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Summary  

In this work, the reader learns about the effectiveness of wastewater treatment plants in the 

Polish village Łężyca. The first section describes the technology of wastewater treatment 

in Łężyca. The next section describes the characteristic of indicators of water - 

theoretically and statistically. The third section is devoted to methods for evaluating the 

effectiveness of wastewater treatment – i.e. the removal efficiency of nitrogen, organic 

pollution and suspended solids.  The last chapter is devoted to biological and chemical 

factors that may affect the efficiency of wastewater treatment plants. At the conclusion of 

the work is included in the overall evaluation of the efficiency of wastewater treatment and 

design solutions to the problem of biological factors that influence its effectiveness. 

 

Keywords: wastewater treatment plant, wastewater, sewage sludge, organic pollution, 

filamentous organisms, Poland, Łężyca 

 

Anotace práce 

V této práci se čtenář dozví o účinnosti čistírny odpadních vod v polské obci Łężyca. První 

část práce popisuje technologii čistírny odpadních vod Łężyca. V další části je popsána 

charakteristika sledovaných ukazatelů vody, a to teoreticky a statisticky. Třetí část se 

věnuje metodám hodnocení účinnosti čistírny odpadních vod – tj. účinnost odstranění 

dusíku, organického znečištění a nerozpuštěných látek.  Poslední kapitola se věnuje 

biologickým a chemickým faktorům, které mohou ovlivňovat účinnost čistírny odpadních 

vod.  Na závěr práce je zařazeno celkové vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod a 

návrh řešení problému s biologickými faktory, které ovlivňují její účinnost.   

 

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, odpadní voda, čistírenský kal, organické znečištění, 

vláknité organismy, Polsko, Łężyca    
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Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky: 

BSK    biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK    chemická spotřeba kyslíku 

ČOV    čistírna odpadních vod 

EO    ekvivalentní obyvatel  

OV    odpadní voda 

NL    nerozpuštěné látky 

 

Cizojazyčné zkratky: 

BZT    biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BSK) 

ChZT    chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHSK)  

OŚ    oczyszczalnia ścieków (ČOV) 

RLM     równoważna liczba mieszkańców (EO)  
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1. Úvod a cíl 

Čistírna odpadních vod je v rozvinuté společnosti velice důležitou součástí aglomerace. 

Celý kanalizační systém zakončený čistírnou je nepostradatelnou složkou pro všechny 

průmyslové objekty, města i obce. Nejenže odvádí odpadní vody z objektů, což je pro 

obyvatele velmi pohodlné, ale také zásadně pomáhá v udržování městské hygieny 

(zabraňuje šíření nemocí apod.). 

Důležité však není pouze odpadní vodu do čistírny přivést a vyčistit, ale také odvést 

z čistírny ven, a to tak, aby byly splněny veškeré ekologické požadavky. Aby bylo čištění 

ekonomicky i ekologicky efektivní a aby bylo zamezeno kontaminaci recipientů a přírody, 

je nutné sledovat účinnost ČOV.  

Svou oborovou praxi jsem strávila na západě Polska, a to v čistírně odpadních vod Łężyca. 

Zde jsem pochopila, že v praxi je potřeba nejen provádět samotné čištění a sbírat o něm 

údaje, ale také tyto údaje následně statisticky vyhodnocovat. Výsledky je nutné porovnávat 

s legislativními požadavky daného státu i Evropské unie, čímž se oficiálně prokáže, že je 

čištění efektivní. Pokud se při čištění objeví problém, který může ovlivňovat účinnost 

čistírny nebo má negativní dopad na její funkci, je nutné problém prozkoumat a navrhnout 

řešení. Tento fakt mě inspiroval k napsání této diplomové práce.  

 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s ČOV Łężyca, jejími technologiemi a především 

účinností čištění odpadních vod, a to na základě statisticky zpracovaných a vyhodnocených 

dat získaných v ČOV Łężyca, porovnaných s platnou legislativou Polska a EU. Cílem je 

také seznámit čtenáře s biologickými a chemickými faktory, které mohou účinnost čistírny 

negativně ovlivňovat (např. výskyt nežádoucích vláknitých mikroorganismů v aktivačních 

nádržích) a nabídnout řešení, které tyto faktory omezí. Informace z této práce mohou 

v praxi posloužit pracovníkům ČOV Łężyca. Zároveň výsledky srovnání a zkušenost ze 

zahraničí mohou být užitečné i našim odborníkům. 
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2. Technologie ČOV 

2.1 Základní informace o ČOV 

Čistírna odpadních vod, o které pojednává tato práce, se nachází v lubuském kraji na 

západě Polska, ve vzdálenosti cca 7 km od města Zielona Góra, blízko polsko – německé 

hranice, konkrétně v obci Łężyca. Poloha obce je znázorněna na mapách – Obrázek 1, 

Obrázek 2. Počet obyvatel v obci se odhaduje na 1 046.  

  

Obrázek 1, Obrázek 2: Poloha obce Łężyca, zdroj: [1], [2] 

 

Tato čistírna bývá také nazývána "Łącza", a to proto, že vyčištěná voda je odváděna do 

recipientu - řeky Łącza, která je levým přítokem řeky Zimna Woda. Kvalita vody v 

recipientu je systematicky kontrolována Laboratoří pro rozbor vod a splašků 

Zielonogórských vodovodů a kanalizací, s. r. o., nacházející se v areálu ČOV Łężyca. 

Vlastníkem ČOV jsou Zielonogórské vodovody a kanalizace, s. r. o. (ZWIK). Budování 

této ČOV bylo zahájeno v roce 1985 a ukončeno v roce 1998. Jedná se o centrální čistírnu 

odpadních vod určenou pro město Zielona Góra – čistírna tedy odsud odebírá a čistí 

městské odpadní vody (zpravidla směs odpadních vod srážkových, odpadních vod 

splaškových z bytů a městské vybavenosti a odpadních vod z průmyslu). Jelikož Zielona 

Góra leží v regionu se silným zalesněním, kde je velký důraz kladen na ochranu přírody, 

není zde příliš rozvinut průmysl. Z tohoto důvodu zde průmyslové odpadní vody tvoří 

pouze cca 11 % z celkového množství odváděných odpadních vod.  
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Tato ČOV je mechanicko – biologická, určena pro 195 000 EO, s třístupňovým 

biologickým čištěním OV: biologickou defosfatací, denitrifikací a nitrifikací, přičemž 

zbylý fosfor je odstraňován chemicky [3]. Kapacita ČOV je Q = 51,225 m
3
/d. Rozloha 

areálu čistírny je 8,17 ha. Celý areál je zachycen na fotografii - Obrázek 3: 

 

Obrázek 3: Areál ČOV Łężyca, převzato z: [3] 

 

2.2 Technologie ČOV 

Čistírna odpadních vod Łężyca se skládá z části mechanické, části biologické a kalového 

hospodářství.  

Část mechanická se skládá z těchto základních objektů:  

- přítokový kanál s odlehčovací komorou a odlehčovací stokou  

- hrubé česle  

- rotační válcová síta 

- lapáky písku  

- separátor písku  

- usazovací nádrž se 3 komorami 

Česle, síta a lapáky písku lze souhrnně nazvat hrubé předčištění. 
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Část biologická obsahuje tyto základní objekty:  

- 3 provzdušňované aktivační nádrže 

- 6 dosazovacích nádrží 

- odtokový kanál pro odtok vyčištěné vody do recipientu 

Kalové hospodářství zahrnuje: 

- zahušťovací nádrž primárního kalu 

- 3 gravitační zahušťovací nádrže přebytečného kalu 

- odvodňovací zařízení (komorový kalolis)  

- sušárnu a spalovnu kalů 

Základní objekty čistírny znázorňuje technologické schéma ČOV Łężyca - Obrázek 4:  

 

 

Obrázek 4: Technologické schéma ČOV Łężyca, nákres Eliška Krompiewska, zdroj: [4], [5] 
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2.2.1 Mechanické čištění 

Odpadní voda je do ČOV přiváděna otevřeným kanálem o průřezu tvaru V. Při silných 

deštích plní tento kanál i retenční funkci – viz Obrázek 5: 

 

Obrázek 5: Otevřený kanál, přivádějící OV do ČOV Łężyca, převzato z: [3] 

 

Na kanálu je vybudována odlehčovací komora, která v případě silných dešťů převádí 

nadbytek dešťové vody do odlehčovací stoky a posléze do recipientu, čímž je hydraulicky 

ochráněna celá technologická linka čistírny. Za odlehčovací komorou se nachází kolmé 

potrubí, které je napojeno na otevřený kanál a je opatřeno měřidlem průtoku. Do tohoto 

potrubí neboli vykládky tekutých odpadů se pomocí hadice převádějí dovezené splaškové 

vody (např. z žump) z fekálního vozu do otevřeného kanálu - viz Obrázek 6. Otevřený 

přítokový kanál pak dále pokračuje do ČOV, konkrétně do místa hrubého předčištění. 
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Obrázek 6: Vykládka - převádění splašků z fekálního vozu do otevřeného kanálu v ČOV Łężyca, převzato z: [4] 

 

Prvním objektem hrubého předčištění jsou česle. Tato ČOV používá hrubé česle 

s průlinami 50 mm.  Zde jsou zachytávány vznášené částice větších rozměrů. Zachycené 

pevné částice a předměty, souhrnně nazývané shrabky, jsou poté odváženy pásovým 

dopravníkem do kontejneru. Zde jsou shrabky hygienizovány chlorovým vápnem a 

odváženy na skládku odpadů [4].  

Odpadní voda zbavená shrabků poté odtéká do hlavní čerpací stanice, která je vybavena 

pěti čerpadly.  Tato čerpadla čerpají odpadní vodu z přítokového kanálu na pět rotačních 

válcových sít, což jsou zařízení pro separování nerozpuštěných látek, přičemž dochází 

k filtraci OV. V této ČOV jsou používána hustá síta s velikostí štěrbin 2,5 mm. Nečistoty, 

jejichž velikost přesahuje rozměr štěrbiny, zůstávají na povrchu válcového síta [6]. Poté 

jsou shrabky ze sít transportovány pomocí šnekového dopravníku, který současně funguje 

jako zhutňovací zařízení, na odvodňovací zařízení - lis na shrabky. Po odvodnění jsou 

shrabky střádány do kontejnerů, hygienizovány chlorovým vápnem a odváženy na skládku 

odpadů. Rotační válcová síta používaná v této ČOV jsou zachycena na fotografii – 

Obrázek 7: 
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Obrázek 7: Rotační válcová síta v ČOV Łężyca, převzato z: [4] 

 

Po očištění na sítech pokračuje voda do dvou lapáků písku. Jejich principem je snížení 

průtočné rychlosti, při čemž se vytvoří podmínky pro sedimentaci pískových částic [7]. Ve 

zdejších lapácích písku se zachycují písky o velikosti zrn větší než 0,16 mm a to 

s účinností vyšší než 95% [4]. V ČOV Łężyca se používají lapáky s příčnou cirkulací, 

konkrétně provzdušňované lapáky. Obecně je provzdušňovaný lapák písku žlab, u jehož 

jedné stěny je přiváděn vzduch pod hladinu, který vytváří cirkulační pohyb v příčném 

profilu [7]. Písek sedimentuje na dně, v tzv. klidové zóně. Směs splašků a usazujícího se 

písku je čerpána pomocí čerpadel do koryt, která jsou umístěna vedle lapáků písku. 

Z těchto koryt putuje směs do separátoru písku. Zde dochází k odvodnění písku. 

Odvodněný písek je šnekovým dopravníkem odváděn do kontejnerů. Následně je odvážen 

na skládku odpadů. Částice plovoucí na hladině, vč. tuků a olejů, jsou shrnovány stěrkou 

do sběrných komor a odtud jsou odváženy na skládku odpadů [4].  

Z lapáků písku voda odtéká do usazovací nádrže. Usazovací nádrž slouží ke gravitační 

separaci suspendovaných látek, obsažených v odpadní vodě [8]. Zdejší usazovací nádrž je 

opatřena třemi usazovacími komorami. Rozdělovací žlab zajišťuje rovnoměrné rozdělení 

OV do jednotlivých komor. Nádrž je vybavena řetězovým shrabovákem, který shrnuje 

nejen sedimenty usazené na dně, ale také částice plovoucí na hladině, vč. zbytků tuků a 
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olejů. Odtok z nádrže je uskutečněn pomocí přelivné hrany o šířce 60 cm přepadem do 

odtokového žlabu. Odseparované sedimenty (primární kal) jsou odváděny z každé komory 

zvlášť pomocí systému potrubí, které je vybaveno měřidlem obsahu sušiny v kalu, do 

kalového čerpadla a posléze do zahušťovací nádrže primárního kalu. Z této zahušťovací 

nádrže kal přechází do odvodňovacího zařízení (kalolisu). Po odvodnění je kal sušen a 

termicky zpracován v sušárně a spalovně kalů.  

 

2.2.2 Biologické čištění 

Z mechanické části odtéká odpadní voda do sběrné komory. Zde se odpadní voda míchá 

s recirkulovaným (vratným) kalem pocházejícím z dosazovacích nádrží. Tato tzv. aktivační 

směs je posléze odváděna do anaerobní defosfatační nádrže, ve které dochází pomocí 

bakterií k biologické defosfataci, čili odbourávání fosforu – viz Obrázek 8. Nádrž je 

vybavena čtyřmi ponornými míchadly. Tato míchadla vyvolávají cirkulační pohyb směsi 

odpadní vody a kalu a zároveň zabraňují sedimentaci [4].  

 

Obrázek 8: Defosfatační a oběhové aktivační nádrže v ČOV Łężyca, převzato z: [4] 

 

Z defosfatační nádrže je OV odváděna a rozdělena do tří provzdušňovaných oběhových 

aktivačních nádrží – viz Obrázek 8. Intenzivní provzdušňování neboli aeraci zde zajišťuje 
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rotor (aerátor). Ten nejenže přivádí do aktivačních nádrží vzduch, ale také způsobuje 

pohyb aktivovaného kalu v nádržích (udržuje jej ve vznosu). Rotor je řízen automaticky, 

díky čemuž se v nádržích vytváří aerobní a anaerobní zóna, a proto zde ve společném 

prostoru probíhají procesy nitrifikace a denitrifikace, aniž by musela být zajištěna 

dodatečná vnitřní recirkulace.  

Z aktivačních nádrží odtéká odpadní voda do rozdělovací nádrže. Odtékající voda je 

obohacena solí železa, konkrétně chloridem železitým FeCl3 nebo síranem železitým 

Fe2(SO4)3, které fungují jako srážedlo (koagulant) a způsobují chemické navázání fosforu 

do kalové směsi, čímž se dosáhne odstranění zbytků fosforu z odpadní vody. V rozdělovací 

nádrži dochází k rovnoměrnému rozdělení OV do šesti kruhových dosazovacích nádrží – 

viz Obrázek 9: 

 

Obrázek 9: Dosazovací nádrže v ČOV Łężyca, převzato z: [4] 

 

V dosazovacích nádržích dochází k sedimentaci aktivovaného kalu a voda začíná být 

průzračná [4]. V této fázi čištění odpadní vody končí. Vyčištěná voda je z dosazovacích 

nádrží odváděna do odtokového kanálu a z něj do recipientu – řeky Łącza.  
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2.2.3 Kalové hospodářství, zpracování kalů 

V rámci čistícího procesu vznikají dva druhy kalů. Primární kal - vzniká v usazovacích 

nádržích, a dále tzv. přebytečný kal - vzniká v biologickém stupni [5]. O primárním kalu 

bylo pojednáno v odd. 2.2.1.  

Co se týče přebytečného kalu: sedimentovaný zahuštěný aktivovaný kal je ze dna 

dosazovacích nádrží odváděn do čerpadla recirkulovaného a přebytečného kalu.  

Recirkulovaný neboli vratný kal je odváděn zpět na začátek aktivačních nádrží. Přebytečný 

kal, tedy ta část mikroorganismů, které se přemnožily během biologického čištění, je 

čerpán do tří gravitačních zahušťovacích nádrží přebytečného kalu – viz Obrázek 10:  

 

Obrázek 10: Gravitační zahušťovací nádrže přebytečného kalu v ČOV Łężyca, převzato z: [4] 

 

V zahušťovacích nádržích kal přebývá cca 3 dny. Po uplynutí této doby je kal gravitačně 

zahuštěn a je podroben procesu chemické stabilizace – k tomuto účelu jsou používány soli 

železa Fe
3+

 a kationtový polyelektrolyt ve formě emulze. Stabilizací kalu se odstraní 

zápach a zlepší se jeho hygienické vlastnosti. 

Takto připravený kal je posléze odváděn do filtračního komorového kalolisu s kapacitou 

10,5 m
3
 [4]. Zde probíhá po dobu cca 3 hodin tlaková filtrace a odvodňování kalů. Po 

uplynutí této doby má kal vlhkost 72 – 75%, obsah sušiny je 25 – 28 %. Odvodněný 
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přebytečný kal je poté střádán do kontejneru a dál využíván v zemědělství, nebo je 

přepravován pásovým dopravníkem do nádrže určené pro mokré stabilizované kaly a odtud 

do sušárny kalů. Po vysušení v sušárně má kal vlhkost cca 10 % a obsah sušiny cca 90 %. 

Ze sušárny je kal transportován do nádrže určené pro vysušené kaly. Odtud je dávkován do 

spalovny kalů – viz Obrázek 11. Spalovna je vybavena pecí s pohyblivým roštem. Při 

spalování kalů vznikají strusky, které se střádají pod roštem. Odtud jsou automaticky 

odklízeny, zchlazovány vodou a střádány v kontejnerech. Vznikající popílek a prach je 

zachytáván na prachových filtrech, střádán do velkých pytlů a odvážen na místo dočasného 

uskladnění. 

 

Obrázek 11: Spalovna kalů v ČOV Łężyca, převzato z: [4] 

 

2.2.4 Složení a kvalita kalů, využití kalů 

Produktem čištění odpadní vody je čistírenský kal, což je disperzní systém, obsahující 

vedle rozpuštěných a koloidních látek zpravidla převažující podíl látek suspendovaných 

[7]. V surovém kalu z městských čistíren odpadních vod je poměr organických látek 

v sušině k anorganickým přibližně 2:1 [9].   



Bc. Eliška Krompiewska: Vyhodnocení účinnosti ČOV Łężyca, Polsko  

2013  19 

Nejdůležitějším ukazatelem kvality kalu je obsah sušiny. Dalšími ukazateli jsou např. pH, 

obsah těžkých kovů, obsah dusíku a fosforu, výskyt vajíček střevních parazitů a výskyt 

bakterií. 

V ČOV Łężyca jsou samozřejmě tyto a další ukazatele kvality kalu pravidelně sledovány. 

Z polského Nařízení ministra životního prostředí ze dne 13. července 2010 o komunálních 

kalech lze zjistit, že ČOV určená pro více než 100 000 EO musí provádět rozbory kalů 

minimálně jednou za dva měsíce. Jelikož je ČOV Łężyca určena pro 195 000 EO, musí 

splňovat toto nařízení.  

Hlavní vzorek pro rozbor se vyrábí tak, že se odeberou vzorky (10 – 30 kusů vzorků 

v závislosti na objemu produkovaného kalu v ČOV) ve stejné době na různých místech a 

pečlivě se smíchají. Příklad výsledků rozboru stabilizovaného kalu z ČOV Łężyca ze dne 

19. 5. 2011 je uveden v přílohách a nazývá se „Protokol o rozboru kalu“ – Příloha 1.  

 

Co se týče využití stabilizovaných kalů, z polského Nařízení ministra životního prostředí 

ze dne 13. července 2010 o komunálních kalech je patrné, že stabilizované kaly lze buď 

bezpečně skladovat, spalovat nebo ekonomicky využívat, a to v těchto agrárních oborech: 

- zemědělství 

- rekultivace půdy pro zemědělské účely 

- rekultivace půdy pro nezemědělské účely 

- pěstování rostlin určených ke kompostování 

- pěstování rostlin, které nejsou určeny ke konzumaci ani k výrobě krmiv. 

Aby mohly být kaly využity v zemědělství a při rekultivacích půd pro zemědělské účely, 

nesmí obsahovat žádné bakterie rodu Salmonella, žádná vajíčka střevních parazitů 

(Ascaris, Trichuris, Toxocara), větší než přípustnou hodnotu těžkých kovů apod. Přípustné 

hodnoty těžkých kovů v kalech určených pro zemědělství či pro rekultivaci půd pro 

zemědělské využití podle polského Nařízení ministra životního prostředí ze dne 13. 

července 2010 o komunálních kalech jsou uvedeny v tabulce – Tabulka 1.   
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Tabulka 1: Přípustné hodnoty těžkých kovů v kalech určených pro zemědělství či pro rekultivaci půd pro 

zemědělské využití podle polského Nařízení ministra životního prostředí ze dne 13. července 2010 o komunálních 

kalech, zdroj údajů: [10] 

 

V ČOV Łężyca se odvodněný přebytečný stabilizovaný kal buď spaluje, nebo je 

poskytován k zemědělskému využití (viz odd. 2.2.3). Odvodněný primární kal je zde vždy 

spalován (viz odd. 2.2.1). Při srovnání „Protokolu o rozboru kalu“ (Příloha 1) ze dne 19. 5. 

2011 s požadavky v Nařízení ministra životního prostředí ze dne 13. července 2010 o 

komunálních kalech je patrné, že kal z ČOV Łężyca neobsahoval nepovolené množství 

těžkých kovů, vajíček střevních parazitů ani bakterií. Tento kal je tedy vhodný pro 

zemědělství a rekultivace půd pro zemědělské účely. 

 

PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ TĚŽKÝCH KOVŮ V KOMUNÁLNÍCH KALECH  

Obsah těžkých kovů v mg/kg sušiny kalu nesmí být vyšší než: 

Při použití komunálních kalů v zemědělství nebo při rekultivaci půd pro zemědělské účely: 

Číslo: Kov: Přípustné množství: 

1 Kadmium (Cd) 20 

2 Měď (Cu) 1000 

3 Nikl (Ni) 300 

4 Olovo (Pb) 750 

5 Zinek (Zn) 2500 

6 Rtuť (Hg) 16 

7 Chrom (Cr) 500 
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2.2.5 Odpady z technologického procesu 

Množství zachycených i vyprodukovaných odpadů určitým způsobem poukazuje na 

úspěšnost provozu technologické linky, a proto na něj při vyhodnocování účinnosti čistírny 

odpadních vod nelze zapomínat. V mechanické části ČOV a v kalovém hospodářství 

vznikají různé odpady, se kterými je třeba odpovídajícím způsobem nakládat.  

V mechanické části jsou zachyceny tyto odpady: shrabky, písek, plovoucí částice vč. tuků 

a olejů (viz odd. 2.2.1). 

V kalovém hospodářství vznikají tyto odpady: strusky, popílek a prach (viz odd. 2.2.3). 

Seznam odpadů z ČOV Łężyca, vč. místa jejich vzniku a způsobu likvidace, který se zde 

používá, je uveden v tabulce – Tabulka 2. 

Tabulka 2: Seznam odpadů z ČOV Łężyca, místo jejich vzniku a způsob nakládání s těmito odpady, zpracování 

údajů: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [4] 

 

  

Druh odpadu: Místo vzniku: Způsob likvidace: 

shrabky mechanická část – česle, síta skládka odpadů 

písek mechanická část – lapák písku, 

separátor písku 

skládka odpadů 

plovoucí částice, tuky, oleje mechanická část – separátor 

písku, usazovací nádrž 

skládka odpadů - 

biodegradace 

strusky kalové hospodářství – 

spalovna kalů 

místo dočasného uskladnění 

popílek a prach kalové hospodářství – 

spalovna kalů 

místo dočasného uskladnění 
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Pro ilustraci jsou informace o vyprodukovaném množství odpadů v ČOV Łężyca 

v jednotlivých měsících roku (konkrétně roku 2010) zpracovány v tabulce a grafu – 

Tabulka 3, Obrázek 12. 

 

Tabulka 3: Informace o vyprodukovaném množství odpadů v ČOV Łężyca v jednotlivých měsících roku 2010, 

zpracování údajů: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [11] 

 

  

  shrabky [t] písek [t] oleje, tuky [t] strusky, prach, popílek [t] 

leden 27,32 41,62 0 0 

únor 21,02 37,42 35,36 0 

březen 31,2 45,77 0 0 

duben 36,12 35,4 25,86 0 

květen 31,92 53,3 30,96 0 

červen 41,76 62,54 0 0 

červenec 10,82 70,28 0 0 

srpen 0 113,06 25,12 0 

září 0 112,22 43,5 0 

říjen 0 128,14 29,14 0 

listopad 0 123,66 27,4 0 

prosinec 29,8 62,04 2,88 47,04 

celkem [t] 229,96 885,45 220,22 47,04 
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Obrázek 12: Množství vyprodukovaných odpadů v ČOV Łężyca v jednotlivých měsících roku 2010, zpracování 

údajů: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [11]   
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3. Sledované ukazatele kvality vod 

Odpadní vody jsou zpravidla velice proměnlivé kvality a také jejich vypouštěné množství 

bývá značně kolísavé. Přesto lze u odpadních vod městských i průmyslových vysledovat 

určitou pravidelnost v průtokovém množství i kvalitě, související s životním rytmem obce 

nebo podmíněnou výrobním procesem v průmyslovém závodě [7].  

Jak již bylo uvedeno v kap. 2.1, průmyslové odpadní vody tvoří v ČOV Łężyca pouze 

okolo 11 % z celkového množství přiváděných odpadních vod. V grafu níže jsou uvedeny 

druhy odpadních vod přiváděných do ČOV Łężyca a jejich průměrné procentuální 

zastoupení v letech 2006–2011 – Obrázek 13. 

 

 

Obrázek 13: Druhy odpadních vod přiváděných do ČOV Łężyca a jejich průměrné procentuální zastoupení v 

letech 2006-2011, zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj dat: [12] 

 

ČOV Łężyca tedy čistí městské odpadní vody, čili směs splašků z domácností, odpadních 

vod z průmyslu a odpadních vod dešťových. Po vyčištění jsou vody z ČOV odváděny do 

recipientu. Proto je nutné kontrolovat a sledovat určité ukazatele, které svědčí o kvalitě 

vody jak na přítoku, tak na odtoku. Zjištěné údaje ze začátku a konce čištění se poté mezi 

69% 

11% 

16% 

4% 

domácnosti průmysl srážky a jiné  velkoobchodní dodavatelé, dovoz fekálními vozy 
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sebou srovnávají, sleduje se, o kolik se daná hodnota ukazatele změnila a podle výsledků 

se vyhodnotí účinnost čištění. Hodnoty na odtoku je navíc nutné srovnat s legislativními 

požadavky Polska a Evropské unie, čímž se prokáže nejen efektivita čištění, ale také 

dodržení právních předpisů. 

Městské odpadní vody, přitékající do ČOV, obecně obsahují složky, které svou jakostí a 

vzájemným objemovým podílem ovlivňují kvalitu těchto vod.  

Splaškové vody jsou většinou šedé až šedohnědé a zakalené. Hodnota pH je 6,8 – 7,5 a 

teplota 5 - 20°C. Tyto OV obsahují látky, které pocházejí z pitné vody, exkrementů a 

metabolitů, stravování, praní, mytí apod. V pitné vodě se vyskytují kationty Mg
2+

, Ca
2+

, 

Na
+
 a K

+
 a anionty SO4

2-
, HCO3

-
, Cl

-
, popř. NO3

-
. Tyto látky, kromě NO3

-
, se tedy ve 

splaškových vodách vyskytují ve zvýšené koncentraci. Další složkou splaškových vod jsou 

tři základní skupiny organických látek: lipidy, sacharidy a proteiny. Velmi výraznou 

znečišťující složkou jsou exkrementy a metabolity – hlavně moč. Jak uvádí [7], v moči se 

vyskytují ionty K
+
, Na

+
, Cl

-
 a SO4

2-
, ale také močovina, která obsahuje fosfor a 46,6 % 

dusíku. Ten je však snadno rozložen působením enzymu ureázy na amoniak, a proto je 

koncentrace močoviny ve splaškových vodách obvykle nízká (pod 10 mg/l). 

V metabolitech jsou také obsaženy sírany. Jak je uvedeno v [7], v moči a fekáliích se 

vyskytují organické látky indikan, histidin a další dusíkaté látky – kyselina močová, 

aminokyseliny, kyselina hippurová, skatol (podle [13] se jedná o páchnoucí látku 

obsaženou ve fekáliích) a kreatinin, dále urochrom, steroidy koprosterol a cholová 

kyselina, z fenolů p-kresol. Z praní, mytí apod. se do splaškových vod dostávají tenzidy, 

což jsou povrchově aktivní látky, které jsou součástí pracích a čisticích prostředků – 

detergentů. Detergenty obsahují kromě tenzidů ještě aktivační přísady – fosfor 

(polyfosfáty) či deriváty škrobu a celulózy, ale také plnidla (síran sodný), barviva, 

parfémy, bělidla apod. 

Srážkové odpadní vody obsahují spláchnuté nečistoty. Při silných deštích obsahují velké 

množství písku. V zimě se dostává se srážkovými vodami z tajícího sněhu velké množství 

soli ze sypaných vozovek, což se projeví přechodně velkým nárůstem koncentrace chloridů 

(i více než na dvojnásobek) [7]. Přijatelná koncentrace NaCl pro biologické čištění je 10 – 

15 g/l. Obecně mají srážkové vody zřeďující charakter.  



Bc. Eliška Krompiewska: Vyhodnocení účinnosti ČOV Łężyca, Polsko  

2013  26 

Průmyslové odpadní vody obsahují odpadní vody od zaměstnanců – z jídelen, kuchyní, 

umýváren apod., mající charakter splaškových vod, dále odpadní vody srážkové (odváděné 

z areálu), odpadní vody chladící a odpadní vody technologické. Vody technologické jsou 

zpravidla znečištěny nejsilněji. Např. vody z mlékáren, škrobáren, konzerváren, 

kožedělného a textilního průmyslu obsahují velmi vysoké koncentrace organických látek. 

Vody z petrochemického průmyslu, zpracování uhlí apod. obsahují fenoly. Běžnou složkou 

průmyslových OV jsou ropné látky – nepolární extrahovatelné látky apod. Z povrchových 

úprav kovů pocházejí těžké kovy (Zn, Cu, Cd, Cr, Ni, Pb apod.) a kyanidy. Tyto látky jsou 

přísně limitovány, protože působí toxicky na biologické procesy v ČOV. Pokud 

průmyslové OV obsahují nadměrné koncentrace těchto toxických látek, je nutné je před 

vypuštěním do kanalizace eliminovat. Důležitá je také hodnota pH – do veřejné kanalizace 

se může vypustit odpadní voda s pH 6,0 – 8,5.  

Složení městských odpadních vod je tedy dáno složením jejich jednotlivých částí, tedy 

složením OV splaškových, srážkových a průmyslových. Pokud jsou průmyslové vody 

dominující součástí městských odpadních vod, může dojít ke značnému zvýšení 

koncentrace některých látek. ČOV Łężyca ale tento problém nemusí řešit, protože zde 

dominují odpadní vody splaškové. 

Sledovanými ukazateli kvality odpadních vod na přítoku v ČOV Łężyca jsou:  

- průtok [m
3
/měsíc] 

- organické znečištění – CHSK [mg O2/dm
3
] 

- organické znečištění – BSK5 [mg O2/dm
3
] 

- nerozpuštěné látky celkové [mg/dm
3
] 

- dusík celkový [mg N/dm
3
] 

- fosfor celkový [mg P/dm
3
] 

Sledovanými ukazateli kvality vyčištěných vod na odtoku v ČOV Łężyca jsou: 

- průtok [m
3
/měsíc] 

- organické znečištění – CHSK [mg O2/dm
3
] 

- organické znečištění – BSK5 [mg O2/dm
3
] 

- nerozpuštěné látky celkové [mg/dm
3
] 

- dusík celkový [mg N/dm
3
] 

- fosfor celkový [mg P/dm
3
] 
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- sírany [mg/dm
3
] 

- chloridy [mg/dm
3
] 

 

3.1 Charakteristika sledovaných ukazatelů 

Průtok, průtokové množství na přítoku a odtoku: Pro statistické účely (roční vyhodnocení 

provozu ČOV) se průtok v ČOV Łężyca zaznamenává v m
3
/měsíc, obecně se ale průtok 

měří v m
3
/s nebo l/s. Průtok je základní hydrologickou veličinou, vyjadřující objem vody, 

který proteče daným profilem (jak přítokovým, tak odtokovým) za jednotku času.  

Vypouštěné množství odpadních vod bývá kolísavé, jistou pravidelnost v průtokovém 

množství je ale možno pozorovat např. v některých částech dne. Aby bylo možné určit 

proměnlivost průtoku za určité časové období, zavádějí se koeficienty nerovnosti, které 

jsou uvedeny v [7]: 

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti:  khi = Xhi/Xd 

- koeficient denní nerovnoměrnosti:  kdn = Xdn/Xr  

V těchto rovnicích je Xhi hodnota parametru v hodině i, Xd je denní průměr parametru 

(stanovený pro den, ve kterém je měřen koeficient hodinové nerovnoměrnosti), Xdn je 

denní průměr parametru v den n, Xr  je průměr parametru za delší časové období, např. rok 

[7]. Nejvýznamnějším koeficientem denní nerovnoměrnosti je maximální a minimální 

hodnota dosažená v průběhu dne neboli koeficient hodinové nerovnoměrnosti denního 

maxima kh(max) a koeficient hodinové nerovnoměrnosti denního minima kh(min). 

V městských odpadních vodách má kolísání průtokového množství určitou pravidelnost: 

minimum nastává v noci, maximum obvykle mezi 11. – 15. hodinou. Platí, že velikost 

koeficientu hodinové nerovnoměrnosti průtokového maxima se snižuje s rostoucím počtem 

obyvatel (např. pro 50 EO platí kh(max)=6,7; pro 100 000 EO platí kh(max)=1,5). Pokud 

kolísá průtok městské OV, automaticky také kolísá koncentrace znečišťujících látek, tzn., 

že pokud se zvýší průtok, roste i koncentrace znečištění. Křivka denního kolísání průtoku 

je znázorněna na obrázku – Obrázek 14: 
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Obrázek 14: Křivka denního kolísání průtoku, nákres: Eliška Krompiewska, zdroj: [9] 

 

Organické znečištění – CHSK na přítoku a odtoku: CHSK neboli chemická spotřeba 

kyslíku je míra obsahu organických látek schopných chemické oxidace, tzn. je to ukazatel, 

který slouží ke stanovení organických (oxidovatelných) látek a vypovídá o jejich celkovém 

obsahu v odpadních vodách. Využívá se zde chemická oxidace – koncentrace organických 

látek se zjistí podle množství oxidačního činidla, které se spotřebuje na jejich oxidaci. 

Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg/l (rozumí se mg 

kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního činidla na 1 litr vody) 

[14]. Pro statistické účely (roční vyhodnocení provozu a účinnosti ČOV) se CHSK v ČOV 

Łężyca zaznamenává v prakticky totožných jednotkách: mg O2/dm
3
.  

Nejčastěji používanými oxidačními činidly jsou dichroman draselný K2Cr2O7 a 

manganistan draselný KMnO4. Podle použitého oxidačního činidla se u zkratky CHSK píše 

index, tj. CHSKCr a CHSKMn (pokud není index u číselného údaje CHSK uveden, jedná se 

obvykle o CHSKCr). V závislosti na použité metodě stanovení CHSK a na struktuře 

organické látky může probíhat jejich oxidace různou rychlostí a do různého stupně. Tento 

stupeň chemické oxidace lze porovnávat s TSK neboli teoretickou spotřebou kyslíku. TSK 

je množství kyslíku v gramech potřebné pro úplnou oxidaci jednoho gramu organické látky 
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podle stechiometrie až na vodu a oxid uhličitý. Stupeň oxidace se vyjadřuje v % TSK [14]. 

Ideální by bylo, kdyby existovala metoda stanovení CHSK, při které by se veškeré 

organické látky oxidovaly na 100%, tzn., že by platilo CHSK=TSK. Tomuto požadavku se 

blíží metoda s použitím dichromanu draselného (dichromanová metoda). CHSK se dále 

věnuje odd. 4.2.1. 

 

Organické znečištění – BSK5na přítoku a odtoku: BSK neboli biochemickou spotřebu 

kyslíku lze definovat jako množství kyslíku, které se spotřebuje mikroorganismy za 

aerobních podmínek pro rozklad organických látek. Toto množství kyslíku je úměrné 

koncentraci přítomných biologicky rozložitelných organických látek [9]. BSK se vyjadřuje 

v mg/l. Pro statistické účely (roční vyhodnocení provozu a účinnosti ČOV) se BSK5 v 

ČOV Łężyca zaznamenává v prakticky totožných jednotkách mg O2/dm
3
.  

Organické látky jsou zdrojem uhlíku a energie pro aerobní mikroorganismy, které je 

využijí pro syntézu nových buněk a zásobních látek. Exogenní substrát je snadno 

využitelný a z roztoku je odstraněn během prvních 48 hodin (část se převede na zásobní 

látky, jako jsou lipidy či polysacharidy, a část se zoxiduje). Ve chvíli, kdy je exogenní 

substrát odstraněn, dosahuje koncentrace biomasy maximálních hodnot. V průběhu další 

inkubace je kyslík spotřebováván na oxidaci zásobních látek (čili na endogenní respiraci), 

jejichž obsah v buňkách pozvolna klesá a tím klesá také koncentrace biomasy. Při 

standardní metodě stanovení BSK probíhá oxidace nově vzniklých bílkovin a zásobních 

látek v buňkách 10 – 20 dní. V praxi je ale tato doba příliš dlouhá, a proto se používá kratší 

inkubační doba 5 dní (BSK5). BSK5 je obecně nejvýznamnějším ukazatelem pro 

posuzování kvality městské OV a jeho průměrná hodnota bývá 150 – 400 mg/l. Standardní 

metodou pro stanovení BSK5 je zřeďovací metoda. Vzorek se podle potřeby naředí tzv. 

zřeďovací vodou, což je destilovaná voda s přídavkem solí a živin nasycená vzduchem. 

Stanovení BSK5 spočívá ve vyhodnocení úbytku rozpuštěného kyslíku ve vzorku za 5 dní 

při teplotě 20° C.  
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Průběh biochemické spotřeby kyslíku se obvykle popisuje kinetickou rovnicí prvního řádu 

[9]: 

 

kde y je BSK v čase t, L – BSK plná (BSKu) a K1 – rychlostní konstanta. 

Hodnoty BSKu a BSK5 jsou jen relativní mírou obsahu rozložitelných organických látek 

v OV, protože část těchto látek je vždy využita na syntézu nové biomasy, která se nikdy 

zcela nezoxiduje. BSKu  v praxi dosahuje zpravidla 40 – 90 % hodnoty TSK.  

Hodnoty BSKu a BSK5 mohou být ovlivněny nitrifikací. Amoniakální a dusitanový dusík 

jsou vhodným zdrojem živin pro litotrofní nitrifikační bakterie, které z nich získávají 

oxidací energii. Na oxidaci 1 mg amoniakálního dusíku na dusitany se spotřebuje 3,43 mg 

kyslíku a na oxidaci 1 mg dusitanového dusíku na dusičnany se spotřebuje 1,14 mg kyslíku 

[9]. Spotřeba kyslíku na úplnou oxidaci 1 mg amoniakálního dusíku je tedy 4,57 mg. Tuto 

spotřebu kyslíku je nutno odečíst, protože by se nitrifikací zvýšila hodnota BSK.  

Při porovnání vztahů BSK a CHSK je zřejmé, že hodnoty BSK5 a BSKu zahrnují pouze 

látky biologicky rozložitelné, zatímco hodnoty CHSK zahrnují organické látky biologicky 

rozložitelné i nerozložitelné. Z tohoto důvodu platí vztahy podle [9]: 

TSK > CHSK > BSKu  > BSK5 

Pro odpadní vody s obsahem látek, které jsou biologicky snadno rozložitelné a chemicky 

kvantitativně oxidovatelné, platí tento vztah mezi BSK5 a CHSK:  

BSK5 = a CHSK 

U těchto látek se hodnota poměru BSK5/CHSK = a pohybuje v rozmezí 0,5 – 0,7.  

Pro odpadní vody s obsahem látek rozložitelných, těžko rozložitelných či nerozložitelných, 

jejichž CHSK je přibližně rovna zlomku b/a, platí vztah: 

BSK5 = a CHSK – b 

U průmyslových OV s obsahem biologicky rozložitelných látek, které jsou však za 

podmínek dichromanové metody neoxidovatelné (pyridin apod.), nebo v případě, že je 

hodnota BSK5 neustále zkreslována nitrifikací, platí vztah:   

BSK5 = a CHSK + b 
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Poměr BSK5/CHSK je obecně dobrým indikátorem biologické rozložitelnosti organických 

látek obsažených v průmyslových OV. Z tohoto poměru lze předběžně vyvodit, zda je OV 

biologicky čistitelná. Čím je hodnota tohoto podílu větší, tím více biologicky snadno 

rozložitelných látek voda obsahuje [14]. Jak již bylo uvedeno dříve, u vod s obsahem 

snadno biologicky rozložitelných organických látek je poměr BSK5/CHSK 0,5 – 0,7. U 

odpadních vod biologicky vyčištěných se tento poměr pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,2. U 

čistých povrchových vod bývá tento poměr nižší než 0,1. 

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 [15]. BSK se dále věnuje odd. 4.2.2. 

 

Nerozpuštěné látky celkové na přítoku a odtoku: Koncentrace nerozpuštěných látek (NL) 

vyjadřuje obsah pevných látek v OV a uvádí se v mg/l. Pro statistické účely (roční 

vyhodnocení provozu a účinnosti ČOV) se NL v ČOV Łężyca zaznamenávají v prakticky 

totožných jednotkách mg/dm
3
.  

Nerozpuštěné látky se dělí na organické a anorganické. Organické NL se dělí na biologicky 

rozložitelné (škrob, bakterie), biologicky nerozložitelné (plasty, papír), usaditelné 

(celulosová vlákna) a neusaditelné (papír, bakterie). Neusaditelné NL se dělí na koloidní 

(bakterie) a plovoucí (papír). Anorganické NL se dělí na usaditelné (písek, hlína) a 

neusaditelné (brusný prach). Nerozpuštěné částice větších rozměrů jsou odstraňovány 

z OV v mechanické části čistírny, a to na česlích, popř. sítech (viz odd. 2.2.1). Písek je 

odstraňován v lapácích písku (viz odd. 2.2.1).  

Koncentrace nerozpuštěných látek v městských OV bývá obvykle 100 – 500 mg/l (pro 

srovnání: koncentrace rozpuštěných látek bývá vyšší, a to 500 – 1000 mg/l).  

Stanovení NL se může provádět buď výpočtem z obsahu veškerých a rozpuštěných látek 

(veškeré a rozpuštěné látky se stanoví odpařením vzorku vody ve vodní lázni, přičemž 

odparek se suší při 105°C) nebo jejich zachycením na filtru (membránový, papírový, filtr 

ze skleněných vláken), popř. centrifugací. Vzorek se poté vysuší při 105 °C a zváží. 

Nerozpuštěné látky se také mohou zjišťovat tzv. ztrátou žíháním, kdy se sušina vyžíhá při 

600°C. Důležitý je zde zbytek po žíhání. Výsledek se udává v mg/l nebo v %. 

Nerozpuštěným látkám se dále věnuje odd. 4.3.  
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Dusík celkový na přítoku a odtoku: V ČOV Łężyca se celkový dusík zaznamenává pro 

statistické účely (roční vyhodnocení provozu a účinnosti ČOV) v jednotkách mg N/dm
3
.
   

Obecně jsou dusík a fosfor velice důležité biogenní prvky a náleží do skupiny tzv. 

nutrientů, které jsou potřebné pro rozvoj a růst mikroorganismů. Ideální poměr nutrientů 

pro produkci biomasy, tedy pro biologické čištění odpadních vod, je:  

BSK5:N:P = 100:5:1 

Z druhé strany by však dusík mohl způsobit eutrofizaci povrchových vod, pokud by nebyl 

odstraňován v ČOV a byl vypouštěn do recipientu.  

Splaškové vody obsahují sloučeniny dusíku organického i anorganického původu. Dusík 

v městských odpadních vodách pochází z metabolitů, ze zemědělství (splachy z 

hnojených půd, živočišná výroba) a z průmyslu (potravinářský, tepelné zpracování uhlí, 

galvanické pokovování). Dusík se také vyskytuje v atmosféře (NO, NO2, N2O, NH3) a 

může se jako součást srážkových vod dostat do vod odpadních. 

Celkový dusík (Ncelk) se dělí na anorganicky (Nanorg) a organicky (Norg) vázaný dusík: 

Ncelk = Nanorg + Norg 

Hlavními formami anorganicky vázaného dusíku jsou amoniakální, dusitanový a 

dusičnanový dusík, jak uvádí rovnice v [14]: 

Nanorg = NNH4 + NH3 + NNO2 + NNO3 

Dusitany a dusičnany patří mezi tzv. oxidované formy dusíku a jejich suma se nazývá 

celkový oxidovaný dusík. Amoniakální dusík tvoří ve splaškové vodě dominantní podíl 

z dusíku celkového [7]. Organické dusíkaté látky se rozkládají činností mikroorganismů, 

přičemž se dusík uvolňuje deaminací jako dusík amoniakální. Ten je naopak velmi 

důležitým zdrojem pro syntézu nové biomasy mikroorganismů (řasy, sinice a bakterie 

upřednostňují asimilaci amoniakálního dusíku před dusičnany, protože dusičnany musí 

nejdříve redukovat). V anaerobních podmínkách nedochází k dalším změnám 

amoniakálního dusíku. V aerobních podmínkách se amoniakální dusík mění nitrifikací až 

na dusičnany, které jsou finálním produktem oxidace organicky vázaného dusíku. 

Nitrifikace (biologické odstraňování anorganického dusíku) tedy spočívá v biochemické 

oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany (pomocí bakterií rodů Nitrosococcus, 

Nitrosomonas, Nitrosocystis a Nitrospira) a poté na dusičnany (pomocí mikroorganismů 
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Nitrobacter a Nitrocystis), které se následně biochemicky redukují na plynný dusík – tento 

jev se nazývá denitrifikace. Procesy nitrifikace a denitrifikace jsou uplatňovány také 

v ČOV Łężyca (viz odd. 2.2.2). 

Organicky vázaný dusík je obsažen v bílkovinách (aminokyseliny, peptidy), v močovině, 

aminosacharidech apod., ale vzniká také rozkladem biomasy mikroorganismů.   

Specifickou analytickou metodou lze stanovit samostatně koncentraci amoniakálního, 

dusitanového a dusičnanového dusíku. Jejich součet odpovídá celkovému anorganicky 

vázanému dusíku Nanorg [14]. Kjeldahlovou metodou se v ČOV Łężyca stanovuje celkový 

organický dusík, přičemž je stanoven jak Norg, tak amoniakální dusík, jehož koncentrace se 

musí odečíst. Dusíku se dále věnuje odd. 4.1.  

 

Fosfor celkový na přítoku a odtoku: Pro statistické účely (roční vyhodnocení provozu a 

účinnosti ČOV) se celkový fosfor v ČOV Łężyca zaznamenává v mg P/dm
3
.  

Odstraňování fosforu v ČOV Łężyca probíhá v defosfatační nádrži. Posléze je voda 

obohacena solí železa, která způsobuje chemické navázání fosforu do kalové směsi, čímž 

je odstraněn zbytek fosforu (viz odd. 2.2.2).  

Jak již bylo uvedeno výše, fosfor je biogenním prvkem a nutrietem, který je důležitý pro 

růst mikroorganismů. Anorganický fosfor v městských odpadních vodách pochází ze 

zemědělství (fosforečná hnojiva), pracích prášků, odmašťovacích a čisticích prostředků 

s obsahem polyfosforečnanů, popř. z atmosférických depozic.  Organický fosfor pochází 

z živočišných odpadů a metabolitů (v moči jsou obsaženy fosforečnany; člověk vyloučí za 

den cca 1,5 g fosforu) a z nukleových kyselin (ribonukleová, deoxyribonukleová), které 

jsou obsaženy v buněčných jádrech všech živých organismů.    

Celkový fosfor (Pcelk) se ve vodách vyskytuje jako rozpuštěný (Prozp) a nerozpuštěný 

(Pnerozp). Rozpuštěný a nerozpuštěný fosfor lze dále rozdělit na anorganicky vázaný (Panorg) 

a organicky vázaný (Porg). Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor lze ještě rozdělit na 

polyfosforečnanový (Ppoly ) a orthofosforečnanový (Portho). Obvykle se analyticky rozlišuje 

fosfor celkový, fosfor orthofosforečnanový a fosfor vázaný v hydrolyzovatelných 

fosforečnanech.  
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Rozpuštěný orthofosforečnanový fosfor se stanovuje např. absorpční spektrofotometrií s 

molybdenanovou metodou, přičemž rozpuštěný organicky vázaný fosfor a 

polyfosforečnany je nutné předem převést na orthofosforečnany, a to buď kyselou 

hydrolýzou za varu, nebo oxidačním rozkladem.  

 

Sírany a chloridy na odtoku: Pro statistické účely se sírany v ČOV Łężyca zaznamenávají 

v mg SO4/dm
3
, chloridy v mg Cl/dm

3
.  

Obecně by se při procesu čištění neměly vnášet do čištěné odpadní vody další znečišťující 

látky, mezi které patří i sírany a chloridy. Důvodem, proč je nutné sírany a chloridy 

sledovat na odtoku z ČOV Łężyca, je jejich užití během čištění OV, konkrétně při 

biologickém čištění (viz odd. 2.2.2).  Soli železa se zde využívají při koagulaci. Voda 

odtékající z aktivační nádrže je obohacována chloridem železitým FeCl3 nebo síranem 

železitým Fe2(SO4)3, které zde působí jako koagulanty a způsobují chemické navázání 

fosforu do kalové směsi, čímž je odstraněn zbytek fosforu z OV. Dochází však k nárůstu 

koncentrace síranů a chloridů v čištěné vodě. 

 

Ukazatele kvality vod, které jsou sledovány na přítoku a odtoku ČOV Łężyca (hodnoty z 

roku 2011 a 2012), jsou zaznamenány, vyhodnoceny a srovnány s platnou legislativou 

Polska (Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. července 2006 o podmínkách, 

které musí být splněny při odvádění splašků do vod nebo do půdy a o látkách obzvláště 

škodlivých pro vodní prostředí) a Evropské unie (Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o 

čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)) v tabulkách a grafech – Tabulka 4, 

Tabulka 5, Tabulka 6, Tabulka 7, Obrázek 15, Obrázek 16. 
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rok 2011 
      přítok - surová odpadní 

voda 
 

ukazatel a jeho koncentrace 

měsíc průtok [m3/m] 
CHSK [mg 
O2/dm3] 

BSK5 [mg 
O2/dm3] 

NLcelk 
[mg/dm3] 

Ncelk [mg 
N/dm3] 

Pcelk [mg 
P/dm3] 

leden 1 161 023,00 782,00 373,75 398,00 55,49 6,63 

únor 815 317,00 670,25 297,50 462,00 64,09 7,43 

březen 935 643,00 941,75 475,50 404,00 59,39 7,18 

duben 847 243,00 1 089,33 552,00 457,33 62,28 7,92 

květen 874 343,00 1 392,60 558,80 625,20 75,79 8,28 

červen 864 579,00 880,50 275,00 425,50 55,70 7,88 

červenec 1 061 664,00 892,25 194,50 590,00 54,54 7,02 

srpen 899 606,00 802,00 314,00 432,00 58,13 7,06 

září 868 156,00 806,00 377,50 445,25 51,83 6,70 

říjen 865 045,00 831,20 427,40 403,20 63,42 7,72 

listopad 744 919,00 944,75 510,75 364,95 45,20 8,98 

prosinec 953 517,00 1 071,00 506,50 340,00 59,05 9,20 

suma 10 891 055,00 11 103,63 4 863,20 5 347,43 704,91 92,00 

průměrná roční hodnota 907 587,92 925,30 405,27 445,62 58,74 7,67 

Tabulka 4: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na přítoku ČOV Łężyca (rok 2011), 

zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [16], [17] 
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rok 2011 
        odtok - vyčištěná 

odpadní voda 
 

ukazatel a jeho koncentrace 
  

měsíc průtok [m3/m] 
CHSK [mg 
O2/dm3] 

BSK5 [mg 
O2/dm3] 

NLcelk 
[mg/dm3] 

Ncelk [mg 
N/dm3] 

Pcelk [mg 
P/dm3] 

Sírany [mg 
SO4/dm3] 

Chloridy 
[mg Cl/dm3] 

leden 1 161 023,00 31,00 7,25 5,50 9,03 0,23 100,00 164,00 

únor 815 317,00 46,50 8,45 9,50 12,63 0,31 136,00 150,00 

březen 935 643,00 43,00 7,70 11,00 7,95 0,40 204,00 160,00 

duben 847 243,00 33,00 5,65 6,00 9,80 0,24 148,00 133,00 

květen 874 343,00 27,00 3,65 6,50 6,14 0,22 152,00 139,00 

červen 864 579,00 32,00 6,25 5,00 4,19 0,21 188,00 133,00 

červenec 1 061 664,00 26,50 4,10 5,50 6,13 0,22 144,00 125,00 

srpen 899 606,00 24,00 3,45 6,50 3,58 0,47 168,00 130,00 

září 868 156,00 31,00 3,50 5,00 3,56 0,24 162,00 126,00 

říjen 865 045,00 24,00 4,75 5,00 6,28 0,21 100,00 132,00 

listopad 744 919,00 20,00 4,00 4,50 5,99 0,31 250,00 130,00 

prosinec 953 517,00 32,00 3,50 4,00 5,14 0,30 210,00 109,00 

suma 10 891 055,00 370,00 62,25 74,00 80,42 3,36 1962,00 1631,00 

průměrná roční 
hodnota 907 587,92 30,83 5,19 6,17 6,70 0,28 163,50 135,92 

nejvyšší přípustná 
hodnota ukazatele 

podle polského 
Naříz.min.ŽP (nad 

100 000 EO) 
 

125,00 15,00 35,00 10,00 1,00 500,00 1000,00 

požadovaná 
koncentrace podle 

Směrnice rady 
91/271/EHS (nad 

100 000 EO) 
 

125,00 25,00 35,00 10,00 1,00 
  Tabulka 5: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Łężyca (rok 2011) 

a jejich srovnání s platnou legislativou Polska (Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. července 2006 o 

podmínkách, které musí být splněny při odvádění splašků do vod nebo do půdy a o látkách obzvláště škodlivých 

pro vodní prostředí) a Evropské unie (Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod 

(91/271/EHS)), zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [16], [17], [18], [19]  
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Obrázek 15: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Łężyca (rok 2011) s legislativními 

požadavky Polska a EU, zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [16], [17], [18], [19] 

   

CHSK [mg 
O2/dm3] BSK5 [mg 

O2/dm3] NLcelk 
[mg/dm3] Ncelk [mg 

N/dm3] Pcelk [mg 
P/dm3] 

30,83 

5,19 
6,17 

6,70 

0,28 
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15,00 

35,00 

10,00 

1,00 

125,00 

25,00 35,00 

10,00 

1,00 

průměrná roční hodnota 

nejvyšší přípustná hodnota ukazatele podle polského Naříz.min.ŽP (nad 100 000 EO) 

požadovaná koncentrace podle Směrnice rady 91/271/EHS (nad 100 000 EO) 



Bc. Eliška Krompiewska: Vyhodnocení účinnosti ČOV Łężyca, Polsko  

2013  38 

rok 2012             

přítok - surová odpadní 
voda   ukazatel a jeho koncentrace 

měsíc průtok [m3/m] 
CHSK [mg 
O2/dm3] 

BSK5 [mg 
O2/dm3] 

NLcelk 
[mg/dm3] 

Ncelk [mg 
N/dm3] 

Pcelk [mg 
P/dm3] 

leden 1 041 113,00 1 009,00 518,00 430,00 54,87 7,58 

únor 889 695,00 798,00 429,00 357,00 54,00 7,23 

březen 902 530,00 625,00 363,00 303,00 53,46 6,68 

duben 845 504,00 1 197,20 669,75 642,50 57,66 7,72 

květen 885 268,00 848,20 448,60 459,60 60,17 7,40 

červen 916 511,00 713,50 380,50 418,00 44,90 6,34 

červenec 1 009 333,00 640,00 314,75 492,50 36,68 5,72 

srpen 854 175,00 768,33 392,33 375,33 49,17 6,96 

září 740 078,00 712,75 342,50 480,00 55,77 7,48 

říjen 728 083,00 786,00 375,00 328,00 70,50 8,40 

listopad 863 006,00 1 124,25 596,00 733,50 68,05 8,20 

prosinec 905 448,00 1 427,50 769,50 659,00 69,60 9,75 

suma 10 580 744,00 10 649,73 5 598,93 5 678,43 69,60 89,46 

průměrná roční hodnota 881 728,67 887,48 466,58 473,20 56,24 7,46 

Tabulka 6: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na přítoku ČOV Łężyca (rok 2012), 

zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [16], [17]  
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rok 2012                 

odtok - vyčištěná 
odpadní voda   ukazatel a jeho koncentrace     

měsíc průtok [m3/m] 

CHSK 
[mg 

O2/dm3] 
BSK5 [mg 
O2/dm3] 

NLcelk 
[mg/dm3] 

Ncelk [mg 
N/dm3] 

Pcelk [mg 
P/dm3] 

Sírany [mg 
SO4/dm3] 

Chloridy [mg 
Cl/dm3] 

leden 1 041 113,00 36,50 5,00 9,50 4,39 0,64 180,00 162,00 

únor 889 695,00 25,00 5,50 7,50 5,79 0,30 220,00 201,00 

březen 902 530,00 44,50 5,00 11,00 6,27 0,44 196,00 180,00 

duben 845 504,00 32,50 5,00 6,00 4,75 0,25 210,00 100,00 

květen 885 268,00 26,00 6,50 7,00 4,30 0,18 250,00 120,00 

červen 916 511,00 22,50 5,00 5,50 4,96 0,49 220,00 102,00 

červenec 1 009 333,00 14,50 3,50 4,50 3,14 0,35 235,00 184,00 

srpen 854 175,00 27,00 3,50 4,00 3,16 0,59 204,00 113,00 

září 740 078,00 37,50 3,50 6,50 3,06 0,34 260,00 119,00 

říjen 728 083,00 31,00 3,50 5,50 4,46 0,38 230,00 114,00 

listopad 863 006,00 32,50 4,00 6,00 3,78 0,43 220,00 119,00 

prosinec 905 448,00 29,00 5,00 6,00 5,11 0,33 210,00 171,00 

suma 10 580 744,00 358,50 55,00 79,00 53,17 4,72 2635,00 1685,00 

průměrná roční 
hodnota 881 728,67 29,88 4,58 6,58 4,43 0,39 219,58 140,42 

nejvyšší přípustná 
hodnota ukazatele 

podle polského 
Naříz.min.ŽP (nad 

100 000 EO)   125,00 15,00 35,00 10,00 1,00 500,00 1000,00 

požadovaná 
koncentrace podle 

Směrnice rady 
91/271/EHS (nad 

100 000 EO)   125,00 25,00 35,00 10,00 1,00     

Tabulka 7: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Łężyca (rok 2012) 

a jejich srovnání s platnou legislativou Polska (Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. července 2006 o 

podmínkách, které musí být splněny při odvádění splašků do vod nebo do půdy a o látkách obzvláště škodlivých 

pro vodní prostředí) a Evropské unie (Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod 

(91/271/EHS)), zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [16], [17], [18], [19]  
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Obrázek 16: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Łężyca (rok 2012) s legislativními 

požadavky Polska a EU, zpracování dat: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: [16], [17], [18], [19] 
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požadovaná koncentrace podle Směrnice rady 91/271/EHS (nad 100 000 EO) 
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4. Metody hodnocení účinnosti ČOV 

Účinnost ČOV lze zhodnotit porovnáním naměřených koncentrací ukazatelů na odtoku 

s legislativními požadavky. Další metoda hodnocení spočívá v tom, že se z 

naměřené koncentrace na přítoku a na odtoku vypočítá účinnost odstranění v % (tzv. 

procento úbytku), která se porovná s legislativními požadavky. Samotné koncentrace 

ukazatelů se zjišťují analytickými metodami uvedenými níže. 

 

4.1 Účinnost odstranění dusíku 

Základní charakteristika dusíku byla uvedena v odd. 3.1.  

Jak již bylo uvedeno v kap. 3, pro statistické účely se na přítoku a odtoku ČOV Łężyca 

dusík eviduje jako dusík celkový. Celkový dusík je součtem organického a anorganického 

dusíku (Ncelk = Nanorg + Norg). Aby bylo možné vyjádřit koncentraci celkového dusíku, je 

nutné zjistit koncentraci Norg a Nanorg, pro který platí rovnice, uvedená již v odd. 3.1:  

Nanorg = NNH4 + NH3 + NNO2 + NNO3.  

Podle polské legislativy [18] by měly ke stanovení koncentrace amoniakálního dusíku 

(NNH4 + NH3) sloužit tyto referenční metody analýzy vzorků odpadních vod: atomová 

absorpční spektrofotometrie (fotokolorimetrie), objemová metoda, průtoková analýza 

(CFA/FIA) nebo iontová chromatografie. Ke stanovení koncentrace dusičnanového dusíku 

(NO3
-
) se používají tyto referenční metody: atomová absorpční spektrofotometrie 

(fotokolorimetrie), průtoková analýza (CFA/FIA) či iontová chromatografie. Ke stanovení 

koncentrace dusitanového dusíku (NO2
-
) se využívají tyto referenční metody: atomová 

absorpční spektrofotometrie (fotokolorimetrie), průtoková analýza (CFA/FIA) nebo 

iontová chromatografie. Referenční metodou pro stanovení koncentrace organického (Norg) 

a amoniakálního dusíku (NH4
+
) je Kjeldahlova metoda. 

Pro určení koncentrace dusičnanového dusíku na přítoku a odtoku se v laboratoři ČOV 

Łężyca používá atomová absorpční spektrofotometrie. Pro zjištění koncentrace 

dusitanového dusíku se používá atomová absorpční spektrofotometrie. Pro zjištění 

koncentrace amoniakálního dusíku se využívá rovněž atomová absorpční 
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spektrofotometrie. Pro stanovení koncentrace organického a amoniakálního dusíku se zde 

využívá metoda Kjeldahlova. 

Princip atomové absorpční spektrofotometrie (AAS): Je to optická metoda, která se 

používá ke stanovení různých prvků ve vzorku; je vhodná pro stanovování NH4
+
, NO3

-
a 

NO2
-
 v odpadních vodách. Je založena na měření absorpce elektromagnetického záření v 

ultrafialové a viditelné části spektra [20]. Vzorek je nejdříve atomizován při teplotě cca 

3000 °K. Volné atomy stanovovaného prvku absorbují viditelné nebo ultrafialové světlo 

(pohlcují pouze záření takových vlnových délek, které mohou samy vyzařovat). Paprsek 

světla vhodné vlnové délky prochází plamenem, do něhož je rozprašován vzorek, nebo je 

veden přes elektrickou pec (tzv. bezplamenová verze), do které se zavádí vzorek [20]. 

Atomový absorpční spektrofotometr se skládá ze zdroje záření, absorpční komory, 

monochromátoru a detektoru. Laboratoř v Łężycy vlastní několik spektrofotometrů, 

nejnovější z nich je spektrofotometr DR 5000 (HACH), který je zachycen na fotografii – 

Obrázek 17: 

 

Obrázek 17: Spektrofotometr DR 5000 (HACH), převzato z: [21] 
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Princip Kjeldahlovy metody (kjeldahlizace): Jedná se o specifickou analytickou metodu. 

Polskou legislativou [18] je doporučována konkrétně metoda se selenem. Vztahuje se k ní 

polská norma PN-EN 25663:2001 Jakost vod – Stanovení dusíku podle Kjeldahla – 

Odměrná metoda po mineralizaci se selenem, v ČR označovaná jako ČSN EN 25663. 

Tato analytická metoda se používá v laboratoři čistírny ke stanovení koncentrace 

organického a amoniakálního dusíku ve vzorku odpadní vody po mineralizaci mokrou 

cestou. Mineralizace dusíkatých látek se provádí ve speciálních Kjeldahlových 

mineralizačních baňkách za pomocí kyseliny sírové v přítomnosti katalyzátoru -  selenu, 

který způsobuje dokonalejší průběh mineralizace. Při mineralizaci varem v kyselině sírové 

přechází dusík v síran amonný. Obsah mineralizační baňky se poté neutralizuje a 

alkalizuje, přičemž se uvolňuje amoniakální dusík. Ten se destilací převede do roztoku 

kyseliny borité a titračně (odměrným roztokem kyseliny) se stanoví jeho obsah. 

 

Srovnání naměřených koncentrací celkového dusíku na odtoku ČOV Łężyca s platnou 

legislativou Polska a Evropské unie je uvedeno v tabulkách a grafech v odd. 3.1 – Tabulka 

4, Tabulka 5, Tabulka 6, Tabulka 7, Obrázek 15, Obrázek 16. 

Účinnost odstranění celkového dusíku v ČOV Łężyca v % (tzv. procento úbytku) je 

vypočtena, zaznamenána a srovnána s požadavky EU (Směrnice Rady ze dne 21. května 

1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)) v tabulkách a grafech na konci této 

kap. – Tabulka 8, Tabulka 9, Obrázek 18, Obrázek 19. 

 

4.2 Účinnost odstranění organického znečištění 

4.2.1 CHSK 

Základní charakteristika CHSK byla uvedena v odd. 3.1.  

V polské legislativě [18] je jako referenční metoda pro stanovení CHSK uvedena 

specifická analytická metoda, která je charakterizována normou.  

V laboratoři ČOV Łężyca se pro analýzy na přítoku a odtoku používá metoda obsažená v 

legislativou doporučené normě PN-ISO 15705:2005 Jakost vod - Stanovení chemické 
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spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách. V ČR je norma označována jako 

ČSN ISO 15705.  

Princip metody ve zkumavkách: Jedná se o metodu stanovení chemické spotřeby kyslíku 

dichromanem (CHSKCr) ve zkumavkách. Zkouška je empirická a je použitelná pro jakýkoli 

vzorek vody, včetně splaškových a průmyslových odpadních vod [22]. Tuto metodu lze 

použít pro neředěné vzorky, které mají hodnotu CHSKCr až 1000 mg/l. Pokud má vzorek 

vyšší hodnotu CHSKCr, vyžaduje zředění. Koncentrace chloridů před analýzou může být 

maximálně 1000 mg/l. Touto metodou se oxidují prakticky veškeré organické látky a velká 

část redukujících anorganických látek. Stanovení se provádí fotometricky (absorpční 

spektrofotometrií – viz odd. 4.1) nebo titračně. Titrační stanovení je vhodné pro vzorky, 

které mají po mineralizaci zvláštní zbarvení či zákal. 

Obecně je metoda stanovení CHSK dichromanem založena na oxidaci organických látek 

obsažených ve vzorku odpadní vody dichromanem draselným v silně kyselém prostředí 

kyseliny sírové. Oxidace organických látek probíhá v nadbytku dichromanu a je 

katalyzována ionty stříbra. Lze přidat síran rtuťnatý, který maskuje chloridy, způsobující 

chyby při stanovení. Koncentrace chromitého iontu vzniklého redukcí z dichromanu 

draselného je úměrná obsahu organických látek ve vzorku vody. 

 

4.2.2 BSK 

Základní charakteristika BSK byla uvedena v odd. 3.1.  

Polská legislativa [18] uvádí jako referenční metodu pro stanovení BSK specifickou 

analytickou metodu, která je charakterizována normou.  

V laboratoři ČOV Łężyca jsou pro analýzy vzorků OV na přítoku a odtoku používány 

normované metody, popsané v legislativou doporučovaných normách PN-EN 1899-1:2002 

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 1: 

Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny, (v ČR označení ČSN EN 

1899-1), a PN-EN 1899-2:2002 Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n 

dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky (v ČR označení ČSN EN 1899-2). 

Princip zřeďovací a očkovací metody s přídavkem allylthiomočoviny: Jedná se o metodu 

stanovení BSK ve vzorku vody s potlačením nitrifikace. Metoda je použitelná pro veškeré 
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druhy vod s hodnotou BSK5 v rozmezí 3 mg/l až 6000 mg/l. Je také možné stanovit BSK, 

jejíž hodnota je vyšší než 6000 mg/l, ředěním však vznikají velké chyby, které komplikují 

interpretaci výsledků.  

Samotná zkouška probíhá tak, že se vzorek analyzované vody ředí různými objemy ředící 

vody s dostatečně vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku a s inokulem aerobních 

mikroorganismů, čímž se potlačuje nitrifikace. Inkubace probíhá ve zcela naplněné a 

uzavřené lahvičce, v temném prostředí, při teplotě 20 °C, a to po dobu 5, popř. 7 dní. 

Stanovení rozpuštěného kyslíku se provádí před inkubací a po inkubaci. Vypočítává se 

hmotnost kyslíku, který je spotřebován 1 litrem vody. 

Princip metody pro neředěné vzorky: Jedná se o metodu stanovení BSK v neředěných 

vzorcích. Metodu lze použít pro veškeré druhy vod s hodnotou BSK5 0,5 mg/l (mez 

stanovitelnosti) až 6 mg/l. Vzorek vody musí nejdříve dosáhnout rovnovážného stavu se 

vzduchem při 20 °C (může být případně provzdušněn). Inkubace probíhá v uzavřené a 

zcela naplněné lahvičce, při 20 °C, v temném prostředí, po dobu 5, popř. 7 dní. Stanovení 

rozpuštěného kyslíku se provádí před inkubací a po inkubaci. Vypočítává se hmotnost 

kyslíku, který je spotřebován 1 litrem vody. 

 

Srovnání naměřených koncentrací organického znečištění (CHSK, BSK) na odtoku ČOV 

Łężyca s platnou legislativou Polska a Evropské unie je uvedeno v tabulkách a grafech 

v odd. 3.1 – Tabulka 4, Tabulka 5, Tabulka 6, Tabulka 7, Obrázek 15, Obrázek 16. 

Účinnost odstranění organického znečištění v ČOV Łężyca v % (tzv. procento úbytku) je 

vypočtena, zaznamenána a srovnána s požadavky EU (Směrnice Rady ze dne 21. května 

1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)) v tabulkách a grafech na konci této 

kap. – Tabulka 8, Tabulka 9, Obrázek 18, Obrázek 19. 

 

4.3 Účinnost odstranění nerozpuštěných látek 

Základní charakteristika nerozpuštěných látek byla uvedena v odd. 3.1.  

Jak již bylo uvedeno v kap. 3, pro statistické účely se na přítoku a odtoku ČOV Łężyca 

nerozpuštěné látky evidují jako nerozpuštěné látky celkové.  
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Polská legislativa [18] označuje jako referenční metody analýzy vzorku OV pro stanovení  

NLcelk tyto dvě metody: gravimetrická metoda (vážková) a membránová filtrace (0,45 µm) 

se sušením při 105 °C a vážením.  

ČOV Łężyca používá pro stanovení koncentrace NLcelk na přítoku a odtoku metodu 

gravimetrickou, ke které se vztahuje legislativou doporučovaná norma PN-EN 872:2007 

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken, 

(v ČR označovaná jako ČSN EN 872). 

Princip metody filtrace filtrem ze skleněných vláken: Tato metoda se týká stanovení 

nerozpuštěných látek v surových a odpadních vodách a na odtocích z ČOV. Probíhá zde 

filtrace při použití filtrů ze skleněných vláken. Dolní mez stanovitelnosti je cca 2 mg/l, 

horní mez není dána. Vzorky vody nejsou vždy stabilní, a to znamená, že koncentrace 

nerozpuštěných látek závisí na době uchování, způsobu dopravy, hodnotě pH a dalších 

okolnostech [23]. Hodnocení výsledků získaných u nestabilních vzorků je třeba provádět 

opatrně. Organické kapalné látky nemísitelné s vodou (oleje apod.) ruší stanovení. Vzorky 

s obsahem rozpuštěných látek vyšším než 1 000 mg/l často vyžadují zvláštní úpravu. 

Nerozpuštěné látky zachycené na filtru se obvykle suší nebo žíhají a poté se zváží. 

 

Srovnání naměřených koncentrací nerozpuštěných látek na odtoku ČOV Łężyca 

s legislativními požadavky Polska a Evropské unie je uvedeno v tabulkách a grafech v odd. 

3.1 – Tabulka 4, Tabulka 5, Tabulka 6, Tabulka 7, Obrázek 15, Obrázek 16. 

Účinnost odstranění nerozpuštěných látek v ČOV Łężyca v % (tzv. procento úbytku) je 

vypočtena, zaznamenána a srovnána s požadavky Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o 

čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) v tabulkách a grafech na konci této kap. – 

Tabulka 8, Tabulka 9, Obrázek 18, Obrázek 19. 
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rok 2011 CHSK [mg O2/dm3] BSK5 [mg O2/dm3] NLcelk [mg/dm3] Ncelk [mg N/dm3] Pcelk [mg P/dm3] 

průměrná roční koncentrace na přítoku 925,30 405,27 445,62 58,74 7,67 

průměrná roční koncentrace na odtoku 30,83 5,19 6,17 6,70 0,28 

vypočítané procento úbytku  96,70 98,72 98,62 88,60 96,35 

minimální procento úbytku podle 
Směrnice 91/271/EHS (nad 10 000 EO) 75,00 90,00 90,00 80,00 80,00 

 
 

     

rok 2012 CHSK [mg O2/dm3] BSK5 [mg O2/dm3] NLcelk [mg/dm3] Ncelk [mg N/dm3] Pcelk [mg P/dm3] 

průměrná roční koncentrace na přítoku 887,48 466,58 473,20 56,24 7,46 

průměrná roční koncentrace na odtoku 29,88 4,58 6,58 4,43 0,39 

vypočítané procento úbytku  96,63 99,02 98,61 92,12 94,77 

minimální procento úbytku podle 
Směrnice 91/271/EHS (nad 10 000 EO) 75,00 90,00 90,00 80,00 80,00 

Tabulka 8, Tabulka 9: Procento úbytku - účinnost odstranění dusíku, organického znečištění (BSK, CHSK) a 

nerozpuštěných látek v ČOV Łężyca v % (rok 2011 a 2012) srovnaná s požadavky Směrnice Rady ze dne 21. 

května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), zpracování údajů a výpočet: Eliška Krompiewska, 

zdroj údajů: [16], [19]  

 

Příklad výpočtu účinnosti čištění - procento úbytku (vzorec podle [7]): 

E – čistící účinnost (%), So – koncentrace substrátu na přítoku, Sz – koncentrace substrátu 

na odtoku. 

CHSK přítok: 925,30 mg O2/dm
3
 

CHSK odtok: 30,83 mg O2/dm
3
 

 

 

  



Bc. Eliška Krompiewska: Vyhodnocení účinnosti ČOV Łężyca, Polsko  

2013  48 

 

Obrázek 18: Procento úbytku - účinnost odstranění fosforu, dusíku, organického znečištění (BSK, CHSK) a 

nerozpuštěných látek v ČOV Łężyca v roce 2011, srovnaná s požadavky Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o 

čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), zpracování údajů a výpočet: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: 

[16], [19]  
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Obrázek 19: Procento úbytku - účinnost odstranění fosforu, dusíku, organického znečištění (BSK, CHSK) a 

nerozpuštěných látek v ČOV Łężyca v roce 2012, srovnaná s požadavky Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o 

čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), zpracování údajů a výpočet: Eliška Krompiewska, zdroj údajů: 

[16], [19]   

96,63 
99,02 98,61 

92,12 
94,77 

75,00 

90,00 90,00 

80,00 80,00 

CHSK  BSK5  NLcelk Ncelk  Pcelk 

vypočítané  procento úbytku [%] 

minimální procento úbytku podle Směrnice 91/271/EHS (nad 10 000 EO) [%] 



Bc. Eliška Krompiewska: Vyhodnocení účinnosti ČOV Łężyca, Polsko  

2013  50 

5. Faktory ovlivňující účinnost ČOV 

Účinnost čištění odpadní vody může být ovlivněna kvalitou používané techniky, volbou 

technologie, postupem při obsluze ČOV, ale také kvalitou a složením odpadní vody, tedy 

faktory biologickými a chemickými. 

 

5.1 Biologické faktory 

Důležitou fází čištění OV je biologické čištění. V ČOV Łężyca se využívá biologické 

čištění aktivací, které probíhá za aerobních podmínek v aktivačních nádržích, přičemž 

biomasa se udržuje ve vznosu provzdušňováním (viz odd. 2.2.2). Nositelem čistícího 

procesu je zde aktivovaný kal, čili shluk mikroorganismů, obvykle bakterií, agregovaných 

tzv. bioflokulací. Jeho součástí mohou být i plísně, kvasinky, houby, prvoci, ale také 

adsorbované koloidní a suspendované látky. Ke shlukování mikroorganismů, čili tvorbě 

vloček, dochází při provzdušňování OV, a to díky přítomnosti glykokalyxu na povrchu 

bakterií, což je extracelulární struktura s obsahem polysacharidů, neboli obal složený 

z vzájemně propletených polysacharidových a glykoproteinových vláken. Tento buněčný 

plášť umožňuje bakteriím, aby se přichytily na jinou buňku či povrch, což hraje 

významnou roli při bioflokulaci.   

Účinnost biologického čištění je negativně ovlivněna sníženou aktivitou kalu (inhibicí 

aktivace), která úzce souvisí se stářím aktivovaného kalu. Snížení aktivity biomasy může 

být také způsobeno chemickými faktory (viz odd. 5.2). Účinnost bývá rovněž ovlivněna 

sníženou sedimentační schopností aktivovaného kalu.  

Vliv stáří kalu: Podle [7] je stáří kalu definováno jako průměrná doba, po kterou zůstává 

kal v biologickém systému. Stáří kalu je důležitým parametrem, který určuje výskyt 

bakterií s dlouhou generační dobou (tj. dobou potřebnou pro zvýšení počtu bakteriálních 

jedinců na dvojnásobek), např. bakterií nitrifikačních. Pokud kal zůstává v biologickém 

systému příliš krátkou dobu (kratší než je generační doba nitrifikačních bakterií), je tento 

kal ze systému vyplavován, čímž se proces nitrifikace ruší. Stáří kalu má tedy větší vliv na 

účinnost odstranění určité látky, pokud bakterie, které tuto látku rozkládají, rostou pomalu. 

Platí to především u látek obtížně rozložitelných, např. u umělých cizorodých sloučenin 

xenobiotik. Platí však také, že podíl živých buněk v kalu klesá v závislosti na stáří kalu. 
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Z toho vyplývá, že čím méně je živých buněk v kalu, tím nižší je aktivita kalu. Dále platí, 

že čím vyšší je koncentrace kalu v reaktoru, tím vyšší je jeho stáří a tím nižší je aktivita 

kalu. Stáří kalu může mít také podíl na snížení sedimentační schopnosti aktivovaného kalu, 

jinak řečeno: vláknité bytnění může být ovlivněno stářím kalu, protože některé vláknité 

mikroorganismy jsou pomalu rostoucí. Platí také, že při stáří kalu nad 3 dny vzniká 

aktivovaný kal s malým obsahem neusaditelných mikroorganismů, naopak při stáří pod 1 

den má kal vysoký obsah volně dispergovaných bakterií, které nepodléhají sedimentaci, a 

tudíž způsobují silné zakalení na odtoku.  

Vliv snížené sedimentační schopnosti aktivovaného kalu: Kromě biochemické aktivity 

aktivovaného kalu je jeho významnou vlastností sedimentační schopnost. Je 

kvantifikována hodnotou kalového indexu podle [7]: KI = Vk/X (ml/g), kde Vk je objem 

aktivovaného kalu (ml), který se usadí z I litru aktivační směsi po 30 minutách 

v Imhoffově kuželu, a X je koncentrace kalové sušiny aktivační směsi (g/dm
3
).  

Kalový index může mít různé hodnoty, které jsou určeny strukturou vloček. Podle těchto 

hodnot se aktivovaný kal dělí na normální (KI < 100 ml/g), lehký (KI = 100 – 200 ml/g) a 

zbytnělý (KI > 200 ml/g). Právě zbytnělý aktivovaný kal má špatné sedimentační 

schopnosti, které jsou charakterizovány nízkými usazovacími rychlostmi. Toto bytnění 

způsobují vláknité mikroorganismy, mezi něž patří např. Leucothrix, Thiothrix, Nocardia, 

Microthrix parvicella, Beggiatoa, Leptomitus a Sphaerotilus natans aj. – viz Obrázek 20, 

Obrázek 21. Existuje několik desítek druhů vláknitých organismů, způsobujících bytnění.  

 

Obrázek 20, Obrázek 21: Vláknité bakterie Sphaerotilus natans (mikroskop – zvětšení 50x), zdroj: [24], [25] 
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Vláknité mikroorganismy jsou přítomny prakticky v každém aktivovaném kalu. Problém 

však nastává, když se tyto mikroorganismy přemnoží na úkor mikroorganismů, tvořících 

vločky. Kalové vločky jsou pak vláknitými mikroorganismy protkány, ty tvoří jakousi síť, 

ve které se zachytávají bublinky vzduchu z aerace, čímž se vločky stávají lehkými a 

nemohou pak sedimentovat ke dnu dosazovacích nádrží, tudíž nedochází k separaci kalu 

od vyčištěné vody. Výsledkem přítomnosti vláknitých organismů je tvorba tzv. biologické 

pěny na hladině aktivační nádrže. Tato pěna (bytnění obecně) způsobuje estetické, ale 

především technologické potíže (separační problémy kvůli vzplývání kalu 

k hladině/snížení sedimentační schopnosti) a má negativní dopad na funkci i účinnost 

ČOV. Aktivovaný kal totiž proniká do vyčištěné vody, což se projevuje nepříznivými 

hodnotami CHSK a BSK5 na odtoku.   

Vláknité bytnění bývá ovlivněno složením odpadní vody. Velmi často se zbytnělý kal 

objevuje při čištění OV z potravinářského průmyslu (mlékárny, pivovary apod.), pro které 

je charakteristický vysoký obsah sacharidů. Také vyšší obsah sulfidů, nízký obsah kyslíku 

(pod 0,2 mg/l), nedostatek nutrientů (dusík, fosfor) a nízké pH mohou způsobovat vláknité 

bytnění. Důležitá je také koncentrace rozpuštěného substrátu. Jak uvádí [9], při nízkých 

koncentracích substrátu odstraňují pomalu rostoucí mikroorganismy substrát rychleji než 

rychle rostoucí. Při nízké koncentraci substrátu tedy převládají ve směsné kultuře pomalu 

rostoucí vláknité organismy, zatímco při vysoké koncentraci substrátu převládají ve 

směsné kultuře rychle rostoucí vločkotvorné mikroorganismy. Podle [26] má 

nejpodstatnější vliv na bytnění kalu jeho stáří, kdy nejméně vláknitých organismů se 

vyskytuje v kalech při stáří cca 3 dny. Při nízkém stáří kalu často dominuje Sphaerotilus  

(viz Obrázek 20, Obrázek 21), zatímco při vyšším stáří dominuje např. Microthrix a 

Leucothrix.  

Problém s vláknitým bytněním se vyskytuje i v aktivačních nádržích ČOV Łężyca. 

Přítomnost vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu byla zjištěna mikrobiologickým 

rozborem, provedeným v Centrální laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

Zielonogórské univerzity. Projevuje se tvorbou biologických pěn na hladině čištěné 

odpadní vody. 
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Vláknité bytnění kalu lze omezit například těmito způsoby: 

- Využití selektorové aktivace: Efektivní potlačování vláknitého bytnění probíhá 

v selektorové aktivaci při využití anoxických, anaerobních a oxických selektorů. 

Jak uvádí [9], selektor může být definován jako přítoková část aeračního systému, 

ve které je udržována vyšší koncentrace substrátu. Vysoká koncentrace substrátu 

totiž podporuje růst rychle rostoucích nevláknitých organismů, zatímco růst 

vláknitých organismů je potlačen. Selektorová aktivace umožňuje přirozenou 

selekci nevláknitých organismů a omezení růstu nežádoucích vláknitých 

organismů, a to bez dávkování chemických prostředků.  

- Využití aktivace s postupným tokem: Vláknité bytnění je potlačováno v aktivaci 

s postupným tokem, zatímco v ideálně promíchávaných systémech, čili v aktivaci 

směšovací, je bytnění podporováno. Na začátku aktivace s postupným tokem je 

totiž vysoká koncentrace substrátu, která je důležitá pro růst rychle rostoucích 

flokulujících organismů. Aerační systém s postupným tokem má tedy selekční 

účinek. Jak je uvedeno v [9], udržovat vysokou koncentraci substrátu v celém 

objemu směšovací nádrže je nežádoucí pro nízkou účinnost čištění. 

- Využití oddělené regenerace nebo reaerace kalu: Jak uvádí [9], oddělená 

regenerace nebo reaerace kalu může potlačit vláknité bytnění. Zavedení oddělené 

regenerace kalu je vhodné, pokud je kal vysoce zatížen. Při vysokém zatížení kalu 

je akumulační kapacita vláknitých i nevláknitých organismů plně saturována, tudíž 

odstraňují substrát stejnými rychlostmi. Oddělená regenerace přispívá ke zvýšení 

koncentrace aktivovaného kalu v aktivačním systému. Výsledkem je snížení 

zatížení kalu na optimální hodnotu. Během oddělené regenerace dochází 

k obnovení akumulační kapacity nevláknitých organismů. Díky tomu jsou 

nevláknité organismy schopné odstraňovat substrát vyšší rychlostí, čímž je 

vláknité bytnění potlačeno. 

- Udržování minimální koncentrace rozpuštěného kyslíku: V aktivační nádrži by 

měla být podle [9] udržována koncentrace rozpuštěného kyslíku 2 mg/l nebo i 

vyšší. Při koncentraci pod 0,2 mg/l jsou tenká vlákna vláknitých organismů 

zásobena kyslíkem lépe, než vločky. Proto při nízkých koncentracích rozpuštěného 

kyslíku převládají vláknité organismy. Naopak anoxické a anaerobní podmínky 
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jsou pro vláknité organismy nevyhovující, čehož se využívá v anoxických a 

anaerobních selektorech. 

- Prodloužení stáří kalu: Nejmenší množství vláknitých organismů je v kalech při 

stáří cca 3 dny. 

- Omezení přísunu energeticky bohatých živin: Vláknitému bytnění napomáhá 

především vysoký obsah rozpuštěných organických látek – sacharidů. Pokud je 

průmyslová OV z cukrovarů, pivovarů apod. součástí městské OV, je nutné tomu 

přizpůsobit technologickou linku ČOV a technologii čištění. 

- Aplikace anorganického dusíku: Aplikací anorganického zdroje dusíku lze potlačit 

bytnění způsobené vláknitými bakteriemi Sphaerotilus. 

- Použití chloru (chlorování): Chlorování potlačuje růst vláknitých organismů. Jak 

uvádí [26], okamžitá koncentrace chloru v místě dávkování nesmí překročit 

hodnotu 20 mg/l. Chlor se aplikuje buď přímo do aktivační nádrže, nebo do 

recirkulovaného kalu. Atakuje především tenká vlákna nežádoucích organismů, 

zatímco u vloček jsou narušeny jen okrajové zóny. Nevýhodou je tvorba různých 

chlorderivátů, kterými se čištěná voda sekundárně znečišťuje. Dávkováním chloru 

se může mírně snížit účinnost čištění, což se projeví zakaleným odtokem. Jedná se 

o levnou metodu. 

- Použití peroxidu vodíku: Účinná dávka se aplikuje zpravidla na recirkulovaný kal, 

přičemž je zasažena pouze okrajová zóna vločky. Použitím peroxidu vodíku není 

do čištěné vody zanášeno sekundární znečištění. Tato metoda je však nákladná. 

- Použití koagulantu: Podle [27] má prokázaný efekt koagulant PAX 

(polyaluminiumchlorid), nebo jiné chemikálie obsahující hliník, protože hliník 

působí toxicky na obnažená dlouhá vlákna mikroorganismů, zatímco vločkotvorné 

bakterie jsou ochráněny. Tento efekt byl však prokázán pouze u vláknitých 

bakterií rodu Microthrix. 

- Použití polyelektrolytu: Aplikací polyelektrolytu se podporuje tvorba vloček, 

dochází ke sbalování vláken. 
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5.2 Chemické faktory 

Inhibici aktivace a tudíž snížení účinnosti biologického čištění mohou způsobovat různé 

chemické (popř. fyzikálně – chemické) faktory, mezi které patří např.: pH, salinita, teplota 

vody, množství rozpuštěného kyslíku, množství mastných kyselin, sacharidů, nutrientů, 

toxických látek a těžkých kovů.  

Vliv pH: Nárazové změny pH v OV mohou způsobovat přechodnou deflokulaci směsné 

kultury, což pak způsobuje zakalení na odtoku a tudíž vyšší hodnoty BSK5 a CHSK. 

Většině druhů bakterií svědčí pH v rozmezí 6,0 – 7,5, plísním vyhovuje pH 3,8 – 6,0 a 

kvasinkám pH 4,0 – 5,8. Pro aktivovaný kal je vhodné pH v širokém rozmezí 6,0 – 9,0. Při 

čištění městských odpadních vod je optimální pH v rozmezí 7,0 až 7,5 [9]. Pokud hodnota 

pH klesne pod 6,0, hrozí nebezpečí růstu vláknitých hub, protože nízké pH těmto 

organismům vyhovuje. Vhodné pH odpadní vody je závislé na tom, zda je zásaditost nebo 

kyselost způsobena anorganickými či organickými látkami. Pokud zásaditost nebo kyselost 

způsobují organické sloučeniny, které se v aktivační nádrži rozkládají a tím jsou z roztoku 

odstraňovány, může být pH čištěné OV v širokém rozmezí 5,0 – 11,0. Při biologickém 

rozkladu vzniká CO2, čímž se voda neutralizuje a dochází k okamžitému poklesu pH, 

někdy až pod hodnotu 5,0. Pokud je tedy pH na vstupu do aktivace vysoké, je nutné počítat 

s tím, že se jeho hodnota v aktivační nádrži sníží. Jestliže zásaditost nebo kyselost 

způsobují anorganické zásady či kyseliny, je nutné čištěnou odpadní vodu neutralizovat, 

aby bylo dosaženo pH vody 6,0 – 8,0.  

Vliv salinity (solnosti): Solnost do 10 g/l (jako NaCl) nemá výrazný vliv na biologické 

čištění [28]. Nárazové změny solnosti OV však mohou způsobovat přechodnou deflokulaci 

směsné kultury. Výsledkem může být zakalení odtoku a tudíž vyšší hodnoty BSK5 a 

CHSK.  

Vliv teploty vody: Nárazové změny teploty OV mohou způsobovat přechodnou deflokulaci 

směsné kultury. Výsledkem je zakalený odtok, který vykazuje vyšší hodnoty BSK5 a 

CHSK. U nitrifikace je teplota rozhodujícím parametrem, a pokud klesne pod 10 °C, může 

tím být proces silně ovlivněn, dochází k inhibici nitrifikace nebo i zastavení procesu. 

Aerobní kal má značnou odolnost při teplotách od 10 do 30 °C, přičemž tato odolnost se 

zvyšuje s nárůstem stáří kalu [28]. Při teplotě okolo 0 °C může docházet k potížím se 

zamrzáním vody, samotný čistící proces však nebývá výrazně ovlivněn. Při teplotách nad 
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25 °C je aktivita biomasy sice vysoká, ale kyslík v aktivační směsi se hůře rozpouští a 

zvyšuje se také spotřeba kyslíku na endogenní rozklad kalu. Výsledkem je nižší produkce 

přebytečného kalu, ale také vysoká spotřeba kyslíku. Teplota vody se nedá na běžné ČOV 

ovlivnit a je tedy nutné ji zohlednit již při návrhu ČOV.  

Vliv množství rozpuštěného kyslíku: Nedostatek kyslíku zhoršuje sedimentační vlastnosti 

kalu; pokud totiž klesne množství rozpuštěného kyslíku pod 0,2 mg/l, začínají se množit 

vláknité mikroorganismy (viz odd. 5.1), způsobující bytnění kalu (v anoxických 

podmínkách je kyslík nahrazen dusičnany a dusitany, což vláknitým mikroorganismům 

nesvědčí). Kyslík potřebují aerobní bakterie ke svému metabolizmu, proto je nutné 

aktivační nádrž provzdušňovat. Rychlost přísunu kyslíku musí být rovna rychlosti spotřeby 

anebo větší. Pokud provzdušňování není dostatečné, dochází k vyčerpání rozpuštěného 

kyslíku. Následkem toho dochází k inhibici až odumírání aerobních bakterií a začínají se 

vytvářet anaerobní podmínky, přičemž rozklad probíhá pomaleji a dochází ke zhroucení 

čistícího aerobního procesu.  

Vliv mastných kyselin: Mastné kyseliny spolu s glycerolem tvoří tuky. Jsou obvyklou 

součástí splaškových vod, pocházejí ze stravování, vaření, ale také např. ze zemědělské 

výroby (těkavé mastné kyseliny jsou obsaženy např. v čerstvé kejdě), z masného průmyslu 

apod. Jedná se o látky rozpuštěné, organické, biologicky rozložitelné. Pokud jsou v 

čištěné odpadní vodě přítomny nižší mastné kyseliny, mohou zde způsobovat snížení pH 

až pod 5,0. Pokud tuky pronikají do aktivačního procesu, mohou znemožnit přestup 

kyslíku ze vzduchu do vloček aktivovaného kalu, což zpomaluje biologický rozklad tuků. 

Jak uvádí [29], dochází přitom k pomalému uvolňování produktů rozkladu tuků, tj. 

mastných kyselin, do prostoru mezi vločkami, kde podporují růst vláknitých baktérií. 

V přítomnosti mastných kyselin se často rozvíjejí např. vláknité bakterie rodu Nocardia a 

Microthrix. Vláknité organismy způsobují zhoršení sedimentačních a separačních 

schopností aktivovaného kalu (viz odd. 5.1) a vytlačují vločkotvorné organismy. Snižuje se 

tím účinnost ČOV, což se projevuje nepříznivými hodnotami CHSK a BSK5 na odtoku.   

Vliv sacharidů: V odpadních vodách s vysokým obsahem sacharidů, především 

z potravinářského průmyslu, se často množí vláknité organismy, které způsobují bytnění 

kalu (viz odd. 5.1) a tím snižují účinnost čištění. 
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Vliv nutrientů: Nutriční nevyváženost odpadní vody může ovlivnit účinnost čištění. 

Nedostatek makronutrientů v OV, především dusíku a fosforu, může způsobovat trvalou 

deflokulaci směsné kultury. Výsledkem je silně zakalený odtok, který vykazuje vysoké 

hodnoty BSK5 a CHSK. Nedostatek dusíku a fosforu může také způsobit přemnožení 

vláknitých organismů – tento problém se týká především OV průmyslových, protože 

v městských OV je dusíku a fosforu zpravidla nadbytek. Potřebné množství dusíku a 

fosforu je dáno vztahem: BSK5:N:P = 100:5:1 (viz odd. 3.1). 

Vliv toxických látek: Přítomnost různých toxických látek organického i anorganického 

původu v OV může způsobit trvalou deflokulaci směsné kultury. Výsledkem je silný zákal 

na odtoku a tudíž vysoké hodnoty BSK5 a CHSK. Nadbytek chloru v odpadní vodě (např. 

z potravinářského průmyslu, kde je třeba dodržovat hygienu a dezinfikovat) je pro 

mikroorganismy toxický a může způsobit úplné vyřazení biologického stupně. Přiměřená a 

kontrolovaná chlorace však napomáhá likvidaci vláknitých organismů.  

Vliv těžkých kovů: Těžké kovy se řadí mezi mikronutrienty a jejich nedostatek v OV může 

způsobit trvalou deflokulaci směsné kultury. Výsledkem je pak silně zakalený odtok, který 

se projevuje vysokými hodnotami BSK5 a CHSK. Pokud je však koncentrace těžkých kovů 

v OV příliš vysoká (např. v OV ze zinkovny), projeví se to inhibicí aktivace. Těžké kovy 

tedy mohou na kal působit toxicky, ale také mohou být kalem z odpadní vody 

odstraňovány a ve stopovém množství jsou pro život mikroorganismů nezbytné.  
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6. Vyhodnocení a závěr 

Výpočtem a statistickým zpracováním dat nasbíraných v roce 2011 a 2012 bylo zjištěno, že 

čištění v ČOV Łężyca je dostatečně účinné. Svědčí o tom hodnoty naměřené na odtoku, 

které splňují požadavky Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. července 2006 o 

podmínkách, které musí být splněny při odvádění splašků do vod nebo do půdy a o látkách 

obzvláště škodlivých pro vodní prostředí a Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění 

městských odpadních vod (91/271/EHS). Vypočtená procenta úbytku, srovnaná 

s minimálními hodnotami podle Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění 

městských odpadních vod (91/271/EHS) také výrazně dokazují, že čistící účinnost je velice 

dobrá. V roce 2011 i 2012 bylo procento úbytku CHSK vyšší než 96% a BSK5 okolo 99%. 

Také účinnost odstranění nerozpuštěných látek v roce 2011 i 2012 byla velmi vysoká – 

téměř 99%. Rovněž procento úbytku dusíku bylo přijatelné: v roce 2011 téměř 89%, v roce 

2012 okolo 92%. Účinnost odstranění fosforu byla taktéž dostatečná: v roce 2011 cca 96%, 

v roce 2012 téměř 95%. 

Co se týče zpracování kalů, zdejší přebytečné stabilizované kaly splňují svojí kvalitou 

požadavky, obsažené v Nařízení ministra životního prostředí ze dne 13. července 2010 o 

komunálních kalech, díky čemuž mohou být využity v zemědělství a při rekultivacích půd 

pro zemědělské účely. 

Při hodnocení faktorů ovlivňujících účinnost čištění odpadních vod bylo zjištěno, že 

v aktivačních nádržích ČOV Łężyca se vyskytují vláknité mikroorganismy. Tato 

problematika se týká mnoha čistíren po celém světě. Přítomnost vláknitých 

mikroorganismů se zde projevuje tvorbou nepatrné biologické pěny na hladině čištěné 

vody a byla také potvrzena vedoucím čistírny na základě mikrobiologického rozboru, 

provedeném v Centrální laboratoři Institutu environmentálního inženýrství Zielonogórské 

univerzity. Pěna je viditelná pouze při bližším zkoumání hladiny, což na první pohled 

svědčí o tom, že se nejedná o rozsáhlý problém. Tuto skutečnost lze potvrdit statistickým 

vyhodnocením účinnosti odstranění organického znečištění, které bylo provedeno za rok 

2011 a 2012, a které jasně dokazuje, že účinnost odstranění organických látek (CHSK a 

BSK5) na odtoku je vysoká. Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2011 a 2012 bylo procento 

úbytku CHSK cca 96% a BSK5 kolem 99%, přičemž požadované minimální procento 

úbytku podle Směrnice 91/271/EHS je pro CHSK 75% a pro BSK5 90%. Z těchto výsledků 

lze odvodit, že pokud by byl vliv vláknitých mikroorganismů na účinnost čištění zásadní, 
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projevilo by se to v naměřených hodnotách na odtoku. Jestliže by se však přece jen 

problém s vláknitým bytněním rozšířil a ohrožoval účinnost čištění, doporučila bych 

aplikaci chloru do aktivační nádrže. Chlorování by bylo v případě ČOV Łężyca 

nejlevnějším a technicky nejsnáze proveditelným řešením. 

Závěrem lze říci, že účinnost ČOV Łężyca je velmi dobrá, přičemž jsou s přehledem 

splňovány veškeré legislativní požadavky Polska i Evropské unie. Vláknité bytnění zde 

není takového rozsahu, aby způsobovalo závažné technologické problémy, tudíž ani 

účinnost čištění není zásadně ovlivněna. 
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Přílohy  

Příloha 1 – Protokol o rozboru kalu 

 

  

INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ 

65-516 Zielona Góra 

Ul. Prof. Z. Szafrana 15 

Protokol o rozboru   

 

Strana 1                               

Téma a předmět rozboru: Čistírenský kal 

Identifikace zařízení: Čistírna odpadních vod v Łężycy 

Název klienta: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z 

o. o., 65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 

110A 

Datum a čas dodání vzorků k rozboru: 11. 5. 2011, 11:00 

Dodavatel vzorků: Klient 

Datum zahájení rozboru: 11. 5. 2011 

Datum ukončení rozboru: 19. 5. 2011 

Rozbor proveden v: Centralne Laboratorium 

Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 

Zielonogórskiego  

(Centrální laboratoř Institutu environmentálního inženýrství 

Zielonogórské univerzity) 
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Zdroj údajů: [30] 

  

Protokol o rozboru   

 

Strana 2 

VÝSLEDKY ANALÝZY SLOŽENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ Z ČISTÍRNY 

ODPADNÍCH VOD V ŁĘŻYCY 

Ukazatel: Jednotka: Zjištěné množství: 

pH - 9,5 

Vlhkost  % 68,3 

Obsah sušiny % 31,7 

Obsah organických látek % v sušině 66,67 

Obsah minerálních látek % v sušině 33,33 

Koncentrace celkového dusíku (z toho amoniakálního dusíku) % v sušině 3,03 (0,25) 

Koncentrace celkového fosforu % v sušině 1,65 

Vápník  % v sušině 3,98 

Hořčík % v sušině 0,4 

Olovo mg/kg sušiny 39,92 

Kadmium mg/kg sušiny 1,42 

Rtuť mg/kg sušiny 0,28 

Nikl mg/kg sušiny 19,3 

Zinek mg/kg sušiny 485 

Měď mg/kg sušiny 186 

Chrom mg/kg sušiny 23,4 

Vajíčka střevních parazitů - Ve vzorku nebylo 

nalezeno 

Bakterie rodu Salmonella - Ve vzorku nebylo 

nalezeno 


