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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výskytu, kvantifikace a odstraňování 

nových environmentálních polutantů v odpadních vodách. Zatížení toků klasickým 

nespecifickým znečištěním představující hodnoty CHSK, BSK, NL postupně klesá a 

naopak vzrůstá význam obsahu minerálních živin a polutantů specifických. Zvláštní 

kategorii pak tvoří PPCP – farmaka a produkty osobní péče. Protože spotřeba těchto látek 

populací stále roste, práce popisuje dopady na vodní ekosystémy a člověka, možnosti jejich 

analýzy a zaměřuje se na eliminaci vybraných farmak vhodnými technologiemi v ČOV. 

Klíčová slova: čistírny odpadních vod, PPCP, odpadní vody, specifické polutanty, 

odstraňování, léčiva 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with the problem of occurrence, quantification and removal of 

new environmental pollutants in wastewater. Load flow with conventional nonspecific 

pollution represents values of COD, BOD, SS gradually decreases and on the contrary 

increases the importance of content of mineral nutrients and specific pollutants. A special 

category consists of PPCP - pharmaceuticals and personal care products. Because the 

consumption of these substances by populations is still growing, this thesis describes the 

effects on aquatic ecosystems and humans, the possibility of their analysis, and focuses on 

the elimination of selected pharmaceuticals by suitable technology in WWTP. 

Keywords: wastewater treatment plant, PPCP, wastewater, specific pollutants, removing, 

pharmaceuticals 
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Seznam použitých zkratek 

AOP    Pokročilé oxidační procesy 

AOX   Absorbovatelné organické halogenderiváty 

BSK    Biochemická spotřeba kyslíku 

CAS    Registrační číslo 

CE/MS   Kapilární elektroforéza s hmotnostní detekci 

ČOV   Čistírna odpadních vod  

EDC   Endokrinní disruptory 

EO    Ekvivalentní počet obyvatel  

EPA    Úřad pro ochranu životní prostředí 

GAC   Granulované aktivní uhlí 

GC/MS  Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

HPLC/MS  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí 

HRT    Doba zdržení 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

KČOV  Kořenová čistírna odpadních vod  

NEL    Nepolární extrahovatelné látky 

NL    Nerozpuštěné látky 

NSAID   Nesteroidní protizánětlivé látky 

PAC    Práškové aktivní uhlí 

PAL    Povrchově aktivní látky 

PAU    Polyaromatické uhlovodíky 

PCB    Polychlorované bifenyly 

PPCP   Farmaka a produkty osobní péče 

RAS    Rozpuštěné anorganické soli 

RL    Rozpuštěné látky 

SPE   Extrakce tuhou fází 

STR    Stáří kalu 

TOC    Organický uhlík 

VL    Veškeré látky 
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1. Úvod 

V posledních letech se začíná pozornost veřejnosti zaměřovat na PPCP, tedy farmaka 

a produkty osobní péče. Zdánlivě různorodou skupinu látek, od vůní, léků proti bolesti, až 

po syntetické hormony, které však mají stejný osud. Po použití lidmi končí v záchodech a 

umyvadlech a putují odpadními vodami na čistírnu odpadních vod. Ta si s nimi ale neumí 

poradit a tak se stovky kilogramů velmi účinných chemikálií dostává do recipientů, tam 

působí na vodní ekosystémy a mohou se dostat z nivy až do zdrojů pitných vod. Hlavním 

znečišťovatelem tedy nejsou výrobci jako u klasických polutantů, ale v podstatě každý 

člověk, který kdy užíval léky nebo použil kosmetický přípravek. Přední místo mezi PPCP 

zaujímají farmaka, protože jsou velmi biologický aktivní a mají významný vliv na 

společenstva vodních ekosystémů v řece. Například ve vodách s rezidui antikoncepčních 

přípravků, může dojít k narušení reprodukčních schopností a změně pohlaví vodních 

organismů ze samečků na samičky, což má destruktivní následky na celé populace 

živočichů. V současnosti lze v životním prostředí identifikovat přes 100 různých druhů 

léčiv. Spotřebu léčiv však prakticky nelze regulovat, proto je potřeba hledat nové možnosti 

jejich eliminace na čistírnách odpadních vod.  

Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat aktuální literární zdroje a poskytnout 

přehled současných technologií, jejich schopnosti odstraňovat vybrané specifické polutanty 

a navrhnout možná řešení. První část práce se bude zabývat obecným přehledem běžných 

znečišťujících látek obsažených v odpadních vodách, přitékající na čistírny odpadních vod. 

Bude popsáno zatížení toků nespecifickým znečištěním a minerálními živinami. Druhá část  

bude zaměřena na klasifikaci, analýzu, vliv na životní prostředí a možnosti odstraňování 

vybraných specifických polutantů, produktů osobní péče a především některých léčiv. 
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2. Zatížení toků 

Povrchové a podzemní vody jsou zatíženy především bodovými zdroji znečištění 

z odpadních vod měst a obcí, průmyslu a zemědělské výroby [9]. Definice v § 38 zákona č. 

254/2001 Sb. (vodní zákon) říká, že: „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 těchto  staveb, zařízení nebo dopravních  prostředků odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody z odkališť a ze skládek odpadu [1].“ Odpadní voda je tedy taková voda, která změnila 

své vlastnosti oproti vodě původní a jejíž jakost byla zhoršena lidskou činností. Odpadní 

vody jsou znečištěny řadou látek různých vlastností, které se dají rozdělit dle velikosti 

částic, nebo podle jejich původu, na látky organické a anorganické. Skupina organických 

látek je většinou tvořena z jedné třetiny látkami suspendovanými, koloidními a 

rozpuštěnými, skupina anorganických látek je přítomna obvykle ve formě rozpuštěné [4]. 

biologicky rozložitelné sacharidy, mastné kyseliny 
organické 

biologicky nerozložitelné barviva rozpuštěné 
anorganické těžké kovy, sulfidy 

biologicky rozložitelné škrob, bakterie 
biologicky nerozložitelné plasty, papír 
usaditelné celulosová vlákna 

koloidní bakterie 
organické 

neusaditelné 
plovoucí papír 

usaditelné písek, hlína 

nerozpuštěné 

anorganické 
neusaditelné brusný prach 

Tab. č.1: Přehled znečišťujících látek v odpadních vodách [9] 

„Základním měřítkem pro vyjadřování znečištění je ekvivalentní obyvatel (EO). 

Jedná se o průměrné znečištění vyprodukované od 1 obyvatele za 1 den přepočtené na 

hodnotu BSK5. Platí, že 1 EO = 60g BSK5 za den. Tato hodnota byla stanovena jako 

dlouhodobý průměr z mnoha lokalit a takto je třeba k ní i přistupovat [9].“ Míra znečištění 

a složení odpadních vod se značně liší především v závislosti na typu sídla, druhu 

průmyslu a rovněž stupně naředění srážkovými vodami, které vstupují do systému 

odkanalizování. U odpadních vod z průmyslu závisí znečištění nejenom na charakteru 
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výroby ale také na měnící se technologii výroby.  Objem a složení odpadních vod ve 

stejném místě se liší také v průběhu času a to jak v průběhu dne, tak týdnů, měsíců a let 

[3]. Protože jednotlivé složky se mohou u různých zdrojů znečištění lišit, bude se potom 

v jednotlivých složkách lišit i počet EO pro stejnou odpadní vodu. To je třeba brát v úvahu 

při navrhování čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) [9]. 

2.1 Nespecifické organické znečištění (NL, CHSK, BSK) 

Nejčastějšími zástupci organického znečištění v odpadních vodách jsou sacharidy, 

tuky, bílkoviny, vyšší mastné kyseliny, volné aminokyseliny a rozpuštěné organické 

kyseliny [2]. U splaškových odpadních vod mohou  sacharidy podle literatury tvořit až 

50% obsahu organického uhlíku [4]. 

Látka Podíl organického uhlíku [%] 
Sacharidy 11 – 18 
Tuky 9 – 12 
Bílkoviny 8 – 10 
Vyšší mastné kyseliny 23 – 25 
Volné aminokyseliny 0,5 – 1,5 
Rozpuštěné organické kyseliny 7 – 11 
Tenzidy 4 – 6 
Jiné 25 – 28 

Tab. č. 2: Zastoupení skupin organických látek v odpadních vodách [2] 

Stanovení množství organických látek obsažených v odpadních vodách je obtížné, 

nejen z pohledu kvalitativního a kvantitativního určení jednotlivých látek, ale je také 

finančně a časově náročné. Z tohoto důvodu je v praxi  realizováno stanovení organických 

látek skupinově, nejčastěji pomocí těchto ukazatelů: 

• chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

• biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

• organický uhlík (TOC) 

„CHSK, BSK, případně TOC jsou tedy mírou obsahu organického znečištění [9].“ U 

organických látek se tedy stanovuje jejich sumární koncentrace a nebo koncentrace určité 

charakteristické skupiny látek (např. tenzidy, fenoly, extrahované látky atd.) [3, 4, 8]. 
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Chemická spotřeba kyslíku CHSK (COD) 

Chemická spotřeba kyslíku (Chemical Oxygen Demand) je definována jako množství 

kyslíku, které se za přesně vymezených podmínek spotřebuje na chemickou oxidaci všech 

organických látek ve vodě silným oxidačním činidlem. Udává se jako hmotnostní 

koncentrace kyslíku v mg.l-1, který je ekvivalentem spotřeby oxidačního činidla, které se 

při analýze přidává do vzorku vody. Vzorek se dále vaří a dochází k chemické oxidaci 

prakticky všech organických látek. Úbytek oxidačního činidla se poté zjišťuje zpětnou 

titrací nebo spektrofotometricky. Při analýze odpadních vod se jako oxidační činidlo 

používá zásadně dichroman draselný K2Cr2O7. Při analýze pitných, povrchových a 

podzemních vod se jako oxidační činidlo používá manganistan draselný KMnO4. Obě 

metody mívají mírně rozdílné výsledky. Značí  se CHSKCr a CHSKMn. Stanovení CHSKCr 

se provádí dle normy ČSN ISO 15705, stanovení CHSKMn dle normy ČSN EN ISO 8467 

(757519). Hodnota CHSK u splaškových vod se pohybuje v řádech stovek, průměrně 300  

až 800 mg.l-1.  Při stanovení CHSKCr se většina organických látek oxiduje z více než 90%, 

ale u některých může být rychlost oxidace poměrně malá, takže se oxidují jen částečně 

např. methylaminy a pyridin. Naopak u některých anorganických látek dochází k oxidaci, 

což může ovlivnit přesnost CHSK. Tyto anorganické oxidovatelné látky se musí odstranit 

stanovením nebo upravit výpočtem [3, 4, 8]. 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK (BOD) 

Biochemická spotřeba kyslíku (Biochemical Oxygen Demand), ve starší literatuře 

také označována jako biologická spotřeba kyslíku, je velmi důležitým ukazatelem při 

posouzení kvality odpadních vod. Je založena na schopnosti některých mikroorganismů 

rozkládat organické látky za přítomnosti kyslíku. „Definována je jako hmotností 

koncentrace rozpuštěného molekulárního kyslíku v roztoku, spotřebovaného za daných 

podmínek biochemickou oxidací organických látek [2].“ Výsledek BSK ovlivňuje doba 

inkubace.  U běžných splaškových vod trvá úplná biochemická oxidace přibližně 20 dní. 

Z praktického a časového hlediska analýzy v laboratořích bylo zavedeno stanovení 

jedenkrát denně v inkubačním intervalu 5 dnů při teplotě 20°C. Toto stanovení se značí 

BSK5. Stanovení se provádí dle normy ČSN EN 1899-2 (757517). Výsledek tedy vyjadřuje 

míru koncentrace biologicky rozložitelných látek v mg.l-1. Průměrná hodnota BSK5 u 

splaškových vod se pohybuje v oblasti od 150 do 400 mg.l-1. 
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Hodnoty CHSKCr oproti hodnotám BSK5 jsou u odpadních vod vždy přibližně 

dvakrát vyšší. Nižší hodnota poukazuje na zvýšenou přítomnost biologicky obtížně 

rozložitelných organických látek, vyšší hodnota na přítomnost látek dobře rozložitelných. 

Poměr těchto dvou ukazatelů tedy vyznačuje míru biologické rozložitelnosti organických 

látek [3, 4, 8]. 

Organický uhlík (TOC) 

Celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) vyjadřuje celkový obsah 

organických látek v mg.l-1. Stanovení TOC popisuje následující norma ČSN EN 1484 (75 

7515). Toto stanovení není při analýze odpadních vod příliš využíváno, protože hodnoty 

nelze jednoduše přepočítat na kyslíkové ekvivalenty, které jsou důležité při biologickém 

čištění a samočištění v tocích, což jsou procesy při kterých se spotřebovává kyslík. 

Sledování tohoto parametru je povinné pouze na odtoku ČOV větších než 100 000 EO. 

Průměrná hodnota je asi 37g organického uhlíku na 1 obyvatele za 1 den.  V určitém 

případě lze hodnota vyjádřit přepočtem TOC = CHSK/3 [4, 6, 8]. 

Ztráta žíháním, VL, RL, NL 

Dalšími významnými ukazateli obsahu organických a anorganických látek jsou 

stanovení veškerých látek (VL), ztráta žíháním odparku, stanovení rozpuštěných látek (RL) 

a látek nerozpuštěných (NL). 

 Při stanovení veškerých látek se vhodné množství vzorku odpaří na vodní lázni a 

vysuší v sušárně při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Sušina se potom zváží a 

vyjádří se obsah veškerých látek v mg.l-1.  Po vyžíhání odparku při 550 °C  do konstantní 

hmotnosti se stanoví zbytek po žíhání a vypočítá se ztráta žíháním, která představuje 

množství spalitelných látek. Vypočítává se jako rozdíl mezi obsahem VL a jejich zbytků 

po žíhání a vyjadřuje se v % nebo v mg.l-1.  

Rozpuštěné látky se stanovují podobně jako veškeré látky, před odpařováním se však 

vzorek zfiltruje přes membránový filtr. Pro odpadní vody se používá filtr typu 

PRAGOPOR se střední velikostí pórů 0,85 µm. Na výstupu z ČOV filtr typu GF/C se 

střední velikostí pórů 1,2 µm. Výsledek se udává s přesností na jednotky mg.l-1. 
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Nerozpuštěné látky vyjadřují obsah pevných látek ve vzorku, které se zachytí na 

předem zváženém membránovém filtru při stanovení RL. Filtr se opět suší při teplotě 

105°C do konstantní hmotnosti a poté se vysušený filtr znova zváží. Z rozdílu hmotností 

před a po filtraci se vypočte obsah nerozpuštěných látek. Ty zahrnují i koloidně 

dispergované částice. Obvykle se ještě NL dělí na usaditelné a neusaditelné. Více než dvě 

třetiny nerozpuštěných látek jsou tvořeny látkami organickými [2, 3, 6]. 

2.2 Anorganické znečištění (P, N) 

Anorganické látky jsou v odpadních vodách obsaženy obvykle rozpuštěné, ve formě 

iontů a solí. Při čištění odpadních vod je zásadní snižování koncentrace těžkých kovů a 

důležitých makrobiogenních prvků fosforu a dusíku. Fosfor a dusík jsou nezbytné pro 

vývoj mikroorganismů, jsou však řazeny mezi ukazatele znečištění. Zvýšený obsah těchto 

minerálních živin totiž může vést k nadměrné eutrofizaci povrchových vod. Eutrofizace je 

přirozený jev obohacovaní vod o živiny. Při nepřirozené eutrofizaci však dochází 

k nadměrnému růstu sinic a řas, které po odumírání narušují kyslíkový režim. 

V povrchových vodách potom dochází k úhynu živočichů a rostlin a podstatně se snižuje  

její kvalita. „V eutrofních vodách stechiometrický poměr N:P určuje, který nutrient je 

pravděpodobně limitující pro růst řas. Poměr N:P > 16:1, respektive > 30:1, je limitujícím 

prvkem fosfor, při N:P < 16:1, resp. < 10:1, limituje růst fytoplanktonu dusík [5].“ 

 Pro určení kvality odpadních vod se stanovují celkový fosfor Pcelk., amoniakální dusík N-

NH4
+ a celkový dusík Ncelk. [3, 6, 14]. 

Fosfor a jeho sloučeniny 

Fosfor se v odpadních vodách vyskytuje v organických vázaných nebo 

anorganických sloučeninách. Organicky vázaný fosfor se vyskytuje hlavně ve formě 

nerozpuštěné. Anorganické formy polyfosfáty (soli polyfosforečných kyselin) a 

orthofosfáty (soli běžné kyseliny ortofosforečné H3PO4), jsou především ve formě 

rozpuštěné s tím, že nejčastější formou výskytu jsou ortofosfosfáty. Celkový fosfor Pcelk. 

představuje součet všech těchto tří forem. Obsah fosforu se vyjadřuje v mg.l-1.  Produkce 

fosforu v komunálních odpadních vodách je na 1 osobu za 1 den přibližně 2 - 3g [5, 6, 14]. 
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Poměr jednotlivých forem ortofosforečnanů odvozených disociací H3PO4 je závislý 

na hodnotě pH a nasycení vody kyslíkem. Fosforečnanové ionty se váží na železo, hliník a 

vápník, a vytváří soli nebo komplexy. K nárustu ortofosfátů dochází při biologické fázi 

čištění odpadních vod při hydrolýze. Polyfosforečnany vznikají sloučením několika 

molekul fosforečnanů. Mohou mít strukturu řetězovou, nebo jsou molekuly uskupeny 

cyklicky. Mezi organicky vázané rozpuštěné formy fosforu paří např. fosfáty hexos, 

fosfolipidy, fosfoproteiny, koenzymy ADP a ATP, organofosforové pesticidy nebo  

nukleonové kyseliny (známé RNA, DNA) obsažených v buněčných jádrech všech živých 

organismů. Přirozeným zdrojem organického vázaného fosforu je fosfor obsažený v 

živočišných odpadech. Koncentrace fosforu v odpadních vodách, povrchových vodách i 

sedimentech  jsou však  mnohem vyšší než odpovídá metabolickým produktům [5, 14]. 

Hlavní zdroj solí fosforu v komunálních odpadních vodách pochází z lidských 

výkalů, moči a přibližně 30 % z použitých detergentů (pracích a mycích prostředků). O 

požívání fosfátů jako přídavku do pracích a mycích prostředků se vede v posledních letech 

v celé EU poměrně rozsáhlá diskuze. Situace se však začíná alespoň v oblasti pracích 

prášků zlepšovat i díky vyhlášce č. 109/2005 Sb., (která stanoví seznamy nebezpečných 

látek a nebezpečných přípravků jejichž uvedení na trh je zakázáno nebo omezeno) podle 

které je v ČR od roku 2006 zákaz uvádění na trh pracích prostředků, které mají vyšší 

koncentraci fosforu než 0,5 % hmotnosti. Polyfosforečnany se dále využívají v průmyslu 

jako protikorozní a protiinkrustační součást chladících vod [5, 14]. 

Do povrchových vod se fosfor dostává převážně z průmyslových hnojiv (např. 

superfosfát) v podobě splachů z polí a pastvin. Dalšími antropogenními zdroji 

fosforečnanů jsou [5]: 

• Vtok odpadních vod komunálních nebo průmyslových 

• Odtok a vyluhování ze skládek odpadů 

• Odtok a prosakování z velkochovů zvířat 

• Odtok z dolů, ropných nalezišť a průmyslových zón bez kanalizace 

• Přepady z jednotné kanalizace při vydatných srážkách 

• úniky ze septiků 
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Dusík a jeho sloučeniny 

Dusík je v odpadních vodách přítomen vázaný v organických i anorganických 

sloučeninách. Mezi anorganické formy vázaného dusíku patří amoniakální dusík (N-

NH4
+), dusitanový dusík (N-NO2

-) a dusičnanový dusík (N-NO3
-). Součtem koncentrací 

dusíku organického a všech těchto forem dusíku anorganického se vyjadřuje obsah 

celkového dusíku Ncelk. obsaženého v odpadních vodách. Ukazatel Ncelk.se udává mg.l-1 [9]. 

Dusík je v odpadních vodách při přítoku na ČOV přítomný většinou jako organický 

(močovina, proteiny, volné i vázané aminokyseliny atd.) a nebo jako amoniakální ve formě 

amonných iontů či nedisociovaný NH3. Amoniakální dusík je konečným produktem 

hydrolýzy organických látek obsahující dusík. Vzájemný vztah Norg. a N-NH4
+ je ovlivněn 

mnoha faktory, jako je např. délka stokové sítě nebo hodnota pH. Při pH>8 je volný 

amoniak toxický pro vodní organismy. Vázaný amoniak je poměrně neškodný [9]. 

 

Obr. č.1: Zjednodušený koloběh dusíku ve vodním  prostředí (Zdroj: aquaculturehub.org) 

Při biologickém čištění odpadních vod se na všech procesech podílejí sloučeniny 

dusíku. Principem odstranění těchto sloučenin je v první fázi oxidace redukovaného dusíku 

na dusičnany a poté v druhé fázi snížení obsahu dusičnanů na přípustné limity. Tyto 
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procesy se nazývají nitrifikace a denitrifikace. Při nitrifikaci dochází za aerobních 

podmínek pomocí nitrifikačních bakterií k oxidaci amoniakálního dusíku postupně na 

dusitanový dusík a poté na dusičnanový dusík. Tyto procesy se nazývají nitritace a nitratce. 

Následně při denitrifikaci dochází za anaerobních podmínek k redukci dusičnanového 

dusíku až na elementární dusík N2, který uniká z vodního prostředí do atmosféry [3, 14]. 

Nitrifikace probíhá podle následujících rovnic [14]: 

NH4
+ + 2 O2 → NO3

− + 2 H+ + H2O 

NH3 + O2 → NO2
− + 3H+ 

NO2
− + H2O → NO3

− + 2H+ 

Chloridy 

Mezi následující anorganické látky vyskytující se v odpadních vodách patří chloridy, 

které jsou nejvýznamnější formou chloru a jeho sloučenin. Chloridy jsou běžnou součástí 

odpadních vod, při nízkých koncentracích nejsou hygienicky závadné. Člověk vyloučí 

močí cca 9g za den. Dalšími významnými zdroji chloridů jsou odpadní vody ze 

zemědělské výroby, organického průmyslu, z chlorace při hygienickém zabezpečovaní 

pitné vody a během zimního období ze solených komunikací [4]. 

Sloučeniny síry 

Další sledovanou anorganickou skupinou látek v odpadních vodách jsou síra a její 

sloučeniny. Nejvýznamnější z nich jsou sulfan a jeho iontové formy sulfidy, které vznikají 

za anaerobních podmínek redukcí síranů pomocí sirných bakterií. Tyto bakterie vytvářejí 

slizové nárostové vrstvy na stěnách stok. Vlivem vnikající kyseliny sírové dochází ke 

korozi betonových stěn stoky. Sulfan silné zapáchá a ve vyšších koncentracích je pro 

organismy toxický. Z organických látek obsahují síru některé bílkoviny, aminokyselin, 

thioly a různé sulfosloučeniny [6]. 

Rozpuštěné anorganické soli (RAS) 

Rozpuštěné anorganické soli jsou jeden z dalších sledovaných skupinových 

ukazatelů znečištění odpadních vod. Tento ukazatel obsahu veškerých anorganických 

rozpuštěných látek se stanovuje obdobně jako při stanovení VL dle ČSN 75 7347 
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(757347). Odparek po zfiltrování vzorku a vysušení se dále žíhá při 550°C Zbytek po 

žíhání přestavuje obsah RAS. Takový postup je však nepřesný, protože za těchto teplot se 

spálí veškerý organický uhlík, ale zároveň už dochází i k rozkladu amonných solí, 

některých dusičnanů, uhličitanů a chloridů. Stanovení touto metodo je tedy podhodnoceno 

a většinou bývá koncentrace rozpuštěných anorganických solí vyšší. Přesněji lze 

koncentraci RAS stanovit výpočtem po celkové mineralizaci [4]. 

Těžké kovy 

Poslední kategorií anorganických polutantů v odpadních vodách, kterou je třeba 

z toxikologických a hygienických důvodů  jmenovat, jsou těžké kovy. Pojmem těžké kovy 

se obecně značí všechny kovy s hustotou větší než 5 g.cm-3. Všechny těžké kovy však 

nemusí být toxické. Některé z nich jsou nezbytné pro živé organismy jako biogenní prvky 

a toxicky působí až při vysokých koncentracích např. zinek nebo chrom. Těžké kovy jsou 

velmi stálé a mají nebezpečnou schopnost kumulovat se v tělech organismů. Typickými 

velmi nebezpečnými toxickými kovy jsou např. Hg, Pb, Cd, As atd. Přirozeným zdrojem 

kovů ve vodách je styk s horninami a půdou. Z antropogenních zdrojů se do odpadních vod 

těžké kovy dostávají z různých technologických procesů, při těžbě a zpracování rud, z hutí, 

válcoven, z agrochemikálií a z chemického průmyslu [3]. 

Pro stanovení jakosti odpadních vod jdoucí na ČOV mají velký význam i další 

fyzikální a chemické vlastnosti, jako jsou pH, obsah rozpuštěného kyslíku a za znečištění 

se považuje také teplota. 

 Hodnota pH se u komunálních odpadních vod pohybuje v rozmezí 6,5-8,5. Ideální 

hodnoty jsou 7-7,5 vyšší nebo nižší hodnoty poukazují na problémy při čištění. pH 

ovlivňuje veškeré chemické, fyzikálně-chemické a biologické procesy. 

Obsah rozpuštěného kyslíku je významný pro biologickou fázi čištění odpadních 

vod. Rozpustnost kyslíku je závislá na teplotě. 

Teplotu ovlivňuje okolní prostředí, především roční období. Průměrná teplota 

splaškových odpadních vod přitékajících na ČOV se pohybuje mezi 10-25°C. S vyšší 

teplotou se urychlují biochemické procesy ale klesá rozpustnost kyslíku [3, 6]. 
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Teplota (°C) Rozpustnost kyslíku (mg.l-1) 
0 14,63 
8 11,84 

12 10,77 
16 9,87 
20 9,09 
24 8,42 

Tab. č.3: Rozpustnost kyslíku ve vodě  v závislosti na teplotě při standardním 
atmosférickém tlaku [3] 

2.3 Specifické polutanty organické a anorganické 

Vlivem lidské činnosti se do vod dostávají i jiné nebezpečné specifické organické a 

anorganické látky jako jsou např. fenoly, tenzidy, pesticidy atd. Ukazatelů těchto 

antropogenních znečištění vod existuje celá řada. Při analýze se volí vždy ty nejvhodnější 

pro daný účel, proto se liší ukazatele pro vodu pitnou, odpadní vody z průmyslu nebo vody 

splaškové. Dalšími známými stanovovanými skupinovými (technologickými) ukazateli 

znečištění vod kromě běžných, již popsaných CHSK, BSK, NL, forem N, P, jsou např. [9]: 

• NEL nepolární extrahovatelné látky 

• PAL povrchově aktivní látky 

• PCB polychlorované bifenyly 

• PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

• AOX/EOX absorbovatelné/extrahovatelné organické halogenderiváty 

Nepolární extrahovatelné látky NEL 

Extrahovatelné látky jsou ve vodě málo rozpustné, vytvářejí emulze, film nebo 

souvislou vrstvu na hladině. Dobře rozpustné jsou v organických rozpouštědlech, ve 

kterých je lze extrahovat. Extrahovatelné látky se dělí na polární a nepolární  podle 

elektrického náboje. Polární extrahovatelné látky jsou látky většinou přírodního 

charakteru, jako jsou lipidy, a nejdůležitější z nich tuky. Tuky což jsou estery mastných 

kyselin s glycerolem se nachází ve vysokých koncentracích především v komunálních 

odpadních vodách a odpadních vodách z potravinářského průmyslu. Nepolární 

extrahovatelné látky NEL zahrnují různé uhlovodíky ropného původu a také další 

nepolární látky, jako např. organické halogenderiváty a nitroderiváty. NEL je tedy 

nadřazený pojem pro ropné látky, protože ne všechny látky v této skupině pocházejí 
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z ropy.  Nepolární extrahovatelné látky jsou biologicky těžko rozložitelné. Do odpadních 

vod se dostávají především z petrochemického průmyslu a jako důsledek havárií. 

V komunálních odpadních vodách se koncentrace extrahovatelných látek pohybují mezi 50 

- 100 mg.l-1 [4, 6]. 

Povrchově aktivní látky PAL 

Povrchově aktivní látky, neboli tenzidy (případně z angličtiny také surfactanty nebo 

detergenty), jsou typickou součástí odpadních vod. Tenzidy jsou organické látky které se 

adsorbují na mezifázovém rozhraní a snižují tak povrchové napětí vody, proto se používají 

jako hlavní součást pracích, emulgačních, dispergačních a pěnících prostředků. Běžným 

tenzidem je např. mýdlo. Syntetické tenzidy se také občas nazývají saponáty. Tenzidy se 

dělí na aniontové, kationtové, amfolytické a neiontové podle typu hydrofilní části 

molekuly. Koncentrace PAL se v komunálních odpadních vodách pohybuje kolem 5 mg.l-

1. Některé tenzidy mohou být i přírodního původu, jako např. saponiny, obsažené 

v odpadních vodách z cukrovarů [4]. 

Polychlorované bifenyly PCB 

Polychlorované bifenyly jsou zvláštní skupinou organických chlorderivátů  

zahrnující přes 200 různých sloučenin, lišící se fyzikálně, chemicky i svou toxicitou. Liší 

se ve stupni chlorace a umístění atomu chloru na benzenových jádrech. Chemicky jsou tyto 

látky stálé, tepelně odolné, přilnavé a nehořlavé. Jsou špatně rozpustné ve vodě ale dobře 

rozpustné v tucích. PCB mají antropogenní původ, v přírodě se přirozeně nevyskytují. 

V 80. letech minulého století byla jejich výroba pozastavena díky nebezpečné akumulaci 

v potravních řetězcích a karcinogenní rizika.  Polychlorované bifenyly se využívaly 

v nejrůznějších odvětvích, především v elektrochemickém průmyslu, strojírenském 

průmyslu, jako přenašeče tepla, aditiva do nátěrových hmot, tiskařských barev nebo 

plastifikátory do polymerů [4]. 

Polyaromatické uhlovodíky PAU 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou samostatnou skupinou uhlovodíků, 

obsahujících ve své molekule nejméně dvě benzenová jádra a nenesou žádné heteroatomy 

ani substituenty. Patří zde např. naftalen, acenaftylen, fluoranten, antracen nebo 
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benzo(a)pyren. PAU nemá až na výjimky žádné využití a cíleně se nevyrábí, jsou však 

obsaženy např. v naftě, dehtu nebo asfaltu. PAU vznikají nedokonalým spalováním 

jakéhokoliv materiálu obsahující uhlík. Tyto látky jsou velmi stabilní a karcinogenní. Do 

odpadních vod se potom dostávají především z chemického průmyslu nebo např. jako 

splachy z asfaltových povrchů vozovek [4]. 

Fenoly 

Fenoly jsou významná skupina organických aromatických uhlovodíků které obsahují 

hydroxylovou – OH skupinu vázanou na aromatickém jádře. Rozlišujeme fenoly 

jednoduché a tzv. polyfenoly, které obsahují více aromatických jader. Dělí se na 

jednosytné a vícesytné v závislosti na poctu hydroxylových skupin. Z vodohospodářského 

hlediska mají největší význam jednosytné fenoly, které jsou pro vodní prostředí vysoce 

toxické, leptají pokožku a sliznice. Fenoly v odpadních vodách pocházejí především 

z průmyslového znečištění ale některé mohou být i přírodního původu. Z průmyslu jde 

např. o výrobu celulózy, petrochemický průmysl, tepelné zpracování uhlí, výrobu pesticidů 

a organických chemikálií. Některé fenoly se používají i při výrobě dezinfekčních 

prostředků [4]. 

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 

Chlorované, respektive halogenové organické sloučeniny jsou poměrně širokou 

skupinou látek antropogenního původu. Jako příklad lze uvést chlorfenoly, chlorbenzeny 

nebo dioxiny. Parametr AOX je skupinové stanovení organicky vázaných látek, které 

mohou být adsorbovány na aktivní uhlí. Dopady na životní prostředí a na zdraví člověka 

nelze generalizovat, protože se v této skupině nacházejí nejrůznější látky od málo 

škodlivých až po látky silně toxické pro vodní organismy či látky s karcinogenními účinky. 

Nebezpečnost těchto látek je dána perzistencí a schopností kumulovat se v tukových 

tkáních organismů. Takto se dále šíří potravním řetězcem. Zdrojem AOX  jsou především 

odpadní vody z textilního průmyslu, z papíren, z chemického průmyslu, a v menší míře 

také z chlorace při úpravě vody na vodu pitnou. Hodnoty koncentrací AOX se pohybují 

v desítkách až stovkách µg.l-1 podle typu průmyslového znečištění [4]. 
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Odpadní vody mohou být zatíženy také různými dalšími anorganickými a 

organickými komplexotvornými látkami, radioaktivními látkami, patogenními bakteriemi, 

kyanidy, pesticidy a mnoha dalšími polutanty. V současné době se však zvýšená pozornost 

odborné veřejnosti klade na přítomnosti PPCP a zejména léčiv, jejichž koncentrace se 

pohybují ve zdánlivě nízkých koncentracích v jednotkách ng.l-1 někdy až µg.l-1, jejich 

význam je však nezanedbatelný [7]. 
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3. PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products) 

PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products), neboli léčiva a produkty osobní 

péče jsou velmi různorodá skupina specifických polutantů, které představují „nový“ typ 

znečištění odpadních i povrchových vod. Pojem PPCP, který se již delší dobu objevuje 

v odborné literatuře zavedli američtí autoři Daughton a Ternes. Mezi tyto antropogenní 

kontaminanty patří celá řada chemikálií pocházející např. z kosmetických přípravků, z vůní 

(aviváží, šampónů, parfémů atd.), z přísad do čistících a hygienických přípravků. Patří sem 

také UV filtry obsahující opalovací krémy, repelenty proti hmyzu, steroidy, syntetické 

estrogenní hormony, potravinářská aditiva a nejrůznější spotřební chemie. Zvláštní místo 

pak zaujímají humánní a veterinární léčiva včetně kontrastních látek pro vyšetření [10]. 

Protože neexistuje žádná konkrétní charakteristika těchto látek, obecně lze podle 

U.S. EPA (Úřad pro ochranu životního prostředí) říci, že PPCP jsou všechny syntetické 

organické sloučeniny, které se po použití člověkem společně dostávají  do odpadních vod a 

následně do životního prostředí [10]. 

Pokud zůstaneme u základního rozlišení PPCP na léčivé přípravky a produkty osobní 

péče, můžeme tyto dvě kategorie definovat také podle právních dokumentů. V zákoně o 

léčivech č. 378/2007 Sb. (s poslední novelizací č. 75/2011 Sb.) se léčivým přípravkem 

rozumí „látka nebo kombinace látek s léčebnými nebo preventivními vlastnosti, kterou lze 

použít nebo podat lidem nebo zvířatům za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění 

fyziologických funkcí, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, s farmakologickým, 

imunologickým nebo metabolickým účinkem [31].“ Skupinu produktů osobní péče, která 

z velké části zahrnuje kosmetické přípravky definuje směrnice Rady Evropské unie 

76/768/EHS ze dne 27. července 1976 (s poslední novelizací 2011/84/EU ze dne 20. září 

2011) o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických 

prostředků jako „jakoukoliv látku nebo směs určenou pro styk s vnějšími částmi lidského 

těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby 

a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, 

změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy 

tělesných pachů [30].“ 
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3.1 Vstup PPCP do vodního prostředí 

Produkty osobní péče, léčiva a jejich metabolity se po použití člověkem dostávají do 

odpadních vod, na ČOV a následně do vodního prostřední, především z lidských výkalů 

a moči. Dalšími zdroji mohou být např. [15]: 

• výkaly a moč zvířat léčených veterinárními farmaky 

• nevyužívané medikamenty často spláchnuté do WC 

• odpadní vody z farmakologického a chemického průmyslu 

• odpadní vody z nemocnic a nemocničních zařízení 

• možné průsaky ze skládek odpadů, netěsnících septiků a kanalizací 

• kaly z ČOV využívaných v zemědělství 

• netypickým zdrojem může být také nelegální výroba narkotik 

 
 
Obr. č.2: Původ a osud PPCP v životním prostředí (Zdroj: U.S. Environmental Protection 
Agency) 

Způsoby jakými se PPCP dostávají do životního prostředí tedy závisí na charakteru 

jejich aplikace viz. Obr. č.2 Úřadu pro ochranu životního prostředí. Nejčastější cestou však 

není jejich výroba, ale komunální odpadní vody, kam se dostávají z domácností, tedy z 

WC, koupelen, prádelen, kuchyní atd. Ve srovnání se zahraničím je u nás stále velmi málo 
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informací o vstupech a především o rozšíření těchto látek v životním prostředí. Obr. č.3  

popisuje schématicky distribuci léčiv do povrchových vod [18]. 

 

Obr. č.3: Vstup léčiv a jejich metabolitů do životního prostředí (Zdroj: Chemické 

listy,2009) 

Mnohými zahraničními studiemi již bylo jednoznačně prokázáno, že běžné městské 

mechanicko-biologické ČOV nedokáží stoprocentně eliminovat tyto specifické polutanty a 

především farmaka přitékající v odpadních vodách. „Takto přecházejí do recipientu a dále 

se mohou břehovou infiltrací nebo průsakem z terénu transportovat do podzemních vod a 

kontaminovat zdroje pitné vody.“ „Měřitelné koncentrace farmak byly již v některých 

případech analyzovány i v pitné vodě přímo u spotřebitele, čímž se pomyslný koloběh 

uzavírá  [18, 26].“ 

3.2 Produkce a spotřeba 

Množství chemických látek kterými zatěžujeme životní prostředí jsou desetitisíce, 

přesné množství prodaných či spotřebovaných PPCP je však jen velmi těžké ověřit. Jisté 

však je, že celosvětová produkce neustále prudce roste. Konkrétně farmaceutický průmysl 

je jeden z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví. Dochází k vývoji nových léků a do 

oběhu se zavádí stále nové látky, dříve neznámé nebo nepoužívané [19]. Ve světě se každý 
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rok vyprodukují tisíce tun farmakologicky aktivních látek, některé léky jsou však vyráběné 

ve stovkách tun, jiné jen v řádu kilogramů. Naproti tomu některých produktů osobní péče 

se vyrábí až extrémně velké množství a na ty se výzkumy zaměřují. I když se jedná o 

globální problém, nelze míra znečištění PPCP v jednotlivých zemích zobecňovat. Objem a 

struktura spotřeby léků se vyvíjí v čase a má lokální charakter [22].  Je to dáno kromě 

úrovně čištění odpadních vod také měnícím se trhem s farmaky, ovlivnění spotřebitelů 

reklamou, a také principem předepisování léku v jednotlivých zemích. Liší se jak typ tak i 

množství předepisovaných léků na stejnou nemoc [21]. 

Celkový počet balení léčiv distribuovaných v ČR 

v období 2006-2010.
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Graf č.1: Počet balení léčiv distribuovaných v ČR v roce 2006-2010 (Zdroj: sukl.cz) 

Podle údajů státního Ústavu pro kontrolu léčiv distribuované množství léčiv v ČR 

v posledních několika letech velmi mírně klesá viz. graf č.1. To však může být způsobeno 

aktuální  nepříznivou ekonomickou situací, celosvětový trend je spíše opačný. Je třeba také 

brát v úvahu, že některé látky při cestě ke spotřebě nepodléhají kontrole [24]. Pokud 

budeme dále hodnotit dopad na životní prostředí, nelze brát v potaz pouze data o distribuci 

a spotřebě, protože nereflektují na obsah účinných látek, schopnosti degradovat ani 

biologickou aktivitu, která může po přeměně primární látky řádově vzrůst [18]. 

3.3 Základní legislativní požadavky 

Základním nástrojem pro ochranu, zachování a zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod je zákon č. 254/2001 Sb. (s poslední novelizací č. 151/2011 Sb.). 

„Účelem tohoto zákona je také zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochrana 
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vodních ekosystémů a na ně navazujících suchozemských ekosystémů [1].“ Evropským 

ekvivalentem tohoto zákona je velmi významná Rámcová směrnice o vodě 2000/60/ES 

Evropské unie, ze dne 23. října 2000,  kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky. Tato směrnice je obsahově jeden z nejrozsáhlejších dokumentů 

Evropské komise, který se dotýká nejenom vodohospodářství ale také zemědělství, 

průmyslu, lesnictví, územního plánovaní atd. a sdružuje cíle a úkoly v oblasti životního 

prostředí. Zároveň je jediným dokumentem který v příloze č. VIII označuje za znečisťující 

látky ve vodním prostředí všechny endokrinní disruptory (EDC) a látky s prokázanými 

karcinogenními a mutagenními účinky kam spadají i PPCP, ovšem bez dopracování a 

návaznosti na národní legislativy členských států [32].  

 V souvislosti se stanovením a následným dodržování hygienických limitů 

mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů 

jakosti pitné a teplé vody a rozsahu jejich kontrol platí vyhláška č. 252/2004 Sb. (s 

poslední novelizací č. 293/2006 Sb.). Pro problematiku odvádění, čištění a vypouštění 

odpadních vod jsou to potom zákon č. 274/2001 Sb. (s polední novelizací 281/2009 Sb.) o 

vodovodech, kanalizacích a související předpisy a na evropské úrovni Směrnice Rady 

Evropské unie o čištění městských odpadních vod 91/271/EHS ze dne 21.května 1991. 

Cílem směrnice je ochrana povrchových vod před znečištěním z komunálních a biologicky 

odbouratelných průmyslových odpadních vod. Pro vypouštěné odpadní vody z ČOV je 

požadováno stanovení emisních limitů a systém vzorkování, rozborů a kontroly. Pro 

všechny obce nad 2 000 EO je požadavek na vybudování kanalizace a ČOV [2]. Hodnoty 

ukazatelů přípustného znečištění povrchových a odpadních vod v ČR stanovuje nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. (s poslední novelizací 23/2011 Sb.) Toto nařízení dále stanovuje 

náležitosti k povolení vypouštění odpadních vod do kanalizací a vod povrchových a 

vymezuje citlivé oblasti. Citlivé a také zranitelné oblasti vymezuje vláda vyhláškou 

v intervalu co 4 roky tzv. akčním plánem. Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových 

vod ohrožené vysokými koncentracemi minerálních živin. V současné době jsou všechny 

útvary povrchových vod na území ČR vymezené jako citlivé oblasti. Zranitelné oblasti 

jsou potom území ve kterých se vyskytují povrchové nebo podzemní vody ovlivněné 

vysokými koncentracemi dusičnanů. Vláda zde stanovuje používaní a skladování hnojiv, 

střídání plodin a protierozní opatření [1]. 
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Z pohledu kontroly vypouštění znečišťujících látek tedy existuje dostatečné množství 

legislativních nástrojů a institucí. Každý stát Evropské unie má v této oblasti své vlastní 

kontrolní systémy a možnosti postihování přestupků. Regulovat lze především složení 

průmyslových odpadních vod z výroby specifických polutantů. Regulovat jejich přesun do 

odpadních vod lze také  např. zákazem jejich používání (např. Hg, PCB, řada pesticidů) 

nebo omezením na lokální úrovni. Pro PPCP a především farmaka to ovšem neplatí [11, 

26]. Hlavní zdroj znečištění PPCP totiž nevzniká při jejich výrobě, jako u klasických 

polutantů, ale až při jejich použití populací. Léčiva také nelze obecně prohlásit za 

nebezpečné látky a vzhledem k jejich pozitivnímu účinku na lidské zdraví je nelze 

legislativními nástroji v žádném případě omezit nebo zakázat. Stále je však potřeba 

nahlížet na tyto látky jako polutanty i proto, že lze nadále předpokládat vzrůstající tendenci 

jejich spotřeby [25]. Evropská unie uložila členským zemím monitorovat stav 

v povrchových i pozemních vodách a poté je případně možno na evropské i národní úrovni 

přijmout legislativní opatření [29]. Užívání PPCP ve vzrůstající míře je nutné respektovat a 

zkoumat možnosti jejich odstraňování v čistírenských technologiích na ČOV [24]. 

3.4 Dopady na vodní ekosystém a člověka 

PPCP jsou obecně velmi prospěšné látky, používané k ochraně lidí a zvířat a zlepšení 

jejich zdraví [17]. Tyto látky jsou však řádově desítky let uvolňovány do životního 

prostředí a tak se relativně nedávno začal zvyšovat zájem o jejich osud a působení na 

přírodu [18]. Vzhledem k tomu, že PPCP jsou skupinou látek s velmi různými fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi a strukturou, nelze jejich negativní vliv na životní prostředí 

posuzovat jednotně [24]. Důležité místo mezi nimi představují léky a farmaka. Většinou se 

jedná o biochemicky rezistentní, tedy těžko rozložitelné látky. Ty se mohou hromadit 

v hydrosféře a v půdě a ovlivňovat ekosystémy, především jejich potravní řetězce [23]. 

Léčiva jako taková nelze také jednoznačně prohlásit za nebezpečné [24]. Některé z nich 

jsou uvolňovány do životního prostředí kontinuálně a i když jsou rozložitelné během 

několika dní, mohou působit negativně. Jiná léčiva jsou naopak velmi perzistentní a mohou 

se ukládat ve vodním prostředí, v říční nivě a pronikat do pozemních zdrojů pitných vod. 

Relativně nízké koncentrace léčiv ve vodním prostředí působí toxicky spíše dlouhodobě 

než náhle [25, 27]. PPCP jsou v ideálním případě degradovány až na CO2 a vodu, reálně 

ovšem vzniká směs degradačních a transformačních produktů a původní látky [26]. Pro 
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posuzování nebezpečnosti těchto látek na vodní ekosystémy je potřeba více 

ekotoxikologických dat, nejen o primární aktivní látce, ale také o jejich metabolitech a 

degradačních produktech [18]. Takové produkty mohou být toxikologicky dokonce 

závažnější než primární látka, od které se mohou velmi odlišovat [26]. 

3.4.1 Vliv na lidské zdraví 

V novějších publikacích autoři uvádějí, že farmaka jako polutanty mohou významně 

negativně působit na vodní ekosystémy a také na lidské zdraví, v případě kontaminace 

zdrojů pitných vod. To platí například pro antibiotika a známé endokrinní disruptory např. 

syntetické hormony (hormonální antikoncepce) [28]. Těm se přikládá narůstající výskyt 

vývojových poruch, vnik různých abnormalit v estrogenních cílových tkáních plodu nebo 

pokles produkce spermií u mužů [20]. Vliv stopových množství farmaceutických přípravků 

v pitné vodě na zdraví člověka je však nutné ověřit dalšími výzkumy a systematicky 

monitorovat surové i pitné vody. Hrozbě kontaminace pitných vod farmaceutickými 

přípravky je potřeba věnovat patřičnou pozornost [11]. 

3.4.2 Antibiotika a hormony 

Nejvíce poznatků bylo doposud získáno výzkumy, které se zabývají vlivem 

antibiotik a látek s estrogenním účinkem, jako přímých endokrinní disruptorů na vodní 

ekosystémy a užívání vody. Vůči antibiotikům hrozí při nízkých koncentracích a 

chronickém působení postupně vznikající rezistence patogenních kmenů bakterií. To může 

mít v budoucnu zásadní vliv na léčbu některých nemocí [17]. Látky narušující endokrinní 

činnost organismů mají prokazatelně negativní vliv na populace některých vodních 

živočichů. Zejména rezidua antikoncepčních přípravků mohou ovlivnit jejich reprodukční 

schopnosti a narušit hormonální vývoj [25].  V řadě výzkumných publikací se popisuje, že 

ryby vystavené působení syntetických hormonům začínají produkovat bílkovinu 

vitellogenin typickou pro jikry, tedy mají tendenci ke změně pohlaví ze samců na samičky 

[33]. Jako příklad lze uvést experiment kanadských vědců, kteří mezi léty 1999 – 2005 

uměle vystavili působení estrogenu 17α-ethylestradiol (používaného jako účinná látka ve 

většině antikoncepčních přípravků) populaci střevlí amerických (Pimephales promelas) 

v pokusném jezeře v Ontariu. Koncentrace této látky byla udržována mezi 5 – 6 ng.l-1. Po 

dvou letech výzkumu byla prokázána změna tkání samců střevlí, kteří změnili pohlaví na 
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samičky. Dále došlo k poklesu reprodukční schopnosti samiček a následnému  rozpadu 

celé populace pokusných ryb [18, 33]. Podobné výzkumy probíhaly také ve Velké Británii 

na populaci plotic. Změny pohlaví a reprodukční problémy byly prokázány také u lososů, 

pstruhů a také u dalších živočichů jako raci, žáby, hadi, želvy, aligátoři a také ptáci kteří se 

živí rybím masem, v Americe např. orel bělohlavý [33]. 

3.4.3 Současná situace 

Lze tedy konstatovat, že léčiva mohou být vysoce toxické pro vodní organismy a 

ovlivňovat vodní ekosystémy jak v řekách, tak dále v moři. To může vést až k narušení 

ekologické rovnováhy, zatím se ale přesně neví, jak tyto látky v prostředí působí. Získání 

dat z výzkumů je časově náročné a nákladné, odborníci však tvrdí, že nebezpečí PPCP 

spočívá hlavně v jejich dlouhodobém působení [17, 23]. 

Naproti tomu ohrožení pitných vod v ČR není zásadní. Podle autora doktora Fuksy 

má Česká republika dostatečné zásoby nedotčených podzemních zdrojů, minerálních 

pramenů a většina vodárenských nádrží (z kterých se odebírá cca 80% surové vody 

z povrchových zdrojů pro úpravu na vodu pitnou) leží na horních tocích řek v ochranných 

pásmech. Tato situace se ovšem do budoucna může změnit [21, 22]. 

3.5 Léčiva 

Mezi specifickými polutanty zaujímají významné místo léčiva, proto se jimi 

v následujícím textu budeme podrobněji věnovat. Podle jedné z mnoha definic jsou léčiva 

„látky sloužící k předcházení, léčení a nebo zmírnění projevů chorob u lidí a zvířat [18].“ 

Je to skupina většinou syntetických látek vymezená podle indikace a podle mechanismu 

účinku. Základní složkou léčiv jsou biologicky aktivní látky, podávané především 

perorálně, parenterálně a dermatologicky ve vhodné formě pomocí tablet, kapek, mastí, 

injekcí aj. Léčiva obsahují kromě léčivých látek také pomocné příměsi organické nebo 

anorganické. Organické pochází z výchozího materiálu (většinou izomery), syntetických 

meziproduktů (z neúplné reakce, z přebytečného množství reagentu) a rozkladných 

produktů (závisí na reakčních podmínkách a podmínkách skladování). Anorganické 

příměsi mohou být reagenty, ligandy, anorganické soli, těžké kovy, katalyzátory nebo filtry 

pocházející z výrobního procesu. Každá chemická sloučenina má systematický název, tyto 
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názvy jsou však příliš dlouhé a nepřehledné, proto se u léčiv používají  mezinárodní 

nechráněné názvy. Léky samotné potom nesou také různé obchodní názvy např. Ibalgin 

[17, 26, 31]. 

3.5.1 Historie 

Člověk využívá různých látek k léčivým účelům od nepaměti. Na počátku vývoje 

byla léčiva připravována v malých objemech především z přírodních zdrojů, rostlinného a 

živočišného původu. Farmacie jako odvětví zdravotnictví procházelo různými etapami 

vývoje od první izolace organických látek z přírodních materiálů, až po dnešní rozsáhlou 

průmyslovou výrobu. Vývoj léčiv ke kterému docházelo od přelomu 18. a 19. století až do 

současnosti je úzce spjatý z rozvojem a znalostmi v chemii a biochemii. „Biochemie 

umožnila vysvětlit podstatu transportu, distribuce, metabolismu a vylučování léčiv 

z organismu. Vznikl také nový vědní obor farmakologie, který se zabývá vzájemnými 

interakcemi léčiva a organismu [35].“ Dnes se účinné látky vyrábějí průmyslově, dochází 

k masivnímu užívání (někdy i nadužívání) léčiv populací a z toho důvodu se zvyšuje i 

výskyt těchto látek v životním prostředí [18, 35]. Pravděpodobně první studie, která se 

zabývala léčivy v odpadních vodách, byla provedena v Americe na ČOV ve městě Kansas 

City v polovině sedmdesátých let. Vědci byli toho názoru, že při měření došlo k omylu, 

protože nedovedli výskyt léčiv v odpadních vodách smysluplně vysvětlit. Později byla při 

monitoringu herbicidů ve Švýcarském jezeře analyzována neidentifikovatelná látka. 

Následně bylo prokázáno, že jde o kyselina klofibrovou přítomnou v léčivech pro snížení 

hladiny cholesterolu. Dnes již probíhají a proběhy mnohé výzkumy po celém světě, které 

se cíleně zabývají problematikou výskytu farmak ve vodách [15]. 

3.5.2 Vybraná léčiva v odpadních vodách 

Humánní léčiva z pohledu výskytu ve vodním prostředí lze klasifikovat na [13]: 

• antibiotika a jejich metabolity 

• nesteroidní antiflogistika (analgetika, antipyretika) 

• regulátory krevních tuků 

• antiepileptika, antidepresiva 

• β-blokátory (látky regulující hypertenzi) 
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• cytostatika 

• kontrastní látky 

• steroidní hormony 

Po požití léků pacientem dochází pomocí enzymů k metabolickým procesům a 

vznikají látky lépe rozpustné ve vodě schopné pomocí ledvin a jater vyloučení močí, stolicí 

a potem z těla ven. Při této biotransformaci vznikají metabolity, které mohou být 

farmakologicky neúčinné, stejně účinné nebo naopak účinnější než primární látka. Tyto 

hydrofilní polární konjungáty (chloridy, sírany, glukuronidy atd.) mají také jiné vlastnosti, 

než původní látky. Ve výjimečných případech k biotransformaci nedochází a původní látka 

se vyloučí nezměněna [23]. 

U farmaceutických přípravků podávaných dermatologickou cestou se většina 

podaného množství z kůže spláchne do odpadních vod a zůstává tak nezměněna. Zvláštní 

podskupinou léčiv v odpadních vodách, která je velmi nebezpečná jsou již výše zmíněné 

endokrinní disruptory napodobující účinky nejrůznějších hormonů. Z hlediska přísunu do 

odpadních vod jsou neméně důležité také tzv. stopovače a kontrastní média, která se 

používají při vyšetřeních v lékařských zařízeních. Do těla se vpravují pacientům před 

vyšetřením a vylučují se potom postupně během normální činnosti člověka [17, 23]. 

Dalším osudem farmak v odpadních vodách je optimálně mineralizace na CO2 a 

vodu. Častěji jsou však ve stálejší formě, metabolizované z primárních látek na více 

hydrofilní, které můžou procházet procesy čištění v ČOV, až do recipientu. 

Nejnebezpečnější formou jsou lipofilní farmaka, která nejsou snadno rozložitelná, částečně 

se zadržují na ČOV v kalech a následně v půdách a sedimentech a mohou se tak postupně 

dostat i do potravního řetězce. [25, 28]. 

Seznam farmak významných z hlediska přísunu do odpadních vod je velmi rozsáhlý. 

V ČR byly v rámci několika studií jejich výskytu a odstraňování z odpadních vod vybrány 

nejvýznamnější z nich z hlediska spotřeby populací. Některé z těchto látek jsou uvedeny v 

tabulce č.4. CAS je registrační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány 

v databázi Chemical Abstract Service Registry Number [13]. 
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Název Strukturní vzorec CAS No. 

Skupina a 
příklad 

obchodního 
názvu 

Diklofenak 

 

15307-86-5 

Analgetikum, 
antirevmatikum, 

př. Voltaren, 
Veral  

Ibuprofen 

 

15687-27-1 

Analgetikum, 
antirevmatikum, 

př. Brufen, 
Ibalgin, Nurofen 

Karbamazepin 

 

298-46-4 
Antiepileptikum, 
antidepresivum 

Kyselina 
acetylsalicylová 

 

69-72-7 

Analgetikum, 
antipyretikum, 
př. Acylpyrin, 

Aspirin 

Naproxen 

 

22204-53-1 
Analgetikum, 

antirevmatikum, 
př. Nalgesin 

Paracetamol 
 

103-90-2 
Analgetikum, 
antipyretikum, 

Paralen, Panadol 

17α-
ethinylestradiol 

 

57-63-6 
steroidní 

kontraceptivum 

Tab. č.4: Charakteristika vybraných léčiv [22] 

Analgetika 

Analgetika nebo také nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) jsou širokou skupinou 

léčiv, která se používají k tlumení bolesti, působením na centrální a periferní nervovou 

soustavu člověka. Působí také často protizánětlivě a ulevují při horečnatých stavech. Dělí 

se na analgeticko-antipyretické a morfinové. V České republice jsou tato léčiva i díky 

reklamě velmi oblíbená a jedny z nejpoužívanějších. Většinou jsou k dostání bez 

lékařského předpisu. V závislosti na jejich vysoké spotřebě se poté nejčastěji objevují 

v odpadních vodách. Patří sem např. paracetamol, nebo antiflogistika (ibuprofen, 
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naproxen, diklofenak aj.) [25, 35]. Ibuprofen je celosvětově nejprodávanější léčivá látka, 

také v ČR je distribuována až ve stovkách tun. Jde podstatě o univerzální lék proti bolesti. 

Většinou je podávána perorálně. [15]. Podle dat z výzkumu provedeného v ČR v letech 

2007 a 2008 týmem vědců z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. na třech 

ČOV a jejich recipientech, se pohybuje koncentrace ibuprofenu v odpadních vodách na 

přítoku do ČOV mezi 4500 – 22000 ng.l-1 Prokázaným zdrojem v odpadních vodách jsou 

také nelegální varny pervitinu. Podle odhadů odborníků se tudy dostává do odpadních vod 

cca 10 tun ibuprofenu ročně ve své nezměněné podobě [28]. Diklofenak je derivát kyseliny 

fenyloctové, který se používá jako antirevmatikum a protizánětlivé analgetikum, při 

onemocnění kloubů a páteře, např. osteoartróza. V Evropě se přibližně z 80% využívá jako 

masti bez lékařského předpisu, v jiných částech světa se užívá většinou perorálně. 

Diklofenak patří k nejzávažnějším reziduím léčiv v odpadních vodách, protože je velmi 

obtížně odbouratelný. Jeho koncentrace se pohybují od 190 - 1000 ng.l-1 [28, 29]. 

Výzkumy německých vědců prokázaly průměrnou koncentraci na přítoku ČOV 3,02 µg.l-1 

a na odtoku 2,51 µg.l-1 [15]. Mezi významná analgetika patří také kyselina salicylová, 

základní metabolit kyseliny acetylsalicylové, což je hlavní složka univerzálního léku 

Aspirinu či Acylpyrinu. Zjištěné koncentrace v odpadních vodách na přítoku v ČOV v ČR  

se pohybují od 11000 – 67000 ng.l-1. Při výzkumu v Německu byla naměřena průměrná 

koncentrace 54 µg.l-1, samotné kyseliny acetylsalicilové potom pouze 0,22 µg.l-1 [15]. 

Přímé použití kyseliny salicylové je omezené, využívá se pouze na oční aplikace v 

minimálním množství [29]. 

Antibiotika 

Antibiotika jsou velmi důležitou skupinou antibakteriálních léčiv, která se používají 

k léčbě a prevenci infekčních onemocnění bakteriálního a fugálního původu. Antibiotika  

působí selektivně a usmrcují nebo brání růstu a množení některých mikroorganismů. Dříve 

byla antibiotika také využívána v zemědělství pro růst chovných zvířat. Antibiotika se 

původně získávala přírodní cestou jako produkty mikroorganismů. Prvním objeveným 

antibiotikem byl v roce 1928 penicilin. Dnes jsou většinou produkována chemickou 

syntézou nebo chemickou modifikací původních antibiotik. Jejich výskytu v životním 

prostředí se dosud nevěnuje dostatečná pozornost, i když jsou v medicíně řádově desetiletí 

hojně využívána. Často jsou ordinovány zbytečně bez znalosti onemocnění nebo nesprávně 
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vzhledem ke stavu pacienta. Příkladem antibiotika analyzovaného v životním prostředí  je 

např. Sulfametoxazol. Rozšířené do životního prostředí potom působí na necílené 

organismy i člověka, mohou způsobovat např. alergické reakce. Nebezpečí spočívá také 

v rozšíření nebo vzniku nových odolných kmenů bakterií, které získaly rezistenci k těmto 

látkám. „Ta vzniká jako důsledek nejrůznějších mutací či genetických přenosů a objevuje 

se zpravidla několik let po objevu nového antibiotika [21].“ Na ČOV málo podléhají 

degradaci, některé jsou perzistentní a tak může docházet k jejich akumulaci [10, 35]. Při 

výzkumu ve Švýcarsku byly na odtoku z ČOV analyzovány antibiotika profloxacin a 

norfloxacin v průměrných koncentracích 249 - 405 ng.l-1 a 45 - 120 ng.l-1 [15].  

Další významná léčiva 

Mezi další významné skupiny léčiv v odpadních vodách díky jejich vysoké spotřebě 

patří antidepresiva, antiepileptika, či sedativa. Významnou skupinou jsou také regulátory 

krevních tuků, fibráty.  

Antidepresiva jsou předepisována často ve velkých dávkách pro řízení nálady 

v mozkových centrech i k léčbě bolestivým stavům např. po operacích.  Nejčastějším 

zástupcem antidepresiva v ČR je antiepileptikum Karbamazepin. Používá se k léčbě 

epilepsie, diabetické neuropatie, profylaxi migrény a mnoho podobných účelů. Užívá se 

pouze perorálně a výhradně na lékařský přepis. Karbamazepin je jedna 

z nejproblematičtějších látek v odpadních vodách, protože  v ČOV zřejmě nepodléhá 

biodegradaci ani nesorbuje na pevné částice. Druhým problémem je, že jejich zdroj je 

většinou lokálního charakteru, v odpadních vodách z různých zdravotnických zařízení. 

Výzkumy ukázaly průměrné naměřené koncentrace v ČR na přítoku v ČOV v rozsahu 

180–1600 ng.l-1. Schopnost záchytu v technologiích ČOV je pouze cca 7%, v některých 

případech byla hodnota dokonce záporná. To je způsobeno metabolity karbamazepinu, 

které snadno tvoří konjugáty. „K dekonjugaci však dochází pomalu během procesu čištění 

na ČOV a někdy až v recipientu [10, 26, 28].“ 

„Fibráty jsou léky určené ke kontrole hladiny lipoproteidů v krvi [28].“ Snižují 

hladinu cholesterolu a působí na krevní tlak. Hlavním metabolitem fibrátových léků je 

kyselina klofibrová, která byla také nalezena v komunálních odpadních vodách.  „V ČOV 
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nedochází k její degradaci a dostává se tak dál do recipientu a může se usazovat 

v pozemních vodách. Kyselina klofibrová byla analyzována na přítoku do ČOV 

v koncentracích 10 – 20 ng.l-1 [10, 28].“ 

Steroidní hormony 

Mezi látky s negativními estrogenními účinky vyskytujícími se v odpadních vodách 

patří estron (E1) a 17β-estradiol (E2), což jsou přirozené estrogenní hormony a také 

syntetický 17α-ethinylestradiol (EE2), který se ve velkém měřítku používá jako součást 

nejrůznějších hormonálních přípravků, např. hormonálních kontraceptiv nebo léčiv pro 

hormonální substituční terapii. „Steroidní hormony jsou vylučovány v moči jako konjugáty 

(podobně jako u ostatních farmak) ve formě hydrofilních glukuronidů a sulfátů. Tyto 

konjugáty se, ale snadno transformují zpět na estrogeny, takže koncentrace metabolitů a 

volných steroidů bývají v surových odpadních vodách přibližně stejné. [26].“ Výzkumy 

prokázaly koncentrace na přítoku do ČOV v rozmezí 6 – 100 ng.l-1 [28].  Přírodní hormon 

estradiol je během biologické fáze čištění degradován na estron a dále na oxid uhličitý a 

vodu. Syntetický hormon 17α-ethinylestradiol je vůči biodegradaci odolný [13]. Steroidní 

hormony jsou využívány také v zemědělství pro zvýšení reprodukce stád nebo pro rychlý 

nárůst svalové hmoty. Jak již bylo popsáno výše, ve vodním prostředí jsou tyto látky 

účinné i při velice nízkých koncentracích, ng.l-1 může způsobit feminizaci samců a 

narušení rozmnožovacích procesů ryb a ostatních vodních obratlovců i bezobratlých 

živočichů. „Spotřeba přípravků obsahujících estrogenní hormony v ČR je cca 100kg 

aktivních látek za rok [15, 25].“  

3.6 Analýza a možnosti stanovení 

Analýzy léčiv a jejich metabolitů se zatím provádějí celosvětově pouze 

v laboratořích na experimentální úrovni, v současnosti totiž neexistuje žádná závazná 

norma jak je ve vodách stanovit. Určení vhodné metody musí předcházet řada pokusů, 

podle kterých by se nejdříve stanovily limitní koncentrace léčiv ve vodě. „Odborné 

publikace sice prezentují řadu rozvinutých a ověřených postupů, ale neexistuje jeden 

všeobecně uznávaný, který by byl zaveden do rutinní praxe. Zatím se jedná pouze o 

doporučení [29].“ 
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Stanovení farmaceutických látek ve vzorcích je obtížné hlavně díky složité matrici 

(především vzorky odpadních vod). Při analýze bývá problémem interakce s ostatními 

látkami např. humnové kyseliny a také velmi nízké koncentrace samotných farmak 

v řádech µg.l-1 a nižší. Proto je nutné provést předběžnou úpravu vzorků. Vzorky se 

odebírají především z povrchových vod, na úpravnách, mezi jednotlivými procesy čištění a 

na odtocích z ČOV. Nejdříve se ze vzorku odstraní suspendované částice filtrací, nejčastěji 

přes membránové filtry. Poté se upraví pH pro účinné zachycení na sorbentu a dále se musí 

analyty díky nízké koncentraci prekoncentrovat pro zbavení matricových komponent 

využitím extrakce. Nejčastěji se používá extrakce tuhou fází (SPE), která vytlačila díky 

mnoha výhodám častěji používanou extrakci kapalina - kapalina. „SPE má větší výtěžnost, 

lepší selektivitu, přesnost, reprodukovatelnost, nižší spotřebu rozpouštědel, kratší dobu 

práce a umožňuje automatizaci.“ K samotné analýze reziduí léčiv se obvykle používají 

separační techniky plynové chromatografie (GC/MS) nebo vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí (HPLC/MS). Citlivá hmotnostní 

detekce umožňuje stanovení až na desetiny ng.l-1. Častěji je využívána metoda HPLC/MS 

díky své vysoké selektivitě širšího spektra léčiv a poměrně přesným výsledkům. Tato 

metoda však klade velké nároky na přístrojové vybavení a metod pro rutinní analýzu je 

popsáno poměrně málo. GC/MS dosahuje mnohem větší citlivosti, ale protože jsou 

stanovované látky většinou málo těkavé, musí se před stanovením převést derivatizací na 

těkavější sloučeniny. Pro stanovení léčiv se používají také další metody v tandemovém 

uspořádání GC-MS/MS, HPLC-MS/MS případně separace kapilární elektroforézou 

s hmotnostní detekcí (CE/MS) pro léčiva iontové povahy [13, 16, 27]. 

Postup stanovení 

Vlastnímu stanovením koncentrace léčiv předchází  několik operací: odběr, filtrace, 

extrakce a derivatizace vzorku. Odběr vzorků se provádí v daném časovém úseku, na 

přítoku, odtoku, nebo výjimečně mezi jednotlivými procesy čištění na ČOV. Vzorkovnice 

musí být čisté z plastového materiálu nebo ze skla. Vzorky se uchovávají ve tmě při teplotě 

cca 4°C. Analýza se provádí do 24 hod, jinak se musí se vzorky konzervovat přidáním 

malého množství kyseliny. Filtrace suspendovaných částí se  provádí pomocí  nylonových 

membránových filtrů 0,45 µm nebo pomocí křemenných filtrů 0,4 µm. Někdy se zařazuje 

centrifugace. Před extrakcí se ještě většinou provádí acidifikace vzorku. Izolace analytu z 
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dané matrice se provede extrakcí vzorku, což je přechod složky fázovým rozhraním z jedné 

fáze do fáze druhé. Podle skupenství fází dělíme extrakce na extrakci tuhou fázi, extrakci 

kapalinou, mikroextrakci, aj. Principem extrakce tuhou fází je zachycení molekul 

požadované složky na tuhém sorbetu. Sorbent bývá uzavřen v plastových kolonkách nebo 

v extračních discích mezi teflonovými membránami. Jako sorbent se obvykle používá 

chemicky modifikovaný silikagel ve formě prášku s organicky navázanými skupinami, 

které mění jeho vlastnosti. Právě vhodně zvoleným sorbetem, upraveným pH nebo typem 

rozpouštědla se docílí dobré selektivity separace. Dále se většinou provádí derivatizace tak, 

že se pomocí derivatizačního činidla převedou analyty ve vzorku na vhodné deriváty. 

Tento proces pomáhá ke zvýšení citlivost detekce, zlepšení separace a zabránění 

nežádoucím sorpcím v koloně. Samotná koncová analýza se provádí nejčastěji pomocí 

HPLC/MS, protože je většina léčiv netěkavých. Principem chromatografie je dělení 

molekul analytu mezi stacionární a mobilní fázi v koloně za vysokého tlaku. HPLC je 

poměrně rychlá metoda, lze automatizovat a má nízkou spotřebu vzorku. Ve hmotnostním 

spektrometru se poté molekuly léčiva v plynném stavu ionizují. Nabité částice se separují 

podle podílu hmotnosti a náboje a výsledné hmotnostní spektrum se zaznamenává na 

detektoru [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michal Kubík: Možnosti odstraňování vybraných specifických polutantů v ČOV 

2012  31 

4. Čistírenské technologie a eliminace léčiv 

„V současné době je hlavní cestou k odstraňování PPCP a především farmak 

z odpadních vod, vzhledem k jejich polárnímu charakteru, degradace mikrobiálním 

společenstvem při biologickém stupni čištění v ČOV. V menší míře se v závislosti na 

chemické podstatě PPCP uplatňují i některé fyzikální procesy [25].“ Běžnými 

biologickými procesy čištění jsou však některé PPCP jen těžko odstranitelné. Část z nich 

nepodléhá biodegradaci ani nesorbuje na aktivovaný kal. Navíc některé z nich (antibiotika) 

negativně působí na bakteriální kultury v ČOV, a ty poté snižují efektivitu celého čistícího 

procesu. Čištění v klasických komunálních mechanicko-biologických ČOV, které nejsou 

na tuto zátěž primárné konstruované, tedy není dostatečné. Do recipientu se tak dostávají 

rezidua antibiotik, analgetik, hormonálních přípravku aj. specifické polutanty. Tím nastává 

riziko kontaminace zdrojů pitných vod a také problém jejich odstranění při procesech na 

úpravnách vod [10]. 

Účinnost odstraňování PPCP z odpadních vod závisí na více faktorech. Je to 

především kvalita samotné surové odpadní vody, typ jednotlivých čistírenských procesů, 

fyzikálně chemické vlastnosti odstraňovaných látek a také provozní podmínky ČOV. Stáři 

kalu (SRT), roční období a s tím související teplota vody a intenzita slunečního záření (v 

zimě účinnost klesá, protože se zpomaluje kinetika biodegradačních procesů), poloha ČOV 

na toku řeky a velmi důležitá je doba zdržení (HRT). Bylo jednoznačně prokázáno, že 

s rostoucí dobou hydraulického zdržení odpadních vod na ČOV roste také účinnost 

odstraňování PPCP. „Při standardním SRT 15 - 20 dní se uvádí účinnost eliminace většiny 

farmak přes 90% s výjimkou diklofenaku, karbamazepinu a kys. klofibrové [24, 11].“  

Toto je však u jednotlivých ČOV značně variabilní. Problémy v čištění mohou také 

způsobit příliš koncentrované nebo naopak příliš naředěné odpadní vody v kanalizacích při 

přívalových deštích. Podle autora doktora Fuksy ztěžují degradaci PPCP, které projdou 

přes ČOV do recipientů, nízké stavy v korytech v letním období a také paradoxně čistější 

vody než v minulosti, s obecně sníženou biodegradační kapacitou, z důvodů chybějícího 

snadno odbouratelného organického uhlíku [17, 23]. 

Žádná ze standardních fyzikálně-chemických metod čištění jako je koagulace, 

flokulace, aktivace, biofilmové reaktory, nebo kořenové čistírny (KČOV) nedokáže 
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eliminovat komplexně všechny významná farmka. Při optimalizaci procesů čistírenských 

metod dosahují účinnost eliminace farmak 90% a více. Pro eliminaci estrogenních látek je 

optimalizací myšleno např. zvýšení intenzity nitrifikace. Přesto nelze takové výsledky 

označit za dostatečné. Existují i další speciální pokročilé technologie dočištění odpadních 

vod vhodné k odstraňování PPCP, které se zařazují za klasické ČOV a dále se vyvíjejí 

nové metody založené většinou na kombinaci více procesů. Mezi pokročilé metody patří 

např. adsorpce na aktivní uhlí, v současné době velmi progresivní membránové procesy, 

fytoremediace, nebo pokročilé oxidační procesy (ozonizace, fentonova reakce, 

fotokatalýza, kombinace ozonu a UV, peroxidu vodíku a UV aj.) [13, 24]. Některé 

oxidační procesy dokáží eliminovat i farmaka jinak biologicky rezistentní, lze však 

očekávat tvorbu významných degradačních produktů [24]. Obecně farmaka mají 

nevýhodou oproti jiným polutantům díky své značné biologické aktivitě. Ta plyne z faktu, 

že léky jsou vyráběny tak, aby postihovaly specifické systémy (např. receptory nebo 

enzymy) [18]. 

Na stávajících ČOV se  jednotlivé fáze procesu čištění rozdělují na primární, 

sekundární a terciální stupeň. Primární (mechanický) stupeň čištění je vůči specifickým 

polutantům praktický neúčinný, v některé literatuře se však uvádí, že může eliminovat 

např. některá lipofilní syntetická pižma, které se používají v kosmetice, až ze 70% a také je 

významný při postupné transformaci estradiolů na estron [34]. Sekundárním biologickým a 

terciálním stupněm se bude tato práce dále zabývat. Terciálním stupněm je v tomto případě 

myšleno následné dočištění odpadních vod za dosazovací nádrží, pomocí pokročilých 

technologií. To však v praxi zatím není běžné, také vzhledem k ekonomické náročnosti. 

V jiných literárních zdrojích se uvádí, že terciální čištění představuje dočištění pomocí 

prosté filtrace, nebo řízené biologické či fyzikálně-chemické dočišťování.Také se uvadá že 

se jedná o biologické dočištění živin dusíku a fosforu [2]. 

 V následující tabulce č. 5 je podle studie Snydera et al. vyjádřena míra schopnosti 

odstraňovat některé vybrané skupiny specifických polutantů, produktů osobní péče a 

farmak jednotlivými vybranými metodami [37]. 
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Skupina Klasifikace 
aktivní 

uhlí 

Biol. 
stupeň,
aktivní 

uhlí 
O3/ 

AOP UV 
Cl2 / 
ClO2 

Koagu-
lace / 
floku-
lace 

Změk-
čování 
/ oxidy 
kovů NF RO 

Degradace 
(BD/FD/AK) 

EDC Pesticidy 1 1 4-1 1 5-1 5 2 2 1 1 (FD)   

 
Průmyslové 
chemikálie 1 1 3-2 1 5 5-4 5-4 1 1 2-1 (BD)   

 Steroidy 1 1 1 1 1 5 5-4 2 1 4-1 (BD)   

 Kovy 2 2 5 5 5 3-2 3-2 2 1 
E (BD), 1 

(AK) 

 
Anorganické 

látky 5-4 3 5 5 5 5 2 2 1 5-4    

 Organokovy 2-1 2-1 4-1 3-2 5-3 5-4 5-4 2-1 1 4-1    

            

Farmaka Antibiotika 3-2 1 4-1 3-2 5-2 5-4 5-4 1 1 
1 (BD), 2-1 

(FD) 

 Antidepresiva 2-1 2-1 4-1 3-2 5-3 5-4 5-4 2-1 1 2-1    

 Analgetika 1 2-1 1 1 5-3 5 5-4 2-1 1 1 (BD)  

 Regulátory tuků 1 1 1 3-2 5-3 5 5-4 2-1 1 5 (BD)   

 
RTG kontrastní 

média 2-1 2-1 4-1 3-2 5-3 5-4 5-4 2-1 1 1 (BD a FD) 

 
Psychiatrická 

léčiva 2-1 2-1 4-1 3-2 5-3 5-4 5-4 2-1 1 2-1    

            

PCP 
Syntetická 

pižma 2-1 2-1 4-1 1 5-3 5-4 5-4 2-1 1 1 (BD)   

 UV filtry 2-1 2-1 4-1 3-2 5-3 5-4 5-4 2-1 1 2-1    

 
Antimikrobiální 

látky 2-1 2-1 4-1 3-2 5-3 5-4 5-4 2-1 1 3 (FD)   

 Tenzidy 1 1 3-2 3-2 5 5-4 5-4 1 1 4-1 (BD)   
1, výborně (>90%); 2, velmi dobře (70–90%); 3, dobře (40–70%); 4, špatně (20–40%); 5, velmi špatně 
(<20%); BD, biodegradace; FD, fotodegradace (sluneční záření); AK, aktivovaný kal, NF, nanofiltrace; RO, 
reverzní osmóza, AOP, pokročilé oxidační procesy; EDC, látky narušující endokrinní systém organismů 

Tab. č.5: Účinnost metod používaných k odstraňování PPCP [37] 

4. 1 Biologické odbourávání 

Biologické čištění probíhající v aktivačních nádržích nebo na pevném nosiči 

(biofilmové reaktory) stále zůstává nejvýznamnější metodou pro odstranění PPCP 

z odpadních vod, i když vykazuje poměrně nízkou efektivitu. Mezi parametry ovlivňující 

účinnost lze zařadit stáří kalu v aktivaci, dostupnost farmak v matrici, oxidačně-redukční 

podmínky prostředí (anaerobní, anoxická. oxická), sorpce (jako kompetiční proces), 

celkové uspořádání technologie systému, a pH [18]. Při optimalizaci biologického procesu 
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může dosáhnout účinnosti až 99% např. zintezivnění nitrifikace pro eliminaci estrogenních 

látek. Sorpce na aktivovaný kal má však význam pouze u hydrofobních látek. U 

hydrofilních je eliminace sorpcí omezená a k biodegradaci jsou některé zcela rezistentní 

např. karbamazepin, nebo diklofenak, který vykazuje částečnou redukci až při SRT 20 – 50 

dní. V tomto ohledu jsou výhodnější membránové rekatory které dokáží udržovat vysoké 

SRT. Ty ale naopak vykazují nižší účinnost odstraňování steroidních hormonů než u 

aktivační nádrže. Výzkum autorky Kasprzyk-Horderen et al. který porovnával dvě rozdílné 

ČOV ve Velké Británii prokázal stejnou schopnost odstraňování ibuprofenu (90%) i kys. 

salicylové (100%) jak u aktivace tak u biofilmových reaktorů, u jiných PPCP však 

vykazovala v celkovém výsledku větší účinnost aktivace [12]. Dalším zjištěním z 

podobných výzkumů, které je třeba brát v potaz při optimalizaci stávajících ČOV je mírná 

transformace přírodních hormonů estradiolu a estronu nezávisle na SRT. Také byla 

prokázána dostatečná transformace syntetických vůní při dostatečném SRT a naopak žádné 

odstranění ani biotransformace v závislosti na SRT i HRT u beta blokátorů nebo 

antidepresiv [24, 34]. 

4.2 Adsorpce na aktivní uhlí 

Práškové nebo granulované aktivní uhlí (PAC a GAC) je nejčastěji používaný 

adsorbent pro průmyslové využití. Kromě aktivního uhlí se jako adsorbent dají využít i jiné 

porézní a velmi členité materiály jako např. porézní keramické materiály, minerální 

křemičitany, silikagel, rostlinné odpady aj. Metoda je založená na schopnosti látky zachytit 

se na povrchu adsorbentu. Výhodou tohoto procesu je, že nevznikají žádné vedlejší 

produkty a metabolity a navíc dochází k úplné oxidaci adsorbovaných polutantů, protože 

adsorbent se po regeneraci při  konečné likvidaci spaluje pří teplotách vyšších než 650°C 

[34]. Adsorpcí na aktivní uhlí se dají úspěšně eliminovat prakticky všechny hydrofobní 

látky. Problém nastává u některých velmi polárních látek u kterých je situace stejná jako u 

sorpce na aktivovaný kal. Granulované aktivní uhlí se používá uzavřené v kolonách nebo 

na filtech kdy je doba zdržení cca 30 minut a zařízení pracuje kontinuálně i několik 

měsíců, práškové se dávkuje rovnou do vody v množství 5-50 mg.l-1, zdržení je 1-3 hodiny 

a poté se zařazuje filtrace nebo se usazuje v sedimentačních nádržích. Metoda je tady 

vhodná pro nepolární organické sloučeniny, velmi dobrá schopnost eliminace byla zjištěna 

při odstraňování estrogenních látek, a karbamazepinu  naopak špatně odstraňuje některá 
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jodovaná kontrastní média pro rentgenová vyšetření, naproxen, a další. Tato metoda je 

však ekonomicky velmi náročná, využívá se spíše v úpravnách vod. [17, 37]. 

4.3 Membránové procesy 

Membránová metoda je proces založený na schopnosti semipermeabilních membrán 

separovat za určitého tlaku částice a molekuly podle velikosti nebo podle náboje. 

Vstupující médium se pak rozdělí na permeát a tzv. solanku. Hlavní typy membránových 

procesů jsou mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Mikrofiltrace a 

ultrafiltrace nejsou k odstraňování PPCP příliš vhodné, z důvodů velké velikosti pórů a 

možnosti adsorpce některých hydrofobních látek na povrchu mikro nebo ultra membrán, 

kdy může docházet ke krátkodobému snížení koncentrace odstraňované látky ve vodě. 

Reverzní osmóza a nanofiltrace jsou mnohem účinnější metody, kdy dochází 

k odstraňování farmak na principu separace. Membránové metody vykazují vynikající 

výsledky odstraňování prakticky u všech typů specifických polutantů i při nízkých 

koncentracích. Velmi vhodné jsou např. pro zachycení estrogenních hormonů díky silné 

sorpci na membránový materiál. Problematické mohou být pouze látky s nízkou 

molekulovou hmotností např. acetaminofen [11, 34]. 

Membránové procesy jsou ekonomicky poměrně náročné technologie, díky 

investičním a provozním nákladům se zatím používají jen na úpravnách pitných vod, 

představují však zatím nejvhodnější způsob terciálního čištění odpadních vod na ČOV.  

Cesta k lepší schopnosti eliminace PPCP z odpadních vod je v kombinaci různých 

technologií. Účinnou variantou se podle některých autorů jeví kombinace ultrafiltrace a 

reverzní osmózy. Zajímavá je také alternativa provedení biologického čištění na 

membránových reaktorech a dočištění pomocí reverzní osmózy. Tento koncept by byl 

schopen odstraňovat jak biodegradabilní látky jako ibuprofen, tak odolný hydrofilní 

diklofenak a carbamazepin. Jedna ze studií také uvažuje nanofiltrace v budoucnu využít 

např. pro separaci léčiv a jejich metabolitů z odděleně odvedené moči pacientů 

v nemocničních zařízeních a naplnit tak koncepci separace zdrojů [18, 34].“  
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4.4 Ozonizace a pokročilé oxidační procesy 

Obecně jsou oxidační procesy založené na chemické přeměně (oxidaci) polutantů 

působením chemického činidla nebo UV záření ideálně až na vodu a CO2. Jako oxidační 

činidla se nejčastěji používají chlor, oxid chloričitý, peroxid vodíku a ozon. Pokročilé 

oxidační procesy AOP jsou považovány za nadějné technologie pro čištění odpadních vod, 

které ale mají svá rizika. Jedná se o dočišťující procesy, které vyžadují předešlé snížení 

hladiny rozpuštěných organických látek. V opačném případě hrozí naopak zvýšení toxicity 

vody a ohrožení životního prostředí, protože produkty oxidace (např. chlorované deriváty) 

mohou vykazovat vyšší toxicitu než původní látka, nebo se mohou transformovat zpět na 

původní látku. Nevýhodou AOP je energetická náročnost provozu. V současné době se 

používají především k hygienickému zabezpečení pitných vod, ale je možné je využít i 

k odstraňování PPCP hlavně tam, kde je potřeba vysoká kvalita čištěné vody a předpokládá 

se její druhotné využití např. na zavlažování. Principem AOP je generování hydroxilových 

radikálu (OH) které jsou vlastním neselektivním oxidačním činidlem. Tyto radikály patří 

k nejsilnějším oxidantům vůbec, které jsou schopny oxidovat širokou škálu kontaminantů. 

K jejich vzniku lze použít řadu reakcí např. kombinaci O3/UV, O3/H2O2, UV/H2O2 [34, 

36, 37]. 

Nevýhodou ozonizace je její poměrně velká selektivita, reaguje především 

s aktivními aromatickými systémy a neprotonovanými aminy. Zcela odstranit lze ozonizací 

např. paracetamol za vzniku CO2 a jednoduchých dikarboxylových kyselin. Výhodou 

ozonizace je velice krátká doba reakce v řádech sekund, vedlejší účinek dezinfekce vody 

eliminující všechny patogeny a ztráta biologické aktivity u degradačních produktů.  Ozon 

přímo reaguje se sloučeninami obsahujícími slabě aktivované aromatické systémy nebo 

dvojné vazby. Ozonizace také vykazuje vysokou účinnost při degradaci estrogenních 

hormonů. Studie kombinace UV/H2O2 prokázala, že se s účinnosti přes 90 % dobře 

odbourávalo 39 ze 41 vybraných farmak. Chlor a oxid chloričitý jsou velmi selektivní a 

jejich účinnost odstraňování farmak v odpadních vodách je příliš nízká. Obecně účinnost 

oxidační reakce závisí na typu oxidačního činidla a vlastnostech samotného polutantu. 

Speciálním typem AOP je Fentonova reakce která spočívá v reakci peroxidu vodíku 

s dvojmocným železem nebo s jiným iontem přechodného kovu. V reakci se kov oxiduje 
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na vyšší mocnost, vzniká hydroxylový anion a kýžený hydroxylový radikál. Účinnost 

procesu je značně ovlivněna pH a může být vylepšena UV zářením [34, 36, 37]. 

4.5 Fotokatalýza 

Fotokatalýza je proces chemické oxidace, založený na ozařování vody s 

fotokatalyzátorem blízkým UV a viditelným zářením. Tato metoda prokázala v několika 

výzkumech dobrou schopnost rozkládat mnoho PPCP z odpadních vod. Fotodegradace 

působením slunečního záření na vodní plochy probíhá v přírodě přirozeně a dochází tak k 

samovolnému čištění vody. Sluneční záření je absorbováno přímo molekulou polutantu a ta 

se rozpadá na jednodušší látky. Fotochemickou degradaci je však možné navodit i uměle, 

kdy je za přítomnosti fotokatalyzátoru voda ozařována UV zářením, což vede k produkci 

silných oxidovadel jako je hydroxyl OH, alkylperoxyl nebo atomární kyslík, které dále 

reagují nespecificky s organickými polutanty a dochází k jejich rozpadu. Jako 

fotokatalyzátor se používá hlavně TiO2, protože je relativně levný, komerčně dostupný 

v krystalické formě, za normálních podmínek nerozpustný, netoxický a fotochemicky 

stabilní. Obecně lepší výsledky se dosahují  v kombinaci s peroxidem vodíku. Tato metoda 

je relativně levná a jeví se jako vhodná pro zařazení mezi technologie ČOV. Má schopnost 

velmi dobře odstraňovat např. ketoprofen nebo diklofenak. Faktorů ovlivňujících úspěšnost 

reakce je však velmi mnoho. Je to jak koncentrace TiO2, tak samotných PPCP, jejich 

absorpční spektrum, pH vody, její hloubka, vlnová délka a intenzita záření [18, 36]. 

4.6 Fytoremediace a kořenové čistírny 

Fytoremediace je další z možností eliminace léčiv z odpadních vod, která je 

definována jako využití zelených rostlin pro přesun, akumulaci a odstraňování polutantů ze 

životního prostředí [29]. Na principu fytoremediace respektive její techniky rhizofiltrace, 

kdy dochází k zachycení polutantu na kořenovém systému nebo k absorpci v kořenech, 

pracují kořenové čistírny. KČOV jsou systémy umělých mokřadů s podpovrchovým 

horizontálním průtokem odpadní vody. Samočisticí proces, ke kterému v KČOV dochází, 

je založen na schopnosti bakterií odstraňovat organické polutanty. KČOV v současné době 

dosahují velmi dobrých výsledků v odstraňování organického znečištění a nerozpuštěných 

látek. V ČR se výzkumem v této oblasti zabývá Ústav experimentální botaniky AV ČR, 

v.v.i. Například výzkum autorů Kotyza et al. se zabýval odstraňování vybraných léčiv 
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(diklofenak, ibuprofen a paracetamol) pomocí vybraných rostlin. Křen setý dokázal úplně 

odstranit paracetamol během osmi dní. Len setý zase dokázal eliminovat ibuprofen a 

diklofenak po šesti, respektive jednom dni [38]. Schopnost degradovat antibiotika ve 

vysokých koncentracích byla prokázána např. u vodní rostliny azola americká. Výsledky 

experimentu Smrčkové zase prokázaly, že rostliny slunečnice roční jsou schopny z 

předčištěné odpadní vody poměrně efektivně odstranit naproxen a diklofenak [29]. 

Představa o tom jak tyto procesy přesně probíhají je ale zatím dost nejasná, proto probíhají 

výzkumy na širokém spektru rostlin pěstovaných in vitro i hydroponicky, které se zabývají 

rozpoznáním enzymů a genů které se na degradací farmak rostlinami podílejí [38]. Tato 

technologie je ideální pro odstraňování farmak také, protože je nejúčinnější při nízkých 

koncentracích polutantů ve velkém objemu odpadní vody. Ekonomicky je toto řešení 

rovněž zajímavé, díky nízkým provozním nákladům. Navíc biomasa z rostlin se dá 

ekonomicky využít jako zdroj energie. Čištění odpadních vod pomocí KČOV pro obce nad 

5000 EO však zatím není příliš reálné [29, 38]. 

Dalšími již méně významnými možnostmi odstraňování PPCP jsou např. srážení 

pomocí solí hliníku a železa, samotná chlorace, bioremediace využitím nových kmenů 

bakterií nebo hub, elektrolýza, sonolýza pomocí ultrazvuku, pulsní plazma, mikrovlny aj. 

Tyto metody se však v praxi na ČOV nepoužívají, protože jsou buď málo účinné, 

ekonomicky nebo průmyslově nerealizovatelné nebo dosud nebyly dostatečně 

prozkoumány [13]. 
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5. Vyhodnocení a závěr 

Je zřejmé, že kvalita povrchových vod se za posledních dvacet let zásadně zlepšila. 

Hodnoty reprezentující nespecifické znečištění CHSK, BSK, NL atd. již dnes nejsou u 

vypouštěných odpadních vod tak vysoké jako v minulosti. Všechny hlavní komunální 

čistírny odpadních vod jsou v provozu a dobře fungují. Existují ale ještě některé malé obce, 

stále nemající svoji ČOV, jak jim nařizuje směrnice Rady 91/271/EHS  a vypouštějí tak 

odpadní vody přímo do recipientů. Kromě toho nadále zůstávají problémem vypouštěné 

minerální živiny (eutrofizace) a  především stále nově se objevující, dosud neznámé 

specifické polutanty. 

Do této skupiny patří také farmaka a produkty osobní péče, jejichž spotřeba 

celosvětově rapidně roste. Problémem je, že výroba těchto látek se dá kontrolovat, spotřeba 

ale jen těžko. Jejich užívání je však nutné respektovat a zkoumat možnosti jejich 

odstraňování v systémech komunálních čistíren odpadních vod. Především léčiva nelze 

vzhledem k jejich pozitivnímu účinku na lidské zdraví prohlásit za nebezpečné a jakkoliv 

omezit nebo zakázat jejich spotřebu. Je však nutné s nimi počítat také jako s polutanty a 

nepodceňovat jejich nebezpečnost. Přítomnost těchto látek v povrchových i pozemních 

zdrojích je jednoznačně prokázána. Dat o tom, jak přesně tyto látky v prostředí působí je 

ale zatím velmi málo, také vliv stopového množství v pitné vodě na zdraví člověka zatím 

nebyl prokázán a dosud se zkoumá. Při správném užití a likvidaci farmak se do odpadních 

vod dostávají jen ve velmi nízkých koncentrací, ovšem i při teoretické účinnosti ČOV 99% 

budou ze své biologické aktivity stále významně ovlivňovat biologické systémy, 

společenstva vodních ekosystému, fyziologické procesy vodních organismů, i potravní 

řetězce. 

V současnosti se problémem PPCP ve vodních zdrojích zabývají v podstatě všechny 

rozvinuté státy. Česká republika má v tomto ohledu výhodu. Zdroje pitných vod zde nejsou 

zásadně ohroženy, protože většina řek pramení na našem území. Vodárenské nádrže leží na 

horních tocích řek, v ochranných pásmech a mají velké objemy a dlouhou dobu zdržení. 

Také odběry z pozemních zdrojů se provádí spíše na horních tocích. To potvrdil také první 

plošný screening výskytu léčiv v pitných vodách, který provedl Státní zdravotní ústav 
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v letech 2009-2011 a zjistil, že se tyto látky vyskytují na kohoutku spotřebitele jen velmi 

výjimečně a ve stopových koncentracích [22]. 

Problémem je také vhodná analýza pro stanovení koncentrace léčiv a jejich 

metabolitů. Nepříjemnost s kvantifikací působí specifické způsoby získávání těchto 

metabolitů, neboť ve většině případů neznáme jejich strukturu a tudíž je ani nelze cíleně 

preparovat. Výzkumy v této oblasti jsou zatím na experimentální úrovni, neexistuje jeden 

všeobecně uznávaný, zavedený do běžné praxe. Získávaní takovýchto dat je navíc časově a 

finančně velmi náročné. 

Je jisté, že přísun farmak do ČOV a z ČOV roste a dále poroste, protože žádný 

spolehlivý, účinný a levný postup eliminace zatím neexistuje. Tento problém se tak přenáší 

dál do budoucnosti. K řešení problému odstraňování specifických polutantů v ČOV může 

vést následující koncepce návrhů: 

• Zavedení systematického monitoringu farmak v surových i pitných vodách. 

• Na základě výzkumu poté případná aplikace modifikovaných legislativních nástrojů, 

které  by donutily majitele a provozovatele ČOV investovat do nových technologií. 

• Podpora výzkumu a vývoje nových technologií ČOV a optimalizace řízení procesů u 

těch stávajících, případně doplnění o další terciární stupeň čištění. 

• Jednou z méně obvyklých cest může být také kontrola a separace zdrojů ve smyslu 

poučení veřejnosti o správném nakládání s nepoužitými farmaky, nebo separace 

jednoho z největších zdrojů kontaminace, moči léčených pacientů z nemocničních 

zařízení a její následné využití. .   
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