CTC. Pro analýzu byla pouţita speciální kapilární kolona umoţňující 

separaci jednotlivých kongenerů PCB. Vyhodnocení bylo následně provedeno metodou 

externí kalibrace pomocí ovládacího softwaru.  Níţe jsou prezentovány výsledky 

biodegradace PCB. 

Provedeným experimentem bylo zjištěno hmotností zastoupení jednotlivých 

kongenerů PCB – v textu dále označovány jako „vstup“ (viz tabulka č. 8). Procentuální 

zastoupení jednotlivých kongenerů PCB jsem stanovil výpočtem z hmotností koncentrace 

jednotlivých kongenerů.  

Tabulka č. 8:  Hmotnostní koncentrace jednolivých kongenerů PCB  

PCB mg/kg sušiny 

28 0,030 

52 0,010 

101 0,015 

118 0,025 

138 0,054 

153 0,058 

180 0,049 
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Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PCB
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Obrázek č. 22: Procentuální zastoupení jednotlivých kongenerů PCB 

Mezi tři nejvíce zastoupené kongenery, jak ilustruje obrázek č. 22, patří kongener 

č. 153 s 24,2 %,  kongener č. 138 s 22,3 % a kongener č. 180 s 20,6 %. Tyto kongenery 

zaujímají dvě třetiny celkového procentuálního zastoupení. Nejméně je zastoupen kongener 

č. 52 se 4 % hmotnosti.  
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Obrázek č. 23: Procentuální účinnost odbourávání PCB pomocí bakteriální kultury 

Pseudomonas putida  
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Obrázek č. 23 znázorňuje účinnost degradace pomocí bakterií Pseudomonas putida. 

Nejvíce byly odbourány relativně vysoce chlorované kongenery, konkrétně kongener č. 153 

s účinností odbourání 71,9 %, kongener č. 138, který byl odbourán s účinností 69,7 % a 

kongener č. 180, který byl odbourán z 68 %. Účinnost u kongeneru č. 101 je nulová, a to jak 

u odbourávání po 10 dnech, tak i na výstupu, důsledkem jeho niţší koncentrace, neţ byla 

mez stanovitelnosti (0,005 mg/kg).  
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Obrázek č. 24: Procentuální účinnost odbourávání PCB pomocí bakteriální kultury 

Rhodococcus sp.   

Účinnost biodegradace pomocí bakterie Rhodococcus sp. byla paradoxně, 

v případě méně chlorovaných bifenylů, niţší neţ 20 %, coţ vyplývá z obrázku č. 24. 

Naopak u kongeneru č. 153 bylo dosaţeno více neţ 70 % odbourání a v případě kongenerů 

č. 138 a č. 180 bylo dosaţeno více neţ 60 % účinnosti biodegradace. Důvodem nulové 

účinnosti u kongeneru č. 101 (po 10 dnech i na výstupu) je opět niţší hodnota na vstupu, 

neţ byla mez stanovitelnosti. 
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Procentuální účinnost odbourávání jednotlivých PCB pomocí 

bakteriální směsi
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Obrázek č. 25: Procentuální účinnost odbourávání PCB pomocí bakteriální směsi   

Z obrázku č. 25 je patrné, ţe uţitím bakteriální směsi je dosahováno vyšší 

účinnosti, neţ je tomu v případě uţití samostatných bakterií. Nulová účinnost biodegradace 

v případě kongeneru č. 101 je odůvodněna jiţ výše.  
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Obrázek č. 26: Průběh odbourávání PCB pomocí bakteriální kultury Rhodococcus sp. 
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Obrázek č. 27: Průběh odbourávání PCB pomocí bakteriální kultury Pseudomonas 

putida 

 

Výše uvedené obrázky č. 26 a 27 zobrazují průběh odbourávání (změnu 

koncentrací) jednotlivých kongenerů PCB. Z celkového srovnání je patrné, ţe účinnější 

degradace bylo dosaţeno za pouţití bakteriální kultury Pseudomonas putida. K nejvyššímu 

sníţení koncentrace došlo u kongeneru č. 153, a to za pouţití bakterie Rhodococcus sp., 

kdy hodnota na vstupu byla 0,058 mg/kg sušiny a na výstupu činila 0,014 mg/kg sušiny. 

K nejniţšímu sníţení koncentrace došlo u kongeneru č. 52, a to za pouţití bakterie 

Rhodococcus sp., kdy hodnota na vstupu byla 0,010 mg/kg sušiny a na výstupu činila 

0,008 mg/kg sušiny.  

3.2.4    Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace PAU 

Princip stanovení PAU spočíval také v izolaci analytů pomocí extrakce kapalina-

pevná fáze. I zde byla extrakce provedena na zařízení Soxtec, které umoţňuje extrakci i 

prekoncetraci vzorků. K extrakci byl pouţit dichlormethan. Následně byla provedena 

změna rozpouštědla za acetonitril. Vlastní stanovení bylo provedeno pomocí kapalinové 

chromatografie s duální UV a FD detekcí na kapalinovém chromatografu Waters 

s detektorem diodového pole a fluorescenčním detektorem. Pro analýzu byla pouţita 

speciální kolona pro polyaromáty Waters PAH 2,1 x 250 mm. Závěry a vyhodnocení 

biodegradace PAU jsou prezentovány v následujícím textu.  
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Provedeným experimentem bylo zjištěno hmotností zastoupení jednotlivých 

analytů PAU – v textu dále označovány jako „vstup“ (viz tabulka č. 9). Procentuální 

zastoupení jednotlivých analytů PAU jsem stanovil výpočtem z hmotností koncentrace 

jednotlivých analytů.  

Tabulka č. 9:  Hmotnostní koncentrace jednolivých analytů PAU  

Analyty PAU mg/kg sušiny 

Naftalen 17,5 

Acenafthen 272,5 

Fluoren 101,25 

Fenantren 203,75 

Antracen 16,25 

Fluoranthen 128,75 

Pyren 47,5 

Benzo(a)anthracen 28,75 

Chrysen 53,75 

Benzo(b)fluoranthen 91,25 

Benzo(k)fluoranthen 52,5 

Benzo(a)pyren 128,75 

Benzo(g,h,i)perylen 61,25 

Dibenzo(a,h)anthracen 18,75 

Indeno(1,2,3,c,d)pyren 12,5 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých analytů PAU

7,30%

4,90% 21,80%

8,10%

1,30%
10,30%

3,80%

16,30%
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4,30%

10,30%

4,20%

1,40%1,00%
1,50%

Naftalen Acenafthen Fluoren Fenantren

Antracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren

Benzo(g,h,i)perylen Dibenzo(a,h)anthracen Indeno(1,2,3,c,d)pyren

 

Obrázek č. 28: Procentuální zastoupení jednotlivých analytů PAU 
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Procentuální účinnost odbourávání jednotlivých analytů PAU pomocí 

bakteriální kultury Pseudomonas putida 
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Obrázek č. 29: Procentuální účinnost odbourávání analytů PAU pomocí bakteriální 

kultury Pseudomonas putida  

Z obrázku č. 28, který zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých analytů PAU je 

patrné, ţe nejvyšší zastoupení mají se svými 21,8 % a 16,3 % analyty acenafthen a fenantren. 

Fluoranthen a benzo(a)pyren pak kaţdý dosahují 10 % obsahu. Zbylé analyty představují méně 

neţ 10 % podílu, přičemţ nejméně je zastoupen analyt indenol(1,2,3,c,d)pyren dosahující 

pouze 1 %.  

Na obrázku č. 29 je prezentována účinnost degradace analytů PAU pouţitím 

bakterií Pseudomonas putida. Nejvyšší degradační účinnosti bylo dosaţeno u analytu 

benzo(k)fluoranthen (86,3 %), který má pět benzenových jader. Nejniţší účinnosti (58,9 %) 

pak bylo dosaţeno u analytu  indeno(1,2,3,c,d)pyren. Benzo(g,h,i)perylen, který má nejvíce 

benzenových jader (šest) ze všech sledovaných analytů, byl zdegradován, oproti očekávání, 

ze 76,3 %, tedy bylo dosaţeno vyšší účinnosti, neţ u degradace fluorenu se dvěma a 

fluoranthenu se třemi benzenovými jádry. Nulová účinnost degradace anthracenu je 

důsledkem niţší výstupní hodnoty koncentrace, neţ byla mez stanovitelnosti (0,005 mg/kg). 

Nejniţší účinnosti odbourávání po 10 dnech bylo dosaţeno u analytu benzo(k)fluoranthenu, 

na výstupu byla účinnost naopak nejvyšší.  
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Procentuální účinnost odbourávání jednotlivých analytů PAU pomocí 
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Obrázek č. 30: Procentuální účinnost odbourávání analytů PAU pomocí bakteriální 

kultury Rhodococcus sp.  

Z obrázku č. 30 je patrné, ţe degradační účinnost bakteriální kultury Rhodococcus 

sp. je při odbourávání jednotlivých analytů PAU, vyjma antracenu, vysoká a přesahuje 

hranici 80 % účinnosti. Nejvyšší účinnosti je dosahováno u analytů s nejniţším počtem 

benzenových jader – naftalen, acenafthen a fluoren.   

Na níţe uvedeném grafu, obrázku č. 31, je vidět, ţe nejúčinněji byl zdegradován 

naftalen, a to téměř ze 100 %. S nejmenší účinností, okolo 21 %, byl pak odbourán 

indeno(1,2,3,c,d)pyren. Niţší výstupní hodnota koncentrace anthracenu neţ mez 

stanovitelnosti byla opět důvodem pro chybějící grafické zobrazení účinnosti. 

Z výše prezentovaných výsledků je patrné, ţe v daném případě byla účinnější 

degradace analytů PAU za uţití bakteriální kultury Rhodococcus sp. 
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Procentuální účinnost odbourávání jednotlivých analytů PAU pomocí 
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Obrázek č. 31: Procentuální účinnost odbourávání analytů PAU pomocí bakteriální 

směsi 
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Obrázek č. 32: Průběh odbourávání jednotlivých PAU pomocí bakteriální kultury 

Pseudomonas putida 
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Průběh odbourávání jednotlivých analytů PAU pomocí bakteriální kultury 
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Obrázek č. 33:  Průběh odbourávání jednotlivých analytů PAU pomocí bakteriální 

kultury Rhodococcus sp.   

V obrázcích č. 32 a 33 jsou zaznamenány změny koncentrací po 10 dnech a 4 

týdnech. V průběhu těchto období došlo u všech analytů PAU ke sníţení jejich 

koncentrace. U analytu acenafthen došlo v průběhu degradace k nevyššímu poklesu jeho 

koncentrace. Účinnější degradace bylo dosaţeno za pouţití bakteriální kultury 

Rhodococcus sp.  

3.2.5    Hodnocení zjištěných výsledků biodegradace NEL 

Také v tomto případě spočíval princip stanovení NEL v extrakci analytů pomocí 

extrakce kapalina-pevná fáze. Jako extrakční činidlo byla pouţita směs aceton – hexan, 

přičemţ extrakce byla provedena manuálně. K odstranění polárních látek bylo pouţito 

čištění na sloupci silikagelu. Vlastní stanovení bylo provedeno pomocí plynové 

chromatografie s plamenoionizační detekcí na plynovém chromatografu Agilent 6890 a 

autosamplerem. K analýze byla pouţita obvyklá kapilární kolona typu HP-5. Pro kalibraci 

byl poté pouţit standard připravený z nafty a oleje bez přítomnosti aditiv.   
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Analýzou na vstupu bylo zjištěno celkové mnoţství nepolárních extrahovatelných 

látek (C10 – C40), které činí 5825 mg/kg.  
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Obrázek č. 34: Procentuální účinnost odbourávání NEL pomocí bakteriální kultury 

Pseudomonas putida 
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Obrázek č. 35: Procentuální účinnost odbourávání NEL pomocí bakteriální kultury 

Rhodococcus sp.  



Bc. Zdeněk Čada: Aplikace bakteriálního louţení při dekontaminaci kalů 

 

2012                                                                                                                                      53 

Porovnání účinnosti odbourávání NEL pomocí bakteriálních kultur 
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Obrázek č. 36:  Porovnání účinnosti odbourávání NEL pomocí bakteriálních kultur po 4 

týdnech 

Z grafu, obrázku č. 35, je patrno, ţe NEL se pomocí bakteriální kultury 

Pseudomonas putida odbouralo po 10 dnech 55,1 %, coţ je mnohem více neţ za pouţití 

bakteriální kultury Rhodococcus sp., kdy bylo odbouráno pouze 15 %. Po 4 týdnech byla 

účinnost degradace pomocí bakterií Pseudomonas putida 64,2 % a v případě uţití bakterií 

Rhodococcus sp. bylo dosaţeno 71,3% účinnosti (poměrně vysoká procentuální účinnost). 

Tento obrázek č. 36 porovnává účinnost při odbourávání NEL pomocí 

bakteriálních kultur Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. Lepších výsledků bylo 

dosaţeno bakterií Rhodococcus sp.  
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Obrázek č. 37:  Průběh odbourávání NEL pomocí bakteriálních kultur Rhodococcus sp. 

a Pseudomonas putida 

Výše uvedený obrázek č. 37 znázorňuje značný pokles koncentrací NEL během 

laboratorního experimentu. Konečná koncentrace je niţší neţ koncentrace po 10 dnech a 

tento výsledek je platný pro obě dvě pouţívané bakterie, znamená to, ţe s prodluţující se 

dobou, po kterou degradace probíhá, klesá celková koncentrace NEL.  
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4.    DISKUZE 

V této kapitole shrnu výsledky zjištěné na základě provedeného laboratorního 

experimentu.  
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Obrázek č. 38:  Procentuální účinnost odbourávání PCB pomocí bakteriálních kultur 

Rhodococcus sp. a Pseudomonas putida 

Z uvedených hodnot na obrázku č. 38 jsem dospěl k závěru, ţe biodegradaci 

PCB je moţno provést jak za pomoci bakterie Rhodococcus sp., tak za pomoci bakterie 

Pseudomonas putida. Při pouţití bakterie Rhodococcus sp. bylo po 4 týdnech odbouráno 

39,60 % PCB a při pouţití bakterie Pseudomonas putida bylo odbouráno 51,60 % PCB. 

Po 4 týdnech biodegradace byla hmotnostní koncentrace PCB 0,11 mg/kg (při pouţití 

bakteriální kultury Rhodococcus sp.) a 0,10 mg/kg (při pouţití bakteriální kultury 

Pseudomonas putida). Porovnáním zjištěných výsledků s tabulkou č. 10.1 (nejvýše 

přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů) příloha č. 1 (poţadavky na obsah 

škodlivin v odpadech vyuţívaných na povrchu terénu) vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném 

znění, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, 

jsem dospěl k závěru, ţe byly splněny podmínky limitní koncentrace.  
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Obrázek č. 39: Procentuální účinnost biodegradace PAU pomocí                                    

bakteriálních kultur Rhodococcus sp. a Pseudomonas putida 

Vyšší účinnosti biodegradace bylo dosaţeno za pouţití bakterie Rhodococcus sp., 

jak je patrno z grafu na obrázku č. 39. V tomto případě byla účinnost procesu 89,96 %. 

Původní koncentrace PAU byla 1235 mg/kg sušiny. Na výstupu hmotnostní koncentrace 

klesla na 123,95 mg/kg sušiny. Při pouţití bakterie Pseudomonas putida byla účinnost 

biodegradace 76,61 % a koncentrace PAU po biodegradaci klesla na 288,88 mg/kg 

sušiny. Porovnáním zjištěných výsledků s tabulkou č. 10.1 (nejvýše přípustné koncentrace 

škodlivin v sušině odpadů) příloha č. 1 (poţadavky na obsah škodlivin v odpadech 

vyuţívaných na povrchu terénu) vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění, o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu, jsem dospěl k závěru, ţe 

jsou stanovené limity stále překročeny. Dle tabulky č. 10.1 přílohy č. 1 je limitní 

koncentrace PAU 6 mg/kg sušiny. Znamená to, ţe při pouţití bakterie Rhodococcus sp. je 

stanovený limit téměř 21krát vyšší a při pouţití bakterie Pseudomonas putida je stanovený 

limit téměř 52krát vyšší. Pro pouţití procesu biodegradace je nezbytné provést 

dlouhodobější měření, která by probíhala souběţně (sníţí se počet analytických chyb 

apod.).  
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Obrázek č. 40: Procentuální účinnost odbourávání NEL pomocí bakteriálních kultur 

Rhodococcus sp. a Pseudomonas putida 

Obrázek č. 40 porovnává biodegradaci NEL pomocí bakteriálních kultur 

Rhodococcus sp. a Pseudomonas putida. Vyšší účinnost biodegradace byla dosaţena 

pomocí bakteriálního kmene Rhodococcus sp., kdy bylo dosaţeno 71,30 % účinnosti. 

Biodegrace s bakteriálním rodem Pseudomonas putida měla účinnost 64,20 %. Z časového 

hlediska byla účinnější bakteriální kultura Pseudomonas putida, kdy jiţ v průběhu prvních 

10 dní dekontaminace se sníţila koncentrace NEL o 55,10 %, přičemţ u bakteriální kultury 

Rhodococcus sp. bylo v průběhu prvních 10 dní dekontaminace dosaţeno pouze 15% 

účinnosti.  
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5.    ZÁVĚR 

Laboratorní zkouškou byla ověřena moţnost bakteriálního louţení při 

dekontaminaci kalu z ČOV Věznice Drahonice. Vstupní analýza potvrdila, ţe se jedná o 

poměrně znečištěný kal, kdy jednotlivé hodnoty sledovaných látek v sedimentu 

několikanásobně překročily povolenu koncentraci pro jejich uloţení na povrchu terénu. 

Výsledky laboratorní zkoušky potvrdily, ţe bakteriální kultury Rhodococcus sp. a 

Pseudomonas putida mají při dekontaminaci kalu své postavení, neboť se louţením 

podařilo v poměrně krátkém čase odstranit „více či méně“ polutantů.  

V případě PCB se bakteriálním louţením podařilo dosáhnout výsledků, které 

splňují stanovený limit. Avšak v případě PAU a NEL, přestoţe se bakteriálním louţením 

podařilo odstranit velkou část škodlivin, nebylo dosaţeno hodnot, které by splňovaly 

poţadované limity. Domnívám se, ţe při laboratorním experimentu, neprobíhala 

bakteriální degradace v dostatečně dlouhém čase. V případě takto dekontaminovaného kalu 

by nebylo moţné jeho vyuţití ke kompostování. 

Kal získaný z ČOV Věznice Drahonice, po procesu dekontaminace, splňuje 

stanovené limity a je ke kompostování vyuţit. Je namístě uvést, ţe tento kal je podroben 

bakteriálnímu louţení v mnohonásobně delším procesu, neţ tomu bylo v případě našeho 

laboratorního experimentu a tak je moţné odbourat i polutanty s více benzenovými jádry. 
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Příloha č. 1: Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., v platném znění,  poţadavky na      

                     obsah škodlivin v odpadech vyuţívaných na povrchu terénu 

Tabulka č. 10. 1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů 

Ukazatel Jednotka 
Limitní 

hodnota 

Kovy   

As mg/kg sušiny 10 

Cd mg/kg sušiny 1 

Cr celk. mg/kg sušiny 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 

Ni mg/kg sušiny 80 

Pb mg/kg sušiny 100 

V mg/kg sušiny 180 

Monocyklické aromatické 

uhlovodíky(nehalogenované) 

  

BTEX mg/kg sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky   

PAU mg/kg sušiny 6 

Chlorované alifatické uhlovodíky   

EOX mg/kg sušiny 1 

Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované)   

Uhlovodíky  C10 – C40 mg/kg sušiny 300 

Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)   

PCB mg/kg sušiny 0,2 

Poznámka k tabulce č. 10.1.: 

Referenční analytické metody pro stanovení jednotlivých ukazatelů jsou stanoveny 

v příloze č. 12 . 

Použité zkratky 

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,   

benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, 

fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu,  naftalenu a pyrenu) 

EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny 

PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
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Příloha č. 2: Protokol o zkoušce (stránka 1/3) 
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Protokol o zkoušce (stránka 2/3) 
 

 
 



 

 

2012                                                                                                                                      70 

Protokol o zkoušce (stránka 3/3) 
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Příloha č. 3: Parametry na odtoku dle OŢP-VS-39/03-Bed ze dne 06.08.2003 

 
 


