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Anotace 

V diplomové práci je posuzován vliv polutantů na  respirační inhibici mikroorganismů 

přítomných v aktivačním kalu. Testován byl kal ze dvou čistíren odpadních vod 

společnosti OVAK, a.s. Aktivační kal z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava 

Přívoz je ovlivněn přítokem průmyslových odpadních vod, na  Čistírnu odpadních vod 

Heřmanice II jsou přiváděny pouze komunální odpadní vody. K měření byl využit 

respirometr Strathtox firmy Strathkelvin Instruments Ltd. U obou kalů byl sledován 

vliv přídavku různé koncentrace Cd, Cu, Cr, Ni a organických polutantů (fenol, 

tenzidy) na respirační inhibici.  Třicetiprocentní inhibice aktivovaného kalu z ÚČOV 

byl prokázána pro koncentraci Cr (5 mg/l), Cu (180 mg/l), Cd (245 mg/l) a Ni (382 

mg/l). Kal z ČOV Heřmanice vykazoval 30 % inhibici při nižších koncentracích: Ni 

(110 mg/l), Cd (123 mg/l), Cu (140 mg/l), výjimkou bylo Cr, kde byla stanovena 

hodnota 30 % inhibice vyšší (35 mg/l). Respirační inhibice způsobená těžkými kovy 

se projevuje až v řádech mg/l, což je koncentrace, která se nevyskytuje v odpadních 

vodách přitékajících na čistírny. Měřením respirační inhibice byla prokázána rozdílná 

citlivost mikroorganismů v aktivovaném kalu, aktivovaný kal z ÚČOV Ostrava je 

méně citlivý ke zvýšeným koncentracím polutantů. Nejzřetelnější rozdíl je patrný pro 

fenol - aktivační kal ČOV Heřmanice II vykazoval respirační inhibici u 1000x menší 

dávky než aktivační kal z ÚČOV Ostrava, kde jsou přiváděny fenol-čpavkové vody 

z koksoven.  

Klíčová slova: aktivační kal, respirační inhibice, Strathtox, těžké kovy, fenol, tenzidy 

Summary 

This thesis solves the influence of pollutants on respiration inhibition of 

microorganisms in activated sludge. The influence was tested on two kinds of 

activated sludge from waste water treatment plants of company OVAK, a.s. Activated 

sludge from WWTP Ostrava Přívoz is influenced by industrial waste water inflow, 

WWTP Heřmanice II treats municipal waste water only. Respiration inhibition was 

measured by means of Strathox unit (Strathkelvin Instruments Ltd.). Research was 

focused on monitoring of influence of different concentrations of Cd, Cu, Cr, Ni and 

organic pollutants (phenol, surfactants) on respiration inhibition. Thirty percent 

inhibition was established for concentration of Cr (5 mg/l), Cu (180 mg/l), Cd (245 

mg/l) and Ni (382 mg/l) in activated sludge from WWTP Ostrava Přívoz. For activated 



sludge from WWTP Heřmanice II the inhibiting concentration were lower in 

comparison with WWTP Ostrava-Přívoz: Ni (110 mg/l), Cd (123 mg/l), Cu (140 mg/l) 

except for Cr, where was the thirty percent inhibition higher (35 mg/l). Respiration 

inhibition caused by heavy metals starts up in range of several mg/l units, which is 

concentration too high compared with those metals in inflows to WWTPs. It was 

proved in this thesis that microorganisms in activated sludge have different sensitivity 

determined by measuring the respiration inhibition. Activated sludge from WWTP 

Ostrava Přívoz is less sensitive for higher concentrations of pollutants. The most 

obvious difference is for phenol – activated sludge from WWTP Heřmanice II 

indicated the respiration inhibition for 1000 times less concentration then activated 

sludge from WWTP Ostrava Přívoz, which is influenced by phenol – ammonia  waste 

water inflow.  

Keywords: activated sludge, respiration inhibition, Strathtox, heavy metals, phenol, 

surfactants 
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1 Úvod a cíl práce 

 

Diplomová práce se zabývá respirační inhibicí mikroorganismů v aktivačním kalu 

vlivem různých organických a anorganických polutantů. Metoda byla ověřována na 

aktivačním kalu z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava Přívoz a na aktivačním 

kalu z Čistírny odpadních vod Heřmanice II. 

 

Respirace (biologická oxidace) je nejdůležitějším metabolickým dějem buněk 

mikroorganismů v aktivačním kalu, kterým aerobní i některé anaerobní organismy 

získávají energii potřebnou k průběhu svých životních pochodů. Účelem měření 

respirační inhibice je poskytnout všeobecný přehled o látkách, které ovlivňují chod 

aerobních čistíren odpadních vod s aktivačním procesem. Toto měření má pomoci 

nalézt odpovídající koncentrace testovaných látek, které nemají inhibiční účinky na 

mikrobiální společenstva v aktivačním kalu. Měření respirační inhibice se používá 

ke sledování toxicity přítoků na vstupu do čistíren odpadních vod. Měřením se 

testuje respirační inhibice uhlíkatých bakterií zapojených v degradaci biologicky 

rozložitelných organických látek. 

 

Měření respirační inhibice, v rámci této diplomové práce byla prováděna 

respirometrem Strathtox firmy Strathkelvin Instruments. Metodiku pro měření 

respirační inhibice lze nalézt v dokumentu ČSN EN ISO 8192 a v přístrojové 

dokumentaci k přístroji Strathtox firmy Strathkelvin Instruments. Měření vlivu 

vybraných organických a anorganických polutantů byla prováděna na aktivačním 

kalu z ÚČOV Ostrava Přívoz. Stejná měření byla provedena i na aktivačním kalu 

z ČOV Heřmanice II a výsledky byly porovnány. Jako názorný příklad jsou 

v praktické části uvedeny výsledky měření činidel firmy BRENNTAG, které se na 

ÚČOV Ostrava používají jako náhrada metanolu k optimalizaci poměru C/N 

v aktivaci. 

  

Cílem této diplomové práce bylo změření respirační inhibice mikroorganismů 

v aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava Přívoz a zjištění inhibičního vlivu vybraných 

organických a anorganických polutantů. 
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2 Technologie ÚČOV Ostrava 

2.1 Charakteristika Ostravy 

Město Ostrava má k 1.1.2012 evidovaných 306 128 trvalých obyvatel a obce 

správního obvodu statutárního města Ostrava dalších 30 414 obyvatel. Stupněm 

koncentrace obyvatelstva se Ostrava řadí v rámci ČR k nejhustěji zalidněným 

velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým pro Ostravu je 

zejména báňský (OKK Koksovny, a.s.), hutní a strojírenský (EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL a.s.; VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.; Arcelor Mittal Ostrava a.s.) 

, chemický (kyslíkárna a výroba acetylénu LINDE VÍTKOVICE a.s.; BorsodChem 

MCHZ, s.r.o.; úprava kovů – galvanické pokovování zinkem GALVAN CZ s.r.o.), 

energetický (Dalkia Česká Republika, a.s. – teplárna Ostrava – Přívoz) a 

potravinářský průmysl (masokombinát – Průmyslový areál Martinov, s.r.o.; 

Pivovar Ostravar; Moravské vinařské závody s.r.o.). Přes silný útlum těžkého 

průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž 

ovlivňována starou ekologickou zátěží (GEOSAN Group a.s.) a velkoprádelnami 

(RENATEX CZ, a.s.)  (OVAK 2011). 

2.1.1 Odkanalizování města 

Poměrně členitý terén neumožňuje gravitační plošné odkanalizování celého území 

jedním stokovým systémem. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími 

přítoky jsou Opava, Porubka a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území 

města nachází desítky drobných vodních toků (OVAK 2011). 

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých sídlišť budovaných od 70. let. Z hlediska 

odkanalizování je na území města vytvořeno několik samostatných kanalizačních 

systémů s čištěním odpadních vod na některé z ČOV nebo s odváděním 

odpadních vod přímo do recipientu některou z výustí (OVAK 2011).  

 

Čištění většiny produkovaných odpadních vod je zajišťováno mechanicko – 

biologickou rozšířenou ÚČOV Přívoz, na kterou jsou přiváděny odpadní vody od 

obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města, 

Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, 

Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, 
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Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova, 

Klimkovic, Polanky, Nové Bělé, Staré Bělé, Proskovic, Vřesiny a Staré Vsi nad 

Ondřejnicí (OVAK 2011). 

 

Okrajové obvody města Ostravy, jako jsou třeba Michálkovice nebo Heřmanice 

jsou pak odkanalizovány na některé z dalších ČOV ve správě OVAK a.s. Těmito 

jsou ČOV Heřmanice I, Heřmanice II a ČOV Michálkovice.  

 

Všechny čistírny odpadních vod na stokové síti pro veřejnou potřebu jsou 

mechanicko – biologické. ÚČOV je navíc vybavena kalovým hospodářstvím 

s anaerobní stabilizací čistírenských kalů. Kaly vyprodukované na ostatních ČOV 

jsou dováženy na ÚČOV Ostrava nebo vypouštěny na některých stanovených 

stáčecích místech na síti. Všechny čistírny, kromě ČOV Vítkovice jsou před 

vtokem odpadních vod vybaveny odlehčovacími komorami (OVAK 2011).  

2.2 Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava – Přívoz 

 

Ústřední čistírna odpadních vod  byla uvedena do zkušebního provozu v roce 

1996. Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění 

splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a 

předřazenou denitrifikací. Přebytečný a primární kal je anaerobně stabilizován a 

odvodňován na odstředivce. Kapacitně je ÚČOV schopna čistit vodu pro 638 000 

EO. ÚČOV čistí odpadní městské vody, vody z potravinářského průmyslu, 

koncentrované fenol-čpavkové vody z koksovny Svoboda (OKK Koksovny, a.s.) a 

koksovny Arcelor Mittal Ostrava, a.s.). Dočišťování fenol-čpavkových vod 

z chemických závodů BorsodChem MCHZ, s.r.o. Malá část odpadních vod je 

dovážena cisternami (Praus 2003). 
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1. ČS odpadních vod na sběrači A 13. Budova kalového hospodářství 

2. Vstupní šneková ČS na sběrači D 14. Vyhnívací nádrže 

3. Jemné česle s přívodním žlabem 15. Uskladňovací nádrž kalu 

4. Provzdušňované lapáky písku 16. Zahušťovací nádrže vyhnilého kalu 

5. Usazovací nádrže 17. Plynojem 

6. ČS mechanicky předčištěných vod 18. Energetické využití kalového plynu 

7. ČS surového kalu 19. Odvodňovací stanice kalu 

8. Trafostanice 20. Krytá skládka odvodněného kalu 

9. Aktivační nádrže 21. Garáže 

10. Dmýchárna 22. Sklad a dílny 

11. Dosazovací nádrže 23. Provozní budova 

12. ČS vráceného kalu  

  

Obr.1: Schéma ÚČOV Ostrava (Praus 2003) 

2.2.1 Technologie čištění odpadních vod na ÚČOV Ostrava 

Technologie čištění je založena na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a 

předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na 

odstředivkách a s automatickým systémem řízení technologických procesů. 

Odpadní voda přitéká  jednotnou kanalizační sítí sběrači A a D přes odlehčovací 

komory k čerpacím stanicím. Následuje hrubé předčištění, mechanické čištění a 

dále biologické čištění. 
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Biologické čištění 

Biologickou linku tvoří aktivační nádrže a dosazovací nádrže s čerpacími 

stanicemi vratného kalu.  

Odpadní vody se po primární sedimentaci v usazovacích nádržích čerpají do 

rozdělovacího žlabu před aktivační nádrží. Do tohoto žlabu je také zaústěn výtlak 

šnekových čerpadel vraceného kalu. Rozdělovací žlab je promícháván míchadly. 

Aktivační směs ze žlabu natéká do tří paralelních koridorů aktivační nádrže. Každý 

koridor tvoří čtyři sériově propojené sekce, z nichž první tvoří denitrifikaci, která je 

míchána vrtulovým míchadlem. Následující sekce je příčně rozdělena na menší 

část denitrifikační, opět promíchávanou ponorným míchadlem a následující 

nitrifikační část provzdušňovanou jemnobublinnou aerací systémem. Následující 

dvě další sekce jsou rovněž provzdušňovány jemnobublinnou aerací. Aktivační 

směs z koncových sekcí aktivace přepadá do sběrného odtokového žlabu, na 

který je napojen „krátký žlab“, který se dále rozšiřuje do „dvojitého žlabu“, který 

tvoří dva paralelní koridory, z nichž každý rozvádí aktivační směs do poloviny 

z celkového počtu 10ti kruhových mechanicky stíraných dosazovacích nádrží 

průměru 40 m a hloubce 3,9 m. Tento žlab se míchá středně bublinou aerací. Před 

dosazovací nádrže se dávkuje Prefloc (40% roztok síranu železnatého) 

(Škrobánková 2005).  

 

Tab.1:  Přítok na ÚČOV Ostrava dle projektu (OVAK 2011) 

Ukazatel Jednotka Rok 1995 Rok 2030 

Q24 m3.d-1 226942 254666 

Maximální přítok Qmax m3.h-1 11520 12960 

Qdéšť m3.s-1 8 8 

Qmax m3.s-1 3.2 3.6 

Qmin m3.s-1 1.97 2.21 

BSK5 při Q24 – denní přítok kg.d-1 43659 47975 

BSK5 při Qmax – denní přítok kg.d-1  53263 58530 

BSK5 při Qdéšť – denní přítok kg.d-1 120960 120960 

 

Tab.2: Přítok do aktivace (OVAK 2011) 

Ukazatel Jednotka Rok 1995 Rok 2030 

Q24 m3.d-1 167 611 184 372 

Qmax m3.d-1 8 520 9 372 

Qmin m3.d-1 5 238 5 762 
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2.3 Hydrochemie vod přitékajících na ÚČOV 

 

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud 

mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu bez 

ohledu na jejich jakost.  

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody z domácností, 

hygienických zařízení, objektů společného stravování, ubytování, apod. Městské 

odpadní vody jsou směsí splaškových a průmyslových odpadních vod, popř. vody 

dešťové a jiných vod odváděných veřejnou kanalizací. Průmyslové odpadní 

vody jsou vody použité a znečištěné při výrobním procesu (včetně vod 

chladících), které jsou ze závodu vypouštěny a pro daný proces již nejsou 

použitelné. Řadí se mezi ně i vody ze zemědělství (Pitter 2009). 

ÚČOV Ostrava Přívoz čistí městské odpadní vody, charakteristika čistírny je blíže 

popsána v kapitole 1.2. 

 

Údaje o množství, jakosti a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do 

recipientů v roce 2010 je uvedeno v Tab. 3. 

 

Tab. 3:  Údaje o množství, jakosti a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientů 

v roce 2010 na ÚČOV Ostrava (OVAK 2011) 

Ukazatel Jednotka Původce znečištění Přítok na 

ČOV 

Odtok z 

ČOV obyvatelstvo průmysl 

Q 

m3.r-1 10 729 243 6 130 914 40 512 640 37 579 330 

m3.d-1  29 395 16 797 110 994 102 957 

l.s-1 340 194  1 285 1 192 

BSK5 

t.r-1 5 869 775 6 644 124 

kg.d-1 16 079 2124 18 203 340 

mg.l-1 547 126 164 3,3 

NL 

t.r-1 5 380 4424 9 804 241 

kg.d-1 14 740 12 120 26 860 660 

mg.l-1 501 721 242 6,4 
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Hydrochemické ukazatele odpadních vod přitékajících jednotnou kanalizací na 

ÚČOV Ostrava – Přívoz jsou uvedeny v následující Tab 4. Vzorky vod byly 

odebírány zaměstnanci OVAK, a.s. z kanalizace na místech Sběrač A a Sběrač D 

před ÚČOV Ostrava – Přívoz, vždy ve všední den, jeden odběr každý měsíc po 

celý rok 2011 (12 vzorků) a byly analyzovány v akreditovaných laboratořích 

OVAK, a.s.  

 

Tab. 4: Průměrné hodnoty hydrochemických ukazatelů odpadních vod, přitékajících na ÚČOV 

Ostrava – Přívoz jednotnou kanalizací 

Ukazatel Jednotka Sběrač A Sběrač D 

Průměr  Min. Max. Průměr  Min. Max. 

As μg/l 2,91 0,30 6,00 2,17 0,30 9,60 

Cr μg/l 19,05 10,70 29,30 46,15 5,90 375,60 

Cd μg/l 0,76 0,20 1,94 0,98 0,19 4,72 

Cu μg/l 42,73 13,00 65,00 40,36 16,00 58,00 

Ni μg/l 28,36 5,00 86,00 33,91 5,00 115,00 

Pb μg/l 17,73 5,00 33,00 15,36 5,00 33,00 

Hg μg/l 0,28 0,20 0,80 0,25 0,20 0,50 

Zn μg/l 271,82 50,00 500,00 304,55 130,00 820,00 

Mn μg/l 719,18 451,00 1510,00 453,91 143,00 760,00 

Fe μg/l 6440,91 3010,0 15400,00 6020,00 1040,0 21900,0 

Ca  mg/l 93,05 65,11 141,70 80,79 50,46 111,46 

Mg mg/l 37,51 16,71 81,07 37,43 22,70 56,99 

Na mg/l 176,69 109,17 279,68 147,32 79,75 216,87 

K mg/l 18,90 12,83 32,14 20,05 12,88 33,66 

Cl- mg/l 171,58 123,71 334,10 165,95 85,89 240,86 

SO4
2- mg/l 196,09 128,30 229,57 152,46 88,75 195,75 

NO2
- mg/l 0,06 0,01 0,31 0,02 0,01 0,03 

NO3
- mg/l 0,87 0,23 2,99 0,62 0,25 0,72 

NH4
+ mg/l 47,88 23,71 67,92 50,89 31,55 70,96 

PO4
3- mg/l 4,83 1,81 12,29 7,24 0,73 17,52 

RL 

105°C 
mg/l 854,22 536,60 1263,30 842,40 640,00 1060,00 

RL 

550°C 
mg/l 666,33 276,60 963,30 648,15 430,00 800,00 

NL mg/l 348,73 112,00 572,00 301,27 166,00 408,00 

KNK4,5 mmol/l 7,11 5,35 8,47 6,64 5,26 8,01 

CHSKCr mg/l 383,89 83,60 716,00 468,25 186,00 716,00 

BSK5 mg/l 189,73 74,00 270,00 232,45 150,00 334,00 

pH  7,51 7,27 7,74 7,53 7,19 7,83 
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kondukti

-vita 
mS/cm 1628,00 

1373,0

0 
2240,00 1504,09 

1191,0

0 
1897,00 

 

Na obrázcích 2, 3, 4, 5  jsou znázorněny koncentrace vybraných kovů, kterým se 

věnuji z hlediska jejich vlivu na respirační inhibici aktivačního kalu s vyznačenými 

koncentračními limity dle platného kanalizačního řádu OVAK, a.s., pokud došlo 

k jejich překročení. 

 

 

Obr. 2: Porovnání koncentrací chromu v kanalizační síti na sběrači A a sběrači D před ÚČOV 

Ostrava 
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Obr. 3: Porovnání koncentrací kadmia v kanalizační síti na sběrači A a sběrači D před ÚČOV 

Ostrava 

 

 

Obr. 4: Porovnání koncentrací mědi v kanalizační síti na sběrači A a sběrači D před ÚČOV 

Ostrava 
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Obr. 5: Porovnání koncentrací niklu v kanalizační síti na sběrači A a sběrači D před ÚČOV Ostrava 

 

Jak je patrné z obrázků 2 a 5 u sledovaných koncentrací pro chrom a nikl došlo 

k překročení povolených limitů (300 µg/l pro chrom a 100 µg/l pro nikl), vždy u 

odběru ze sběrače D. Nikl ve sběrači D se objevuje nárazově, v závislosti na jeho 

použití jako katalyzátoru v BorsodChem MCHZ. U niklu (obr. 5) došlo k výraznější 

odchylce od průměru ještě jednou, ve sběrači A, ale k překročení povoleného 

koncentračního limitu již nedošlo. Na obr. 3 lze u kadmia také sledovat odchylku 

od průměru ve sběrači D, povolené koncentrační limity pro kadmium jsou ale 

mnohonásobně vyšší než naměřené hodnoty. U mědi (obr. 4) nejsou patrné žádné 

významné odchylky od průměru, povolené koncentrační limity nebyly překročeny. 

3 Aktivační proces 

3.1 Historie 

Aktivační proces byl vymyšlen a rozvinut v roce 1914. Vyvinul se z americké 

myšlenky, kterou Dr Gilbert Fowler aplikoval na Manchester-Davey Hulme 

treatment plant. Spolu s Edwardem Ardernem a Williamem Lockettem zavedli 

technologii, která vedla k vývoji aktivačního procesu. Jejich nápad byl jednoduchý, 
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znovu ji používali k inokulaci nečištěné odpadní vody. Do té doby bylo zvykem 

tento kal odstranit a začít znovu (Seviour 2010). 

První čistírna odpadních vod s aktivačním procesem na světě byla postavena ve 

městě Worcester ve střední Anglii. Během 100 let od první aktivační čistírny 

odpadních vod se tento proces vyvinul a prodělal mnoho změn, které vedly ke 

zlepšení účinnosti a mnohem větší flexibilitě (Seviour 2010). 

3.2 Aktivační proces 

Čištění odpadních vod pomocí aktivačního procesu představuje pravděpodobně 

největší biotechnologické odvětví na světě, i přesto, že se tento proces liší od 

konvenčních biotechnologických metod, kde jsou vyžadovány čisté kultury a 

kontrolovaná aerobní fermentace (Seviour 2010). 

 

Celosvětově se městské odpadní vody čistí hlavně biologickým procesem za 

pomocí aktivačního kalu. Jsou vyvíjeny nové technologie, jako biofilmové reaktory, 

membránové reaktory atd., ale všechny tyto technologie v základu vycházejí 

z aktivačního procesu (Nielsen 2009).  

 

Při biologickém čištění odpadních vod v aerobních podmínkách se uplatňují 

biochemické procesy, podmíněné činností aerobních mikroorganismů, které 

rozkládají organické látky obsažené ve vodě oxidačními procesy za přítomnosti 

molekulárního kyslíku viz. Obr. 6 (Hagman 2007) (Dalzell 2002). 

 

Obr. 6: Schematické zobrazení mikrobiálního rozkladu organické hmoty (Davies 2005) 

 

Aerobní mikroorganismy rozkládají organické látky působením svých enzymů 

oxidačními procesy, přičemž využívají k této oxidaci molekulární kyslík (exogenní 
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metabolismus). Konečnými produkty tohoto složitého procesu s řadou dílčích 

mezistupňů a meziproduktů jsou CO2, H2O a ze substrátu obsahujícího dusík 

zpravidla amoniak. Poněvadž výslednými produkty rozkladu jsou anorganické 

látky, jedná se v podstatě o mineralizaci organické hmoty. Rozkladným procesem 

získávají mikroorganismy energii, nezbytnou ke stavbě jejich buněčné hmoty, 

včetně zásobních látek. K této syntéze potřebují mikroorganismy také biogenní 

prvky, které získávají z vnějšího prostředí, mimo jiné i z rozložených organických 

látek. Z makrobiogenních prvků (potřebných v relativně velkém množství) C, H, O, 

N, P, S aj. bývá při čištění průmyslových odpadních vod někdy deficitní dusík, 

který je třeba přidávat ve formě sloučenin obsahujících tento prvek. Syntetickými 

pochody (asimilací) se tvoří organická hmota: a) pro nové buňky, b) zásobní látky 

mikroorganismů. Souběžně s rozkladem exogenního substrátu probíhá tzv. 

endogenní metabolismus, jímž jsou rozkládány zásobní látky. Tento metabolismus 

se uplatňuje i po vyčerpání substrátu. V této době je pro organismus jediným 

zdrojem energie. Organická hmota bývá k dispozici v odpadní vodě, stejně jako 

biogenní prvky, jejichž případný deficit (v průmyslové odpadní vodě) musí být 

dotován. Zajištění dostatečného přívodu kyslíku je základní podmínkou pro 

aerobní proces. Mikroorganismy v potřebném množství v biologické jednotce musí 

být vypěstovány jejím zapracováním, přičemž se vychází z jejich přítomnosti ve 

splaškové vodě. Při čištění samotných průmyslových vod je často nutné 

naočkování biologické jednotky biologickým kalem z jednotky již provozované. 

Pokud se jedná o specifické přitékající odpadní vody (např. s obsahem fenolů), je 

nutné zapracování biomasy na tuto odpadní vodu s postupným zvyšováním jejího 

přiváděného množství do reaktoru (Malý 2006). 

3.2.1 Princip procesu 

Cílem aktivačních technologií je použití mikroorganismů k odstranění uhlíku, 

dusíku, fosforu, mikro polutantů a patogenních organismů z odpadních vod 

(Nielsen 2009).  

Tento proces probíhá podle následující rovnice metabolické přeměny (Davies 

2005). 

1 mol C6H12O6 + 6 mol O2  = 6 mol CO2 + 6 mol H20 + teplo + energie 

Obecně je aktivační proces tvořen biologickou a separační jednotkou. Aktivační 

směs, vzniklá smísením odpadní vody a vratného aktivovaného kalu, přitéká do 
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vlastní biologické jednotky, tj. aktivační nádrže, kde je provzdušňována. Poté je 

aktivovaný kal separován od vyčištěné vody v separační jednotce, tj. v dosazovací 

nádrži. Zahuštěný aktivovaný kal je následně recyklován zpět jako inokulum 

(vratný aktivovaný kal), nově vytvořená biomasa je ze systému odstraňována 

(přebytečný aktivovaný kal) (Bindzar 2009). 

V moderním čištění odpadních vod se objevují nové zajímavé alternativní roztoky. 

S jejichž pomocí lze například obnovit živiny (jako fosfor) z odpadních vod, 

přeměnit některé složky organického odpadu na využitelné cenné suroviny, jako 

bioplasty (polyhydroxyalkanáty, PHA). Řízení všech těchto komplexních 

mikrobiálních systémů závisí na znalostech o mikrobiální populaci a faktorech, 

které ovlivňují jejich aktivitu (Nielsen 2009).   

4 Aktivační kal 

Aktivačním kalem nazýváme směsnou kulturu. Na rozdíl od čistých kultur, ve 

kterých jsou jednotlivé bakterie volné, vyskytují se bakterie v aktivačním kalu ve 

formě zoogleí. Kromě různých druhů bakterií mohou být v aktivačním kalu 

přítomny v menším množství také houby, plísně a kvasinky. Pravidelně bývají 

přítomny také bakterie nitrifikační. Z vyšších mikroorganismů jsou pravidelnou 

součástí aktivačního kalu různá protozoa, vířníci a hlístice aj. Kvalitativní a 

kvantitativní složení aktivačního kalu závisí hlavně na složení přitékající odpadní 

vody, na niž byl aktivační kal vypěstován a na technologických parametrech, při 

kterých je aktivace prováděna (doba zdržení, stáří kalu apod.). Aktivační kal se 

také liší od většiny čistých kultur svou schopností oddělovat se od kapalné fáze 

prostou sedimentací (Hlavínek 2003).  

Stáří aktivačního kalu (doba zdržení), je ovlivněno množstvím přitékajícího kalu. 

Nízká doba zdržení (<5-10 dní) může způsobit nepřítomnost nitrifikačního procesu 

díky nízké rychlosti růstu nitrifikační bakterií. Naopak vysoká doba zdržení (>20-30 

dní) je důležitá pro celkové odstranění dusíku a fosforu za dobrých teplotních 

podmínek (Wilderer 2002). 

4.1 Bakteriální buňka 

Aktivační kal je komplexní ekosystém konkurenčních organismů. Dominantními 

organismy jsou zde bakterie. V aktivačním kalu bylo pozorováno již 300 druhů 

bakterií. Bakterie patří mezi nejmenší a nejhojněji se vyskytující živé organismy. 
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Bakterie jsou jednobuněčné organismy o velikosti 0,5 a 2 µm. Z vnější strany je 

bakteriální buňka chráněna membránou, která reguluje průchod iontů a molekul 

z okolního prostředí. Membrána je oddělena od okolí tuhou buněčnou stěnou. 

Vnitřek buňky tvoří cytoplasma a tisíce různých chemikálií, jejichž reakce jsou 

řízeny enzymy. Bakteriální buňka je bezjaderná (Obr. 7). Většina bakterií má 

kulovitý tvar, některé jsou tyčinkovité a mohou být také šroubovité (tvary bakterií 

viz Obr. 8 ). Vláknité bakterie tvoří dlouhé řetězy malých bakteriálních buněk a 

mohou dosahovat velikosti až 100 µm (Davies 2005).  

 

Obr. 7: Příčný řez bakteriální buňkou – protoplasma uvnitř buňky obsahuje DNA molekuly, nikoliv 

jádro (Davies 2005) 
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Obr. 8: Základní tvary bakterií [online (5.3. 2012): http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie] 

 

V optimálních podmínkách kultivace získáme aktivační kal ve formě dobře 

flokulujících a sedimentujících vloček, agregovaných takzvanou bioflokulací. 

Příčinou tohoto shlukování bakteriálních jedinců je zbytnění jejich buněčné blány 

tvorbou extracelulárních polymerů, složených převážně z polysacharidů, částečně 

i bílkovin a dalších organických látek a snížením elektrického náboje pod kritickou 

hladinu, čímž je umožněno se spojovat během pohybu. Výsledkem je interakce 

mezi přirozeně produkovanými vysokomolekulárními polyelektrolyty a 

bakteriálními buňkami takovým způsobem, že polyelektrolyty spojují a vážou 

jednotlivé buňky do agregátů a vloček (Obr. 9), schopných se oddělovat od 

kapalné fáze sedimentací [Hlavínek 2003]. Dle (Davies 2005) jde o částice 

velikosti 10 nm až 100 µm.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
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 K bioflokulaci dochází při provzdušňování odpadní vody obsahující aerobní 

bakterie. Tvorba vloček není bezpodmínečně nutná pro účinné odstranění 

rozpuštěných organických látek z čištěné odpadní vody. Je však nutná pro získání 

čirého odtoku vyčištěné odpadní vody a dostatečně zahuštěného recirkulovaného 

aktivačního kalu (Davies 2005). 

 

 

Obr. 9: Mikroskopické pozorování vloček aktivovaného kalu (tmavě hnědá barva svědčí o vysoké 

koncentraci bakterií na vločkách) (Davies 2005) 

5 Mikroorganismy v aktivačním kalu 

Přesné složení mikrobiálního společenstva v dané čistírně odpadních vod závisí 

na složení přitékající odpadní vody, technologii procesu a řízení procesu. Faktory 

určující složení mikrobiálního společenstva jsou stále málo probádané a přesná 

identifikace bakterií v aktivačním kalu je velice zásadní krok pro kontrolu celého 

procesu (Nielsen 2009) (Hagman 2006) (Arthurson 2008) . 

Z hlediska výživy (trofie, z řeckého trofé = výživa) dělíme organismy podle různých 

kritérií na několik základních metabolických typů: 

Podle formy přijímané energie dělíme organismy na fototrofní, které absorbují 

světelnou energii a přeměňují ji na energii chemickou, zatímco zdrojem energie 

organismů chemotrofních jsou různé chemické reakce (nejčastěji oxidace 

organických nebo anorganických látek). 

Podle toho, zda jsou schopny syntetizovat organické látky, dělíme organismy 

na autotrofní, které jsou schopny přijímat anorganické látky (především oxid 

uhličitý) a syntetizovat z nich látky organické, a heterotrofní, které nemohou 
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z oxidu uhličitého syntetizovat organické látky a musí je získávat z prostředí ve 

formě živin, obvykle z těl jiných organismů. 

Podle zdroje vodíku, potřebného pro různé intracelulární redukční procesy, dělíme 

organismy na lithotrofní (řecky lithos = kámen), které využívají vodík 

z anorganických látek, a organotrofní, pro něž jsou zdrojem vodíku organické 

látky. 

Tyto základní metabolické typy mohou být libovolně kombinovány; organismy 

autotrofní bývají, celkem logicky, většinou lithotrofní a naopak heterotrofové bývají 

organotrofní (Kodíček 2007).  

 

Druhy mikroorganismů v aktivačním kalu 

Přehled nejběžněji sledovaných bakteriálních druhů a rodů nacházejících se 

v aktivovaném kalu je uveden v Tab. 4. (Nielsen 2009). 

 

Tab. 4: Přehled nejběžněji sledovaných bakteriálních druhů a rodů nacházejících se v aktivovaném 

kalu. (Ilustrační mikroskopické záběry zástupců mikroorganismů v tabulce jsou dostupné ze 

serveru google.cz.) 

Funkční skupina Nejčastěji se vyskytující 

populace 

Mikroskopický snímek zástupce 

jednotlivých druhů 

Nitrifikační   

Ammonium 

oxidizers 

 

Nitrosomonas (N. europaea, 

N. eurotropha, N. mobilis a N. 

oligotropha) (třída 

Betaproteobacteria) 

 
Nitrite oxidizers 

 

Nitrospira (kmen Nitrospirae) 

Nitrobacter (třída 

Alphaproteobacteria) 
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Anammox bacteria 

 

Brocadia, Kuenenia, 

Scalindua a 

Anammoxoglobus (kmen 

Planctomycetes) 

 

Denitrifikační Candidatus Accumulibacter 

(třída Betaproteobacteria) 

Azoarcus (třída 

Betaproteobacteria) 

Curvibacter (třída 

Betaproteobacteria) 

Thauera (třída 

Betaproteobacteria) 

Zooglea (třída 

Betaproteobacteria)  

Polyfosfát 

akumulující 

organismy 

(PAOs) 

Candidatus Accumulibacter 

(třída Betaproteobacteria) 

Tarasphaera (kmen 

Actinobacteria) 

 

Glykogen 

akumulující 

organismy 

(GAOs) 

Candidatus Competibacter 

(třída Gammaproteobacteria) 

Defluviicoccus (třída 

Alphaproteobacteria) 

 

Vláknité bakterie Druhy ve třídě 

Alphaproteobacteria 

Sphaerotilus (třída 

Betaproteobacteria) 

Thiothrix (třída 

Gammaproteobacteria) 

Candidatus Microthrix 

parvicella (kmen 

Actinobacteria)  
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Skermania (kmen 

Actinobacteria) 

Gordonia (kmen 

Actinobacteria) 

Rhodococcus (kmen 

Actinobacteria) 

Dietzia (kmen Actinobacteria) 

Druhy v kmenu a třídě 

Chloroflexi 

Haliscomenobacter (kmen 

Bacterioidetes) 

Druhy v kmeni TM7  

Další Candidatus Epiflobacter spp. 

(kmen Bacteroidetes) 

 

 

Nejdůležitější pro složení mikrobiální populace na ČOV je, jestli technologie 

procesu obsahuje pouze samotné odstraňování C – za sedimentační nádrží jsou 

pouze aerobní nádrže, nebo je do konstrukce procesu zapojena i denitrifikace 

resp. biologické odstraňování fosforu – což znamená, že jsou zde zapojeny také 

anoxické/anaerobní nádrže (Tab. 5). Podmínky v anoxických/anaerobních 

nádržích značně ovlivňují složení mikrobiální populace. 

 

Tab. 5: Přehled důležitých faktorů určujících mikrobiální populační strukturu na ČOV (Wilderer, 

2002). 

Technologie procesu odstranění C, odstranění C a nitrifikace 

odstranění C a N (nitrifikace a denitrifikace) 

odstranění C a N a biologické odstraňování P 

(EBPR) 

chemické srážení  P   

stáří kalu (celkové a aerobní) 

množství kalu 

teplota a sezónní odchylky 

další 
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Řízení procesu koncentrace kyslíku 

průměrná doba zdržení v nádržích 

přídavek chemikálií (Fe/Al soli, polymery) 

přídavek externího C (metanol…) 

množství biomasy (rozpuštěné látky/litr) 

další 

Druhy čistírny odpadních 

vod 

aktivační (kontinuální tok, SBR, …) 

biofiltr (typ, médium, …) 

membránový bioreaktor 

další 

Složení odpadní vody průmyslová/komunální 

rozpuštěné/nerozpuštěné frakce (C, N, P) 

specifické organické složky (acetáty) 

mikronutrienty 

toxické substance (kovy, sulfidy) 

salinita 

zásaditá neutralizační kapacita 

pH 

další 

 

5.1 Důležité faktory, ovlivňující růst mikroorganismů 

5.1.1 Vliv vysokých a nízkých teplot 

Z fyzikálních abiotických faktorů má velký význam působení teploty. Teplota 

zasahuje do vývoje mikroorganismu tak, že může stimulovat či inhibovat růst, 

měnit morfologii organismu, jeho metabolismus, patogenitu a v některých 

případech působí jako sterilizační či konzervační činidlo. Zvyšování teploty má na 

bakterie účinek zrychlení metabolických procesů syntézy i štěpení, dále pak 

vzrůstá inaktivace enzymů (Ambrožová 2004). 

Teplotní rozmezí, které organismus nepoškozuje, se označuje jako biokinetické 

rozmezí teplot, definované hodnotami minima, optima a maxima. Minimální 

růstová teplota je u patogenních bakterií a termofilních bakterií několik stupňů pod 

optimem. Většina bakterií roste a množí se při 10 až 15 °C. Podle toho, jaké 

teploty bakterie preferují, rozlišují se tři skupiny, a to tzv. psychrofilní 

(chladnomilné, -5 až 20 °C), mezofilní (20 – 40 °C) a termofilní (teplomilné, 30 – 

80 °C) bakterie (Ambrožová 2004). 
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5.1.2 Vliv pH 

O většině bakterií lze říct, že rostou v neutrálním až mírně alkalickém prostředí. 

Extrémně nízké hodnoty pH přežívají zejména střevní typy bakterií nebo druhy 

bakterií, které tvoří kyseliny jako produkty metabolismu (octové, mléčné, 

propionové), nicméně nízká hodnota pH brzdí růst a množení, metabolismus 

bakterie se zpomaluje. Optimální pH 7 platí pro všechny mikrorganismy. Pro 

houby je pH v rozmezí 1,5 – 9,2, pro bakterie 4 – 10 (rod Nitrobacter až 13, 

denitrifikační bakterie 10 – 11, nitrifikační 6,8 - 7,9). U většiny plísní se pH 

pohybuje kolem neutrální oblasti, nicméně existují i výjimky (Penicillum a 

Aspergillus se rozmnožují v prostředí pH 0,5 – 2, (Ambrožová 2004). 

5.1.3 Koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Přítomnost kyslíku ve vodném prostředí je nezbytnou podmínkou aerobní 

respirace. Aerobní respirace mikroorganismů však začíná plně probíhat až při 

určité koncentraci kyslíku ve vodě, která je pro různé druhy mikroorganismů různá 

("kritická" koncentrace kyslíku). Její hodnoty se pohybují v rozmezí od 0,3 do 1,0 

mg O2/l. V praktických podmínkách by se tedy koncentrace kyslíku měly 

pohybovat nad horní hranicí tohoto rozmezí, navíc s potřebnou výší technologické 

rezervy (Davies 2005). 

5.1.4 Koncentrace substrátu 

Substrát je definován jako zdroj energie (Bindzar 2009). Substrátem se rozumí 

v aerobním prostředí biologicky rozložitelné organické látky, které se nacházejí 

v odpadní vodě.  

Se zvyšováním množství (dávky) substrátu přidávaného k aktivačnímu kalu 

exponenciálně roste i respirační rychlost až po maximální respirační rychlost, kde 

se růst ustálí (Obr. 10). S dalším přidáváním substrátu se respirační rychlost už 

nemění. Růstová křivka neprotíná začátek osy, při nízkých hodnotách koncentrace 

(nižší než A) je substrát spotřebován na pro udržení životaschopnosti bakterií, 

tzn., že při hodnotách nižších než A (obr. 10) bakterie žijí, ale nerostou (Davies 

2005).¨ 
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Obr. 10: Vliv koncentrace substrátu na respirační rychlost (Davies 2005). 

 

Strmost růstové křivky z obr. 10 je také důležitý ukazatel. Čím strmější, tím vyšší 

afinita nebo vyšší přizpůsobivost na substrát. Různé druhy bakterií v aktivačním 

kalu, mají odlišné reakce na substrát (viz. Obr. 11). Druh X vykazuje vyšší 

maximální respirační rychlost, zatímco druh Y vykazuje větší afinitu k substrátu 

(Davies 2005). 

 

Obr. 11: Vliv koncentrace substrátu na respirační rychlost pro různé druhy bakterií (Davies 2005). 

5.1.5 Dostupnost živin 

Ačkoliv je hlavní složkou přitékajících odpadních vod uhlík, je nezbytné pro 

zachování optimálních podmínek aktivačního procesu dodat do systému také 

dusík, fosfor a další živiny. Poměr uhlíku, dusíku a fosforu (C : N : P) by se měl 
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pohybovat okolo 100 : 17 : 5 v některých literaturách 100 : 19 : 6. Pokud je tento 

poměr látek zachován, pak vznikají ideální podmínky pro růst mikroorganismů 

v aktivačním kalu. Nicméně průmyslové odpadní vody mají proměnlivé složení. 

Například pivovarské a papírenské odpadní vody mají nízký obsah dusíku a 

fosforu. Tyto živiny se pak musí do procesu přidávat, aby se zachoval správný 

poměr, potřebný pro bakteriální růst a tím i zachování optimálních podmínek 

čistícího procesu (Davies 2005).  

5.1.6 Složení přitékajících odpadních vod 

Složení přitékajících odpadních vod je další směrodatný faktor pro bakteriální růst. 

Průmyslové odpadní vody jsou často méně komplexní než komunální odpadní 

voda, což může znamenat menší počet mikroorganismů. Průmyslové odpadní 

vody také nemusí obsahovat důležité nutrienty jako P, N nebo další 

mikronutrienty. Komunální odpadní voda je obvykle více komplexní s vyšším 

obsahem nerozpuštěných látek a má více vyvážený poměr mezi organickou 

složkou a nutrienty (Wilderer 2002). 

5.1.7 Toxicita 

Toxické látky v odpadních vodách mohou ovlivnit bakteriální metabolismus a 

inhibovat jeden či více enzymů zapojených v katabolických či anabolických 

reakcích (Dalzell 2002). Pokud jsou ovlivněny katabolické reakce metabolismu, je 

snížena respirační rychlost a produkce energie a tím pádem se sníží i bakteriální 

růst. Naopak, pokud jsou inhibovány anabolické reakce biosyntézy, sníží se 

bakteriální růst, což je doprovázeno prudkým snížením respirační rychlosti a 

omezením potřeby energie (Davies 2005), viz. obr. 12. 
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Obr. 12: Vliv toxických odpadních vod na metabolismus bakterií (Davies 2005). 

 

Endogenní stav 

I v případě, že se bakteriální růst zastaví, respirace stále probíhá na nízké úrovni, 

aby se zajistil dostatek energie potřebné k udržení životaschopnosti bakterií. 

Tomuto stavu se říká endogenní respirační rychlost. Pokud se vyčerpají zásobní 

složky, začnou bakterie metabolizovat buněčné proteiny a další stavební molekuly, 

aby zajistily dostatek uhlíku pro endogenní dýchání viz. obr. 13. Nakonec buňka 

odumírá a otevírá se, čímž uvolňuje zbylé vnitřní molekuly, které se stávají 

potencionálním zdrojem uhlíku pro další bakterie (Davies 2005). 

 

Obr. 13: Endogenní respirační stav metabolismu bakterií (Davies 2005). 
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Jakmile je bakterii v nerůstové endogenní fázi znovu obnoven přísun „potravy“ – 

uhlíku, je znovuobnovení buněčných složek prvním procesem metabolismu 

následován rychlým obnovením růstu bakterií a zásobních složek viz. obr. 14. 

 

Obr. 14: Znovuobnovení zásobních složek po fázi „hladovění“  (Davies 2005). 

 

Toxické chemikálie mohou inhibovat jak katabolické procesy respirace, tak 

anabolické. Bez ohledu na to, zda je to katabolická, či anabolická cesta, všechny 

tři procesy – příjem potravy, respirace i růst jsou inhibovány stejnou mírou. Proto 

se při testech toxicity měří respirační inhibice. Na obr. 15 je znázorněn průběh 

reakce následující po přidání toxické látky o různé koncentraci (Davies 2005), 

(Spanjers 1998). 

Na obr. 15 je znázorněna změna respirační rychlosti z endogenního stavu po 

přidání (A) přebytku substrátu a (B) 3 odlišných koncentrací toxické odpadní vody. 

Čím vyšší je koncentrace toxické odpadní vody, tím větší je inhibice a menší 

respirační rychlost. 
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Obr. 15: Změna respirační rychlosti po přidání toxické odpadní vody o různých koncentracích 

(Davies 2005). 

 

O vlivu toxicity na mikroorganismy v aktivačním kalu byla napsána velká řada 

publikací a článků (Ren 2004), (Mendonca 2009). Velké množství článků se 

zabývá toxickými účinky fenolů (Contreras 2008), (Chan 1999), (Orupold 2001), 

(Mineta 2011), (Ricco 2004). Vlivy těžkých kovů popisují (Madoni 1999), 

(Arthurson 2008) (Vaiopoulou 2012), (Fernandez-Leborans 1999), (Battistoni 

1993), (Vankova 1999), (Santos–Juanes 2008), (Tsiridis 2006). 

5.2 Metabolismus mikroorganismů 

Mikroorganismy potřebují ke své existenci nejen fyzikálně chemické podmínky 

prostředí, ale i přítomnost určitých látek, které jsou pro ně důležitými živinami. 

Látky jsou mikroorganismy všeobecně využívány jako stavební materiál k syntéze 

buněčné hmoty (tzv. růst a rozmnožování) a k zisku energie (tzv. procesy a 

pohyb). Mechanismy vyžití energie a mechanismy stavby základních složek 

protoplasmy jsou u všech mikroorganismů podobné. Rozdíly nastávají v případě 

výběru specifických živin pro růst, např. asimilovatelných sloučenin uhlíku, dusíku 

a síry. Celé řady metabolických procesů živých soustav, kterých se účastní 

enzymy, nelze posuzovat odděleně, je nutné je chápat jako celek (Ambrožová 

2004). 
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Metabolismus charakterizují anabolické reakce, což jsou syntetické procesy za 

použití energie (tj. exergonické a endotermické reakce). Obecně se jedná o reakce 

produkující živou hmotu a buněčný materiál. Opačným směrem probíhají 

katabolické reakce, které jsou štěpné a uvolňující energii (tj. exergonické a 

exotermické). Všechny funkce organismu, tj. metabolismus, příjem potravy a 

pohyb, jsou představovány chemickými reakcemi, které u živých soustav probíhají 

se značnou rychlostí (Ambrožová 2004).  

5.2.1 Respirace 

Respirace (biologická oxidace) je nejdůležitějším metabolickým dějem buněk, 

kterým aerobní i některé anaerobní organismy získávají energii potřebnou k 

průběhu svých životních pochodů. Při respiraci heterotrofních bakterií, které jsou 

v čistírenských technologiích hlavními činiteli rozkladu znečišťujících látek, jsou 

organické látky mineralizovány na CO2 a H2O a získaná energie je vázaná ve 

formě makroergických sloučenin (ATP apod.) (Davies 2005), (Davies 2002), 

(Bodington 2009).  

Z biochemického hlediska se jedná o systém na sebe navazujících enzymatických 

dějů, které zahrnují: 

- rozklad odpadní vody většinou na určité organické kyseliny 

- mineralizaci těchto organických kyselin na CO2 a H2O, při 

současném odbourání vodíku  

- přenos vodíku do respiračního řetězce, kde je ve formě protonů a 

elektronů využit k tvorbě protonového gradientu a vlastnímu zisku 

energie v podobě ATP  

Existuje několik tisíc chemických procesů probíhajících v metabolismu bakterií, 

které se týkají biologického čištění odpadních vod ale zjednodušeně je lze popsat 

třemi hlavními: 

 přijímání potravy 

 respirace (dýchání) 

 růst a rozmnožování 

Tyto tři procesy jsou velmi ucelené a jejich návaznost lze názorně vidět na obr. 16. 
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Obr. 16: Spojitost mezi hlavními procesy metabolismu bakterií (Davies 2005). 

 

Obr. 16 znázorňuje zpracování přijatého organického uhlíku. Část uhlíku podléhá 

katabolickým procesům – rozkládá se na jednodušší formy dýcháním, přičemž 

vzniká energie a CO2. Zbývající organický uhlík se zpracovává anabolickými 

procesy – z jednoduchých látek se skládají složité, přičemž se spotřebovává 

energie, vzniká teplo a dochází k růstu a rozmnožování buněk. Cílem dýchání 

(respirace) je vznik energie, která je potřebná k růstu bakterií a zachování jejich 

(Davies 2005). 

Tyto tři procesy jsou velice úzce propojené a žádný z procesů nemůže probíhat 

rychleji než ostatní, z čehož vyplývá, že pokud měříme respirační rychlost, 

nepřímo tím také zjišťujeme rychlost růstu bakterií a rychlost spotřeby uhlíku 

(Davies 2005). 

Tyto tři procesy korespondují s hlavními procesy, které se sledují na čistírnách 

odpadních vod: 

příjem potravy……………...biodegradace 

respirace……………………provzdušňování 

růst a rozmnožování……….produkce biomasy 

 

V případě aerobní respirace je konečným příjemcem (akceptorem) elektronů a 

protonů kyslík. Rychlost aerobně respiračních procesů tak lze v krátkodobých 

pokusech vyjadřovat buď jako rychlost spotřeby kyslíku nebo jako rychlost 

produkce oxidu uhličitého. 
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Respirační aktivita bakteriálních buněk obecně (tedy i aktivovaného kalu) je 

nejčastěji vyjadřována jako spotřeba O2 za časovou jednotku. 

Stanovení respirační rychlosti aktivovaného kalu se využívá ke sledování aktivity 

mikroorganismů, k určení celkové spotřeby kyslíku, ke stanovení potřebné 

oxygenační kapacity, ke sledování případné adaptace kalu na určitý substrát či 

určité podmínky a také ke sledování toxických účinků látek a přípravků (Davies 

2005). 

 

5.3 Možnost měření respirační inhibice 

Měření respirační inhibice, v rámci této diplomové práce byla prováděna  

respirometrem Strathtox firmy Strathkelvin Instruments. Metodiky pro měření 

respirační inhibice lze nalézt v dokumentu ČSN EN ISO 8192 a v přístrojové 

dokumentaci k respirometru Strathtox firmy Strathkelvin Instruments Ltd. 

 
Účelem měření respirační inhibice je poskytnout všeobecný přehled o látkách, 

které ovlivňují chod aerobních čistíren odpadních vod s aktivačním procesem. 

Toto měření má pomoci nalézt odpovídající koncentrace testovaných látek, které 

nemají inhibiční účinky na mikrobiální společenstva v aktivačním kalu (Bodington 

2009). 

 

Metoda měření respirační inhibice vyhodnocuje vliv testovaného vzorku (odpadní 

vody/toxických látek) na mikroorganismy v aktivovaném kalu zjištěním respirační 

rychlosti za definovaných podmínek při různých koncentracích toxické odpadní 

vody. 

Respirační inhibice se používá k měření toxicity přítoků na vstupu do čistíren 

odpadních vod. Testuje se inhibice uhlíkatých bakterií zapojených v degradaci 

biologicky rozložitelných organických látek. Na přístroji Strathtox se dá respirační 

inhibice měřit dvěma způsoby – Test respirační inhibice – měří respirační inhibici 

způsobenou pěti různými koncentracemi vzorku odpadní vody v porovnání s 

respirací kontrolního vzorku aktivovaného kalu. Toxicita je vyjádřena jako hodnoty 

EC50, EC20 a EC10, což jsou koncentrace odpadní vody způsobující 50%, 20% 

resp. 10% inhibici respirační rychlosti. Test procentní respirační inhibice – měří 
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porovnání respirační inhibice 5 různých vzorků o jedné koncentraci v porovnání s 

respirací kontrolního vzorku aktivovaného kalu.  

 

 

Obr. 17: Schéma přístroje Strathtox 

5.3.1 Mikrokatodové kyslíkové elektrody 

Respirační inhibice je na přístroji Strathtox měřena pomocí šesti mikrokatodových 

elektrod. Tyto elektrody mají své přednosti v malé velikosti a vysoké přesnosti 

měření. Elektrodové obaly (jackets), jsou opatřeny polypropylénovými 

membránami, u kterých je nutné, aby bylo médium (aktivační kal) po dobu testu 

provzdušňováno. Elektrody jsou umístěné ve speciálních držácích, které jsou 

navrženy tak, aby byla v kontaktu s měřeným médiem pouze membrána elektrody.  

 

Obr. 18: Popis mikrokatodové elektrody Strathtox 
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6 Vliv vybraných polutantů na aktivační kal 

 

V průmyslových a komunálních odpadních vodách se mimo přirozeně se 

vyskytujících xenobiotických organických materiálů mohou vyskytovat také 

bioaktivní farmaceutika (možné zdroje narušující endokrinní systém), ftalátová 

změkčovadla a různé toxické látky. Většina těchto látek bude při styku s 

bakteriální populací v aktivačním kalu adsorbována a/nebo degradována, ale 

některé toxické látky ne.  

 

Bott a Love vyslovili názor, že toxické chemikálie pravděpodobně vážně ovlivňují 

výkon mnoha čistíren odpadních vod v USA a není zde důvod, proč by se čistírny 

v jiných zemích chovaly jinak. Dokázali, že některé bakteriální populace na 

čistírnách odpadních vod vykazují ochrannou stresovou reakci na toxické 

chemikálie. Monitorováním chování bakterií v aktivačním kalu můžeme předejít 

selhání aktivačního procesu (Bott 2001). 

 

6.1 Legislativa 

Kvalitu povrchových a odpadních vod ovlivňuje přítomnost nebezpečných a zvlášť 

nebezpečných látek. 

 

Ustanovení nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových  a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 

229/2007 Sb. řeší také povolování vypouštění odpadních vod s obsahem 

nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek. Látky a skupiny nebezpečných 

a zvlášť nebezpečných látek specifikuje příloha č. 1 vodního zákona 254/2001 Sb. 

v platném znění. 

 

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. specifikuje v části A přílohy č. 3 k nařízení 

všeobecné ukazatele, nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky a prioritní a prioritní 

nebezpečné látky, které byly shledány jako významné a relevantní pro hydrosféru 

České republiky a stanovuje pro ně normy environmentální kvality, obecné 



Silvie Škrobánková: Vliv polutantů na inhibici aktivačního kalu ÚČOV Ostrava 

2012  35 
 

požadavky a požadavky na užívání vod. Tyto hodnoty se použijí pro hodnocení 

stavu útvarů povrchových vod a pro národní hodnocení jakosti povrchových vod. 

Nařízení specifikuje v části B přílohy č. 3 k nařízení normy environmentální kvality 

pro vybrané prioritní látky, které se sledují a hodnotí i v sedimentu a biotě.  

V tabulce 3 přílohy č. 1 k nařízení jsou specifikovány uvedené zvlášť nebezpečné 

látky a jsou pro ně stanoveny emisní standardy. Tato část transponuje ustanovení 

směrnic EU o látkách nebezpečných pro vodní prostředí Společenství. Uvedených 

17 látek tvoří tzv.  seznam I a vztahují se na ně přísnější opatření. 

Ostatní látky, i když patří do skupin tzv. zvlášť nebezpečných látek, jsou v EU 

považovány za látky seznamu II, tj. pouze za nebezpečné látky. Novelou vodního 

zákona zákonem č. 150/2010 Sb. bylo transponováno právo EU. Jako zvlášť 

nebezpečné látky jsou specifikovány jen látky explicitně uvedené v části C přílohy 

č. 1 a látky takto označené v tabulce č. 1 přílohy č. 3 k nařízení. Ostatní látky z 

přílohy č. 1 vodního zákona jsou deklarovány jako nebezpečné látky. 

6.2 Vliv vybraných anorganických polutantů na inhibici aktivačního 

kalu 

Mezi zvlášť nebezpečné látky náleží látky vykazující karcinogenní, mutagenní a 

teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, rtuť a její sloučeniny a kadmium a jeho 

sloučeniny. Mezi nebezpečné látky patří z anorganických látek: zinek, měď, nikl, 

chrom, olovo, selen, arsen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, beryllium, bor, 

uran, vanad, kobalt, thallium, tellur, stříbro, fluoridy, kyanidy, elementární fosfor a 

anorganické sloučeniny fosforu, amonné soli, a dusitany (Pitter 2009). 

 

6.2.1 Těžké kovy 

Akumulace některých kovů ve vysokých koncentracích v kalu, zahrnující jejich 

vnitrobuněčnou akumulaci, může ovlivňovat, jak bude kal nakonec využit nebo 

likvidován (Arthurson 2008). 

Mnoho studií se zabývalo účinky vysoce toxických kovů jako chrom, kadmium, 

měď a nikl, na systémy s aktivačním kalem (Vaiopoulou 2012). Obzvlášť se 

zabývaly faktory, které ovlivňují výkon čistírny. Zejména v souvislosti 

s biologickými účinky kovů na aktivační kal byl pozorován pokles respirační a 

nitrifikační rychlosti (Madoni 1999). 
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Dále byly na základě reakce s těžkými kovy doloženy změny v mikrobiálním 

společenstvu aktivačního kalu. Bylo například vysledováno poškození vláknitých 

bakterií a podobné účinky vyvolaly těžké kovy také na populaci protozoí 

v aktivačním kalu (Fernandez-Leborans 1999), (Tsiridis 2006), (Madoni 1999), 

(Battistoni 1993), (Vankova 1999). 

 

Ze studie Battistoniho z roku 1993, vyplývá, že konstantní přísun těžkých kovů 

v odpadní vodě neovlivňuje chod biologické čistírny odpadních vod 

s adaptovaným aktivačním kalem. Adaptovaný aktivační kal má stále vysokou 

čistící schopnost, i když je vystaven vysokým dávkám těžkých kovů. Nicméně, dle 

této studie, naopak u neadaptovaného kalu dochází po přidání toxické odpadní 

vody s těžkými kovy k významným změnám (Battistoni 1993). Tvrzení o 

neadaptovaném aktivačním kalu potvrzuje i studie Gutiérreze, která vysledovala, 

že po přidání toxické odpadní vody k aktivačnímu kalu dochází k prvotnímu šoku, 

po kterém následuje snížení účinnosti čištění a v kritických případech i ke 

zkolabování celého systému (Gutiérrez 2002).   

 

6.2.1.1 Chrom 

Chrom se vyskytuje v přírodě např. jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit 

(PbCrO4). Dále se vyskytuje v minerálech obsahujících hliník, který doprovází. 

Antropogenním zdrojem chromu jsou např. odpadní vody z barevné metalurgie, 

povrchové úpravy kovů, kožedělného průmyslu (chromočinění) a textilního 

průmyslu, kde je součástí některých barvicích lázní. Dalším zdrojem jsou některé 

inhibitory koroze, používané např. v chladících okruzích, při rozvodu teplé vody 

nebo při čištění kotlů. Značné koncentrace chromu lze nalézt ve vodách 

z hydraulické dopravy popílků (Pitter 2009). 

 

Formy výskytu ve vodách 

Z možných oxidačních stupňů chromu přichází ve vodách v úvahu CrIII a CrVI. U 

CrIII jde z rozpuštěných forem výskytu o jednoduchý ion Cr3+ a hydroxokomplexy 

[CrOH]2+ až [Cr(OH)4]-. Stejně jako měď má CrIII velkou komplexační schopnost. 

Jako ligandy přicházejí v úvahu sírany, fluoridy, NH3, kyanidy aj. Pokud se týká 

CrVI je situace jednoduchá. V úvahu přicházejí jen formy CrO4
2-, HCrO4

- a v 
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některých průmyslových odpadech také Cr2O7
2-. Ionty Cr3+ podléhají snadno 

hydrolýze a posléze se vylučuje Cr(OH)3(s). Proto je rozpustnost CrIII ve vodě 

dána rozpustností tohoto hydratovaného oxidu. Většina sloučenin CrVI je ve vodě 

dobře rozpustná, s výjimkou chromanu olovnatého, stříbrného a barnatého. Proto 

pokud je zapotřebí odstranit CrVI z vody, musí být napřed redukován na CrIII. 

V praxi se redukce provádí nejčastěji železnatými solemi (Pitter 2009). 

 

Vlastnosti a význam 

Chrom patří mezi esenciální mikroprvky, avšak ve vyšších koncentracích je 

toxický. Jeho toxicita závisí především na oxidačním stupni. Toxické pro živočichy, 

rostliny a bakterie jsou především sloučeniny CrVI (u ryb byla pozorována opačná 

závislost; CrVI je pro ryby považován za středně jedovatý, kdežto CrIII za silně 

jedovatý. CrVI má účinky karcinogenní a genotoxické. Kromě toho CrVI ovlivňuje i 

chuť a barvu vody. Prahová koncentrace chuti je asi 1 mg/l a prahová koncentrace 

barvy asi 3 mg/l. Z uvedených důvodů je nutné kromě stanovení celkové 

koncentrace chromu ve vodách analyticky odlišovat ještě koncentraci CrVI (Pitter 

2009). 

 

Povolené koncentrace chromu 

V odpadní vodě odváděné jednotnou a splaškovou kanalizací je přípustná míra 

znečištění s vyústěním do toku pro veškerý chrom 0,2 mg/l. Přípustná míra 

znečištění s vyústěním na ČOV je pro veškerý chrom 0,3 mg/l (OVAK 2011). 

 

6.2.1.2 Kadmium 

Vzhledem k chemické podobnosti doprovází kadmium zinek v jeho rudách. Při 

jejich zpracování přechází kadmium jednak do odpadních vod a jednak do 

atmosféry. Významným antropogenním zdrojem kadmia jsou fosforečnanová 

hnojiva (mohou obsahovat až 170 mg/kg kadmia) a aplikace čistírenských kalů, 

které mohou obsahovat někdy i pře 1000 mg Cd v 1 kg sušiny. Pro porovnání, 

kadmium se obvykle nachází v půdách v množství asi 1 mg/kg. Dalším zdrojem 

jsou odpadní vody z galvanického pokovování a z výroby Ni-Cd baterií. Kadmium 

je součástí některých pigmentů a slouží jako stabilizátor některých termoplastů 
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(např. PVC). Vysoký obsah kadmia v některých čistírenských kalech může být 

důvodem pro zákaz jejich využití v zemědělství (Pitter 2009).  

 

Formy výskytu ve vodách 

Jedná se o jednoduchý ion, hydroxokomplexy, karbonatokomplexy a případně i 

sulfatokomplex [CdSO4(aq)]0. Z organických komplexů jde především o komplexy 

s huminovými látkami. Při posuzování rozpustnosti kadmia se bere v úvahu jen 

CdCO3(s) a Cd(OH)2(s). Rozpustnost uhličitanu kademnatého je menší než 

rozpustnost hydroxidu. V anaerobních podmínkách za přítomnosti sulfidické síry 

se může z vody vylučovat i CdS(s) (Pitter 2009).  

 

Vlastnosti a význam 

Kadmium není esenciálním prvkem pro organismy. Patří mezi velmi nebezpečné 

jedy, což bylo dříve podceňováno. Pokud se týká kovů, pak v řadě podle klesající 

toxicity se nachází na druhém místě hned za rtutí. Značně se kumuluje v biomase. 

Má jeden z nejvyšších koncentračních koeficientů. Kromě toho zesiluje toxické 

účinky jiných kovů, např. Zn a Cu. 

Kadmium je značně toxické pro vodní organismy. Škodlivé působení na 

zooplankton a ryby bylo pozorováno již při koncentracích řádově v jednotkách až 

desítkách µg/l. Podle očekávání nejcitlivěji reagují lososovité ryby. Toxické 

působení kadmia závisí na formách výskytu ve vodě a přípustná koncentrace pro 

daný organismus se může proto značně lišit v závislosti na celkovém složení vody. 

Toxicky působí především jednoduchý ion (Pitter 2009). 

 

Povolené koncentrace kadmia 

V odpadní vodě odváděné jednotnou a splaškovou kanalizací je přípustná míra 

znečištění s vyústěním do toku pro kadmium 0,05 mg/l. Přípustná míra znečištění 

s vyústěním na ČOV je pro kadmium 0,1 mg/l (OVAK 2011). 

6.2.1.3 Měď 

V přírodě se měď nejčastěji vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyrit CuFeS2 a 

chalkosin Cu2S), ze kterých se může do podzemních vod dostat značné množství 

mědi v důsledku rozkladu sulfidických rud. Dále mají význam karbonáty: malachit 

Cu2(OH)2CO3 a azurit Cu3(OH)2(CO3)2 a z oxidů tenorit CuO. Antropogenním 
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zdrojem mědi v povrchových vodách mohou být odpadní vody z povrchové úpravy 

kovů (kde je měď přítomna převážně ve formě různých komplexů) a aplikace 

některých algicidních preparátů, které se dávkují proti nadměrnému rozvoji řas a 

sinic. V pitné a užitkové vodě může být zdrojem mědi rozpouštění vodovodního 

potrubí v důsledku agresivního působení vody. Dalším zdrojem mědi mohou být i 

atmosférické depozice (Pitter 2009). 

Formy výskytu ve vodách 

Vzhledem k tomu, že měď patří mezi kovy, které snadno komplexují, mohou být 

její formy výskytu ve vodách rozmanité v závislosti na jejich složení. 

Z rozpuštěných forem výskytu přicházejí v úvahu kromě jednoduchého iontu Cu2+ 

především hydroxokomplexy [CuOH]+, [Cu(OH)2(aq)]0, [Cu(OH)3]
-, [Cu(OH)4]

2- a 

dále uhličitanové komplexy [CuCO3(aq)]0, [Cu(CO3)2]
2-, [Cu(CO3)OH]- a 

[Cu(CO3)(OH)2]
2- (Pitter 2009).  

 

Vlastnosti a význam 

Agresívní vody rozpouštějí měděné potrubí. Odolnost vůči korozi závisí na složení 

vody a na druhu ochranných vrstev, které za určitých podmínek pokrývají povrch 

mědi a brání další korozi. Korozi podporují oxidační činidla jako akceptory 

elektronů (rozpuštěný kyslík ve vodě, přítomnost aktivního chloru). Dále korozi 

podporují chloridy a sírany (Pitter 2009). 

Měď patří mezi esenciální prvky pro lidský organismus, není tak jedovatá, jak se 

původně předpokládalo, ovlivňuje však značně negativně organoleptické vlastnosti 

vody (chuť). Poměrně přísné limity pro koncentraci mědi v povrchových vodách 

jsou dány její značnou toxicitou pro vodní organismy včetně ryb. Toxické působení 

mědi na řasy je známo již z konce 19. století. Síran měďnatý patří mezi klasické 

algicidní preparáty, je však obtížné přesně určit limitní koncentraci, protože toxicita 

mědi vůči rybám, řasám a ostatním vodním organismům závisí na formách jejího 

výskytu. K úhynu některých citlivých vodních organismů může dojít i při 

koncentraci nižší než 0,05 mg/l. Toxicky působí především jednoduchý ion Cu2+ a 

také asociáty [CuOH]+, [Cu(OH)2]
0 a případně [Cu2(OH)2]

2+ (Pitter 2009) (Cabrero 

1998).  
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Povolené koncentrace mědi 

V odpadní vodě odváděné jednotnou a splaškovou kanalizací je přípustná míra 

znečištění s vyústěním do toku pro měď 0,1 mg/l. Přípustná míra znečištění 

s vyústěním na ČOV je pro měď 0,5 mg/l (OVAK 2011). 

6.2.1.4 Nikl 

Nikl se vyskytuje v minerálech obvykle společně se sírou, arsenem a antimonem, 

např. v gendorfinu (NiAsS), pentlanditu [(Fe,Ni)9S8], nikelinu (NiAs), milleritu (NiS) 

a dále garnieritu a pyrrhotinu. Je také součástí některých hornin (serpentinity). 

Antropogenním zdrojem niklu jsou především odpadní vody z povrchové úpravy 

kovů, kde je převážně komplexně vázán, a dále odpadní vody z barevné 

metalurgie. Používá se také v keramickém a sklářském průmyslu a při některých 

chemických syntézách jako katalyzátor. Dalším zdrojem mohou být poniklované 

části zařízení přicházejících do styku s vodou, např. v rozvodných sítích (Pitter 

2009). 

 

Formy výskytu ve vodách 

Formám výskytu niklu a posuzování jeho rozpustnosti bylo dosud věnováno jen 

málo pozornosti. Nikl je přítomen ve vodách v oxidačním stupni II a převážně 

v anorganických formách. Výjimku tvoří vody s vyšší koncentrací huminových 

látek. Oxidačně-redukční reakce nepřicházejí v úvahu. Kromě jednoduchého iontu 

Ni2+ přicházejí ve vodách v alkalickém prostředí v úvahu hydroxokomplexy 

[NiOH]+ až [Ni(OH)4]
2-, dále karbonatokomplex  [NiCO3(aq)]0. V odpadních vodách 

z galvanického pokovování se vyskytuje nikl převážně jako kyanokomplexy 

[Ni(CN)]+ až [Ni(CN)4]
2- nebo amminokomplexy [Ni(NH3)]

2+ až [Ni(NH3)6]
2+. 

Rozpustnost niklu ve vodě je limitována převážně buď uhličitanem NiCO3(s), nebo 

hydroxidem Ni(OH)2(s). Za přítomnosti sulfidů přichází v úvahu i NiS(s). Nikl není 

pro člověka příliš toxický, patří však mezi potenciální karcinogeny (Pitter 2009). 

 

Povolené koncentrace niklu 

U průmyslových odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace platí 

koncentrační limit 0,1 mg/l, při vypouštění do vod povrchových je u vod 

z elektrotechnických výrob přípustná koncentrace niklu 0,5 mg/l a u povrchové 
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úpravy kovů 0,8 mg/l. Přípustná míra znečištění s vyústěním na ČOV je u niklu 0,1 

mg/l (OVAK 2011). 

6.3 Vliv vybraných organických polutantů na inhibici aktivačního kalu 

 

Organické látky ve vodách mohou být buď přírodního, nebo antropogenního 

původu. Mezi přírodní organické znečištění lze zařadit výluhy z půdy a sedimentů 

(půdní a rašelinný humus, výluhy z listí a tlejícího dřeva) a produkty životní 

činnosti rostlinných a živočišných organismů a bakterií. Jde o látky většinou 

biogenního původu, především o huminové látky. Mikroby, řasy a sinice při své 

životní činnosti produkují řadu nízkomolekulárních i vysokomolekulárních látek na 

bázi sacharidů, peptidů, aminokyselin, uronových kyselin, polyfenolů, 

hydroxamových kyselin a extracelulární organické látky (EOM). Kromě toho 

přecházejí do vody organické látky z organismů při jejich odumírání a rozpadu 

(intracelulární organické látky, IOM). Někdy se ještě rozlišují AOM (Algal Organic 

Matter), pokud se dostávají do vodního prostředí metabolickou činností řas a sinic. 

Některé látky mají komplexační a povrchově aktivní vlastnosti a některé, vznikající 

životní činností sinic jsou pachotvorné a toxické (Pitter 2009). Pro přírodní 

organické látky vyskytující se v podzemních a povrchových vodách se často 

v literatuře používá zkratka NOM (Natural Occuring Organic Matter) a rozpuštěné 

organické látky jsou označovány jako DOM (Dissolved Organic Matter). Jde o 

směs různých látek, ve které převažují huminové kyseliny, fulvinové kyseliny, 

nízkomolekulární organické kyseliny, sacharidy, bílkoviny aj. (Pitter 2009).  

 

Organické látky antropogenního původu pocházejí ze splaškových a průmyslových 

odpadních vod, z odpadů ze zemědělství, ze skládek a mohou vznikat i při úpravě 

vody chlorací. Některé organické látky mohou být jak přírodního tak 

antropogenního původu, a proto v těchto případech nelze považovat jejich 

přítomnost za jednoznačný průkaz znečištění přírodních vod  průmyslem nebo ze 

zemědělství (např. některé alifatické a aromatické uhlovodíky nemusí být vždy 

ropného původu, v malých koncentracích mohou vznikat v eutrofizovaných vodách 

biologickými pochody v planktonních a benthických mikroorganismech a jsou 

produktem metabolismu některých bakterií, plísní i rostlin). Mezi takové látky patří 
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uhlovodíky, organické halogenderiváty, fenoly, tenzidy, komplexotvorné látky, léčiv 

a látky používané pro osobní péči (Pitter 2009). 

Z hygienického i vodohospodářského hlediska je nutné rozlišovat látky podléhající 

bologickému rozkladu ve vodách a při čištění odpadních vod a látky biochemicky 

rezistentní (biologicky těžko rozložitelné), které se mohou hromadit v hydrosféře a 

v půdě (např. polyhalogenované organické látky, ligninsulfonany, polyaromaticé 

uhlovodíky, některé pesticidy a tenzidy, komplexotvorné látky aj.).  

 

6.3.1.1 Fenoly a polyfenoly 

Fenoly ve vodách pocházejí především z průmyslového znečištění. Kromě toho 

jsou fenoly i živočišného původu. Člověk vylučuje denně 40 mg – 80 mg různých 

fenolů, které jsou obsaženy v moči (Contreras 2008), (Chan 1999), (Orupold 

2001). 

Značné koncentrace fenolů se vyskytují v některých průmyslových odpadních 

vodách, např. z tepelného zpracování uhlí, petrochemie, organických syntéz aj. 

Jsou součástí některých dezinfekčních a konzervačních prostředků (Mineta 2011). 

 

Obr. 19: Přehled výrob nebo nakládání ve vybraných odvětvích průmyslu ČR – fenol (Maxa 2002) 

 

Výskyt ve vodách 

Postupný odklon od tepelného zpracování uhlí a dostatečné čištění fenolových 

odpadních vod způsobily, že fenolům, v přírodních i pitných vodách přestala být 

věnována systematická pozornost. V odpadních vodách z tepelného zpracování 

uhlí (z plynáren, koksáren) se vyskytují jednosytné i vícesytné fenoly 

v koncentracích až v jednotkách g/l. Jejich zastoupení se liší podle způsobu 
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zpracování uhlí. V koksárenských odpadních vodách převládají jednosytné fenoly 

(Pitter 2009).  

 

Vlastnosti a význam 

Z hydrochemického hlediska je významná kyselost fenolů. Fenolová skupina má 

kyselejší povahu než skupina alkoholická, avšak méně kyselou než skupina 

karboxylová. Polyfenoly mají výrazné komplexotvorné (komplexační) vlastnosti. 

Jde zejména o sloučeniny s hydroxyskupinami v poloze ortho nebo o kombinaci 

hydroxyskupiny a karboxylové skupiny rovněž v poloze ortho. S ionty kovů ve 

vyšších oxidačních stupních se tvoří barevné komplexy obsahující 1 až 3 ligandy 

v molekule. Fenoly jsou poměrně dobře rozpustné ve vodě s výjimkou 

vysokomolekulárních polyfenolů. Nízkomolekulární fenoly jsou ve vodách 

nestabilní a podléhají snadno biochemické i chemické oxidaci. Obtížněji biologicky 

rozložitelné jsou pouze polynitrofenoly, polychlorfenoly a polyaminofenoly. Fenoly 

nejsou příliš toxické pro vodní organismy.  Letální koncentrace pro ryby se 

pohybují řádově v jednotkách až desítkách mg/l a pro nižší vodní živočichy jsou 

asi o jeden řád vyšší (Pitter 2009). 

 

Povolené koncentrace fenolů 

Pro vypouštění fenolů do kanalizace s vyústěním na ČOV jsou z ostravských 

průmyslových podniků limitováni:  

 

Tab. 7: Stanovené množství a limity znečištění odpadních vod významných producentů 

vypouštěných do kanalizace s odtokem na ÚČOV Ostrava pro fenoly (OVAK 2011). 

Producent Průměr Maximální koncentrace 

Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

koksovna 

4 mg/l 10 mg/l 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 30 mg/l 50 mg/l 

OKK Koksovny, a.s. 

koksovna Svoboda 

1000 mg/l 1500 mg/l 

 

6.3.1.2 Tenzidy a detergenty 

Pro povrchově aktivní látky (PAL) se používá název tenzidy. Jde o skupinu 

organických látek, které se již při nízké koncentraci významně hromadí (adsorbují) 

na fázovém rozhraní a snižují tak mezifázovou, resp. povrchovou energii. Tenzidy 
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tedy vykazují povrchovou aktivitu, která se vizuálně projevuje pěněním jejich 

vodných roztoků. Průmyslově vyrobené tenzidy nejsou však 100% látky (obsahují 

např. vodu, síran sodný aj.). Proto se hovoří o aktivní látce v tenzidech a různých 

prostředcích, čímž se rozumí 100% obsah tenzidu (nebo směsi tenzidů) v daném 

produktu. 

Tenzidy jsou hlavní součástí (aktivní látkou) pracích, čistících, emulgačních, 

dispergačních a pěnicích prostředků, které kromě tenzidů obsahují ještě přísady 

(doplňující složky), jež zlepšují a doplňují jejich účinky. V pracích prostředcích 

připadá na tenzidy nejvýše jedna třetina z veškerých látek. 

Druhů tenzidů je celá řada a jejich vývoj není zdaleka ukončen. Jsou k dispozici 

tenzidy s určitou dominující vlastností, např. převážně prací, čistící, pěnící, 

emulgační nebo dispergační účinností. Výrobci se snaží vyvíjet nové tenzidy, které 

by splňovaly nejenom specifické technické požadavky na snadnou biologickou 

rozložitelnost (Pitter 2009). 

 

Tab. 8: Příklad složení bezfosforečnanových a fosforečnanových pracích prostředků. Pod názvem 

kompakt se rozumí kompaktní prací prostředek (koncentrát). Údaje jsou v hmotnostních 

procentech (Spitz 1996). 

Komponenta Bezfosforečnanový 

prostředek 

hm. % 

Bezfosforečnanový 

prostředek (kompakt) 

hm. % 

Fosforečnanový 

prostředek 

hm. % 

tenzidy 15 – 25 25 – 40 10 – 20 

zeolity 10 – 20 25 – 35 - 

polyfosforečnany - - 15 – 30 

karbonáty 15 – 25 20 – 30 0 – 20 

silikáty 2 – 10 2 – 10 - 

polykarboxyláty 1 – 4 2 – 6 - 

sírany 20 – 30 0 – 5 20 – 30 

bělící prostředky 0 – 5 0 – 5 0 – 10 

ostatní 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

 

Povrchově aktivní látky ve vodách mohou být buď přírodního nebo 

antropogenního původu. Přírodní původ je biologický a hovoří se proto o 

biotenzidech.  

Přírodního původu jsou např. saponiny obsažené v odpadních vodách 

z cukrovarnického průmyslu, které jsou příčinou jejich pěnivosti. Řepa obsahuje 

asi 0,1 % saponinu. V odpadních vodách z výroby cukru může jejich koncentrace 
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dosáhnout i 5 mg/l, přičemž pěnivost se projevuje již v koncentracích v desetinách 

mg/l. 

Biotenzidy jsou syntetizovány bakteriemi, houbami, kvasinkami při růstu na 

různých substrátech, především na substrátech hydrofobních, aby umožnily jejich 

emulgaci a penetraci do buněk. Nejčastěji jsou produkovány extracelulárně. 

Hydrofobní část molekuly tvoří obvykle delší alifatický řetězec a hydrofilní část 

sacharidy, polyoly, polysacharidy, peptidy aj. Z hlediska chemické struktury lze 

biotenzidy rozdělit do několika skupin a to na glykolipidy, lipopeptidy, fosfolipidy, 

lipid-polysacharidové komplexy, lipid-aminokyselinové komplexy, sulfolipidy aj. 

Některé z nich mají i průmyslové využití (např. při ropných haváriích) (Pitter 2009). 

Z vodohospodářského hlediska má značný význam tvorba tzv. biologických pěn 

při čištění odpadních vod v aktivaci. Pěnění často doprovází biologické čištění 

odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Pěnění je způsobeno dominantním 

výskytem některých mikroorganismů, jako je např. Micothrix parvicella, Nocardia 

sp. a Nostocoida limnicola, produkujících biotenzidy. Původ tohoto pěnění musí 

být odlišován od původu z tenzidů přítomných v pracích a čistících prostředcích. 

Dalším zdrojem povrchově aktivních látek mohou být papírenské odpadní vody 

obsahující klížidla na bázi pryskyřičných mýdel (jde o tricyklické diterpeny, např. 

kyselinu abietovou). Avšak hlavním zdrojem tenzidů ve vodách jsou prací a čistící 

prostředky používané v domácnostech, velkoprádelnách a průmyslu (textilním, 

kožedělném, strojírenském, potravinářském aj.) (Pitter 2009). 

 

Výskyt ve vodách 

Výskyt tenzidů ve vodách souvisí s jejich analytickým stanovením. Problémem 

analytického stanovení je velmi rozsáhlé spektrum tenzidů s rozdílnou strukturou, 

které přicházejí v úvahu. Proto byly vyvinuty metody, které jsou do určité míry 

schopné alespoň sumárně stanovit jednotlivé skupiny tenzidů. Ve vodách se 

obvykle sumárně stanovují pouze tenzidy aniontové (metodou s methylenovou 

modří), protože sumární stanovení neiontových tenzidů je poměrně komplikované 

a zatížené značnou chybou. 

Ukazuje se, že po přechodu na výrobu většinou biologicky dobře rozložitelných 

tenzidů nejsou již v současné době povrchově aktivní látky významným 

kontaminantem přírodních, užitkových a dokonce ani městských odpadních vod. 

Vyšší koncentrace lze prokázat jen bezprostředně pod zdroji znečištění, kde by 
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mohly být příčinou pěnění v recipientu a na čistírnách odpadních vod (např. když 

odpady z velkoprádelny ústí do kanalizace v blízkosti čistírny). V současné době 

bývá někdy pozorované pěnění na čistírnách způsobeno tvorbou biotenzidů, a 

nikoliv tenzidy z detergentů. Problémy se mohou ještě vyskytnout v případě 

některých průmyslových odpadních vod. Proto v současné době není stanovení 

tenzidů v přírodních, užitkových a městských odpadních vodách běžnou součástí 

chemického rozboru vod (Pitter 2009). 

 

Vlastnosti 

Vlastnosti tenzidů vyplývají především z jejich povrchově aktivních vlastností, 

které jsou příčinou pěnění vody za turbulentních podmínek, z jejich sorpční 

schopnosti (hromadění v čistírenských kalech a sedimentech) a z toxicity 

některých typů, především tenzidů kationtových. Ty se používají jako desinfekční 

prostředky. V posledních letech se ukázalo, že toxicky působí také adukty 

alkylfenolů a alkylenoxidy včetně jejich produktů metabolismu. Byly prokázány 

jejich estrogenní vlivy, což vedlo v řadě zemí k zákazu nebo omezení jejich 

používání. 

Pokud se týká toxických účinků na ryby, lze považovat koncentraci odpovídající 

mezní hodnotě pro pitnou vodu, tj. 0,2 mg/l, za neškodnou. Toxicita velmi silně 

závisí na chemické struktuře tenzidů. Pražský kanalizační řád koncentraci tenzidů 

ve splaškové ani dešťové kanalizaci nelimituje (Pitter 2009). 

 

Povolené koncentrace povrchově aktivních látek (PAL A ) – tenzidy 

anionaktivní 

V odpadní vodě odváděné jednotnou a splaškovou kanalizací je přípustná míra 

znečištění s vyústěním do toku pro PAL A 1,0 mg/l. Přípustná míra znečištění 

s vyústěním na ČOV je pro PAL A 10 mg/l (OVAK 2011). 

7 Praktická část 

Měření respirační inhibice mikroorganismů v aktivačním kalu, v rámci této 

diplomové práce byla prováděna respirometrem Strathtox firmy Strathkelvin 

Instruments. Metodika měření je zveřejněna v Metodice pro stanovení respirační 

inhibice aktivovaného kalu (Škrobánková 2011). 
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Aktivační kal byl odebírán na ČOV Ostrava Přívoz a ČOV Heřmanice II 

z aktivačních nádrží vždy těsně před měřením. Bylo nutné, aby byl aktivační kal 

čerstvý, v laboratoři geochemické analýzy VŠB – TU Ostrava, byl provzdušňován 

externím aerátorem. 

 

V hlavní nabídce na přístroji Strathtox jsem vybrala Test respirační inhibice, 

který měří respirační inhibici způsobenou pěti různými koncentracemi vzorku 

odpadní vody v porovnání s respirací kontrolního vzorku aktivovaného kalu. Dle 

metodiky jsem připravila roztoky o požadovaných koncentracích, abych mohla 

sestavit závislost inhibice na koncentraci sledované látky. K připraveným roztokům 

o různých koncentracích se poté velice rychle těsně před spuštěním měření přidá 

aktivační kal. Přístroj vypočítá hodnoty respirační inhibice na základě respirační 

rychlosti mikroorganismů v aktivačním kalu. Průběh měření lze sledovat na 

monitoru, viz. Obr. 20. 

 

 

Obr. 20: Průběh měření respirační inhibice respirometrem Strathtox. 

 

Respirační inhibic jsem sledovala u vybraných anorganických polutantů (chlorid 

kademnatý, chlorid měďnatý, oxid chromový a chlorid nikelnatý) a organických 

polutantů (fenol, tenzidy – Mr. Proper, Woolite Color a SA8 Color) a organických 

činidel (Brenntaplus CL16, CL51, CL60, VP1). 
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Výsledné křivky závislosti respirační inhibice na koncentraci látky vznikly 

průměrem ze dvou opakování měření každé látky pro oba druhy aktivačních kalů. 

 

7.1 Anorganické polutanty 

7.1.1 Kadmium 

Z měření respirační inhibice kadmia je zřetelná vysoká toxicita. Kadmium 

způsobuje inhibici aktivačního kalu při koncentraci 4 mg/l (inhibice 0,9%) na 

aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava a při koncentraci 2 mg/l (inhibice 1,2%) u 

aktivačního kalu z ČOV Heřmanice II. Přípustný limit znečištěných vod 

vypouštěných do kanalizace s vyústěním na ČOV pro kadmium je 0,1 mg/l 

(kanalizační řád, 2011). Odpadní vody v nátoku do ÚČOV Přívoz obsahují 

průměrně 0,87 µg/l kadmia (roční průměr za rok 2011). Tato nízká koncentrace 

nezpůsobí inhibici aktivačního kalu. 

 

 

Obr. 21: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice, způsobená 

kadmiem 

7.1.2 Měď 

Z měření respirační inhibice mědi vyplývá, že způsobuje téměř stejnou inhibici na 

aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava i na aktivačním kalu z ČOV Heřmanice II. Měď 

způsobuje inhibici aktivačního kalu při koncentraci 54 mg/l (inhibice 1,0%) na 
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aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava a při koncentraci 1 mg/l (inhibice 1,1%) u 

aktivačního kalu z ČOV Heřmanice II. Přípustný limit znečištěných vod 

vypouštěných do kanalizace s vyústěním na ČOV pro měď je 0,5 mg/l (kanalizační 

řád, 2011). Odpadní vody v nátoku do ÚČOV Přívoz obsahují průměrně 41,6 µg/l 

mědi (roční průměr za rok 2011). Tato nízká koncentrace nezpůsobí inhibici 

aktivačního kalu. 

 

Obr. 22: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice, způsobená 

mědí 

7.1.3 Nikl 

Z měření respirační inhibice niklu vyplývá, že způsobuje ve vyšších koncentracích 

průměrně o 10% vyšší inhibici na aktivačním kalu z ČOV Heřmanice II než na 

ÚČOV Ostrava. Při nižších koncentracích niklu se inhibice u aktivačních kalů 

z obou ČOV vyrovnává. Nikl způsobuje inhibici aktivačního kalu na obou ČOV při 

koncentraci 0,6 mg/l (inhibice 1,1% na aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava a 0,5% na 

aktivačním kalu z ČOV Heřmanice II). Přípustný limit znečištěných vod 

vypouštěných do kanalizace s vyústěním na ČOV pro nikl je 0,1 mg/l (kanalizační 

řád, 2011). Odpadní vody v nátoku do ÚČOV Přívoz obsahují průměrně 31,13 µg/l 

niklu (roční průměr za rok 2011). Tato nízká koncentrace nezpůsobí inhibici 

aktivačního kalu. 
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Obr. 23: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice, způsobená 

niklem 

7.1.4 Chrom 

Z měření respirační inhibice niklu vyplývá, že způsobuje v nižších koncentracích 

průměrně o 20% vyšší inhibici na aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava oproti kalu z 

ČOV Heřmanice II. Při vyšších koncentracích chromu se inhibice u aktivačních 

kalů z obou ČOV vyrovnává. Chrom způsobuje inhibici aktivačního kalu na 

aktivačním kalu z ÚČOV Ostrava koncentraci 1 mg/l (inhibice 4,5%) a na 

aktivačním kalu z ČOV Heřmanice II při koncentraci 3 mg/l (inhibice 3,1%). 

Přípustný limit znečištěných vod vypouštěných do kanalizace s vyústěním na ČOV 

pro chrom je 0,3 mg/l (kanalizační řád, 2011). Odpadní vody v nátoku do ÚČOV 

Přívoz obsahují průměrně 65,2 µg/l niklu (roční průměr za rok 2011). Tato nízká 

koncentrace nezpůsobí inhibici aktivačního kalu. 
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Obr. 24: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice, způsobená 

chromem 

7.2 Organické polutanty 

7.2.1 Fenol 

U respirační inhibice fenolu byly pozorovány výrazně vyšší hodnoty adaptability 

aktivovaného kalu na fenol u ÚČOV Ostrava Přívoz.  Nejvyšší koncentrace, u 

které ještě byla naměřena inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz, je 

koncentrace 4000 mg/l – inhibice 4,7 %, u hodnoty 2000 mg/l již byla hodnota 

inhibice záporná (- 45,4%). Oproti tomu byla respirační inhibice aktivačního kalu 

na ČOV Heřmanice II naměřena ještě při koncentraci 4 mg/l a to 2 %.   

Z testu respirační inhibice na vzorcích fenolu je patrné, že aktivační kal ÚČOV 

Ostrava je na fenol adaptován z důvodu jeho přítomnosti v přítoku z průmyslového 

zpracování fenolčpavkových vod při výrobě koksu. ČOV Heřmanice II nečistí 

průmyslové vody a v přítoku se nevyskytuje zvýšené množství fenolu, což 

podporuje teorii adaptability mikroorganismů na přitékající toxické látky. 
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Obr. 25: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice, způsobená 

fenolem 

 

7.2.2 Tenzidy 

Mezi zkoumané vzorky, obsahující povrchově aktivní látky jsem zařadila prací a 

čistící prostředky běžně používané v domácnost.  

Mr. Proper Pine Sapon (výrobce P&G Rakona a.s., ČR) ve svém složení uvádí 

<5% aniontových povrchově aktivních látek a 5 – 15% neiontových povrchově 

aktivních látek. Doporučené dávkování dle návodu je 60 ml na 5 l vody, což 

odpovídá koncentraci 12 ml/l. Na silně znečištěné povrchy lze použít neředěný. 

Respirační inhibici tohoto čistícího prostředku jsem zkoumala s koncentrací 100 

ml/l a menší. Při koncentraci 12 ml/l, která je doporučená dle výrobce, jsem 

naměřila respirační inhibici 50% u aktivačního kalu ÚČOV Přívoz a 65% u 

aktivačního kalu ČOV Heřmanice II. V praxi na městské čistírny odpadních vod 

taková koncentrace nikdy nepřiteče, nicméně u domovních čistíren odpadních vod 

je taková koncentrace reálná, obzvlášť v případě použití neředěného čistícího 

prostředku. Domovním čistírnám odpadních vod jsem se ale v rámci této 

diplomové práce nevěnovala.  
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Obr. 26: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice II, způsobená 

čistícím prostředkem Mr. Proper Pine Sapon 

 

SA8 Color (výrobce Acces Business Group LLC, USA) obsahuje koenzymy, 5 – 

15% neiontových povrchově aktivních látek, <5% polykarboxylátu, mýdla, 

fosfonátů. Doporučené dávkování je 75 ml (odpovídá 60 g pracího prášku) pro 

středně znečištěné prádlo. Nové pračky mají spotřebu kolem 40 l vody na prací 

cyklus, což odpovídá koncentraci 1500 mg/l.  

Test pracích prostředků, mezi nimiž je i námi zkoumaný SA8 Color firmy Amway je 

uveřejněn na stránkách ekolist.cz. Z testu vyplývá, že tento prací prostředek se 

umístil na 3. příčce v testu prací účinnosti a dále byla zkoumána biologická 

rozložitelnost prostředku a bylo zjištěno, že je snadno rozložitelný do 28 dnů 

(nejlepší prášky dosáhly rozložitelnosti do 7 dnů). Jak zmiňují v článku k testu:  „Z 

ekologického hlediska jsme nenarazili na prací prostředek, který by byl biologicky 

nerozložitelný nebo dokonce na prostředek, který by měl v prostředí inhibiční vliv, 

tedy že by byl například toxický. Voda z pračky, kde se použije jakýkoliv testovaný 

prostředek, tak nebude dělat potíže na čistírně odpadních vod.“ Nicméně v tomto 

testu inhibici nezkoumali (EKOLIST CZ). 

Z testu respirační inhibice aktivačního kalu je patrná téměř stejná inhibice u 

aktivačního kalu z ČOV Heřmanice jako u aktivačního kalu z ÚČOV Přívoz. U 

aktivačního kalu ÚČOV Přívoz byla pozorována 4,2% - ní inhibice u koncentrace 
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60 mg/l a u aktivačního kalu ČOV Heřmanice 3,9 %-ní inhibice u stejné 

koncentrace 60 mg/l. Při koncentraci 1500 mg/l, která je doporučená dle výrobce, 

jsem naměřila respirační inhibici 36,55% u aktivačního kalu ÚČOV Přívoz a 42,5% 

u aktivačního kalu ČOV Heřmanice II. V praxi na městské čistírny odpadních vod 

taková koncentrace nikdy nepřiteče, pouze v případě umístění velkočistírny prádla 

v těsné blízkosti čistírny odpadních vod. 

 

  

Obr. 27: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice II, způsobená 

pracím  prostředkem SA8 Color od Amway 

 

Woolite color (výrobce Reckitt Benckiser, distributor Amway) je prací gel na 

barevné prádlo. Obsahuje 5% neiontových povrchově aktivních látek Doporučené 

dávkování dle návodu je 60 ml pro středně znečištěné prádlo. Nové pračky mají 

spotřebu kolem 40 l vody na prací cyklus, což odpovídá koncentraci 1,5 ml/l.  

Test respirační inhibice aktivačního kalu ukazuje mnohem větší inhibici u kalu 

z ČOV Heřmanice II oproti kalu z ÚČOV Přívoz. Při koncentraci 1,5 ml/l, která je 

doporučená dle výrobce, jsem naměřila respirační inhibici 39% u aktivačního kalu 

z ÚČOV Přívoz a 64% u aktivačního kalu z ČOV Heřmanice II. V praxi na městské 

čistírny odpadních vod taková koncentrace přiteče pouze v případě umístění 

velkoprádelny v těsné blízkosti ČOV. Nicméně, jak už jsem se zmínila u čistícího 
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prostředku Mr. Proper u domovních čistíren odpadních vod může tato situace 

nastat běžně. 

 

Obr. 28: Respirační inhibice aktivačního kalu na ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice II, způsobená 

tekutým pracím prostředkem Woolite Color 

7.3 Měření respirační inhibice v praxi 

7.3.1 Brenntaplus 

Výrobky firmy BRENNTAG – Brenntaplus CL50 a CL61 slouží jako náhrada 

methanolu k optimalizaci poměru C/N v aktivaci, používají se jako zdroj uhlíku, 

který byl vyvinut speciálně pro aplikaci na biologických čistírnách odpadních vod 

jako organický substrát pro biologickou denitrifikaci. Jedná se o látky, které 

umožňují zvýšit denitrifikační aktivitu mikroorganismů aktivovaného kalu, a tím 

umožňují optimální eliminaci dusíkatých sloučenin.  

Činidla Brenntaplus využívají kombinace výhod kyseliny octové a cukerných 

složek, umožňuje zvýšit denitrifikační aktivitu mikroorganismů aktivovaného kalu a 

takto umožňuje optimální eliminaci dusíkatých sloučenin. Jedná se o nahnědlé 

kapaliny, zcela biologicky rozložitelné. Přípravky jsou nehořlavé a lze je používat 

celoročně. 

Brenntaplus CL16 je nahnědlá, viskózní kapalina, jejíž další vlastnosti jsou 

uvedeny v Tab. 9.  
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Tab. 9: Vlastnosti Brenntaplus CL16 (technická dokumentace firmy Brenntag) 

Viskozita < 5 mPa.s 

Hustota 1,20 g/cm3 

pH cca 3 

CHSK >800.000 mg O2/l 

Arsen < 0,1 mg/l 

Rtuť < 0,02 mg/l 

Olovo < 1mg/l 

Kadmium < 0,05 mg/l 

Měď < 1 mg/l 

Nikl < 2,5 mg/l 

Chrom < 1,5 mg/l 

AOX < 0,5 mg/l 

EOX < 0,1 mg/l 

 

Brenntaplus CL51 je nahnědlá, viskózní kapalina, pronikavého zápachu, o 

hustotě 1,20 g/cm3, pH cca 5 – 7, CHSK min. 1 300 000 mg O2/l. 

Brenntaplus CL60 je nahnědlá, viskózní kapalina, pronikavého zápachu, o 

hustotě 1,20 g/cm3, pH cca 4,5 – 7, CHSK min. 1 200 000 mg O2/l. 

Brenntaplus VP1 je světlehnědá, viskózní kapalina, bez zápachu, o hustotě 1,3 

g/cm3, pH cca 7.  

 

Ze zkoumaných činidel firmy BRENNTAG je pro mikroorganismy v aktivačním kalu 

nejvíce toxická CL16, což je dáno jejím složením, jelikož obsahuje i těžké kovy 

(viz. Tab. 9). BRENNTAPLUS CL51 je pro mikroorganismy v aktivačním kalu 

nejméně toxická. Brenntaplus CL60 je toxicitou pro aktivační kal srovnatelný s 

Brenntaplus VP1.  

Činidla Brenntaplus byla v praxi ověřována na ČOV Ostrava, aby se 

optimalizovaly náklady na provoz čistírny. Hledala se  nejlevnější náhrada za 

metanol, který se dosud jako organický substrát pro biologickou denitrifikaci na 

ČOV Ostrava používal. Na ČOV Ostrava začali v provozu používat Brenntaplus 

VP1, což koresponduje i s mými výsledky, způsobuje průměrně o 26 % menší 

respirační inhibici než metanol. Z měření respirační inhibice mohu dále usoudit, že 

by šla použít i Brenntaplus CL51, která způsobuje průměrně o 41 % menší 
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respirační inhibici než metanol. Jako nevhodné se jeví Brenntaplus CL16, kvůli 

svému složení viz. Tab 9. 

 

 

Obr. 29: Porovnání respirační inhibice aktivačního kalu ÚČOV Přívoz, způsobená činidly 

Brenntaplus firmy BRENNTAG a metanolem 

8 Diskuze 

 

Naměřené dávky těžkých kovů, způsobujících respirační inhibici aktivačního kalu 

jsem porovnala s ročním průměrným množstvím těžkých kovů v přitékajících 

odpadních vodách na ÚČOV Ostrava Přívoz a zahrnula jsem mezi ně i výsledky 

odpadních vod přivážených na ÚČOV Ostrava Přívoz externími dovozci 

v cisternách. Výsledky pochází z měření v akreditovaných laboratoří OVAK, a.s. 

 

Tab. 10: Roční průměrné množství těžkých kovů v přitékajících odpadních vodách na ÚČOV 

Ostrava a v odpadních vodách od externích dovozců 

Ukazatel Sběrač A 

[μg/l] 

Sběrač D 

[μg/l] 

Dovozci 

[mg/l] 

Prům. Min. Max. Prům. Min. Max. Prům. Min. Max. 

Cr 19,1 10,7 29,3 46,2 5,9 375,6 7,2 0,0015 320 

Cd 0,8 0,2 1,9 1,0 0,2 4,7 0,0226 0,0000145 0,374 

Cu 42,7 13,0 65,0 40,4 16,0 58,0 10,9 0,004 483 

Ni 28,4 5,0 86,0 34,0 5,0 115,0 5,44 0,0025 109 
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Roční průměrné množství těžkých kovů v odpadních vodách, přitékajících 

jednotnou kanalizací OVAK, a.s. na ÚČOV je tak nízké, že dle mého měření 

nezpůsobí žádnou respirační inhibici aktivačnímu kalu. Oproti tomu množství 

těžkých kovů v odpadních vodách dovážených na ÚČOV Ostrava externími 

dovozci obsahovalo v některých případech (roční maxima), takové množství 

těžkých kovů, které by dle mých zjištění způsobilo u chromu 89,2% respirační 

inhibici (ÚČOV Přívoz) a  82,5% respirační inhibici (ČOV Heřmanice II). U mědi 

44,2% respirační inhibici (ÚČOV Přívoz) a 49,1% respirační inhibici (ČOV 

Heřmanice II). U niklu 18,3% respirační inhibici (ÚČOV Přívoz) a 24,9% (ČOV 

Heřmanice II). Hodnoty kadmia se i u externích dovozců pohybují v nižších 

hodnotách, u kterých jsem respirační inhibici nezjistila. 

Vyhláška 294/2005 Sb. stanovuje požadavky na výsledky ekotoxikologických 

testů,  pro Daphnia Magna 30% imobilizace, pro řasy rodu Raphidocelis 30% 

inhibice růstu řasy, pro semena Sinapis alba 30% inhibice růstu kořene. Pro 

porovnání jsem vytvořila tabulku (viz. Tab.) pro jednotlivé látky zkoumané v této 

diplomové práci, a jejich koncentraci, která způsobuje cca 30% respirační inhibici. 

Své poznatky jsem pak v Tab. porovnala s obsahem těžkých kovů v odpadních 

vodách z kanalizační sítě OVAK, a.s., způsobujících <30% inhibici Vibrio fischeri. 
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Tab. 11: Množství zkoumaných látek odpovědných za 30% respirační inhibici mikroorganismů 

v aktivačním kalu ČOV Přívoz a ČOV Heřmanice II v porovnání s maximálním obsahem kovů 

v kanalizační síti OVAK, a.s., pro které byla splněna podmínka inhibice Vibrio Fischeri <30%. 

  

 

ČOV Přívoz ČOV Heřmanice II Vibrio fischeri 

  jednotka konc. inhibice [%] konc. inhibice [%] obsah [mg/l] 

kadmium mg/l 368 34,6 123 31,1 0,00099 

měď mg/l 358 39,1 179 32,6 0,227 

nikl mg/l 453 31,5 272 32,9 0,026 

chrom mg/l 5 39,3 31 37,8 0,01764 

fenol mg/l 5000 32,5 600 33,7 - 

Mr. Proper ml/l 4 34,1 1 30 - 

SA8 color mg/l 1000 32,1 1000 38,1 - 

Woolite color ml/l 6 30,8 1 30 - 

Brenntaplus 

CL16 ml/l 0,5 36,3 - - 

- 

Brenntapluc 

CL51 ml/l - - - - 

- 

Brenntaplus 

CL60 ml/l 60 34,1 - - 

- 

Brenntaplus 

VP1 ml/l 60 30,31 - - 

- 

metanol ml/l 6 30,65 - - - 

 

Mezi aktivačním kalem z ÚČOV Přívoz a ČOV Heřmanice II je patrný rozdíl 

v koncentracích, způsobujících cca 30%-ní respirační inhibici mikroorganismů, 

vyskytujících se v těchto kalech. Ve  všech případech, kdy je možné porovnat 

vzájemně oba kaly, je pro aktivační kal ÚČOV Přívoz potřebná vždy větší dávka 

inhibiční látky pro způsobení 30%-ní respirační inhibice. Při porovnání 

s maximálním obsahem těžkých kovů, způsobujících inhibici <30% na Vibrio 

fischeri bylo zjištěno měřením respirační inibice mikroorganismů aktivačního kalu, 

že na dosažení stejných hodnot inhibice (cca 30%) je zapotřebí mnohem většího 

obsahu těžkých kovů, rozdíly jsou v řádech tisíců jednotek. 

 

Dále jsem výsledky respirační inhibice, způsobené těžkými kovy porovnala 

s referenčními hodnotami toxicity pro akvatické organismy. Referenční hodnoty 

toxicity pro vybrané těžké kovy v povrchových vodách jsou uvedeny v Tab. Při 

měření respirační inhibice aktivačního kalu jsem u takto nízkých hodnot obsahu 

těžkých kovů žádnou inhibici nezjistila. Inhibiční dávka byla opět řádově vyšší. 
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Tab. 12: Referenční hodnoty toxicity vybraných těžkých kovů pro akvatické organismy 

(Environmental restoration division 1999). 

ukazatel obsah [µg/l] 

Kadmium 0,66 

Měď 6,54 

Nikl  87,71 

Chrom 117,32 

9 Závěr 

V této diplomové práci byla pozornost věnována využití měření respirační inhibice 

mikroorganismů v aktivačním kalu působením vybraných anorganických a 

organických polutantů. Objektem zkoumání byl aktivační kal Ústřední čistírny 

odpadních vod Ostrava Přívoz a aktivační kal Čistírny odpadních vod Heřmanice 

II. 

 

V praktické části diplomové práce jsem uvedla výsledky a porovnání respirační 

inhibice anorganických polutantů – chromu, kadmia, měďi a niklu na aktivačním 

kalu z ÚČOV Ostrava a ČOV Heřmanice II. Zjistila jsem, že těžké kovy přitékající 

na ÚČOV Ostrava mají podstatně nižší koncentraci a nemohou způsobovat 

respirační inhibici aktivačního kalu. Nicméně koncentrace těžkých kovů 

v odpadních vodách, dovážených na ÚČOV Ostrava externími dovozci dosahovaly 

v některých případech takových hodnot, u kterých jsem naměřila poměrně 

významnou respirační inhibici. U chromu 89,2% respirační inhibici, u mědi 44,2% 

respirační inhibici a u niklu 18,3% respirační inhibici. Z čehož vyplývá, že je nutné 

sledovat složení odpadních vod externími dovozci a v těchto případech by mělo 

měření respirační inhibice své opodstatnění. 

 

Dále jsem v rámci praktické části diplomové práce zkoumala činidla firmy 

BRENNTAG – Brenntaplus CL16, CL51, CL60 a VP1, které jsem srovnávala s 

respirační inhibicí způsobenou metanolem, který se dosud na ÚČOV běžně 

používal. Kvůli snížení technologických nákladů chtějí metanol nahradit a hledají 

vhodnou alternativu. Z mých výsledků měření respirační inhibice se jako vhodné 

jeví Brenntaplus VP1, která způsobuje průměrně o 26 % menší respirační inhibici 

než metanol a Brenntaplus CL51, která způsobuje průměrně o 41 % menší 

respirační inhibici než matanol. Jako nevhodná se jeví Brenntaplus CL16, která 
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způsobuje vyšší respirační inhibici než metanol, zřejmě díky obsahu těžkých kovů. 

V praxi začali na ÚČOV Ostrava používat Brenntaplus VP1. 

 

Z organických látek jsem měřila respirační inhibici u fenolu. Z testu respirační 

inhibice fenolu je patrné, že aktivační kal ÚČOV Ostrava je na fenol adaptován 

z důvodu jeho přítomnosti v přítoku z průmyslového zpracování fenolčpavkových 

vod při výrobě koksu. ČOV Heřmanice II nečistí průmyslové vody a v přítoku se 

nevyskytuje zvýšené množství fenolu, což podporuje teorii adaptability 

mikroorganismů na přitékající toxické látky. Aktivační kal ČOV Heřmanice II 

vykazoval respirační inhibici u 1000x menší koncentrace než aktivační kal z ÚČOV 

Ostrava. 

 

Ze zkoumaných tenzidů se jako nejvíce toxický jeví prací prášek na barevné 

prádlo SA8 Color v porovnání s pracím gelem Woolite Color a čistícím 

prostředkem Mr. Proper Pine Sapon, které vykazovaly podobné hodnoty 

respirační inhibice. Takto koncentrované množství tenzidů ale na komunální a 

městské čistírny odpadních vod nepřitéká, výsledky jsou více alarmující pro 

domovní čistírny odpadních vod, kde je takové koncentrace možné dosáhnout. 

 

Ukázalo se, že měření respirační inhibice aktivačního kalu nám v procesech 

čištění odpadních vod může být velice přínosné pro zjišťování inhibičních vlivů 

odpadních látek,  může pomoci k optimalizaci aktivačního procesu na čistírnách 

odpadních vod a je užitečná pro sledování případné toxicity přitékajících 

odpadních vod a dovážených odpadních látek externími dovozci. 

 

Metoda měření respirační inhibice je z hlediska využití zajímavá také pro uživatele 

domovních čistíren odpadních vod, kde by mohla pomoci k optimalizaci celého 

procesu čištění. Touto tématikou jsem se v rámci této diplomové práce 

nezabývala, nicméně je to neprobádané téma, které by si také zasloužilo 

pozornost. 
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