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ANOTACE

Bakalářská  práce  se  zabývá  především  příčinami  a  faktory  ovlivňující  znečištění  vod 

živinami. Zaměřuje se zejména na technologické možnosti snížení odtokových koncentrací 

celkového fosforu na ČOV tak,  aby se zmírnila  eutrofizace a její  následky ve vodních 

nádržích. 

Klíčová slova: živiny, znečištění, fosfor, eutrofizace

SUMMARY

This thesis mainly deals with the causes and factors affecting nutrient water pollution. It 

focuses  mainly  on  the  technological  potential  to  reduce  runoff  concentrations  of  total 

phosphorus in the wastewater treatment plant in order tomitigate eutrophication and its 

consequences in water tanks.
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SEZNAM ZKRATEK :
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EU                                           Evropská unie
ČOV                                        Čistírna odpadních vod
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ATP                                         Adenosintrifosfát
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1. ÚVOD 

       Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu jsou nebezpečnými závadnými 

látkami.  Obohacování  povrchových  vod  živinami  (neboli  eutrofizace)  je  závažným 

problémem  v  mnoha  rozvinutých  i  rozvíjejících  se  zemích.  Negativními  projevy 

eutrofizace  jsou  zejména  snižování  biodiverzity  vodních  ekosystémů,  nadměrné  bujení 

fytoplanktonu a tvorba vodního květu sinic, což zhoršuje jakost vody ve vodních zdrojích a 

omezuje  rekreační  využití  vod.  Vysoké  koncentrace  dusičnanů  kromě toho představují 

zdravotní  riziko  pro  výrobu  pitné  vody.  Eutrofizace  vnitrozemských  vod  je  obvykle 

spojena  s  nárůstem  koncentrace  fosforu,  méně  často  dusíku.  Nejčastější  příčinou 

zvýšených  koncentrací  těchto  dvou  živin  je  vypouštění  z  komunálních,  popř. 

průmyslových  odpadních  vod  do  vodních  recipientů  (bodové  zdroje)  a  zemědělské 

hospodaření, ale významně mohou přispívat i jiné zdroje, jako např. rybářství a urbanizace 

krajiny obecně (difúzní zdroje). V ČR je eutrofizace závažným problémem kvality vody 

mnoha údolních nádrží, rybníků a dolních úseků řek již nejméně od 80. let minulého století 

a tato situace se dosud příliš nelepší i přes velký pokrok ve výstavbě čistíren odpadních 

vod. Tuto nepříznivou situaci je však třeba řešit, protože požadavek omezení znečišťování 

vod  živinami  V  ČR  je  legislativně  zakotven  v  Rámcové  směrnici  vodní  politiky  EU 

(2000/60/EU). 

      Základní předpokladem, aby správci povodí mohli navrhovat účinná protieutrofizační 

opatření, je znalost jednak kritických koncentrací živin, při kterých eutrofizace nastává,

jednak množství znečištění, které se v povodí dostává do recipientů z jednotlivých zdrojů. 

Kritické  koncentrace  vyplývají  z  legislativy  (např.  Nař.  vl.  ČR  č.  229/2007  Sb.  o 

ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění  vod),  popř.  z  obecných  požadavků  na 

jakost  vody ve  vodních  zdrojích  (např.  průměrná  roční  koncentrace  celkového  fosforu 

(Pcelk)  0,035  mg  l-1  jako  hraniční  hodnota  pro  mezotrofii  jezer  a  nádrží  využívaných 

vodárensky). 

      Identifikace  a  kvantifikace  zdrojů  živin  v  povodí  není  složitá  záležitost,  ale 

předpokládá vyhodnocování nejen běžné vodohospodářské evidence, např. o vypouštěných 

odpadních vodách a jakosti vody v tocích, ale také dalších dat, která zatím správci povodí 

soustavně  shromažďována  nejsou,  tj.  zejména  údajů  o  krajinném  krytu,  zemědělské 

výrobě, rybářském hospodaření a demografii povodí. 
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2. EUTROFIZACE

      Lidská společnost produkuje velké množství látek, které svými účinky ovlivňují 

kvalitu životního prostředí. Vedle toxických látek je možné se dnes setkat i s látkami, 

které nejsou ve své podstatě jedovaté, jejichž vlastnosti však způsobují či podporují 

jiné negativní jevy. Mezi takové odpadní látky lze počítat nutrienty (živiny), které svojí 

narůstající koncentrací v povrchových vodách zvyšují jejich trofii – úživnost. V této 

souvislosti lze hovořit o „zamoření živinami“ - eutrofizaci,  které se projevuje řadou 

symptomatických  změn  vodního  ekosystému,  změnami  v  kvalitě  vody  nebo 

ovlivněním ekologické rovnováhy. Ač lze nalézt práce zdůrazňující, že eutrofizace je 

přirozený  proces,  jehož  důsledkem byly  masové  nárůsty  sinic  a  řas  i  v  historicky 

poměrně dávné době, je těžké souhlasit se závěry, že tyto nárůsty jsou normální a že 

není třeba jejich výskyt považovat za nežádoucí či patologický. 

           Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke 

zvyšování  obsahu  anorganických  živin  stojatých  a  tekoucích  vod.  Eutrofizace  je 

přírodní  děj,  jenž  v  důsledku  lidské  činnosti  přesáhl  přirozené  meze.  Přírodní 

eutrofizace  je  způsobena  uvolňováním dusíku  a  fosforu,  případně  silikátů,  z  půdy, 

sedimentů  a  odumřelých  vodních  organizmů.  Umělá  eutrofizace  je  způsobena 

intenzivní  zemědělskou  výrobou,  některými  druhy  průmyslových  odpadních  vod, 

používáním polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvýšenou produkcí 

komunálních odpadních vod a odpadů fekálního charakteru [1], [19].

2.1. PŘÍČINY A FAKTORY OVLIVŇUJICÍ EUTROFIZACI VE VODNÍCH 
NÁDRŽÍCH 

     Všeobecně známým projevem eutrofizace je pravidelný masový rozvoj vodního 

květu sinic či vegetačního zabarvení, tvořeného zelenými řasami nebo i rozsivkami, 

případně některými druhy vyšších rostlin. Nastává obvykle v letních měsících, kdy je 

dostatek tepla a slunečního světla. Nadměrný nárůst fytoplanktonu způsobuje problémy 

vyšším  rostlinám  a  zapříčiňuje  jejich  úbytek.  Jedním z  důsledků  je  pak  i  snížená 

samočisticí schopnost řek a jezer. Řasy a sinice, jež se shromažďují u hladiny, vytvářejí 

bariéru  slunečním paprskům,  které  se  nedostanou  k  organizmům ve  větší  hloubce. 

Velká  koncentrace  fytoplanktonu  způsobuje  úbytek  citlivějších  organizmů,  jejichž 

místo  pak  zaujímají  výhradně  organizmy  odolnější,  které  se  v  důsledku  malého 
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množství přirozených více citlivých konzumentů a predátorů přemnožují a způsobují 

další,  mnohdy  nevratné,  změny  v  ekosystémech.  Odolná  makrofyta  pak  například 

rychlým a nelimitovaným růstem způsobují zarůstání toků či snižují retenční kapacitu 

nádrží.  Bentické  řasy  nadměrnou  produkcí  biomasy  snižují  poréznost  dnových 

sedimentů  či  např.  štěrkových  loží  filtračních  nádrží.  Eutrofní  vody  jsou  vysoce 

produktivní, avšak podmínky v nich svědčí jen úzké škále organizmů. Takže čím více 

narůstá  produktivita  či  biomasa,  tím klesá  biodiverzita.  Zejména  řasy a  sinice  jsou 

bezprostředně  závislé  na  přísunu  anorganických  nutrientů  a  za  určitých  podmínek 

mohou v populaci převážit potenciálně nebezpečné druhy. Dalším negativním faktorem 

zvýšeného  výskytu  řas  a  sinic  je  narušení  kyslíkového  režimu.  Při  hladině  se 

fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky přesycené kyslíkem a narůstá pH. Během 

dne sice autotrofní fytoplankton kyslík produkuje, v nočních hodinách však v důsledku 

jeho respirační aktivity dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku. Ve vodě pak zejména v 

ranních hodinách vzniká anoxické prostředí nepřijatelné pro ostatní organizmy. 

        V mořích a oceánech jsou anoxickými podmínkami postiženy přisedle žijící 

organizmy. Ryby, nepodaří-li se jim tyto tzv. „dead zones“ v mořích opustit, rovněž 

hynou. K dalšímu úbytku kyslíku dochází mikrobiálním rozkladem velkého množství 

odumřelých sinic a řas. Po úhynu řas a sinic jejich biomasa klesne ke dnu. Zde pak 

vlivem činnosti bakterií rozkládajících řasovou hmotu dochází k úbytku rozpuštěného 

kyslíku a opět vznikají anoxické zóny, na což jsou citlivé zejména některé bentické 

organizmy.  Zvýšený  obsah  fosforečnanů  působí  komplikace  vodárnám,  protože 

zhoršuje upravitelnost  vody.  To je závažný problém zejména v našich podmínkách, 

kdy je zhruba 60% zdrojů pitné vody získáváno z povrchových zdrojů. Fosforečnany se 

významně sorbují na dnových sedimentech. Za určitých podmínek může dojít k jejich 

uvolňování, což následně vede opět ke zvýšené koncentraci fosforečnanů ve vodách. 

Následkem  je  velká  koncentrace  řas  a  sinic  ve  zdrojích  pitné  vody  způsobující 

problémy  vodárenským  provozům.  Dochází  zde  k  ucpávání  filtrů,  zhoršení 

organoleptických  vlastností  upravené  vody,  vzniku  sekundárního  mikrobiálního 

znečištění  při  rozkladu  organizmů  v  rozvodné  síti  či  k  uvolňování  hygienicky 

nepřijatelných látek do vody. Mnohé druhy sinic produkují celou řadu toxických látek. 

Při jejich vyšší koncentraci se mohou u koupajících se osob, zvláště u dětí a citlivějších 

jedinců, projevit kožní vyrážky, otoky a záněty očních spojivek. Sleduje se toxické a 
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(Obrázek 2) Proces eutrofizace [24].

(Obrázek 3 ) Přehrada  Sedlice u Želivy srpen 2003 [25].
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(Obrázek 4) Sinice [26].

(Obrázek 5) Sinice pod mikroskopem [26].
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3. ZDROJE A FUNKCE ŽIVIN VE VODNÍCH EKOSYSTÉMECH

      V důsledku chemických, biochemických (nitrifikací, denitrifikací, oxidací a redukci 

sloučenin síry) a sorpčních procesů dochází ve stojatých vodách ke stratifikaci fosforu s 

periodickými změnami během roku [3].

      Na rozdíl od rozpuštěného kyslíku, nepostradatelné živiny jako například biologicky 

dostupné formy fosforu a dusíku (rozpuštěné fosforečnany, dusičnany a amoniak) zvyšují 

na  jaře  svou  koncentraci  jednak  přítokem ve  vodě,  pocházející  z  rozpuštěného  sněhu, 

jednak promícháváním živin,  nashromážděných  u  dna  jezera,  při  jarní  cirkulaci.  Jejich 

koncentrace  v  epilimnionu  obvykle  poklesne  během  letní  stratifikace,  kdy  je  řasy 

odčerpávají  z  vody,  a  kdy  jsou  případně  předávány  do  hypolimnionu,  jak  tyto  řasy 

odumírají a klesají ke dnu. Během tohoto období může jakýkoli dodatečný vstup těchto 

živin  do  svrchní  vrstvy  vody v  jezeře  způsobit  obrovský  rozvoj  řas.  Takovéto  vstupy 

mohou pocházet z přítoků po prudkých deštích, z masového odumření vodních rostlin, z 

náhlého přítoku městské vody, přímého přítoku trávního hnojiva nebo z netěsného systému 

septiků na březích jezera. Pokud neprší či netaje sníh, může takový vstup způsobit i prudký 

vítr,  který  částečně  promíchá  živinami  obohacenou  vodu  hypolimnia  do  svrchního 

epilimnia. V málo produktivních systémech mohou přinést relativně značné množství živin 

(hlavně dusíku) do jezera i pouhé déšťové nebo sněhové srážky (vlhká depozice) nebo i 

méně nápadný přílet aerosolů nebo částeček prachu (suchá depozice). Výsledkem těchto 

vstupů je obohacení jezer o živiny – eutrofizace. Termín eutrofní (z řeckého eutrophos – 

dobře  živený)  se  dá  přeložit  jako „bohatý  na  živiny“.  Opačným pojmem – „chudý na 

živiny“ - je termín oligotrofní [16].

3.1. ŽIVINY ZPŮSOBUJÍCÍ EUTROFIZACI

     Typickým  příznakem  eutrofizace  je  změna  podmínek  dochází  k přemnožení 

fytoplanktonu.  Typickým  příznakem  je  změna  kvantity  společenstva  fytoplanktonu, 

zejména silnic a řas. Projeví-li se masový rozvoj sinic a řas v „barvě“ hovoří se o tzv.  

vegetačním zbarvení. Stav, kdy se sinice nebo řasy nahromadí v masách těsně u hladiny, se 

označuje jako vodní květ. Pro produkci biomasy je třeba, aby byl splněn stechiometrický 

poměr  C:N:P  =  106:16:1.  Limitujícím  se  faktorem  biologické  produkce  se  může  stát 

kterýkoliv z těchto prvků, jehož koncentrace klesne pod požadovanou hodnotu. Kritickou 
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hodnotou tohoto poměru je hodnota 16 (Redfieldův poměr).  Je-li  ve vodě N:P >16, je 

limitujícím prvkem fosfor, je-li N:P<16 limituje růst fytoplanktonů dusík. Ve většině ČR je 

poměr  N:P  podstatně  větší  než  16.  Proto  je  fosfor  považován  za  klíčový  faktor 

eutrofizace[3].

   Chceme-li zjistit, která živina rozhoduje o trofii nádrže pro řasy, musíme hledat regresní 

vztah  mezi  koncetrací  jednolivých  živin  a  koncentrací  chlorofylu  jakožto  nejsnadněji 

měřitelným  parametrem  charakterizujícím  rozvoj  řas. Termín  "rozvoj"  zahrnuje  jak 

kvalitativní  (druhové  složení),  tak  kvantitativní  charakteristiky  (celková  biomasa  řas  v 

prostoru a čase). Místo stanovení biomasy nebo bioobjemu fytoplanktonu se často používá 

stanovení  koncentrace  chlorofylu  a.  Výhodou této metody je  jednoduchost  stanovení  a 

okolnost, že množství chlorofylu má těsný vztah k aktivitě fytoplanktonu. Nevýhodou je, 

že přesně nekoreluje s biomasou. 

   Z živin, které připadají v úvahu jako limitující prvek, byla ve vodních ekosystémech 

největší  pozornost  věnována sloučeninám dusíku a  fosforu.  Poměr  N:P  indikuje,  který 

nutrient je pravděpodobně limitujícím pro růst řas v jezerech [16],[3].

    Fosfor  je  esenciálním prvkem pro všechny živé  organizmy,  protože  je  využíván v 

základních  životních  procesech,  jako je  uchovávání  a  přenášení  genetických  informací 

(DNA, RNA) a buněčný metabolizmus (enzymy, ATP). Rovněž se vyskytuje jako stavební 

složka buněk (fosfolipidy v buněčných membránách).

    Ve vodních ekosystémech je koncentrace P důležitým faktorem, který se podílí  na 

nastavení struktury potravních sítí  na litorální typ s čirou vodou a dominancí  makrofyt 

anebo na pelagický typ se zakalenou vodou a dominancí fytoplanktonu. Nízké koncentrace 

P, odpovídající nenarušeným přírodním podmínkám, podporují vznik litorálního typu, ve 

kterém je P ve volné vodě přítomen pouze v malých koncentracích a má tendenci vázat se 

do biomasy makrofyt,  nárostů a do sedimentů. Zvýšené koncentrace P ve vodě, např. v 

důsledku antropogenního znečištění,  posunují potravní sítě směrem k pelagickému typu 

[16].
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3.1. DUSÍK

       Hlavním zdrojem dusíku v tocích jsou atmosférické srážky a splachy ze zemědělských 

půd,  v  menší  míře  pak  splaškové  odpadní  vody  a  průmysl.  Čerstvé  splaškové  vody 

obsahují moč, jejíž hlavní složkou je močovina. Ta se společně s organickými formami 

dusíku snadno a rychle  biologicky rozkládá na amoniakální  dusík.  Dochází  k přeměně 

organické hmoty na anorganickou. Obsah amoniakálního dusíku ve splaškových vodách 

značně  kolísá  [23].  Ačkoliv  je  dusík  ve  vodě  méně  rozpustný  než  kyslík,  je  jeho 

koncentrace v povrchových vodách větší než koncentrace kyslíku v důsledku jeho vyššího 

potenciálního tlaku v atmosféře.

      Dusík rozpuštěný ve  vodě je  v  široké oblasti  hodnot  pH a oxidačně-redukčního 

potenciálu  stabilní  a  nepodléhá  chemickým  přeměnám,  avšak  některé  bakterie  (např. 

Clostridium,  Azotobacter,  Rhizobium)  a  některé  sinice  (např.  Anabena,  Nostoc)  jsou 

schopné fixovat elementární dusík tím, že uvnitř buňky za striktně anaerobních podmínek 

redukují  N2 na  amoniakální  dusík.  Amoniakální  dusík  může  být  pak  inkorporován  do 

biomasy. Dusík ve vodě nemá hygienický ani technický význam, tak proto se ve vodách 

nestanovuje [3].

4. HYDROCHEMICKÉ CHOVÁNÍ FOSFORU VE VODÁCH 

    Fosfor  rozdělujeme  dle  rozpustnosti  na  rozpuštěný  a  nerozpuštěný.  Obě  skupiny 

rozdělujeme na organický a anorganický fosfor a fosfor rozpuštěný anorganický dělíme na 

orthofosforečnany  a  polyfosforečnany.  Fosfor  se  ve  vodě  vyskytuje  ve  3  základních 

formách.

 orthofosforečnany

 polyfosforečnany

 organicky vázaný fosfor 

Součet těchto skupin udává celkový fosfor.

Polyfosforečnany  mají  komplexotvorné  schopnosti  a  do  rozpustných  komplexů  vážou 

kationty ( Ca2+, Mg 2+, Fe2+, Mn 2+), které by jinak vytvořily ve vodě nerozpustné sraženiny. 

Tato vlastnost je využívaná v pracích prostředcích a při úpravě chladících vod. Fosfor v 

pracích prostředcích je vázán ve formě polyfosforečnanů, ale ve stoce se rychle mění na 

orthofosforečnany.
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   Organické sloučeniny se dostávají do vod při rozkladů živočišných odpadů a sedimentů 

hmoty  fytoplanktonu  a  zooplanktonu,  která  se  ukládá  na dně  vodních  nádrží  a  toků a 

uvolňuje fosfor. Pouze cca 15% celk. fosforu v odpadních vodách je vázáno v organických 

látkách.

   Zdrojem fosforu ve vodách jsou zejména fosforečnan hnojiva, aplikované na zemědělsky 

obdělávanou půdu, která se díky splachům a erozi dostávají do povrchových vod. Jako 

další  zdroj  jsou  odpadní  vody z  prádelen,  do  kterých  přechází  fosforečnany z  pracích 

prostředků. Obdobný zdroj jsou taky splaškové vody (živočišné odpady).

   Koncentrace celkového fosforu v odpadních vodách se velmi často liší. Pohybuje se v 

rozmezích 6-8, popř. 12 mgl-1. Koncentrace organického fosforu se pohybují kolem 3 mgl-1 

a u anorganického kolem 5 mgl-1. Denní produkce fosforu je 2 -3 g ob-1 den-1 [23].

     Rozpuštěný  anorganicky  vázaný  fosfor  se  může  vyskytovat  ve  vodách  ve  formě  

jednoduchých nebo komplexních orthofosforečnanů nebo polyfosforečnanů v iontové nebo  

neiontové formě. Z orthofosforečnanů  se vyskytují např. tyto jednoduché nebo komplexní  

formy:  PO4
3-,  HPO4

2-,  H2PO4
-,  [CaHPO4]0,  [MgHPO4]0,  [Fe  HPO4]+,  [CaPO4]- aj.  

Distribu4n9  diagram  forem  kyseliny  trihydrogenfosforečné  H3PO4.  Kyselina 

trihydrogenfosforečná je středně silná kyselina s disociačními konstantami  log K1= -2,16,  

log K2 =-7,2 a log K3 = -12,35. Při hodnotách  pH přírodních vod v okolí neutrálního bodu  

převládají z orthofosrorečnanů ionty  H2PO4
- a HPO4

2-. Ionty PO3-
4 se počínají významněji  

uplatňovat  teprve  při  hodnotách  pH  vyšších  než  12.  Je  nutno  upozornit  na  značnou  

stabilitu fosfatokomplexů Fe a Al na rozdíl od [CaHPO4]0, [MgHPO4]0. [3].

           Z polyfosforečnanů se ve vodách vyskytují zejména difosforečnany a trifosforečnany  

v jednoduchých nebo komplexních formách. Jde např. o H2P2O7
2-,  HP2O7

3-,  [CaP2O7]2-,  

[CaH2P2O7]-,  [CaP3O10]3-,  [FeP2O7]3- aj.  Polyfosforečnany  mohou  mít  strukturu  buď  

řetězovou  (katena-polyfosforečnany),  nebo  cyklickou(cyklo-polyfosforečnany).  Katena-

polyfosforečnany  vyskytující  se  ve  vodách  jsou  odvozeny  především  od  kyseliny  

difosforečné  H2P2O7 a  triofosforečné  H5P3O10.  Obdobně  jako  u  orthofosforečnanů  lze  

sestrojit  distribuční  diagram forem výskytu.  Všechny  katena-polyfosforečnany  obsahují  

dva  slabě  disociující  atomy  vodíku  a  vedle  toho  tolik  silně  disociujících,  kolik  atomů  
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fosforu  je  v  nich  obsaženo.  Například  z  iontových  forem  kyseliny  katena-difosforečné  

převládá v neutrálním prostředí ion HP2O3-
7 (disociační konstanty kyseliny difosforečné  

mají hodnoty: log K1 = -1,52; log K2= -2,36; log K3 = -6,60; log K4 = -9.25). 

      Lze připravit i polyfosforečnany s řetězovou strukturou obsahující až 90 atomů fosforu  

v molekule, které dříve byly pokládány za cyklické polyfosforečnany. Do této skupiny patří  

v technologii vody používaný polyfosforečnan náhodně zvaný „hexametafosfát“, který je  

ve skutečnosti katena-polyfosforečnan s 20 až 60 atomy fosforu v molekule.

    Cyklo-polyfosforečnany  mají  obecný  vzorec  (HPO3)n.  Příkladem mohou být  cyklo-

triofosforečnany P3O3-
9 nebo cyklo-tetrafosforečnany P4O12

4-. Jejich význam v hydrochemii  

a technologii vody je však poměrně malý. Fosforečnany tvoří málo rozpustné sloučeniny s  

většinou kovů ve vodách, výjimkou jsou alkalické kovy. Některé mají i mimořádný význam  

v  hydrochemii  a  technologii  vody,  např.  hydroxylapatit,  Mg3(PO4)2,  FePO4,   AlPO4,  

MgNH4PO4 aj. [3]. 

4.1. FORMY VÝSKYTU  FOSFORU VE VODÁCH

         Celkový fosfor (PT, P celk, P c.) ve vodách se dělí na rozpuštěný (P rozp) a nerozpuštěný 

(P  nerozp).  Poměrné  zastoupení  obou  forem závisí  na  druhu  použitého  filtru  (obvykle  s 

velikostí  póru 0,45 µm). Rozpuštěný a nerozpuštěný fosfor se dále dělí na anorganicky 

vázaný (P  anorg) a organicky (P org) vázaný. Rozpuštěný anorganický vázaný fosfor se dále 

dělí  na  orthofosforečnanový  (Portho)  a  polyfosforečnanový  (Ppoly).  Běžně  se  analyticky 

odlišuje celkový fosfor, orthofosforečnanový fosfor a fosfor vázaný v hydrolyzovatelných 

fosforečnanech  (polyfosforečnanech  a  některých  organofosforečných  sloučeninách) 

Hydrolýza probíhá v silně kyselém prostředí a za varu. Celkový fosfor se stanovuje po 

mineralizaci vzorku vody peroxidisíranem nebo směsi kyseliny sírové a kyseliny dusičné, 

rovněž ve varu [3].

      Název rozpuštěný orthofosforečnanový fosfor není zcela přesný, protože při stanovení 

molybdenanovou  metodou  jsou  do  výsledku  zahrnuty  nejen  jednoduché  a  komplexní 

formy orthofosforečnanů, ale někdy i část fosforu vázaného labilními vazbami v některých 

organických i anorganických sloučeninách (během stanovení dochází k částečné hydrolýze 

polyfosforečnanů).  Tím  se  zdánlivě  zvětšuje  obsah  fosforu  vázaného  v 

orthofosforečnanech. Hovoří se proto přesněji o rozpuštěném reaktivním fosforu (SRP)3, 

tento přísnější název však bývá často nahrazován termínem orthofosforečnany. 
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      Další část  rozpuštěného fosforu je tvořena rozpuštěným nereaktivním fosforem, který 

nelze stanovit  přímou absorpční spektrofotometrií  molybdenanovou metodou.  Tuto část 

tvoří především rozpuštěný organicky vázaný fosfor a polyfosforečnany. Jde o sloučeniny 

fosforu, které je předem nutné převést na orthofosforečnany buď kyselou hydrolýzou za 

varu  (hydrolyzovatelné  fosforečnany,  především  polyfosforečnany),  nebo  oxidačním 

rozkladem (organicky vázaný fosfor).

      Dále  se  ukázalo,  že  fytoplankton  je  schopen  využívat  nejenom  rozpuštěný 

orthofosforečnanový  fosfor,  ale  rovněž  orthofosforečnany  adsorbované  na  povrchu 

nerozpuštěných  látek.  Byl  proto  zaveden  ještě  další  termín,  biologicky  dostupný 

(využitelný)  fosfor,  který  zahrnuje  jak  rozpuštěné  orthofosforečnany,  tak  i 

orthofosforečnany volně vázané na nerozpuštěných látkách.

      Nerozpuštěný anorganický vázaný fosfor je tvořen různými fosforečnany Ca, Mg, Fe, 

Al  aj.,  buď  volně  dispergovanými,  nebo  chemicky  či  sorpčně  vázanými  na  jiných 

anorganických nebo organických nerozpuštěných látkách a sedimentech. V úvahu přichází 

i koprecipitace, např. S kalcitem (CaCO3) v povrchových vodách. Nerozpuštěný organicky 

vázaný fosfor je přítomen v různých organismech jako fosfolipidy, fosfoproteiny, nukleové 

kyseliny, fosforylované  polysacharidy [3].

4.2. KOLOBĚH FOSFORU VE VODÁCH

   Fosfor  je  důležitým biogenním prvkem,  vyskytujícím  se  na  biotopech  minimálních 

koncentracích  a  limitujícím  procesy  produkce  ve  vodách.  V  přírodě  je  jeho  hlavní 

zásobárnou  apatit  (fosfátové  bazické  horniny),  ložiska  guana  (trus  mořských  ptáku)  a 

fosforečnanová hnojiva. Ve vodě se vyskytuje ve formě ortofosforečnanů a fosforečnanu 

železitého. Při fotosyntéze je fosforečnan využíván řasami , bakteriemi a inkorporován do 

biomasy, z níž se po odumření těl uvolňuje do vodního prostředí a sedimentuje na dno. 

Fosfor je taky vylučován těly živočichů do vodního prostředí v podobě exkrementů a dále 

využíván bakteriemi a řasami. V období vegetace se zvýšeným výskytem fytoplanktonu 

dochází k vyčerpání rozpustných forem fosforečnanů. Zvýšený obsah fosforečnanů nastává 

v období deprese fytoplanktonu známou pod názvem “clear water“.

     Koloběh fosforu (viz Obr 6) určuje trofie stratifikované nádrže (oligotrofní – eutrofní) .

V  období  letní  stagnace  oligotrofní  nádrže  se  v  epilimniu  a  hypolimniu  vyskytuje 

fosforečnan organicky vázaný, který u dna přechází na formu fosforečnanu železitého. V 
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eutrofní  nádrží  může  nade  dnem  dojít  k  vyčerpání  kyslíku  a  k  redukci  trojmocné 

nerozpustné  formy  železa  na  rozpustnou  formu  dvojmocnou.  Vyčerpání  kyslíku 

(anaerobie)  vede ke vzniku sulfanu železa a zapáchajícího bahna. Ve vodách s nízkým 

obsahem fosfátů je chudá biocenóza, fytoplankton vyskytující se v takových podmínkách 

je adaptován na nízkou koncentraci a dostupnost fosforu. Řasy mají schopnost akumulovat 

v buňkách polyfosfáty a v případě potřeby je zpětně využívat a uvolňovat do prostředí 

(zlaté řasy Chrysophyceae, některé zelené řasy a krásivky).

(Obrázek 6 ) Koloběh fosforu v oligotrofní a eutrofní nádrži [28].

        4.2.1. EXTERNÍ ZDROJE FOSFORU VE VODNÍ NÁDRŽI

Fosfor v atmosféře  pochází  zejména  z prachových částic,  které  mají  původ ve 

větrné erozi zemského povrchu, sopečné činnosti, v kosmickém prachu a v úletu popílku se 

spalováním  tuhých  paliv,  organogenních  částic,  např.  pylů,  spor  či  trusu,  a  fosfan 

uvolňovaného z anaerobních procesů. Největší podíl v přírodních zdrojích má větrná eroze 

v pouštích a sezónně vysušených oblastech zemského povrchu. Fosfor je v atmosférické 

depozici  přítomen jak ve formě nerozpuštěné, tak ve formě orthofosforečnanů, které se 

vyluhují z částic anebo v případě fosfinu vznikají jeho oxidací. 

           Koncentrace P v povrchovém a podzemním odtoku z povodí závisejí na přírodních 

podmínkách  daného  povodí  a  na  antropogenním znečištění  toků  a  podzemích  vod.  V 

člověkem neovliněných podmínkách jsou koncentrace P dány zejména složením hornin 

podloží, morfologií terénu a klimatickými podmínkami, které určují vznik různých typů 

půd i pohyb vody půdním a horninovým prostředím [1].
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      Člověk zvyšuje přírodní koncentrace fosforu v tocích a podzemních vodách především 

vypouštěním komunálních  a  průmyslových  odpadních  vod a  zemědělským využíváním 

krajiny. 

      Komunální odpadní vody jsou nejvýznamnější příčinou vysokých koncentrací P v 

tocích ČR i řady jiných zemí celého světa. Fosfor ve splaškových vodách pochází zejména 

z exkrementů a dále z detergentů používaných pro praní prádla a v myčkách nádobí a z 

kuchyňských zbytků. Lidská fyziologická produkce fosforu je v průměru 1,5 g P na osobu 

za den [3], z ostatních zdrojů jsou nejvýznamnější  detergenty (USA 60.–70. léta 3–5 g 

obyv.-1 d-1), Bodové zdroje, ve kterých komunální odpadní vody dominovaly, byly zdrojem 

60  až  90%  P  v  odtoku  pro  jednotlivé  roky  a  koncentrace  P  odpovídající  příspěvku 

bodových zdrojů byly v rozmezí 211–291 μg l-1.

      V průmyslových odpadních vodách je P přítomen ve význačnějších koncentracích ve 

vodách z úpravy pitné, užitkové a chladicí vody (ochrana proti korozi v rozvodné síti), ve 

vodách  z  jatek,  textilního,  papírenského  a  kožedělného  průmyslu,  z  konzervárenského 

rybího průmyslu,  tukového průmyslu,  průmyslu  stavebních hmot,  z povrchových úprav 

kovů aj. Bilance fosforu vtěchto vodách nejsou běžně prováděny, ani nejsou v odborné 

literatuře údaje o jejich kvantifikaci. Pravděpodobně se však jedná o málo významný zdroj, 

který se na množství fosforu v komunálních odpadních vodách ČR podílí méně než 10%. 

      Zemědělství se podílí zejména povrchovými splachy z obdělávaných ploch a pastvin. 

Odnos fosforu z orné půdy je v jednotkách až stovkách kg km -2 rok-1, přičemž převážná 

část fosforu je transportována v nerozpuštěné formě. Z erozních částic transportovaných až 

do toků se fosfor může v určité míře uvolňovat ve formě orthofosforečnanů v důsledku 

sorpčně-desorpčních  rovnováh  a  představovat  tak  biologicky  dostupný  P.  V 

podpovrchovém odtoku ze zemědělské půdy jsou koncentrace fosforu v rozsahu podobném 

jako je přírodní pozadí, pokud není v důsledku nadbytečného hnojení překročena sorpční 

kapacita  půdního  komplexu.  Neutrální  a  mírně  alkalické  půdy  s  vyšším  obsahem 

organického  podílu  jsou  na  překročení  sorpční  kapacity  náchylnější  než  půdy  kyselé, 

obsahující velký podíl oxidů železa a hliníku [1].
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4.2.2.  INTERNÍ ZDROJE FOSFORU VE VODNÍ NÁDRŽI

      Transport P ze sedimentů dočasně nebo trvale uložených na dně toků a nádrží se děju 

především prostřednictvím difuze z relativně malé zásoby rozpuštěného P v pórové vodě, 

která  je v rovnováze s  několikařádově větším obsahem v částicích.  Aby mohlo dojít  k 

uvolňování P ze sedimentů, musí souběžně probíhat jednat mobilizace P z nerozpuštěné do 

rozpuštěné fáze chemickými a biochemickými  reakcemi a jednak transport  přes fázové 

rozhraní sediment/voda fyzikálními, popř. biologickými procesy.

     Dalším faktorem je uvolňování bahenního plynu (CH4, N2, CO2), který je produktem 

anaerobního  mikrobiálního  metabolismu.  Jestliže  produkce  plynu  a  tlakové  podmínky 

umožňují  tvorbu bublin,  zrychluje se vertikální transport P ze sedimentu.  V mělkých a 

silně eutrofních nádržích nebo alespoň v jejich některých částech  (např. V odtokových 

zónách) tento mechanismus výměny P mezi sedimentem a vodou ve vegetačním období 

dominuje [1].

4.3. GLOBÁLNÍ KOLOBĚH FOSFORU

       Celkově je pohybu poměrně málo fosforu, přibližně polovina množství je do koloběhu 
uvedena  činností  člověka.  Koloběhu  fosforu (Obr.2) se  říká  sedimentační,  protože 
anorganický fosfor nakonec vždy opouští pevninu a odchází do oceánů, kde se včleňuje do 
sedimentů. Prvek přichází do ekosystémů v podobě rozpuštěných fosforečnanů, které se 
uvolňují z hornin.

(Obrázek 7) Koloběh fosforu [8]
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      Fosfor prodělává obdobně jako dusík vnitřní ekosystémý cyklus, který ve zjednodušené 
podobě vypadá následovně:

 1)  rostliny  přijmou  rozpuštěné  fosforečnanové  ionty  a  zabudují  je  ve  svém  těle  do 
organických sloučenin

 2) organicky vázaný fosfor putuje tradiční  cestou potravního řetězce až k poslednímu 
masožravému článku, který nakonec uhyne

 3) o rozklad jeho těla se postarají bakterie a další půdní organismy, které tak zpřístupní 
anorganický fosfor pro rostliny. Část fosforu zůstane vázána v nerozpustných sedimentech. 
Hlavní měrou se však na koloběhu fosforu v ekosystémech podílí látkový metabolismus 
organismů. S jejich výkaly se fosfor vrací do prostředí v rozpuštěné formě, kterou jsou 
rostliny schopny čerpat.

      Prvek  koluje  v  suchozemských  ekosystémech,  dokud  jej  podzemní  voda  nebo 
povrchové splachy neodplaví do vodního prostředí. Po vstupu do vodního toku je odnášen 
do oceánu, kde se usazuje do sedimentů dna oceánu. Fosfor zabudovaný v oceánských 
sedimentech se může za sto miliónů let vrátit  do koloběhu při  nadzdvižení  dna moří  a 
následujícím zvětrávání hornin. Do přirozeného koloběhu fosforu rušivě zasahuje člověk 
svou  činností.  Dvě  třetiny  množství  fosforu,  které  řeky  každoročně  odnesou  do  moří, 
pochází z lidských aktivit [6].

5.  BODOVÉ  A  DIFÚZNÍ  ZDROJE  FOSFORU  V 
POVRCHOVÝCH VODÁCH 

      Mezi bodové zdroje patří čistírny odpadních vod, průmyslové zdroje, odpadní vody z 

menších  sídel  a  další  specifické  zdroje.  Odpadní  vody  lze  rozdělit  podle  původu  na 

komunální, průmyslové, z energetiky, ze zemědělství a na ostatní. Trend vývoje množství 

znečištění  vypouštěného  z  bodových  zdrojů  do  povrchových  vod  je  hodnocen  pěti

základními  ukazateli  (BSK5,  CHSKCr,  nerozpuštěné  látky-NL,  nutriety  N  anorg.  a

P celk.) a vyjadřuje látkový odtok daného znečištění ovlivňující jakost povrchových vod. 

Vývoj vypouštěného a zpoplatněného znečištění od roku 1990 ukazuje, že mezi roky 1990 

a  2008  došlo  k  snížení  vypouštěného  znečištění  v  základních  ukazatelích  (tabulka  1).

Díky skutečnosti, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a intenzifikovaných 

čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo 

chemické odstraňování fosforu, došlo ke snížení vypouštění těchto látek z bodových zdrojů 

znečištění [1], [20].

       Ekologický význam P vyplývá z jeho klíčového postavení  v metabolizmu všech 

organizmů a z toho, že je dostupný v hydrosféře v relativně malém množství. Ve srovnání 
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s ostatními živinovými a stavebními prvky organizmů (C, H, O, N, S a dal.) je P nejméně 

hojný a běžně limituje biologickou produkci ve vodních ekosystémech (Tab.1), [1], [20].

(Tabulka 1)Relativní spotřeba a dostupnost [1]

Prvek Dostupnost Potřeba
Dostupnost/ 

Potřeba
Funkce

Na   32 0,5 64 buněčná membrána

Mg   22 1,4 16 chlorofyl, přenos energie

Si 268 0,7 383 buněčná stěna (rozsivky aj.)

P     1 1 1
DNA, RNA, ATP, enzymy,  buněčná 

membrána

K   20 6 3 aktivátor enzymů

Ca   40 8 5 buněčná membrána

Mn     0,9 0,3 3 Fotosyntéza, enzymy

Fe   54 0,006 900 Enzymy

Co     0,002 0,0002 100 vitamin B12

Cu     0,05 0,006 8 Enzymy

Zn     0,07 0,04 2 aktivátor enzymů

Mo     0,001 0,0004 3 Enzymy

  (Tabulka 1) Relativní dostupnost a potřeba pro vodní makrofyta a fytoplankton u různých  

chemických prvků ve srovnání s P, kterému je přiřazena hodnota 1. U každého prvku jsou  

rovněž  uvedeny  buněčné  funkce.  Jestliže  je  poměr  dostupnosti  a  potřeby  větší  než  1,  

požadavky na daný prvek budou naplněny pravděpodobněji než pro P (podle Brönmark,  

Hansson 2001)
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5.2. MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ FOSFORU 

· Technologie separace a recyklace fosforu

· Odstraňování fosforu z odpadní vody srážením

· Primární srážení

· Simultánní srážení

· Terciární srážení

· Zvýšené biologické odstraňování fosforu

· Krystalizace fosforu

· Využití kalů

· Filtrace

· Adsorpce

· Umělé mokřady

· Iontová výměna

· Magnetické odstranění fosforu

· Elektrokolagulace

· Biomasa

· Bioaugmentace

5.2.1. Technologie separace a recyklace fosforu

      V současné době existuje značné množství technologií na odstranění fosforu, z nichž 

některé  jsou  aplikované  ve  velkém průmyslovém  měřítku  a  některé  existují  pouze  na 

teoretické bázi nebo v laboratorním měřítku. Ve všech případech je ovšem fosfor převáděn 

do nerozpustné pevné fáze. Tato frakce může být nerozpustná anorganická sůl, biomasa 

aktivovaného kalu nebo biomasa umělých mokřadů. Nerozpuštěné fosforečnany jsou poté 

skládkovány, spalovány nebo použity jako hnojivo, jsou-li ze směsi odstraněny patogeny a 

toxické sloučeniny [13].
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5.2.2. Odstraňování fosforu z odpadní vody srážením

      Při chemickém odstraňování fosforu se využívá zejména srážení.Při srážení fosforu se 

převádí rozpuštěný anorganický fosfor na málo rozpustné fosforečnany kovů a součastně 

probíhá tvorba hydroxidů kovů. Používají se především trojmocné soli železa a hliníku, 

dvojmocné  soli  železa  a  vápníku.  Aplikujeme-li  srážení  na  čistírnách  odpadních  vod, 

existují tři místa, kam lze srážedlo aplikovat. 

5.2.3. Primární srážení

      Srážedlo se dávkuje do surové odpadní vody před usazovací nádrž, např. do lapáku 

písku, vzniklé fosforečnanové soli se odstraňují v usazovací nádrži. Srážení je poněkud 

problematické, kdy je nutné dodržet vypočtenou dávku, aby nedošlo k vysrážení veškerého 

fosforu, nebo- ten je poté nezbytným nutrientem pro růst aktivovaného kalu [13].

5.2.4. Simultánní srážení

      V praxi se aplikuje buď do nátoku do aktivace, zhruba ve dvou třetinách aktivační zóny 

anebo  do  nátoku  před  dosazovací  nádrž.  Podporuje  zpravidla  sedimentační  vlastnosti 

aktivovaného  kalu  a  tím  pádem  i  lepší  kvalitu  odtokových  parametrů,  nejen  fosforu. 

Vzniklá sraženina je ze systému odstraněna s přebytečným kalem [12].

5.2.5. Terciární srážení

      Provádí  se  v  separátním reaktoru  na  odtoku  z  čistírny  odpadních  vod.  Vzniklá 

sraženina se musí  nejprve separovat  (zpravidla  sedimentace spojená s mikrosítem nebo 

membránovou filtrací) a poté se zpravidla skládkuje.

       Srovnáme-li srážecí metody, tak největší účinnosti odstranění fosforu dosáhneme při 

terciárním  srážení,  kdy  lze  dosáhnout  koncentrací  hluboko  pod  1  mg/L,  zároveň  je  i 

nejnižší  spotřeba  chemikálií.  Nejvyšší  spotřeba  chemikálií  je  zpravidla  při  primárním 

srážení,  kdy  se  srážedlo  bohužel  využije  i  na  vysrážení  jiných  aniontů.  Nejméně 

ekonomickou metodou je pravděpodobně terciární chemické srážení kvůli nutnosti další 

nádrže, míchadla a separačního kroku odstranění sraženiny.
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       Z hlediska recyklace fosforu je nejzajímavější srážet fosfor vápnem, protože vzniklé 

soli jsou snadno biodostupné pro rostliny. U sloučenin fosforu s hliníkem nebo železem 

jsou nutné ještě další separační kroky k převedení fosforečnanů do biologicky dostupné 

formy [13].

5.2.6. Zvýšené biologické odstraňování fosforu

      Při  biologickém čištění  odpadních  vod dochází  vždy k částečnému odstraňování 

fosforu inkorporací  do  biomasy.  Fosfor  je  pak ze  systému odstraňován  s  přebytečným 

kalem  obsahujícím  okolo  2  %  fosforu.  Nicméně  je  znám  i  mechanismus  zvýšeného 

biologického  odstraňování  fosforu  využívající  střídání  kultivačních  podmínek.  V 

anaerobních  podmínkách  dochází  k  uvolňování  fosforu,  aby  tento  fosfor  byl  následně 

akumulován  v  (an)oxických  podmínkách.  V biocenóze  aktivovaného  kalu  se  nacházejí 

bakterie  schopné  zvýšené  akumulace  fosforu  do  buněk.  Tyto  bakterie  jsou  souhrnně 

označovány jako poly-P (polyfosfátakumulující) bakterie a s jejich pomocí lze dosáhnout 

až  10  %  zastoupení  fosforu  v  sušině.  Hlavní  výhodou  zvýšeného  biologického 

odstraňování  fosforu  je  především  nízká  solnost  vyčištěné  odpadní  vody  a  lepší 

odvoditelnost  aktivovaného kalu.  Nevýhodou procesu je jeho obtížná kontrola  a řízení, 

které je závislé na vhodném poměru přitékajícího fosforového znečištění a obsahu snadno 

rozložitelného  substrátu  v  odpadní  vodě,  nezbytného  pro  proběhnutí  procesu.  Další 

nevýhodou  může  být  uvolňování  fosforu  během  procesu,  které  lze  ovšem  vyřešit 

přídavkem chemikálií [13].

5.2.7. Krystalizace fosforu

      Tyto technologie jsou většinou založeny na krystalizaci fosforečnanu vápenatého na 

krystalizačních jádrech, kterými jsou většinou částice písku ve fluidním reaktoru. Původně 

byla tato technologie navržena pro terciární dočištění odtoku z čistíren, ale vzhledem ke 

snižujícím se koncentracím fosforu v odpadních vodách v posledním desetiletí, je mnohem 

ekonomičtější  ji  aplikovat  jako vedlejší  proces  mimo hlavní  linku,  kde je  zařazena  do 

proudu s  vyššími  koncentracemi  fosforu (např.  kalová  voda).  Nejslibnější  krystalizační 

technologií je ovšem tvorba struvitu, který lze následně recyklovat a využít jako žádané 

hnojivo [13].
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5.2.8. Ostatní technologie

     Existuje  velké  množství  dalších  technologií,  které  ovšem  nejsou  nijak  masivně 

využívány anebo se to u nich např. z ekonomických důvodů nepředpokládá  [12].

5.2.9. Využití kalů

      Fosfor je z odpadních vod odstraňován v přebytečném kalu, obsahujícím zhruba 2 - 10 

%  P  v  sušině.  Tento  kal  se  posléze  odvodní  a  existuje  několik  technologií,  jak  z 

odvodněného kalu vyrobit hnojivo recyklovatelné do agrárního průmyslu. V zemích, kde 

nepanuje přísná legislativa ohledně obsahu těžkých kovů lze využít např. Simon N-Viro 

proces, kde se odvodněný kal stabilizuje a hygienizuje při 52 °C, aby se následně nechal 

"dojít" v kompostárnách. Řada dalších technologií se poté zabývá sušením kalu do granulí, 

jež  by  mohly  být  dle  příslušné  legislativy  aplikovatelné  v  zemědělství.  Povinnosti  při 

nakládání s čistírenskými kaly jsou dány Zákonem o odpadech 185/2001 Sb.14 [4].

     Kal z ČOV zpracovávajících městské odpadní vody, nebo odpadní vody z domácností a 

z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají  odpadní vody stejného složení jako 

městské odpadní vody z domácností. Kal, který byl podroben biologické, chemické nebo 

tepelné úpravě,  dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu 

tak, že se významně sníží obsah patogenních mikroorganizmů v kalech a tím zdravotní 

riziko spojené s jeho aplikací [4]. Kal z komunálních ČOV má katalogové číslo 19 08 05 a 

je kategorizován jako ostatní odpad „O“. Z jeho původu ovšem vyplývá, že by mohl mít 

nejméně  dvě  nebezpečné  vlastnosti.  Jsou  to  „infekčnost“  a  tzv.  „schopnost  uvolňovat 

nebezpečné  látky  do  životního  prostředí  při  nebo  po  jejich  odstranění“.  Infekčnost  je 

způsobena  přítomností  patogenních  organismů,  které  kal  vždy  ve  větší  či  menší  míře 

obsahuje.  Schopnost  uvolňovat  nebezpečné  látky  do  životního  prostředí  je  způsobena 

přítomností těžkých kovů a jiných toxických látek (např. PCB), které se mohou při styku s 

vodou do vody uvolnit.  Konečné odstranění kalu je možné v zemědělství jako kvalitní 

hnojivo (podmíněno hygienizací kalu – snížením množství patogenních mikroorganizmů), 

součást kompostů, při rekultivacích nebo spalováním. Kal nesmí být ukládán na skládky 

komunálních odpadů. 
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5.2.10. Filtrace

      Využití filtrace pro odstranění fosforu vždy předpokládá předchozí převedení fosforu 

do pevné fáze, např. chemická sraženina nebo biomasa. Filtrace může být buď mikrosítová 

např.  na odtoku z čistíren separující  nerozpuštěné látky nebo aktivovaný kal obsahující 

fosfor.  Tento  druh  separace  je  primárně  zaměřen  na  separaci  nerozpuštěných  látek  a 

odstranění fosforu je pouze jako vedlejší efekt [13].

5.2.11. Adsorpce

      Sorbenty s vysokou selektivní adsorpční kapacitou obsahují zpravidla kationty Fe, Ca 

a/nebo Al, jejichž interakce s fosforečnany vede k tvorbě minerálů, jako je hydroxylapatit 

nebo  vivianit,  k  iontové  výměně  povrchovou  adsorpcí  (PO4-P-Al-oxid)  nebo  interní 

iontové výměně (PO4-P-hydrotalcit)  nebo tvorbě obtížněji  definovatelných shluků, které 

mohou  zahrnovat  složitější  vícesložkovou  povrchovou  adsorpci  nebo  srážení.  Tomuto 

výběru nejlépe odpovídají  oxidy železa,  popílky,  odpadní materiály při  těžbě bauxitu a 

vysokopecní  struska.  Pomocí  adsorpce  lze  očekávat  vysoké  snížení  koncentrace 

fosforečnanů,  ale  nelze  očekávat  snížení  jejich  koncentrace  až  na  hodnoty  v  řádech 

mikrogramů na litr [13].

5.2.12. Umělé mokřady

      Umělé mokřady nebývají zpravidla navrženy pro odstranění nutrientů, jako je fosfor,  

ale odstraňují jej nepřímo neboť fosfor je nutrientem pro růst mokřadních rostlin. Mokřady 

jsou zpravidla  nízkonákladová řešení  s  malou náročností  na obsluhu.  Většinou to bývá 

nádoba nebo nádrž, ve které rostou rostliny (okřehek, vodní hyacint, rákos). Používají se 

jako  řešení  především  při  decentralizovaných  z+sobech  čištění  odpadních  vod,  tj.  ve 

vesnických nebo řídce osídlených oblastech [13].

5.2.13. Iontová výměna

      RIM-NUT  proces  využívá  odstranění  amoniakálního  dusíku  a  fosforečnanů  při 

terciární filtraci do formy struvitu. Proces využívá katex (přírodní zeolit - klynoptilolit) na 

odstranění amoniakálního dusíku a anex na odstranění fosforečnanů [14].
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5.2.14. Magnetické odstranění fosforu

      Systémy s magnetickým systémem čištění odpadní vody jsou v čistírenství v podstatě 

vždy  určeny  pro  terciární  dočištění.  Používá  se  srážení  fosforečnanů  vápnem  do 

nerozpustného  fosforečnanu  vápenatého  na  krystalizačním  jádře,  které  je  tvořeno 

magnetitem  (Fe3O4)  a  zesiluje  magnetické  vlastnosti  partikulí.  Částice  jsou  pak 

odstraňovány v indukovaném magnetickém poli [14].

5.2.15. Biomasa

      Odstranění fosforu může proběhnout pomocí cyanobakterií (např. Phormidium bohneri, 

Rhodobacter  cupsulatus,  atd.),  řas  (např.  Chlorella  vulgaris),  emerzních  a  submerzních 

makrofylů,  kombinací  řas  a  makrofylů  (např.:  Chlorella  vulgaris  a  Lemna  minuscula), 

pomocí perifytonu a fytoplanktonu, atd. [14].

5.2.16. Bioaugmentace

        Bioaugmentací se rozumí využití speciálních mikroorganismů, které nenahrazují v 

procesu  separace  fosforu  stávající  biomasu,  ale  napomáhají  zvýšit  účinnost  odstranění 

fosforu  [14].

Moderní technologie

       Mezi  moderní  technologie  patří  bakteriální  srážení  fosforečnanů,  využití 

hydratovaných  oxidů  železa  jako  zbytků  z  důlní  těžby  na  srážení  nebo  adsorpci 

fosforečnanů, aplikace nanotechnologií, atd.

5.3. IDENTIFIKACE  VHODNÝCH  ZDROJŮ  PRO  RECYKLACI 

FOSFORU

      Současné studie ukazují, že stávající zásoby fosforu budou vyčerpány okolo roku 2050 

při  stávajícím tempu spotřeby a bez kladení důrazu na recyklaci.  Je proto nutné nalézt 

vhodné  zdroje  fosfor  z  nichž  půjde  fosfor  recyklovat.  V  Tabulce  (č.2)  je  souhrn 

potenciálních zdrojů fosforu.
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( Tabulka č.2): Fosfor v prostředí a v přírodních a antropogenních látkách (wt% P) [10].

V současné  době jsou primárním zdrojem fosforu fosfátové  rudy (ca.  90 %),  z 

ostatních zdrojů je třeba identifikovat  koncentrované zdroje,  u nichž by byla  recyklace 

ekonomicky zajímavá. Do úvahy připadají především odpadní vody, kejdy hospodářských 

zvířat, čistírenský kal a dnové sedimenty.

5.3.1. Separace fosforu u zdroje odpadních vod

      Fosfor přítomný v odpadních vodách má původ povětšinou v moči, fekáliích a čistících 

prostředcích (saponáty, prací prášky, atd.). Proto bylo zavedeno dělení odpadních vod na 

žluté  (moč),  hnědé  (fekálie)  a  šedé  (odpadní  vody  z  praní,  mytí,  sprchování,  atd.)  a 

optimalizuje se princip nakládání s nimi při současném optimálním využití jejich látkového 

potenciálu.

5.3.2. Technologická řešení recyklace fosforu

       V České republice zatím trendem recyklovat fosfor příliš není, zatímco v zahraničí je 

již  např.  znovu  využití  fosforu  z  moči  jako  hnojiva  poměrně  rozšířeno,  a  to  jak  ve 

vyspělých ekonomikách, tak v rozvojových zemích.

5.3.3. Recyklace fosforu ze žlutých vod

      Potenciál recyklace fosforu ze žlutých vod je ohraničen především hygienickými riziky 

(hygienizace, stabilizace, odstranění mikropolutantů), ekonomickými ukazateli (snížením 

objemu) a technologickými možnostmi (srážení do formy struvitu nebo hydroxylapatitu), 
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aj. Jednou z výhod využití moči pro výrobu hnojiv je, i v porovnání s některými dalšími 

potencionálními  zdroji,  nízká koncentrace těžkých kovů, což bylo potvrzeno i několika 

studiemi. [9]

5.3.4. Recyklace ve formě popílku

      Asi nejdále, co se týká spalování čistírenského kalu a jeho následného znovuvyužití 

pokročili v Nizozemí, kde je spáleno a následně recyklováno 95 000 tun kalu ročně, což je 

28  %  všech  čistírenských  ka+  v  zemi.  Překážkou  pro  technologická  řešení  (např. 

Thermphos) je zejména vysoká koncentrace železa. Z legislativního hlediska bývá problém 

s vysokou koncentrací těžkých kovů [9].

5.3.5. Recyklace ve formě struvitu

      Struvit,  který se zkracuje nejčastěji pod zkratkou MAP (z anglického magnesium 

ammonium  phosphate)má  složení  MgNH4PO4 .6  H2O.Z  potenciálních  technologií 

recyklace fosforu se jeví nejslibněji, protože má excelentní hnojící vlastnosti a je pomalu 

se rozkládající hnojivo. Existuje řada studií modelující chování struvitu, jeho krystalizaci, 

termodynamické  vlastnosti,  pH,  stupeň  saturace,atd.  Po  celém  světě  je  již  celá  řada 

aplikací, kdy se struvit povětšinou recykluje z kalové vody na čistírnách odpadních vod 

[9].

        Současné studie se především zabývají především ekonomikou získávání struvitu, kdy 

se  snaží  najít  co  nejlevnější  zdroje  hořčíku,  kterého  je  pro  efektivní  krystalizaci  v 

odpadních  vodách  nedostatek.  Vedle  nyní  užívaných  chloridu  a  oxidu  hořečnatého  se 

zkouší  hlavně v přímořských oblastech  používat  jako zdroj  hořčíku mořská  voda nebo 

solanka.  Studie  byly  prováděny  i  s  vedlejšími  produkty  hořčíkového  průmyslu  anebo 

hořčíkové rudy [9].

5.3.6. Recyklace z kejd

       Vysoké koncentrace fosforu ve všech typech kejd předurčují tyto odpadní vody k 

recyklaci fosforu při nalezení ekonomicky zajímavé technologie. Co se týká technologií, 

tak nejčastěji se provádí vysrážení do formy fosforečnanu vápenatého anebo struvitu, ale 

lze  se  setkat  i  s  technologiemi,  jež  využívají  pro  flokulaci  pevného  podílu  kejd 
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kationaktivní polymery v kombinaci s chloridem železitým nebo síranem hlinitým nebo 

transformují kejdy do formy popílku [9].

6. ELEKTROKOLAGULACE

          Čištění odpadních vod pomocí elektrokoagulace bylo patentováno zhruba před sto 

lety. Dříve byla metoda elektrokoagulace používána pro čištění odpadních vod, nicméně 

nahradilo  jí  používání  cílených  chemických  roztoků,  jenž  představují  nižší  provozní  i 

investiční  náklady.  V  současné  době  se  elektrokoagulace  používá  zejména  pro  čištění 

průmyslových  odpadních  vod.  Klasická  elektrokoagulace  by mohla  v čistírenství  slavit 

úspěšný  návrat,  pohlédneme-li  na  stále  se  zpřísňující  odtokové  parametry  hledající 

ekologická  řešení  čištění  odpadních  vod.  Elektrokoagulace  s  obětovanou  elektrodou 

sloužící  na komunálních čistírnách zejména k vysrážení fosforu totiž na rozdíl  od nyní 

používaných  koagulantů  nezatěžuje  recipient  rozpuštěnými  anorganickými  solemi 

(zejména ve formě chloridů a síradů) [14].

      Technologie elektrokoagulace je založena na principu elektrolýzy vody v mobilním 

reaktoru tvořeném sestavou hliníkových, železných či kombinovaných lamel, do kterých je 

přiváděn stejnosměrný proud nízkého napětí [14].

     Optimální koncentrace elektrolytu, při níž dochází ke snížení potenciálu disperzních 

částic  a  tím  koagulačního  prahu,  způsobuje  reakci,  při  které  dochází  ke  vzniku 

mikrobublinek  vodíku,  kyslíku  a  ozónu,  za  současné  tvorby kladných  iontů  Al3+.  Ty 

přicházejí  do styku s molekulami  vody a reagují  se záporně nabitými  ionty koloidních 

částic.  Následně  dochází  ke  vzniku  vloček,  které  z  vody  separují  nejen  mechanické 

koloidní částice, ale také rozptýlené organické nečistoty a částice [14].

       Výhodou je možnost regulace proudové hustoty v závislosti na zjištěném množství 

nečistot  v  upravované  vodě.  Další  výraznou  výhodou  je  absence  dosud  používaných 

chemikálií  ke  koagulaci.  Při  elektrolýze  dochází  k  výrazné  redukci  výskytu  sinic  a 

současně  k  částečné  dezinfekci  vody,  vlivem  biocidního  efektu  uvolňovaného  média 

elektrolyzního procesu. Zároveň tato metoda nemá negativní účinky na ryby a další vyšší 

organismy ve vodním ekosystému [14].
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„První aplikaci výše popsané metody jsme provedli na přehradě Mšeno ve dnech 16. a 17.  

Července 2008. Po vizuálním vyhodnocení první aplikace jsme se rozhodli pro druhou  

aplikaci,  protože  průhlednost  sloupce  vody  nebyla  taková,  jak  jsme  od  ní  očekávali.  

Druhou aplikaci  jsme realizovali  ve  dnech 23.  a  24.  Července  2008.  Přes  následující  

víkend docházelo k postupnému snižování výskytu sinic a zlepšování průhlednosti vody.  

Během pondělka 28. Července 2008 se voda zcela vyčistila. Laboratorní výsledky po týdnu  

úspěch metody potvrdily“ 

      Výsledky byly pro všechny zajímavé. Průhlednost vzrostla o desítky centimetrů. Obsah 

chlorofylu poklesl v pondělí 28. Července 2008 z původních 43 mikrogramů na litr (před 

druhou aplikací) na 6 mikrogramů na litr. Co je však nejdůležitější - množství sinic bylo ve 

vodě téměř nulové. Povolaní experti zjistili, pouze obsah několika ojedinělých buněk sinic 

na mililitr vody, z původních desítek tisíc. Rozbory prováděly akreditované laboratoře ve 

Vodňanech a Českých Budějovicích [14].

7.  TEORETICKÉ  A  PRAKTICKÉ  MOŽNOSTI  DOSAHOVÁNÍ 

NÍZKÝCH ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ  FOSORU NA ČOV

      Následující  návrh  programů  dokumentuje  dle  dostupných  informací  vlastnosti, 

chování,  výrobu, použití  a  především pak legislativní  a technologická opatření,  která  v 

konečném  důsledku  vedou  ke  snížení  znečištění  vodního  prostředí  fosforem  a  jeho 

sloučeninami v České republice [15].

7.1. NAKLÁDÁNÍ A POUŽITÍ 

     Použití sloučenin fosforu je široké a zasahuje do mnoha průmyslových odvětví, mezi 

které  patří  zvláště  chemický  průmysl  (včetně  výroby  pracích  prášků,  barviv  a  léčiv), 

spalování odpadů s obsahem fosforu, strojírenství a úprava odpadních vod. Fosfor je také 

součástí fosforečných hnojiv, která jsou aplikována plošně. Významným zdrojem fosforu 

jsou živočišné odpady, které přechází do splaškových odpadních vod. 

      Podniky se  musí  řídit  podmínkami,  vycházející  ze  zákona  č.  350/  2011  Sb.,  o 

chemických látkách a chemických přípravcích. Působnost zákona č. 350/ 2011 Sb., Tento 

zákon se vztahuje na látky, látky obsažené ve směsi nebo předmětu a směsi. Na přípravky 

na  ochranu  rostlin,  pomocné  prostředky  na  ochranu  rostlin  a  biocidní  přípravky  se  z 
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povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze na klasifikace, balení a označování 

[29].

7.2. VÝZNAMNÉ ZDROJE FOSFORU A JEJICH VYUŽITÍ

 Chemický a farmaceutický průmysl sloučeniny fosforu jsou surovinou pro výrobu 

anorganických barviv, pigmentů, desinfekčních a pracích prostředků, hnojiv atd.

 Povrchové úpravy kovů

 Spalování odpadů

 Úprava vod

7.2.1. Chemický průmysl

      Sloučeniny  fosforu  jsou  surovinou  pro  výrobu  anorganických  barviv,  pigmentů 

desinfekčních a pracích prostředků, hnojiv (vícesložková hnojiva NP, NPK) atd. Při výrobě 

plastických  hmot  se  používají  fosfátová  změkčovadla  s  funkcí  retardérů  hoření  – 

trialkylfosfáty,  které  současně  zabraňují  stárnutí  a  křehnutí  polymeru,  zvyšují  odolnost 

polymerů proti vznícení a usnadňují barvení polymeru. Dále se elementární fosfor využívá 

ve výrobě škrtací hmoty. 

7.2.2. Strojírenská výroba

      Využití sloučenin fosforu ve strojírenství je především v oblasti povrchových úprav k 

tzv.  fosfátování.  Jedná se o způsob chemické úpravy povrchu kovů a jejich slitin,   při 

němž se vytvoří  na povrchu souvislá a dobře lnoucí vrstva nerozpustných fosforečnanů 

příslušného kovu. Tato vrstva má krystalickou stavbu, je nasáklivá a chemicky spojená se 

základním kovem. Nepoužívá se jako samostatná ochrana, ale jako základ pod nátěry a 

konzervační  povlaky.  Fosfátování  má  značně  široké  použití  v  technologii  tváření  za 

studena.  Lázně  pro  fosfátování  obsahují  jako  účinnou  součást  primární  fosforečnan 

zinečnatý a kyselinu fosforečnou. 

7.2.3. Zemědělství

      V zemědělství se aplikují fosforečná hnojiva, sloučeniny obsahující fosfor ve formě

asimilovatelné pro rostliny.
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7.3. INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍCH OBECNÍCH ČOV

      Slouží  k podpoře opatření  u komunálních   ČOV formou rozšíření  kapacity  nebo 

intenzifikace  čistírenského provozu na kapacitu  velikosti  10 000 až 50 000 EO (podle 

přiváděného znečištění na čistírnu) [15].

8. TECHNOLOGICKÉ  MOŽNOSTI  SNÍŽENÍ  ZNEČIŠTĚNÍ 
VOD ŽIVINAMI

8.1. Snižování znečištění povrchových vod

(Obrázek 9)  Vývoj jakosti povrchových vod[22]

Přestože se od roku 1989 výrazně zlepšila kvalita povrchových vod v ČR, jsme 

ještě daleko od stavu, který lze považovat za uspokojivý. Problematické jsou především 

toky s menší vodnatostí a vysokou kumulací zdrojů znečištění (Bílina, Mandava, dolní tok 

Odry,  Chomutovka,  Litavka)  nebo vodní  nádrže,  které  jsou  sužovány eutrofizací  nebo 

sedimenty s obsahem nebezpečných látek. Vývoj jakosti vodních toků můžeme hodnotit 

například na základě koncentrací sedmi vybraných ukazatelů znečištění (obr. 5). Organické 

znečištění  lze  vyjádřit  ukazateli  jako je  BSK5 a CHSKCr,  koncentraci  živin  nejčastěji 

reprezentují  N-NO3  –  a  celkový  fosfor.  Těžké  kovy  reprezentuje  kadmium  (Cd).  K 

dlouhodobě  nejhůře  klasifikovatelným látkám se  řadí  adsorbovatelné  organicky vázané 

halogeny  (AOX).  Mikrobiologické  ukazatele  reprezentují  termotolerantní  (fekální) 

koliformní bakterie (FKOLI). Zatímco u většiny ukazatelů se situace za posledních dvacet 
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let výrazně zlepšila, poměrně nepříznivě se vyvíjí znečištění AOX a FKOLI. Rozhodující 

vliv na jakost povrchových vod mají antropogenní vlivy [22].

8.1.  ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU 

       Požadavek na splnění průměrné roční koncentrace 1 mg/l Pcelk znamená:

•  musí  být  použito  chemické  srážení  nejvhodně-ji  v  kombinaci  s  biologickým 

odstraňováním fosforu

• ČOV musí mít dostatečně dimenzované kalové hospodářství (transportní trasy, kapacita

zahuštění a odvodnění kalu, kapacita vyhnívacích nádrží a pro zpracování  kalové vody 

atd.)

• dosazovací nádrže musí být velmi spolehlivě dimenzovány (což na většině ČOV v ČR 

není, a to i přes pokles průtoků v posledních letech)a musí mít vhodný tvar

• musí být instalován řídící systém dávkování srážedla

• v některých případech (v závislosti na charakteru přítoku) musí být

uveden do provozu další separační stupeň (filtrace, dodatečná separace)

• je vhodné instalovat srážení podle charakteru odpadních vod do několika profilů ČOV

Požadavek na splnění průměrné roční koncentrace 2 mg/l Pcelk znamená:

• musí  být provedena prakticky shodná opatření jako v případě 1mg/l  Pcelk,  pouze není 

nutný dodatečný separační stupeň

• v ideálních podmínkách lze tohoto limitu dosáhnout pouze biologickým odstraňováním 

fosforu

     Případ od případu bude soubor opatření  v  souvislosti  se  snahou dosáhnout  nízké 

odtokové koncentrace Pcelk různý. Rozhodně se nebude jednat pouze o instalaci zařízení pro 

skladování  a  dávkování  srážedla.  V současnosti  při  čištění  odpadních vod se srážením 

fosforu již převažuje používání koagulantů na bázi síranu železitého. Důvodem jsou nižší 

ceny než u chloridu železitého. Zkušenosti ze švédských ČOV ukazují, že v závislosti na 

složení městských odpadních vod je obvyklá dávka srážedla (koagulantu) 125 až 150 mg/l. 

V případě chemického srážení P je dávka srážedla vypočítávána v závislosti na množství 

sráženého fosforu a je obvykle nižší než uvedená dávka pro předsrážení [21].
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9. ZÁVĚR

         Příčin, které jsou hnací silou eutrofizace je mnoho a její mechanismy jsou velmi 

složité.  Dostupnost  dnešních počítačových technologii  umožňuje  lépe  pochopit  význam 

jednotlivých faktorů a předpovídat účinek různých nápravných a preventivních opatření. 

Nejlepší  způsob,  jak  zabránit  eutrofizaci,  je  narušit  mechanismy,  které  může  člověk 

kontrolovat např. redukovat přísun výživných látek do vodních těles, snížit vliv znečištěné 

odpadní vody z průmyslu nebo komunální splaškové vody. Ve zvlášť citlivých oblastech 

může místní samospráva a průmysl omezit obsah živin ve vodách na výstupu z čistíren 

odpadních vod použitím specifických postupů denitrifikace a odstraňování fosforu.

   Rozptýlené antropogenní zdroje živin je možné potlačovat s využitím různých technik 

ochrany půdy a omezením spotřeby hnojiv. Vody bohaté na živiny je dobré opakovaně 

využívat nebo recyklovat v zemědělství. Tím způsobem se lze vyhnout jejich vypouštění 

do recipientu a využívání živin lokální florou a faunou.
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