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ANOTACE PRÁCE 

Tato bakalářská práce pojednává o monitoringu účinnosti čištění malé domovní 

aktivační čistírny odpadních vod. Byly zde také podrobněji rozebrány hlavní technologie 

čištění, které se nejčastěji vyuţívají k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Dále 

práce obsahuje typy a princip čištění MDČOV s aktivací v ČR, které byly rozděleny podle 

jednotlivých krajů. K monitoringu slouţil dotazník, který byl dodán vlastníkům monitorované 

MDČOV, na jehoţ základě bylo provedeno zhodnocení funkčnosti MDČOV.  Aby bylo vidět, 

zda monitorovaná čistírna účinně čistí odpadní vodu, byl prováděn odběr vzorků v MDČOV a 

na její výpusti v období březen 2015 aţ únor 2016 pravidelně kaţdý měsíc. Dále bylo 

zhodnoceno případné znečištění bezejmenného vodního toku malou domovní čistírnou 

odpadních vod. Na závěr byly výsledné hodnoty hydrochemických ukazatelů ve vodním toku 

porovnány s platnou legislativou. 

Klíčová slova: malá domovní čistírna odpadních vod, aktivace, technologie čištění, 

hydrochemické ukazatelé. 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with  the cleaning efficiency monitoring of  small domestic 

activation wastewater treatment. There were  discussed the main purification technologies as 

well, that are most commonly used for treating wastewater from small pollution sources. The 

work includes the types and principle of acivating cleaning waste water treatment plant in the 

Czech Republic, divided by regions. The  questionnaire  given to the owners SDWTP was 

used for monitoring. The evaluation of efficiency of  SDWTP was implemented on the basis 

of this questionnaire. In order to see whether the monitored wastewater treatmend cleans the 

waste water effectively, the samples were taken  in SDWTP and its outlet in the period March 

2015 to February 2016 on a monthly basis. The possible pollution of the unnamed 

watercourse because of the small domestic sewage water was evaluated as well. At the end 

the final values of hydrochemical indicators in the river were compared with the current 

legislation. 

Keywords: small domestic wastewater treatment plant, activation, purification 

technology, hydrochemical indicators. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Téma, jak nezatěţovat sloţky ţivotního prostředí, je v dnešní době čím dál tím více 

rozebíráno. Řeší se především základní sloţky a to ochrana ovzduší, vody, půdy, přírody a 

biodiverzity. Voda tvoří největší část ţivotního prostředí a je nepostradatelná k existenci 

ţivota na Zemi. Proto je velmi nutné o vodu dbát a neznehodnocovat ji. Nejčastěji bývá 

voda znečišťována, vlivem vypouštění odpadních vod do toku, důsledkem lidské činnosti. 

Proto se stále více řeší otázka, jak správně odpadní vodu likvidovat.  

Největší problém likvidace odpadních vod nastává u nejmenších zdrojů znečištění 

(např. domácností, chat a penzionů), bez přístupu napojení na veřejnou kanalizaci. 

V takových případech je moţno si pořídit septik, jímku či MDČOV.  

MDČOV se uvádí jako nejmodernější způsob k likvidaci odpadních vod. Betonové 

jímky či septiky jsou zcela nahrazovány MDČOV. Jakmile si chceme pořídit MDČOV, 

musí být brán zřetel na to, pro kolik ekvivalentních obyvatel bude MDČOV pravidelně 

vyuţívána a kam se vyčištěná odpadní voda bude vypouštět. Zda do povrchové vody 

(pokud je v blízkosti nemovitosti vodní tok) nebo do vod podzemních (do vsaku) [1].  

V České republice se vyrábí několik typů malých domovních čistíren odpadních vod, 

od různých výrobců a jejich počet stále roste. Mezi nejpouţívanější technologii 

biologického čištění patří zejména pro svou jednoduchost, aktivace. Aktivace je také 

udávána jako jedna z nejlepších dostupných technologií, co se týče likvidování odpadních 

vod [2].  

Hlavním cílem této práce byl monitoring účinnosti MDČOV s technologii aktivace s 

nízko-zatíţeným kalem. A také bylo potřeba zhodnotit, zdali bodový zdroj (MDČOV) 

mohl ovlivnit tok, do kterého ústí. Aby mohlo dojít ke zhodnocení, byl proveden v průběhu 

jednoho roku pravidelný měsíční odběr vzorků v MDČOV, na výpusti a ve vodním 

recipientu s následnou analýzou hydrochemických ukazatelů vody.  

Dílčím cílem práce bylo vyhledat typy MDČOV s aktivací, které se vyrábí v ČR a 

uvést jejich princip čištění u nejčastějších technologií čištění.  
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2 LITERÁRNÍ PŘELED PROBLEMATIKY 

2.1  Malé domovní čistírny odpadních vod 

Domovní čistírna odpadních vod slouţí především, jak uţ z názvu vyplývá, k čištění 

splaškových odpadních vod z menších individuálních zdrojů znečištění, hlavně 

z rodinných domů, rekreačních objektů (chat, penzionů, hotelů) apod. Dokonale jsou 

nahrazovány septiky. Výstavba MDČOV se provádí hlavně v místech, kde není moţnost 

napojit dům nebo chatu na veřejnou kanalizační síť, nebo kde jsou docela vysoké náklady 

na vybudování kanalizační přípojky. Odpadní voda je čištěna MDČOV především 

z hygienických zařízení (WC, koupelen), automatických praček, kuchyní, automatických 

myček, pouţívaných k mytí nádobí [3].  

V České republice se vyrábí několik typů domovních čistíren odpadních vod, od 

různých výrobců a jejich počet stále roste [2]. 

MDČOV jsou děleny z hlediska konstrukce, velikosti, způsobů řízení (řídících 

jednotek) a čistírenských procesů. Z hlediska konstrukce firmy vyrábí čistírny nadzemní, 

podzemní, plastové, betonové či nerezové. Dále firmy nabízejí mnoho typů čistíren 

různých velikostí, velikost se volí podle počtu ekvivalentních obyvatel, tj. počet 

připojených osob na danou čistírnu. Jedním ekvivalentním obyvatelem (značeným EO), 

pro rodinné domy se rozumí, jedna ţijící osoba v domácnosti. Obecně je udáváno, ţe 1 EO 

vyprodukuje 150 litrů odpadní vody za den, 1 EO tak vykazuje, biologické znečištění -> 

BSK5 60g/os/den [4].  

Mezi způsoby čištění OV patří čištění mechanické, chemické a biologické. Některé 

způsoby čištění mohou na sebe navazovat, protoţe by nevyčistily odpadní vodu 

samostatně. Nejčastěji na sebe navazuje mechanicko – biologické čištění. Mechanicko – 

biologické čištění, patří mezi nejčastější způsob čištění vyuţívaný u MDČOV. Proto jsem 

se na tuto metodu zaměřila podrobněji a také hlavně na čištění biologické, které je 

vyuţíváno k čištění odpadní vody téměř všechny MDČOV. Při mechanickém čištění se 

MDČOV zbaví všemoţných hrubých a jemných nečistot za pomocí česel, a sedimentace, 

poté nastává čištění biologické, které čistí odpadní vodu za pomocí mikroorganismů 
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s přístupem kyslíku nebo bez přítomnosti kyslíku. Víc o způsobu biologického čištění 

v kapitole 2.2 [4]. 

Co se týče ceny MDČOV, tak ty s postupem roku stále klesají. Cena se pohybuje 

okolo 33 000 – 70 000 Kč, pro rodinné domy, ve kterých ţije 2 – 15 obyvatel [3]. 

Většina malých čistíren OV v této době, splňuje normy, které odpovídají velkým 

čistírnám, je to důsledek toho, ţe se technologie stále zlepšují [3]. 

2.1.1 Volba  MDČOV 

Při výběru MDČOV je zapotřebí dbát na tři nejzákladnější kritéria. Mezi ně patří 

počet napojených ekvivalentních obyvatel, způsob kam vypouštět vyčištěné vody a forma 

úředního schválení [5].  

K počtu osob napojených na čistírnu patří pouze ty osoby, které jsou napojeny trvale, 

nepočítají se osoby, které přichází na návštěvu, jelikoţ musí mít mikroorganismy 

nacházející se v čistírně po celou dobu dostatek ţivin, aby správně fungoval celý proces 

čištění. Proto si běţná rodina většinou pořizuje MDČOV pro 2-5 osob, které zvládají 

přetíţení [5]. 

Vypouštění OV 

Co se týče vypouštění OV, kaţdá certifikovaná MDČOV má předurčeno kam bude 

OV vypouštět. Buď do vod povrchových (potoků, řek, rybníků), do vod podzemních 

(vsakování do půdy, tedy vsakovací studny, rýhy, jámy) nebo se odvádějí do veřejné 

kanalizace, která není zakončena obecní čistírnou. Certifikace je provedena na třech 

hlavních ukazatelích kvality vody a to BSK5, CHSKCr a NL, tyto hodnoty jsou udávány 

v mg.l
-1

 [5]. 

Legislativa pro certifikované MDČOV 

Legislativa, která ošetřuje certifikaci MDČOV se rozděluje dle toho, kam se odpadní 

voda vypouští. Pokud daná certifikovaná čistírna vypouští odpadní vodu, do vod 

podzemních, musí se řídit dle NV č. 57/2016 Sb., které udává poţadovanou minimální 

procentuální účinnost čištění (viz. Tabulka 1) [6]. 
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Tabulka 1; Minimální účinnost čištění (CE) MDČOV pro vypouštění OV do podzemních vod [NV č. 

57/2016 Sb.] 

 
BSK5 CHSKCr Pcelk [%] Ncelk [%] 

MDČOV 95 90 40 50 

Aby se vyčištěná voda z (CE) MDČOV mohla vypouštět do zmíněných povrchových 

vod nebo jednotné kanalizace, musíme se řídit podle NV č. 401/2015 Sb. Pro vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových musí čistírna splňovat minimální účinnost čištění 

vybraných ukazatelů podle Tabulka 2 [7]. 

Tabulka 2; Minimální účinnost čištění (CE) MDČOV pro vypouštění OV do povrchových vod [NV 

č. 401/2015 Sb.] 

 

Povinnosti při realizaci MDČOV 

Zapotřebí je projektová dokumentace MDČOV a tou se řídí stavební úřad, který 

vydává územní souhlas nebo rozhodnutí k povolení MDČOV [20]. 

Varianty povolení na vodoprávním úřadě: 

a) Ţádost o stavebním povolení a povolením s nakládáním s vodami.  

Toto stavební povolení se udává na dobu určitou, většinou na 10 let u 

necertifikovaných MDČOV). 

Ukládá povinnost dodávat ke kontrole 2 zkušební vzorky odpadní vody za 1 

rok.  

b) Ohlášení vodního díla u certifikovaných domovních čistíren značených (CE) 

Ukládá povinnost kontroly MDČOV technickým komisařem 1 za 2 roky 

s vypracovanou revizí. Nevyţaduje dokládání vzorků odpadní vody. Ohlášení 

se vydává na neomezenou dobu [8].  

 

 

Třída MDČOV BSK5 [%] CHSKCr [%] Pcelk [%] N-NH4
+
 [%] Ncelk [%] 

І 80 70 - - - 

ІІ 85 75 - 75 - 

ІІІ 85 75 80 80 50 
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Další důleţité faktory, vhodné pro výběr čistírny:  

 pořizovací cena a s ní spojené povozní náklady (spotřeba elektrické energie, 

odvoz přebytečného kalu při biologickém procesu) 

 certifikace (CE) 

 velmi nízká časová náročnost obsluhy 

 kvalita (materiál čistírny) 

 snadnost provedení, čím snadnější provedení, tím jednodušší opravy 

případných poruch 

 osvědčena známá prodejní firma [8]; [9]. 

2.2 Hlavní technologie čištění MDČOV  

Způsoby a kvalita čištění se řídí podle daného typu MDČOV. Liší se 

z technologického hlediska i uţitné hodnoty. V podstatě kaţdá technologie má své výhody 

a nevýhody. Biologický proces patří mezi nejpouţívanější procesy čištění, uskutečňuje se 

v biologické části (prostoru), kde dochází k rozkladu organických látek vlivem působení 

organismů a jejich enzymů. Čím větší mnoţství mikroorganismů připadá na redukci 

jednotky znečištění, tím účinněji bývá voda čištěna. Čistící procesy jsou ve vodě rozdílné, 

díky kyslíkovému reţimu se dělí na aerobní (v přítomnosti kyslíku) a anaerobní (v 

nepřítomnosti kyslíku). Rozděluje se také dle toho, kde se mikroorganismy nacházejí, buď 

ve vznosu, nebo přisedlé na daném nosiči, jedná se poté o aktivační proces (zvaný 

aktivace) nebo biofilmové procesy (biofiltry, biodisky, nosiče biomasy). Některé MDČOV 

pracují v kombinaci obou procesů. Vyrábí se i MDČOV s vyšší úrovní čištění, které se 

pouţívají v lokalitách, kde je potřeba vyšší stupeň čištění nebo tam, kde se voda recykluje 

[4]; [10]. 

Rychlost a rozklad procesu závisí především na: 

 podílu kyslíku ve vodě 

 teplotě 

 pH vody 

 přítomnosti toxických látek ve vodě 

 typu čištění 
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 metodě čištění [11]. 

2.2.1 Anaerobní MDČOV 

Tento typ technologického čištění OV je doporučen zejména tam, kde objekty 

nebývají trvale obývány např.: malé rekreační objekty, objekty s víkendovým provozem. 

Nebo lze také tento anaerobní proces pouţít před vegetační čistírny odpadních vod, jako 

předčištění. Anaerobní typ se řadí mezi nejstarší způsob čištění. Probíhá samovolně 

v přírodě a aplikuje se v dnešní době, při velkých organických znečištění a pro stabilizaci 

kalu [9]; [12]. 

Při tomto procesu čištění OV probíhá mikrobiální rozklad organického znečištění bez 

přístupu kyslíku. Probíhá tak zesílení přírodních dějů, které obvykle probíhají na dně jezera 

či rybníku samovolně. V odpadní vodě dochází k  postupnému sniţování obsahu 

organických látek, vlivem mikrobiologického osídlení, které vzrůstá na ploše biofiltru. 

Účinnost čištění se udává okolo 70 %. Aby se dosáhlo účinnosti čištění okolo 85 %, je 

zapotřebí anaerobní proces čištění zkombinovat s dalším stupněm čištění, doporučuje se 

zemním nebo pískovým filtrem [12]; [13]. 

Anaerobní MDČOV jsou tvořeny kompaktní nádrţí, která je dělena na usazovací 

část, anaerobní reaktor s biofiltrem a dosazovací prostor. Mikroorganismy, které jsou 

součástí anaerobního procesu, se nacházejí v reaktorech, přisedlé na bionosiči nebo 

v suspenzi. Látky, které jsou suspendované inertní vůči biologickému rozkladu, bývají 

nosičem bakterií v těchto podmínkách. Bakterie jsou obsaţeny v čistírenském kalu a také 

v některých typech odpadních vod. Dalším východiskem je přivedení nosičů s očkovacím 

kalem, při kterém musíme brát v úvahu, moţné vyplavení ze systému a provést tak, určité 

opatření proti jejich vyplavení (provádí se vhodná recirkulace). Mezi zvláštní typ 

anaerobní kultivace se řadí agregace kalu. V anaerobních podmínkách vzniká bakteriální 

agregát, který je drţen pohromadě přírodními polymery a elektrostatickými silami. 

Většinou vzniká při vysokých koncentrací biomasy se schopností sedimentace. Homogenní 

granule mají většinou velikost pohybující se od 1 po 7 mm. Aktivita biomasy, mnoţství 

biomasy, sloţení odpadní vody a také důkladné opatření styku odpadní vody a biomasy, 

ovlivňuje výkonnost reaktorů. Anaerobní reaktory jsou většinou provozovány při teplotě 
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okolo 37 °C. Jako konečný produkt anaerobních procesů je mimo jiné bioplyn. Následně 

lze bioplyn vyuţít ke spalování nebo vytápění reaktorů a provozních budov [9]. 

Výhody:  

 nízká potřebná energie (jelikoţ není nutno nádrţ provzdušňovat) 

 nízká produkce kalu (není nutná stabilizace kalu) 

 schopnost čistit i bez napojení na zdroj energie [9]. 

Nevýhody: 

 je zapotřebí větší objem (menší reakční schopnost) 

 schopnost dosaţení nízkých odtokových parametrů 

 nízká schopnost odstranit nutrienty 

 citlivost systému na teplotu [9]. 

Doporučením je pouţití ještě s dalším stupněm např.: zemním filtrem v případě 

malých, nepravidelně uţívaných zdrojů anebo s aerobním dočištěním [4]. 

2.2.2 Aerobní MDČOV 

Čistící proces probíhá v aerobních biologických nádrţi. Při tomto procesu čištění 

dochází  v aerobních podmínkách k vyuţití aerobních bakterií (mikroorganismů), které ve 

svém metabolismu odbourávají organické znečištění vody za přítomnosti kyslíku. Aerobní 

domovní čistírny ve své konstrukci obsahují biofiltry nebo biodisky a pouţívají se 

především tam, kde jsou domácnosti trvale obydleny [4]. 

Procesy se dělí na:  

 biodiskové ČOV 

 biofiltry 

 aktivaci 

 kombinace aktivačních procesů a nárostových kultur [4]. 
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a) Biodisky u ČOV 

Základem je zde rotor, který je tvořený disky osazenými na ose.  Rotor se v čištěné 

odpadní vodě částečně otáčí a noří. U tohoto procesu se vyuţívají mikroorganismy, které 

jsou přisedlé na biodiscích (bionosičích), kterými se čištění převáţně provádí. Jakmile se 

rotor otáčí, dochází k střídavému kontaktu se znečištěnou odpadní vodou a vzduchem. Při 

tomto procesu je bakteriím zajištěn dostatečný přísun vzduchu. Ve vznosu se nachází malý 

obsah vloček, jelikoţ je kyslík do vody vnášen minimálně. Biodiskové čistírny odpadních 

vod se pouţívají zejména tam, kde je voda velmi málo znečištěná, např.: při hodnotách do 

100 mg/l. Některé čistírny mohou mít dokonce hodnoty na odtoku i pod 10 mg/l a i tak 

zcela funkční. Pouţívají se pro odpadní vod, které mají nízký podíl znečištění – BSK5 pod 

150 mg/l. Jiné technologie např. aktivace by v těchto případech nepracovaly vůbec, nebo 

s problémy. V dnešní době je tento technologický proces nahrazován v kombinací aktivace 

a nárostových kultur, nebo také samotnou aktivací [4]. 

Čistírna je tvořena nádrţí, která je rozdělena na tři části a to usazovací, biozónu 

s disky a poslední částí dosazovací. Velmi vhodná technologie pro domovní čistírny 

odpadních vod [4]. 

Výhody: 

 schopnost zvládnutí nepravidelných nátoků  

 stabilita provozu a snadná obsluha 

 nízké pořizovací náklady [3]; [13] 

Nevýhody: 

 vyšší spotřeba energie neţ při porovnání s aktivačním procesem [3]; [13] 

b) Biofiltry 

Princip čištění u ČOV s biofiltry, je zaloţen na činnosti mikroorganismů, které jsou 

přisedlé na pevném bionosiči, na němţ je skrápěcím zařízením rozstřikována odpadní 

voda. Konstrukce ČOV s biologickým filtrem je tvořena nádrţí s roštovým dnem a náplní. 

Pro biologický proces je do tělesa biofiltru vnášen dostačující obsah vzduchu, který je zde 

vnášen pomocí přirozeného proudění tzv. roštovým dnem. Čistírna s biofiltry je sloţena 
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z mechanického předčištění – usazovací nádrţe, biofiltru a dosazovací nádrţe. Po delší 

době se na povrchu náplně biofiltru zhotovuje směsná kultura mikroorganismů. Směsná 

kultura mikroorganismů, následně rozkládá v dané odpadní vodě, nacházející se organické 

látky. Přiměřeně nadimenzovaný biofiltr dosahuje hodnot účinnosti BSK5 80 – 90 %. 

Rozpustnost kyslíku ovlivňují teplotní podmínky, na kterých je velmi závislá rychlost 

odbourávání tzv. účinnost procesů. Tato technologie biofiltrů je v dnešní době, jiţ málo 

vyuţívána [13]. 

Vyuţívá k čištění nárostových kultur. Řadí se mezi spolehlivý způsob čištění a lze ho 

umístit do betonových kruhových nádrţí a produkce kalu je podstatně nízká [9]. 

Výhody:  

 nenáročnost na obsluhu 

 spolehlivost [9]. 

Nevýhody: 

 ne příliš dobré čištění oproti jiným, aerobních způsobům čištění (hlavně 

amoniaku) 

 jakmile usazovací nádrţ začne špatně fungovat, hrozí zanesení filtru 

 při nízkých teplotách můţe technologie namrzat 

 na malých nádrţích dochází k náročnému rovnoměrnému rozdělování vody 

na biofiltr [9]. 

c) Aktivace 

Patří mezi nejpouţívanější technologii biologického čištění, zejména svou 

jednoduchostí a poměrně nízkou kupní cenou (33 000 – 70 000). Systém aktivace je také 

udáván jako jedna z nejlepších dostupných technologií, co se týče likvidování odpadních 

vod. Výhodou při tomto procesu čištění je také vysoký čistící efekt, účinnost čištění se 

pohybuje od 90 – 95 %. U všech krajů dominují právě aktivační MDČOV (jak plyne z 

Tabulka 3 aţ Tabulka 14), které vycházejí z hlavního principu aktivace, proto je tato 

metoda rozebrána podrobněji [9]. 
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 Firmy nabízející MDČOV s aktivací v ČR 

Tabulka 3; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Moravskoslezského kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

SINEKO Engineering 

s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace a 

hrubobublinná aerace) 

Typ: BC – Bio Cleaner 

EKONA, spol. s.r.o. – 

Dolní Lhota 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: D, D – VS 

Metal – Management, 

spol. s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

SC - Stainless Cleaner 

GONAP spol. s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: Pb 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (s aerobní stabilizací kalu) 

Typ: Pa 

T. Janušík – Výroba 

plastových nádrţí – 

Ostrava 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (s aerobní stabilizací kalu) 

Typ: AT 

Sabtikas s.r.o. – ČOV 
Klasická aktivace za aerobních podmínek  

Typ: TOPAS 

REC. Ing., spol. s.r.o. 
Klasická aktivace za aerobních podmínek  

SC - Stainless Cleaner 

ENVEKO – R. Holuša 
Aktivace s aerobní stabilizací kalu 

Typ: D 
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Tabulka 4; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Plzeňského kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

Miloslav Kvídera 
Aktivace s pneumatickou aerací 

Typ: SC  Stainless Cleaner 

Eko-natur, s.r.o. 
Klasická aktivace za aerobních podmínek 

Typ: EN 

 

Tabulka 5; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Libereckého kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

EKONA, s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: D, D-VS 

HYDROCLAR, s.r.o. 
Technologie SBR - aktivace v aerobních podmínkách 

Typ: SBR 

Aquaform, s.r.o. 
Technologie SBR - aktivace v aerobních podmínkách 

Typ: AF-A, AF-B, AF-K 

 

Tabulka 6; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV v Praze [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

H – EKO spol. s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná a 

hrubobublinná aerace) 

Typ: BC – Bio Cleaner 

BIOREAL, spol. s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná a hrubobublinná 

aerace) 

Typ: DČ – standard, standard čs, plus, speciál, extra 

ENVI-PUR, s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná a 

hrubobublinná aerace) 

Typ: BC – Bio Cleaner, BC - MBR 

 

Tabulka 7; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, ve Vysočině [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

Tomáš Špaček 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

EKOPLAST TELČ s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: BIOFLOW 

H – EKO spol. s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná a 

hrubobublinná aerace) 

Typ: BC – MBR 

EKORY Jihlava, spol. 

s.r.o. 

Klasická aktivace za aerobních podmínek 

Typ: TOPAS 
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Tabulka 8; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Pardubického kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

ABPLAST, s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s aerobní stabilizací kalu 

(jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

BERKR Servis Jaroslav 

Bednář 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s aerobní stabilizací kalu 

(jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

Ing. Zdeněk Sekerka 

ADOS 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s aerobní stabilizací kalu 

(jemnobublinná aerace) 

Typ: DC 

EKO Pardubice, s.r.o. 

Kombinace aktivačního procesu a nárostových kultur 

(Anaerobní filtr se systémem recirkulace kalu) 

Typ. EK-S 

Vodní zdroje 

EKOMONITOR, spol. 

s.r.o. 

Klasická aktivace s jemnobublinnou aerací 

Typ: VZE 

SIKOROVA. CZ 
Klasická aktivace s jemnobublinnou aerací 

Typ: EČ – SBR 

Vladimír Krátký 
Dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu 

Typ: Blanka, Jarmila, Monika 

 

Tabulka 9; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Ústeckého kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

H-PLAST – Petr Hausner 
Klasická aktivace s jemnobublinnou aerací 

Typ: AC – Activ Clear 

Ekomont 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s cyklickým provozem 

Typ: D – B 

EKONA, spol. s.r.o. 

Děčín 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná 

aerace) 

Typ: D, D-VS 

HYDROCLAR, s.r.o. 
Technologie SBR - aktivace v aerobních podmínkách 

Typ: SBR 
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Tabulka 10; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Zlínského kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

EBAMA, s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

GEDIP INFO, s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţový kalem (s úplnou stabilizací kalu) 

Typ: Euro 

SANEKO spol. S.r.o. 

Nízko-zátěţová aktivace, dvoustupňová s jemnobublinnou aerací 

a s částečnou stabilizací kalu 

Typ: EKOL, BIO, DČB 

 

Tabulka 11; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Králohradeckého kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

AQUA – CONTACT, 

s.r.o. 

Klasická aktivace s jemnobublinnou aerací 

Typ: AC, 

Jímky Hradec 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s cyklickým provozem 

Typ: D-B 

TEROVA, s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s cyklickým provozem 

Typ: D 

EKONA, s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: D 

VODA CZ, s.r.o. 
Klasická aktivace za aerobních podmínek 

Typ: Cleany home 

REC. ing spol. s.r.o. 
Klasická aktivace za aerobních podmínek 

Typ: SC – Stainless Cleaner 

 

Tabulka 12; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, v Jihomoravském kraji [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

Aquatech USBF 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

T. Janušík Výroba 

plastových nádrţí 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

H – EKO spol. s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná a 

hrubobublinná aerace) 

Typ: BC – Bio Cleaner 

TOXA GROUP, 

spol. s.r.o. 

3 stupňový reaktor SBR - aktivace s cirkulací aktiv. směsi 

Typ: BIOTAL 

ASIO, spol. s.r.o. 
Aktivace s jemnobublinnou aerací a aerací stabilizovaného kalu 

Typ: AS-VARIOcomp: K, K ULTRA, P, ULTRA P 

ENVI-PUR, s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná a hrubobublinná 

aerace) 

Typ: BC – Bio Cleaner, BC – MBR 

SEPARA, spol. 

s.r.o. 

Klasická aktivace s jemnobublinnou aerací 

Typ: DČB – K 
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Tabulka 13; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, ve Středočeském kraji [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

ASIO, spol. 

s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem s aerobní stabilizací kalu 

(jemnobublinná aerace) 

Typ: AS-VARIOcomp: K, K ULTRA, P, ULTRA P 

EBAMA, s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

EKONA, spol. 

s.r.o. – Mladá 

Boleslav 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: D, D-VS 

T. Janušík – 

Výroba 

plastových 

nádrţí – Mrač 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

BIOWA  s.r.o. 
Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (jemnobublinná aerace) 

Typ: AT 

EKOCIS, spol. 

s.r.o. 

Kombinace aktivačního procesu a nárostových kultur (Anaerobní 

filtr se systémem recirkulace kalu) 

Typ: EK-S4 

REALPLAST, 

spol. s.r.o. 

Kombinace aktivačního procesu a nárostových kultur (Anaerobní 

filtr se systémem recirkulace kalu) 

Typ: R 

TopolWater, 

s.r.o. 

Klasická aktivace za aerobních podmínek 

Typ: TOPAS S, TOPAS R 

 

Tabulka 14; Přehled firem s technologiemi čištění MDČOV, Olomouckého kraje [14] 

PRODEJCE Technologie čištění 

Plast Trade CZ, 

s.r.o. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (s aerobní stabilizací kalu a 

jemnobublinnou aerací) 

Typ: BD – EKO 

BIOTAL CZ, s.r.o. 
3 stupňový reaktor SBR - aktivace s cirkulací aktiv. směsi 

Typ: BIOTAL 

Paluh – Hastík, 

s.r.o. 

Anoxický stupeň a zemní biofiltry (s anaerobní stabilizací kalu) 

Typ: DČ (s plastovým filtrem nebo zemním filtrem) 

FORTEX-AGS, 

a.s. 

Aktivace s nízko-zátěţovým kalem (s aerobní stabilizací kalu a 

jemnobublinnou aerací) 

AČB E 

Technologie SBR – aktivace v aerobních podmínkách 

AČB SBR 
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Proces aktivace je zcela zaloţen na mikroorganismech, které se vznáší ve vznosu, ve 

formě vloček v čištěné odpadní vodě, vlivem provzdušňovacího zařízení. Součástí 

aktivovaného kalu je shluk vláknitých, vločkotvorných a volných mikroorganismů 

v odpadní vodě, slouţící při této technologii k rozkladu přítomných nečistot nacházejících 

se v odpadní vodě, tzv. biologické čištění [9]. 

Mezi jednobuněčné mikroorganismy se řadí (houby, plísně, prvoci, kvasinky, 

nitrifikační bakterie, které se hlavně podílejí na odstraňování nutrientů v procesech 

nitrifikace a denitrifikace), dále se zde mohou nacházet i z vody adsorbované 

suspendované a koloidní látky. Z vyšších mnohobuněčných mikroorganismů mohou být 

přítomny různá protozoa, hlístice a viřníci. Mezi nejlepší vlastnost přirozené směsné 

kultury patří dobrá flokulace a sedimentace vloček kalu. Oxidačními procesy vlivem 

aerobních organismů za přístupu vzduchu dochází k rozkladu organických látek 

obsaţených v odpadní vodě na oxid uhličitý a vodu. K syntéze buněčné hmoty se následně 

pouţívá rozloţený organický substrát, (který můţe slouţit také k růstu nových buněk), a 

zároveň dochází k částečnému odbourávání dusíku začleněním do biomasy. To má vliv na 

nárůst aktivovaného kalu tzv. přebytečný kal. Při odstraňování dusíku v aktivaci se 

uplatňuje proces nitrifikace a denitrifikace, který je součástí čištění komunálních 

odpadních vod [9]; [16]. 

Při procesu nitrifikace dochází k biochemické oxidaci amoniakálního dusíku na 

dusitanový dusík, který se poté oxiduje na dusičnanový dusík. Oxidace amoniakálního 

dusíku probíhá vlivem bakterií Nitrosomonas a Nitrosococcus, které jsou velice citlivé, 

protoţe vyţadují poměrně stálou teplotu nad 12 °C [14]. 

2 NH3 + 3 O2 = 2 NO2
-
 + 2 H

+ 
+ 2 H2O 

2 NO2
- 
+ O2 = 2NO3

-
 

Dusičnany, které vznikly, byly oxidovány pomocí mikroorganismů Nitrocystis, 

Nitrospina a Nitrobacker. 

NH3 + 2 O2 = NO3
-
 + H

+
 + H2O 

Nitrifikace je ovlivňována mnoha faktory, mezi které se řadí koncentrace kyslíku, 

pH, teplota, sloţení odpadní vody a zatíţením kalu. Ideální teplota pro nitrifikační 
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mikroorganismy se udává kolem 29 °C. Na proces nitrifikace navazuje následně 

denitrifikace, která je zaloţena na biochemické redukci dusičnanů na N2, popřípadě N2O a 

anoxickém prostředí díky bakterií Pseudomonas. Čištění by bez denitrifikace nebylo příliš 

účinné, jelikoţ by sloučeniny dusíku stále přetrvaly ve vodě, pouze v jiné formě. Bakterie 

rodu Pseudomonas také umoţňují rozkládat fosfor v odpadní vodě [16]; [17]. 

Aktivační systém tvoři tzv. reaktor (aerobní aktivační nádrţ), v kterém se tvoří 

aktivovaný kal. Blokové schéma klasické aktivace obsahuje biologickou a separační 

jednotku, kde biologickou částí je aktivační nádrţ a separační jednotkou dosazovací nádrţ 

(viz. Obrázek 1). Do aktivační nádrţe pomalu přitéká surová nebo odsazená odpadní voda 

a ta je následně směšována s recirkulovaným kalem [15]. 

Směs kalu a odpadní vody je usilovně provzdušňována tlakovým vzduchem nebo 

mechanickými aerátory [15]; [16].  

V biologickém reaktoru vlivem recirkulace, dochází k vyšším hodnotám biomasy. 

Následně nastává proces sedimentace, při které se odděluje odpadní voda a aktivovaný kal 

v dosazovací nádrţi, do které směs odtekla z aktivované nádrţe. Sedimentací zahuštěný 

aktivovaný kal se recirkuluje zpět na počátek aktivační nádrţe. Z biologické čistírny 

následně odtéká vyčištěná odpadní voda do recipientu nebo na další stupeň čištění. 

Nadbytečný aktivovaný kal, je ze systému periodicky odstraňován, vzniká při odstraňování 

rozpuštěných a nerozpuštěných organických látek, při které vzniká nová biomasa právě ve 

zmíněné formě přebytečného aktivovaného kalu [15]; [18]. 

 

Obrázek 1; Blokové schéma klasické aktivace [15] 
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Podle poměru hmotnosti sušiny kalu a hmotnosti přiváděného znečištění, závisí 

účinnost aktivačního procesu. „Čím je více kalu na jednotku přiváděného znečištění, tím 

lepší účinky čištění lze očekávat a to v určitém rozpětí.‘‘ 

 Výhody:  

 nízká pořizovací cena 

 malá energetická náročnost 

 vysoká účinnost [4]. 

 Nevýhody: 

 citlivost na náhlé zatíţení 

 nestabilita tj. náchylnost k rozpadu vloček  

 zapotřebí kvalifikované obsluhy, jelikoţ by mohly vzniknout problémy 

vycházející z instalace na lokalitě s např. nízkou produkcí znečištění, také 

z pouţívání dezinfekčních prostředků hlavně u ČOV bez egalizačních 

prostorů [4]. 

Faktory ovlivňující čistící účinek aktivace 

 hodnota pH, pro většinu bakterií se optimální hodnoty pH pohybují od 6 – 7,5 

 doba zdrţení 

 velikost koncentrace a kvalita aktivovaného kalu 

 koncentrace organického znečištění 

 teplota 

 nutrienty: Odpadní voda vykazuje určitou nutriční nevyváţenost, která 

ovlivňuje účinnost čištění. Jedná se o nedostatek makrobiogenních prvků 

dusíku a fosforu. Mnoţství dusíku a fosforu, potřebné pro správnost funkce, 

je udáváno zhruba následujícími vztahy: BSK5:N:P = 100:5:1. Z toho plyne, 

ţe k odstranění 100 mg BSK5 biologickou cestou je zapotřebí 5 mg dusíku a 

1 mg fosforu [9]; [19]. 

 



Nikola Cielecká: Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod 

typu aktivace 

 

   

2016                                                                                                                             18 

 

2.2.3  Hlavní typy čištění MDČOV v ČR zaloţeny na aktivačním procesu 

2.2.3.1 Aktivace s nízko-zatíţeným kalem 

Patří mezi nejčastěji vyuţívaný proces u MDČOV. U tohoto procesu dochází 

k aerobní stabilizaci, která je důsledkem nízkého zatíţení biomasy, čímţ se razantně 

zmenšuje mnoţství přebytečného kalu (s vysokým stářím kalu). U takového procesu se na 

hladině aktivační i dosazovací nádrţe, objevuje tmavá, hustá, viskózní pěna. To je příčinou 

velmi nízkého odkalování u tohoto procesu. Jestliţe aktivovaný kal vykazuje špatné 

sedimentační vlastnosti, měl by se provést mikroskopický rozbor, jelikoţ můţe způsobit 

bytnění, způsobené vláknitými mikroorganismy. Sedimentace se v aktiv. nádrţích 

zhoršuje, vlivem nedokonalého předčištění a primárního čištění. Při nedostačujícím 

míchání můţe také dojít k hromadění kalu, který je nutno sledovat tyčí k měření hladiny 

kalu. V Tabulka 15 jsou uvedeny typické charakteristické hodnoty, nízko-zatíţeného 

procesu [15]. 

 Biocenózu zde tvoří volné bakterie v malém mnoţství (z čehoţ plyne nízký počet 

prvoků a bakteriemi se ţivících organismů), bičíkovců – Chilomas, Entosiphon, vířníků – 

Philodina, Lecane, nálevků – Aspidisca (uplatňuje se u nitrifikace, jelikoţ se ţiví 

nitračními bakteriemi), krytének apod. [15]. 

Tabulka 15; Charakteristické hodnoty nízko-zatíženého procesu [15] 

Zatíţení kalu [kg/kg.d] Stáří kalu [d] Účinnost [%] 

< 0,15 

≤ 0,05 (s aerobní stabilizací kalu) 
10 – 30 >90 

Garantované hodnoty účinnosti čištění pro uvedené ukazatelé: BSK5: 97,2 %, CHSK: 

93,6%, NL: 97,1 %, N - NH4: 99,4%, Pcelk: 80,2% [15]. 

Výhody:  

 účinnost čištění 85 - 98 %  

 integrovaná zpětná klapka, která je součástí elementů 

 správná funkce i při výpadku elektrické energie 

 není potřebné mechanické kalové čerpadlo  

 nízké náklady na výměnu systému, které MDČOV s touto technologií obsahují 

 minimální investiční náklady a provozní náklady [15]. 



Nikola Cielecká: Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod 

typu aktivace 

 

   

2016                                                                                                                             19 

 

2.2.3.2 Aktivace za aerobních podmínek (s čistým kyslíkem) 

Nejčastěji se u MDČOV provádí provzdušnění aktivačních nádrţí stlačeným 

vzduchem – pneumatickou aerací [20]. 

Pneumatická aerace 

U pneumatické aerace se dostává vzduch spodem nádrţe, za pomocí kompresorů, 

ventilátorů či dmýchadel. Ve vodě je vzduch rozptylován děrovanými trubkami a 

porézními elementy různého tvaru (trubky, disky, desky). Aerátory jsou dále děleny podle 

velikosti vzduchových bublin: jemnobublinné (1-4 mm), středněbublinné (4-10 mm) a 

hrubobublinné (přes 10 mm) [20]. 

a) Jemněbublinná aerace  - prováděna děrovanými segmenty z umělého 

materiálu či porézními nebo membránovými elementy. Biologické čistírny 

odpadních vod výhradně pouţívají právě jemnobublinnou pneumatickou 

aeraci. Proto tuto aeraci rozeberu o něco víc. Systém je sloţen ze zdroje, 

který dodává vzduch, ze zařízení které umoţňuje vzduch filtrovat, hlavního a 

rozvodného potrubí, většinou z plastového materiálu, provzdušňovacích roštů 

vybavenými jemnobublinnými elementy a zařízením pro odvodnění. 

Takovými elementy mohou být bodové (disky, dómy, desky), trubkové 

(trubice a svíčky), velkoplošné (deskové a hadicové). V dnešní době jsou 

nejčastěji elementy vyrobeny z elastoméru bez pouţitých změkčovadel, 

kaučuku, plastu, porézní keramiky apod. [20].  

Výhody 

 vysoká účinnost přestoupení O2 15 – 30 % (pro hloubku 4 m) 

 velmi dobrá regulace vhánění kyslíku, dle současné potřeby 

 drobné mechanické zatěţování vloček aktiv. kalu 

 poměrně dlouhá ţivotnost provzdušňovacích elementů 

 integrovaná zpětná klapka, která zajišťuje odolnost vůči ucpání 

 nízké tlakové ztráty [20]. 

Nevýhody 

 udrţovatelnost [20]. 
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b) Středněbublinná aerace - většinou řešena ocelovými děrovanými trubkami 

(tzv. aerační rošty) 

Výhody 

 vzduch je vháněn podél celé jedné stěny 

 UV ochrana [20]. 

Nevýhody  

 menší účinnost přestoupení O2 5 – 10 % (pro hloubku 4 m) 

 poměrně malé mnoţství vyuţitého kyslíku 2 - 3 %, i kdyţ je vháněn 

podstatně velký obsah vzduchu [20]. 

c) Hrubobublinná aerace - prováděna neděrovanými trubkami s otevřeným 

koncem. Do nichţ se vzduch přivádí ventilátory. V dnešní době se tato 

metoda uţ příliš nepouţívá [20]. 

Výhody 

 elementy, které jsou nerezové, jsou odolné vůči teplotě, chemikáliím a 

UV [20]. 

Nevýhody 

 nejmenší účinnost přestoupení O2 4 – 6 % (pro hloubku 4 m) 

 vyuţité mnoţství kyslíku klesá s rostoucí intenzitou aerace [20]. 

Pneumatickou aeraci ovlivňuje spousta faktorů jakoţto velikost poţadovaných 

vzduchových bublin, výše vodního sloupce, vydatnosti aerace, zatíţení systému aerace a 

mnoţství organických látek ve vodě [20].  
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2.2.3.3 Aktivační proces s aerobní stabilizací kalu 

Tento proces je zaloţen na velmi nízkém zatíţení kalu v aktivační nádrţi. Nízké 

specifické zatíţené kalu v aktivační nádrţi, je jedním z hlavních znaků u aktivačního 

procesu s aerobní stabilizací kalu. Vyznačuje se prodlouţenou dobou zdrţení odpadní vody 

v aktivační nádrţi a poměrně vysokým stářím kalu (aţ 30 dní). 

Při aerobní stabilizaci kalu dochází k úplnému rozkladu organické hmoty (biomasy). 

U tohoto procesu je uplatňován tzv. endogenní, exogenní metabolismus a oxidační 

procesy, které rozkládají organickou hmotu exogenního substrátu. Exogenní substrát, který 

je takto dále rozkládán, je tzv. zbytkový substrát, který nebyl dokonale rozloţen v procesu 

čištění. Tento způsob je nejčastěji uţíván pro stabilizaci aktiv. kalu, ale i směsi primárního 

kalu s nadbytečným biologickým kalem [15]. 

Výhody: 

 účinnost čištění u BSK5 95 % 

 vyrovnávací schopnost aktivačního procesu  

 dobrá snášenlivost teplot 

 provozní bezpečnost 

 vyrovnanost účinnosti čištění 

 jednoduchý provoz a stabilizace kalu 

 moţnost čistíren okamţitě přejít na nízko-zátěţový aktivační proces 

s úplným biolog. čištěním (bez aerobní stabilizací kalu) 

 kalová voda o nízké koncentraci BSK5  

 nízké investiční náklady 

 přebytečný kal lze vyuţít ke kompostování [15]. 

Nevýhody: 

 potřebný velký objem aktivační i dosazovací nádrţe 

 vysoká spotřeba elektrické energie (max. 2,2 KWh/den) 

 horší vlastnosti odvodňování stabilizovaného kalu 

 poměrně dlouhá stabilizace aţ 30 dní [15]. 
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2.2.3.4 Aktivační proces s anaerobní stabilizací kalu 

Anaerobní stabilizace probíhá bez přístupu vzduchu v tzv. anaerobním prostředí., 

kdy dochází k rozkladu biologicky rozloţitelné organické hmoty, vlivem mikrobiálních 

procesů. Odpadní voda nejprve vtéká do čistírny vstupním otvorem do první sekce, kde 

dochází k oddělení lehkých a hrubých částic, které se následně usadí a jsou anaerobně 

stabilizovány. Produktem je tzv. primární kal, který se zahušťuje a kupí na dně 

usazovacího prostoru. Následně je předčištěná OV rovnoměrně dopravována přes 

rozvodný přepad do jedno či vícestupňového hybridního reaktoru, který pracuje 

za  anaerobních podmínek. Coţ jsou 2 protékané kolony s výplní bionosiči. Následně voda 

z reaktoru natéká do dosazovací části, ve které se voda zbaví vločkovitých látek, pomocí 

sedimentace. Při probíhajícím procesu vniká bioplyn, který můţe být dnešní době vyuţíván 

jako zdroj energie [21].  

Stabilizace konkrétně probíhá ve vyhnívacích nádrţích většinou při mesofilní teplotě 

27 – 45 °C, ale taky při méně běţně termofilní teplotě (45 – 60 °C), popřípadě i v nádrţích 

nevyhřívaných. Čerpadla nebo mechanické míchadla, které čistírna obsahuje, slouţí 

k nepřetrţitému nebo přerušovanému promíchání obsahu nádrţe [21].  

Aktivace s anaerobní stabilizací kalu, není příliš vyuţívaná u malých čistíren 

odpadních vod, je určena spíše pro větší městské ČOV. Ale v malé míře se s tímto 

procesem setkáváme i u MDČOV např. firma Paluch –Hastík se takovými zabývá [21].   

Výhody:  

 minimální poţadavek na obsluhu a údrţbu  

 nezávislost na elektrické energii 

 kal lze vyuţít k prolévání kompostu  

 schopnost vyrovnat se s náhlým znečištěním, díky vysokému mnoţství biomasy 

přisedlé na nosičích [21]. 

Nevýhody 

 pravidelné dávkování bakterií do čistírny cca 1 za 2 roky [21]. 
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2.2.3.5 Klasická aktivace za aerobních podmínek 

U klasické aktivace se pracuje s mechanicky předčištěnou odpadní vodou, která se 

dopravuje do aktivační nádrţe. V dosazovací nádrţi, dochází k oddělení vyčištěné odpadní 

vody od aktivovaného kalu, který se následně vrací zpět do procesu. Klasická aktivace 

pracuje při objemovém zatíţení BSK5 0,5 aţ 0,8 kg/m
3
, kde kal můţe být zatíţen v BSK5 

0,2 aţ 0,6 kg/kg.d. Účinnost čištění se u ukazatele BSK5 udává aţ nad 90 %. Odpadní voda 

se v aktivační nádrţi udrţuje po dobu 6 aţ 8 hodin. Systém je moţné rozdílně 

přizpůsobovat. Například je moţné do systému zavést regeneraci kalu, kdy je nádrţ 

s vratným kalem provzdušňována. A po určité době lze dosáhnout stabilizace kalu [15].  

Výhody:  

 malá energetická náročnost 

 vysoká účinnost [15]. 

 Nevýhody: 

 citlivost na náhlé zatíţení 

 nestabilita tj. náchylnost k rozpadu vloček [15]. 

2.2.3.6 Technologie SBR 

Jedná se o speciální druh aktivační čistírny se zařízením SBR. Vyznačuje se tím, ţe 

se v jedné nádrţi (reaktoru) odehrává proces aktivace i odsazení suspendovaných látek 

(separace), vlivem střídavého provzdušňování celé nádrţe. Jakmile voda přestane do 

nádrţe natékat, dojde k pozastavení provzdušňování, kal začne sedimentovat a důsledkem 

toho se u hladiny začne tvořit vrstva čisté vody. Takto vyčištěnou vodu lze odtahovat. 

V reaktoru na sebe všechny zmíněné jednotlivé fáze cyklicky navazují. Chod čistírny je 

regulován pomocí naprogramovaného relé [4]. 

Výhody 

 hodnoty na odtoku z čistírny jsou většinou niţší neţ u ostatních typů čistíren 

 vysoká spolehlivost provozu i při nestejnoměrném nátoku odpadní vody 

 patrně jednoduchá instalace 

 automatický provoz 
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 malá energetická náročnost [4]. 

Nevýhody 

 Provzdušňovací systém je nutno předimenzovat [4]. 

2.2.3.7 MDČOV s vyšší úrovni čištění 

    Jedná se o MDČOV s membránami, které mají vyšší stupeň čištění. Pouţívají se 

tzv. membránové bioreaktory, které se značí zkratkou MBR [4]. 

Technologie MDČOV s membránovým bioreaktorem je zaloţena na principu, kdy se 

biologicky vyčištěná voda filtruje přes membránu, která je umístěna v aktivaci. Membrána 

v tomto procesu slouţí k zachycení nerozpuštěných látek a k odstranění většiny bakterií a 

virů. Dosahované koncentrace některých ukazatelů jsou poměrně nízké, tudíţ se vyčištěná 

voda můţe dále pouţívat jako voda uţitková (pro zalévání, jelikoţ se kvalita této vody, 

podobá vodě dešťové) nebo v domácnosti např. k praní [4]. 

2.2.3.8 Kombinace aktivačních procesů a nárostových kultur 

U tohoto procesu čištění se vyuţívá kombinace anaerobních a aerobních 

bakteriálních kultur. Jedná se o velmi účinný proces, při kterém se odstraní velká škála 

znečištění při niţší produkci kalu. Dochází i k biologickému rozkladu rezistentních látek, 

jako jsou například různé saponáty a tuky. Ponořený nosič nebo také biorotor, můţe být 

nosičem nárostové kultury. Ten je schopen zároveň plnit funkci nosiče i funkci aeračního 

zařízení. Jemné bublinky se do vody vnášejí pomocí provzdušňovacích elementů s velkou 

aerační způsobilostí. Provzdušňovací elementy jsou nejčastěji umístěny pod nosičem, který 

je tvořen blokem z tvarovaných desek. Vháněný vzduch zajišťuje jak promíchání odpadní 

vody s aktivovaným kalem, tak dostatečný přísun kyslíku pro mikroorganismy [4]; [10].  

Výhody 

 velmi stabilní účinný proces 

 nízké provozní náklady 

 vyčištěnou vodu je moţno pouţít k zavlaţování 

 minimální spotřeba energie 

 1 – 2x ročně odkalování [4]; [10].  
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ 

Mým hlavním cílem této práce bylo monitorovat mnou vybranou MDČOV. Jednalo 

se o certifikovanou MDČOV typu BIO CLEANER - BC 4 comfort, která funguje na 

principu biologického čištění, které je zaloţeno na velmi nízkém zatíţení aktivovaného 

kalu (s jemnobublinným provzdušnění). MDČOV – BC 4 comfort běţí uţ po dobu 3 let a 

je určena pro 2-5 EO. Tato MDČOV byla monitorovala v Ostravě – Radvanicích po dobu 

jednoho roku, v období březen 2015 aţ únor 2016.  

V monitorovaném období březen 2015 aţ únor 2016, byly odebrány vţdy 3 vzorky 

vody (viz. 3.1 Odběr vzorků) k analýze hydrochemických ukazatelů odpadní vody a 

povrchové vody, do které vyčištěná odpadní voda vtékala přes svahovitý 11 m dlouhý 

terén (viz. Obrázek 4). U vzorků byla naměřená teplota, pH, rozpuštěný kyslík, 

konduktivita a analyzovány BSK5, CHSKCr, Ncelk., N-NH4
+
, N-NO2

-
, N-NO3

-
, Pcelk., NL105, 

RL105, VL, O2. 

3.1 Odběr vzorků 

K analýze byly pravidelně kaţdý měsíc po dobu 12 měsíců, odebírány 3 vzorky 

vody. K odběru byly pouţity plastové nádoby o objemu 1 litru. Vzorky se odebíraly podle 

dané normy ČSN EN ISO 5667-1 (určené pro odběr vzorků a pro způsoby odběru vzorku) 

a podle normy ČSN ISO 5667-6 (určené pro odběr vzorků z řek a potoků). Neţ byl daný 

vzorek vody odebrán, vzorkovnice jim byly 3x propláchnuty. Při odběru bylo dbáno na to, 

aby po odběru analyzované vody, nevznikly ve vzorkovnici ţádné vzduchové bubliny 

apod. [22]; [23]. 

Aby mohlo dojít k zhodnocení účinnosti čištění, byly odebírány vzorky ze tří 

odběrových míst: 

1. Vzorek byl odebrán přímo z MDČOV (Obrázek 2)  

2. Vzorek byl odebrán z výpustě MDČOV (Obrázek 3) 

3. Vzorek byl odebrán z vodního recipientu pod výpustí (povrchová voda) 
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První odběrové místo se nacházelo u domu majitele MDČOV. Nejprve se musel 

sundat plastový poklop z čistírny a poté mohl začít samotný odběr vzorku OV, který se 

odebíral dlouhou tyčí s odběrovou nádobou. Druhé odběrové místo z výpustě se nacházelo 

v lese, v docela příkrém svahu a v letních měsících bylo toto místo hůře přístupné, jelikoţ 

bylo zarostlé vysokými travinnými porosty. Vyčištěná odpadní voda následně stékala po 

svahu do úzkého vodního recipientu (viz. Obrázek 4). Třetím odběrovým místem byl právě 

vzorek vody z vodního recipientu, pod svahem výpustě.  

 

Obrázek 2; MDČOV: BC 4 comfort [Nikola Cielecká] 
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Obrázek 3; Odběrové místo z výpustě MDČOV [Nikola Cielecká] 

 

Obrázek 4; Znázornění vtékající OV z výpustě do recipientu [Nikola Cielecká] 
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3.2 Dotazníkové šetření 

K monitoringu byly vytvořeny také dotazníky, které byly vyplněné rodinou, která 

tuto čistírnu vlastní. Pomocí něj jsem zjistila, jak často se o tuto čistírnu někdo stará a zda 

pouţívá rodina čisticí prostředky, které jsou šetrné k MDČOV nebo nikoliv apod. 

První dotazník slouţil k zjištění základních informací ohledně chodu domácnosti. 

Patřily zde otázky typu, zda rodina pouţívá automatickou myčku, pračku, dezinfekční 

prostředky a podobně (viz. Příloha 1). Druhý dotazník byl zaměřen na technické věci, které 

se týkaly především MDČOV – BC 4 comfort. Jednalo se o otázky typu, zda měla čistírna 

poruchu v průběhu monitorovaného období březen 2015 aţ únor 2016, jak často se o 

čistírnu rodina stará a jakým stylem apod. (viz. Příloha 2). 

Z dotazníku následně bylo zjištěno ţe: 

 vlastníci MDČOV pouţívali, jak šetrné čistící a prací prostředky (Frosch 

Aloe vera lotion), tak i nešetrné: (tablety do myčky Finish, méně šetrný - 

sanytol) 

 v domácnosti bývá pouţívána automatická myčka i pračka 

 vţdy pouţívaný prášek – Ariel color tablety a aviváţ – Lenor 

 k desinfekci WC byly pouţity vţdy závěsné gelové čističe – Bref Power 

Aktviv 4 formula, které rodina měnila cca 2-3x týdně 

V průběhu monitorovaného období měla MDČOV pouze menší problém s 

česlicovým košem, který se cca co 4 měsíce zanášel hrubými nečistotami. Důsledkem 

zanášení česlicového koše docházelo k tzv. ucpání čistírny. S tímto problém si vlastníci 

poradili sami, tím ţe hrubé nečistoty, které se zachytily v česlicovém koši, vyjmuly pomocí 

tyče či lopaty. Tato údrţba bývá časově nenáročná, majitelé strávili touto údrţbou pouhých 

10 minut. Majitelé MDČOV za celé monitorované období v lednu 2016 investovali pro 

správný chod čistírny pouze 96 korun, na koupi bakterií (Bacti DC – bakterie do ČOV – 

100 g). 
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3.3 Metody analýzy vzorků 

Analýza jednotlivých ukazatelů se prováděla v laboratoři, podle příslušných 

stanovení. Některé ukazatelé, ale bylo moţno stanovit ihned při odběru vzorků v terénu a 

to: hodnotu pH, teplotu, rozpuštěný kyslík a konduktivitu. Stanovení se prováděla se všemi 

třemi vzorky (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5; Odebrané vzorky [Nikola Cielecká] 

3.3.1 Stanovení pH  

Hodnota pH udává koncentraci vodíkových iontů. Stanovení pH se zakládá na 

měření rozdílu potenciálů elektrochemického článku. K měření této hodnoty byl pouţit 

WTW pH metr 3310 SET 2, rozsah měření pH tohoto přístroje se udává od -2 po +19,9. 

Stanovení pH se řídilo dle ČSN ISO 10523 (75 7365) [24]. 

3.3.2 Stanovení teploty 

Teplota byla stanovena pomocí přístroje WTW Oxi 3310 SET 1. Stanovení se řídilo 

dle ČSN 757342 (75 7342) [25]. 

3.3.3 Stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku 

Toto stanovení bylo provedeno podle ČSN EN ISO 5814 (75 7463) [26]. K určení 

hodnot rozpuštěného kyslíku byl pouţit přístroj Oxi 3310 SET 1 od firmy WTW GmbH.  
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3.3.4 Stanovení elektrolytické konduktivity 

Ke stanovení elektrolytické konduktivity byl pouţit digitální konduktrometr 

GMH3431. Stanovení proběhlo, dle ČSN EN 2788 (75 7344) [27]. 

3.3.5 Stanovení BSK5 

Pro stanovení biochemické spotřeby kyslíku (Obrázek 6) byla pouţita standardní 

zřeďovací metoda první a pátý den inkubace (5x24 hod. = BSK5), podle ČSN EN 1899-1. 

BSK patří mezi zásadní ukazatele při hodnocení účinnosti biologického čištění OV, ale 

poukazuje i na biologicky rozloţitelné organické látky. Součástí stanovení byla i odměrná 

jodometrická Winklerová metoda v Alsterbergově modifikaci, která slouţila ke stanovení 

koncentrace rozpuštěného kyslíku [28]. 

 

Obrázek 6; Stanovení BSK5 [Nikola Cielecká] 
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3.3.6 Stanovení CHSKCr 

Toto stanovení bylo provedeno modifikovanou semimikrometodou, řízenou podle 

ČSN ISO 6060 (757222) [29]. K samotnému zjištění hodnot CHSKCr byl pouţit 

spektrofotometr Aquamate a thermoreaktor TR 300 od firmy MERK (Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7; Thermoreaktor TR 300 [Nikola Cielecká] 

3.3.7 Stanovení celkového fosforu 

Ke stanovení veškerého fosforu byl pouţit spektrofotometr od firmy HACH 

(LANGE) DR 2800. Stanovení Pcelk. probíhalo podle ČSN EN ISO 6878 (757465). Metoda 

probíhá oxidačním rozkladem na rozpuštěné anorganické orthofosforečnany a jejich 

stanovení absorpční spektrometrií po reakci s molybdenem amonným a po redukci 

kyselinou askorbovou. Na konci stanovení byly hodnoty fosforečnanů změřeny na 

spektrofotometru a poté přepočteny na celkový fosfor, za pomocí vztahu: 1 mg PO4
3-

 = 

0,326 mg P [30]. 
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3.3.8 Stanovení celkového dusíku 

Ke stanovení celkového dusíku byly pouţity tzv. kyvetové testy LCK (Obrázek 8) a 

následně k detekci hodnot slouţil spektrofotometr DR 6000 od firmy HACH (LANGE). 

Pro odpadní vodu byl k analýze pouţit kyvetový test LCK 338 (rozsah měření 20 – 100 

mg/l TN) a pro vodu z recipientu – kyvetový test  LCK 138 (rozsah měření 1 – 16 mg/l). 

Tyto testy vyuţívají metodu mineralizace podle Koroleffa (peroxodisíranem) a 

fotometrické stanovení s 2,6 – dimethylfenolem, dle normy ČSN EN ISO 11905-1 

(757527) [31]. 

 

Obrázek 8; Kyvetové sety: LCK 138 a LCK 338 [Nikola Cielecká] 

3.3.9 Stanovení amoniakálního dusíku 

Stanovení N-NH4
+
 (Obrázek 9) s  Nesslerovým činidlem absorpční 

spektrofotometrií, bylo provedeno podle ČSN ISO 71 50 – 1 (75 7451). Na konci stanovení 

byly hodnoty amoniakálního dusíku, změřeny na spektrofotometru při vlnové délce 425 

nm a poté přepočteny na dusík, za pomocí vztahu: 1 mg NH4
+
 = 0,7765 mg N-NH4

+
 [32]. 

 

Obrázek 9; Stanovení N-NH4  [Nikola Cielecká] 
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3.3.10 Stanovení dusitanového dusíku 

Ke stanovení dusitanového dusíku (Obrázek 10) byla pouţita metoda s kyselinou 

sulfanilovou a N-/1-naftyl/-ethylendiaminhydrochloridem absorpční spektrofotometrií, dle 

ČSN EN 26 777 (75 7453). Na konci stanovení byly hodnoty dusitanů změřeny na 

spektrofotometru při vlnové délce 550 mn a poté přepočteny na dusík, za pomocí vztahu: 1 

mg NO2
-
 = 0,3045 mg N-NO2

-
 [33]. 

 

Obrázek 10; Stanovení N-NO2 [Nikola Cielecká] 

3.3.11 Stanovení dusičnanového dusíku 

Ke stanovení dusičnanového dusíku (Obrázek 11) byla pouţita metoda salicylanem 

sodným absorpční spektrofotometrií, dle ČSN ISO 78 90-3 (75 7453). Na konci stanovení 

byly hodnoty dusičnanů změřeny na spektrofotometru při vlnové délce 415 nm a poté 

přepočteny na dusík, za pomocí vztahu: 1 mg NO3
-
 = 0,2259 mg N-NO3

-
 [34]. 

 

Obrázek 11; Stanovení N-NO3 [Nikola Cielecká] 
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3.3.12 Stanovení nerozpuštěných látek 

Ke stanovení NL105 (Obrázek 12) byla pouţita metoda gravimetrická, dle ČSN EN 

872 (757349). Během stanovení byl pouţit filtr o velikosti pórů 0,4 µm [35]. 

 

 

Obrázek 12; Stanovení NL105 [Nikola Cielecká] 

3.3.13 Stanovení rozpuštěných látek 

Obsah rozpuštěných látek byl stanoven z rozdílu hodnot veškerých a nerozpuštěných 

látek v daném vzorku, dle ČSN 75 7346 (757346) [36]. 

3.3.14 Stanovení veškerých látek 

K analýze VL byla pouţita metoda gravimetrická, dle ČSN 75 7346 (757346) [36]. 
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3.4 Metodika hodnocení 

Výsledné hodnoty jednotlivých stanovených ukazatelů byly pro zhodnocení 

vyneseny do grafů, pro období březen 2015 aţ únor 2016. Nejprve se u vzorků odpadní 

vody hodnotilo, zda došlo nebo nedošlo ke sníţení jednotlivých parametrů na výpusti 

z čistírny BC 4 comfort a do jaké míry se hodnoty na výpusti lišily od hodnot odpadní 

vody uvnitř MDČOV. Zda, proběhla ať uţ jen minimálně, či nikoliv nitrifikace a 

denitrifikace. Následně byly vyhodnoceny i případné závislosti jednotlivých ukazatelů a 

byly uvedeny ty největší. Dále bylo zhodnoceno, zda bodový zdroj (MDČOV) mohl 

ovlivnit tok (vodní recipient), do kterého ústí.  

Hodnoty znečištění vodního recipientu se porovnávaly s normou environmentální 

kvality (NV. č. 401/2015 Sb., dle přílohy č. 3 pro ukazatelé povrchové vody). Z čehoţ 

následně bylo zjištěno, zda došlo nebo nedošlo k porušení NEK [7]. Následně byl tekoucí, 

vodní recipient pod bodovým zdrojem (MDČOV), zařazen do třídy jakosti vod, podle ČSN 

75 7221. Udává se celkem pět tříd jakosti (viz. Tabulka 16) pro povrchové tekoucí vody 

v ČR [37]. 

Tabulka 16; Mezní hodnoty pěti tříd jakosti [ČSN 75 7221] 

UKAZATEL JEDNOTKA TŘÍDY 

  
I II III IV V 

Biochemická spotřeba 

kyslíku mg/l < 2 < 4 < 8 < 15 ≥ 15 

Chemická spotřeba kyslíku mg/l < 15 < 25 < 45 < 60 ≥ 60 

Rozpuštěný kyslík mg/l > 7,5 > 6,5 > 5 > 3 ≤ 3 

Elektrolytická konduktivita mS/m < 40 < 70 < 110 < 160 ≥ 160 

Amoniakální dusík mg/l < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 ≥ 4 

Dusičnanový dusík mg/l < 3 < 6 < 10 < 13 ≥ 13 

Celkový fosfor mg/l < 0,05 <0,15 < 0,4 < 1 ≥ 1 

Rozpuštěné látky sušené mg/l < 300 < 500 < 800 < 1200 ≥ 1200 

Nerozpuštěné látky sušené mg/l < 20 < 40 < 60 < 100 ≥ 100 
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Třídy jakosti: 

I. třída - poukazuje na vodu neznečištěnou 

II. třída - poukazuje na vodu mírně znečištěnou 

III. třída - poukazuje na znečištěnou vodu 

IV. třída - poukazuje na vodu silně znečištěnou 

V. třída - poukazuje na vodu, která je velmi silně znečištěná [37].  

 

Výsledné koncentraci ukazatelů ze vzorku povrchové vody byly po stanovení 

vyhodnoceny v grafech za celý analyzovaný rok. Poté se hodnotilo i imisní znečištění 

v recipientu s ročními zprůměrovanými hodnotami, podle Tabulka 17, která udává 

přípustné znečištění vybraných ukazatelů tzv. hodnocení podle NEK. 

Tabulka 17; Zvolené normy environmentální kvality pro povrchové vody [NV č. 401/2015Sb.] 

Ukazatel Zkratka Jednotka Limit (roční průměr) 

Nasycení vody kyslíkem O2 mg/l >9 

Reakce vody pH mg/l 5 až 9 

          Teplota t °C       29 

Celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,15 

Celkový dusík Ncelk. mg/l 6 

Amoniakální dusík  N-NH4
+. mg/l 0,23 

Dusičnanový dusík  N-NO3
- mg/l 5,4 

Rozpuštěné látky RL105 mg/l 750 

Nerozpuštěné látky NL105 mg/l 20 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 3,8 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 26 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Výsledky analyzovaných vzorků 

4.1.1 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) 

Biochemická spotřeba kyslíku udává hmotnostní koncentraci rozpuštěného kyslíku, 

který se za aerobních podmínek, spotřebuje při biochemické oxidaci organických, 

popřípadě anorganických látek. BSK je do určité míry závislá na teplotě, nitrifikaci, 

obsahu rozpuštěných látek, obsahu nerozpuštěných látek a mnoţství mikroorganismů, 

které se podílejí na procesu spotřeby kyslíku, při biochemické oxidaci organických látek 

[38]. 

Z Graf 1 je patrné, ţe hodnoty BSK5 velmi výrazně oscilovaly po celý rok 

monitoringu. Coţ můţe být následkem nepravidelného nátoku odpadní vody na čistírnu, 

ale hlavně nesprávné funkčnosti monitorované čistírny BC 4 comfort. Maximální hodnota 

v MDČOV dosahovala hodnoty 201,21 mg/l a na výpusti byla hodnota dokonce větší 

208,63 mg/l. Nejvyšších rozdílných hodnot mezi MDČOV a výpusti, bylo dosaţeno 

v březnu 2015, kdy hodnota v MDČOV dosahovala 136,8 mg/l a na výpusti 4,7 mg/l. A v 

únoru 2016, kdy hodnota v MDČOV dosahovala 124,739 a na výpusti 0,2449. V těchto 

měsících byla funkčnost čistírny nejlepší. Naopak v měsících září, říjnu, listopadu a 

prosinci došlo k výraznému zvýšení hodnot BSK5 na výpusti z MDČOV. Hodnoty na 

výpusti byly dokonce vyšší neţ hodnoty v MDČOV. Coţ můţe být způsobeno vyšší 

teplotou, při které dochází k rychlejšímu rozkladu organických nečistot. 

U vzorků vyčištěné odpadní vody na výpusti nebyla prokazatelná příliš velká 

závislost na teplotě. Graf 2 poukazuje na poměrně nízkou závislost BSK5 na teplotě vody. 

Korelační index dosahoval hodnoty 0,1192. 

Vysoké hodnoty biochemické spotřeby kyslíku poukazují na to, ţe voda obsahovala 

vysoké koncentrace organických látek, které byly dobře biologicky rozloţitelné [38]. 

Hodnoty BSK5 v průběhu roku, ve vodním recipientu oscilovaly v rozmezí 0,2449 - 

16,7959 mg/l. Průměrná roční hodnota biochemické spotřeby kyslíku ve vodním recipientu 

činila 5,72 mg/l, coţ nesplňuje limit (3,8 mg/l), dle normy environmentální kvality pro 
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povrchové vody. Podle normy ČSN 75 7221 jsou výsledné hodnoty biochemické spotřeby 

kyslíku ve vodním recipientu vysoké natolik, ţe se tok řadí do IV jakostní třídy, která 

poukazuje na silně znečištěnou vodu.  

 

Graf 1; Vyhodnocení BSK5 všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

 

 

Graf 2; Závislost BSK5 na teplotě na výpusti z MDČOV v období březen 2015 – únor 2016 
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4.1.2 Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) 

 Chemická spotřeba kyslíku určuje obsah kyslíku, který se spotřebuje na oxidaci 

oxidovatelných látek ve vodě, působením silného oxidačního činidla, za přesně 

definovaných podmínek. Ke stanovení se pouţívá metoda dichromanová, jelikoţ se při této 

metodě kvantitativně oxiduje řada organických látek, které se v odpadní vodě vyskytují. 

Hodnota CHSKCr pouze poukazuje na organické znečištění. A udává koncentraci kyslíku, 

který se na toto organické znečištění spotřebuje [38]. 

Z Graf 3 je patrné, ţe koncentrace CHSKCr výrazně oscilovaly u všech třech vzorků. 

Hodnoty CHSKCr v MDČOV se pohybovaly od 308,42 aţ po 1184,39 mg/l. Hodnoty na 

výpusti se pohybovaly od 22,93 po 744,25 mg/l. Nevyšší rozdíl mezi hodnotou v MDČOV  

a na výpusti byl dosaţen v únoru 2016, kdy tento rozdíl činil aţ 1095,26 mg/l. Vysoké 

hodnoty CHSKCr mohou být způsobeny vysokým obsahem organického znečištění 

přitékající na MDČOV. Poměrně velmi vysoké hodnoty na výpusti z čistírny, měly dopad i 

na vodní recipient, v kterém se hodnoty CHSKCr pohybovaly v rozmezí 8,13 aţ 80 mg/l. 

Hodnoty ve vodním recipientu za celý rok poměrně oscilovaly, jejich aritmetický 

průměr činil 33,72 mg/l, coţ překračuje limit udaný v normě environmentální kvality, 

který udává pouze 26 mg/l. Následně z toho plyne i to, ţe tento tok byl zařazen, aţ do 

V jakostní třídy, která poukazuje na velmi silné znečištění povrchové vody, dle ČSN 75 

7221. 
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Graf 3; Vyhodnocení CHSKCr všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

4.1.3 Poměr BSK5 : CHSKCr 

Udává stupeň biologických rozloţitelných organických látek ve vodě. Čím vyšší 
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Tabulka 18; Poměr BSK5 : CHSKCr u všech odebraných vzorků v období březen 2015 – únor 2016 

Měsíc 
Poměr BSK5 : CHSKCr 

MDČOV Výpusť Vodní recipient 

Březen 0,347 0,021 1,333 

Duben 0,276 0,253 0,185 

Květen 0,042 0,060 0,030 

Červen 0,002 0,031 0,108 

Červenec 0,044 0,094 0,087 

Srpen 0,159 0,231 0,176 

Září 0,376 0,983 0,209 

Říjen 0,005 0,240 0,004 

Listopad 0,251 0,326 0,208 

Prosinec 0,078 0,152 0,313 

Leden 0,316 0,283 0,307 

Únor 0,112 0,006 0,011 

 

4.1.4 Celkový fosfor (Pcelk) 

Fosfor se vyskytuje ve vodě organický nebo jako anorganicky. S organickým 

fosforem se můţeme setkat u rostlin, ţivočichů, jejich zbytků a dokonce i u vedlejších 

produktů. Fosfoproteiny a fosfolipidy patří mezi organicky vázaný rozpuštěný fosfor. Ve 

vodě se můţeme setkat i s nerozpuštěným organickým fosforem z organismů a sedimentů. 

Mezi anorganickou formu fosforu patří orthofosforečnany nebo polyfosforečnany 

Polyfosforečnany, se do odpadní vody, dostávají vlivem pouţívaných čisticích prostředků 

z domácnosti (např. z pracích prášku a tablet do myček). 

Fosfor se můţe vyskytovat i v přírodní formě, ve formě minerálů (např. apatit), které 

se do vody dostanou vlivem rozpuštění minerálů či vyluhováním minerálů. Mezi 

antropogenní zdroje fosforu patří hnojiva, ze zemědělských činností a čisticí prostředky 

z domácností [38]; [39]. 

Obsah celkového fosforu ve všech odebraných vzorcích lze vidět v Graf 4. Hodnoty 

v MDČOV a na výpusti z MDČOV výrazně kolísaly. Surová odpadní voda měla vţdy 

vyšší hodnoty celkového fosforu, neţ vyčištěná odpadní voda, coţ svědčí o tom, ţe 

MDČOV: BC 4 comfort určité mnoţství Pcelk odstranila. Nejvyšší podíl celkového fosforu 

byl vyčištěn v měsíci květnu (9,4884 mg/l), jelikoţ hodnota v MDČOV dosahovala 

21,5975 mg/l a hodnota na výpusti 12,1086 mg/l. Velmi podobně to vypadalo i v měsíci 
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únoru 2016, kdy byl Pcelk vyčištěn o 9,1688 mg/l. Naopak nejmenší rozdíl hodnot 

v MDČOV a na výpusti byl naměřen z počátku měření v březnu 2015, kdy hodnota 

v MDČOV dosahovala 0,328 mg/l a na výpusti 0,168 mg/l. V měsíci březnu 2015, byly 

hodnoty Pcelk nejmenší za celé monitorované období. V dalších měsících byly hodnoty 

podstatně větší.  

Hodnoty celkového fosforu ve vodním recipientu za celý rok, nijak zvlášť nekolísaly. 

Průměrná hodnota celkového fosforu povrchové vody činila 0,38 mg/l, coţ nevyhovuje 

poţadavkům normy environmentální kvality, která povoluje roční průměr 0,15 mg/l. Podle 

normy ČSN 75 7221 se dle hodnot celkového fosforu řadí tok do IV třídy jakosti. Jedná se 

tedy o silně znečištěnou povrchovou vodu. Tyto vysoké hodnoty mohly být způsobeny 

například bodovým znečištěním z MDČOV, protoţe hodnoty celkového fosforu na výpusti 

z této čistírny dosahovaly poměrně vysokých hodnot, jak lze vidět v Graf 4. 

 

Graf 4; Vyhodnocení obsahu celkového fosforu u všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

 

U všech analyzovaných vzorků vyčištěné odpadní vody z výpustě byla zjišťovaná závislost 

celkového fosforu na konduktivitě. Závislost byla podstatně prokazatelná. Korelační index 

dosahoval hodnoty 0,7426 (viz. Graf 5). 
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Graf 5; Závislost celkového fosforu na konduktivitě na výpusti z MDČOV v období březen 2015 - 

únor 2016 

 

Celkový fosfor na teplotě do značné míry závisí, jak lze vidět v Graf 6. Korelační 

index dosahoval hodnoty 0,586.  

 

Graf 6; Závislost celkového fosforu na teplotě na výpusti z MDČOV v období březen 2015 - únor 

2016 
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4.1.5 Amoniakální dusík (N-NH4
+
)  

Amoniakální dusík je výchozím produktem rozkladu organických dusíkatých látek, 

které jsou rostlinného i ţivočišného původu. Splaškové odpadní vody patří mezi 

antropogenní zdroj N-NH4
+
 organického původu, významný zdrojem můţou být i odpady 

ze zemědělských výrob. Zdrojem anorganického amoniakálního dusíku v povrchových a 

podzemních vodách se označují dusíkatá hnojiva. Většina odpadních vod je velmi bohatá 

na amoniakální dusík, běţně splaškové OV vykazují desítky mg.l
-1

. Zdrojem amoniaku 

v OV jsou hlavně fekálie (moč) a rozkládající se dusíkaté OL. Jakmile ve vodě dojde 

k rozpouštění amoniaku, vzniká hydrát NH3.H2O, který následně disociuje na ionty NH4
+
 a 

OH
-
. S rostoucí teplotou a pH, je disociace NH4

+
 na NH3 intenzivnější. Nedisociovaná 

forma NH3 vykazuje toxicitu vůči rybám. Hranice toxicity je rozdílná, udává se podle 

druhů ryb, avšak obecně platí rozmezí 0,0125 – 1,0 mg/l NH3. Za oxických podmínek je 

amoniakální dusík nestálý a velmi rychle se oxiduje (proces nitrifikace) [38]; [40].  

Graf 7 poukazuje na výraznou oscilaci koncentrace amoniakálního dusíku v průběhu 

monitorovaného období. V dubnu 2015 byla naměřena minimální koncentrace v MDČOV 

9,71 mg/l a  maximální 85,42 mg/l v měsíci červnu, coţ byl nejvýraznější skok hodnot 

v MDČOV. Hodnoty na výpusti byly podstatně niţší neţ hodnoty v MDČOV a to 

v měsících březnu, červenci, srpnu, říjnu, prosinci, lednu a únoru. V těchto měsících lze 

vidět, ţe proces nitrifikace proběhl účinně. Nejúčinněji proběhla nitrifikace v měsíci únoru, 

kdy byly hodnota v MDČOV 72,7969 mg/l a hodnota na výpusti 1,003 mg/l, hodnoty se 

lišily o 71,7939 mg/l. Tato výrazná účinnost čištění, mohla nastat vlivem dodání bakterií 

do MDČOV: BC 4 comfort, které rodina v půlce ledna 2016 dodala. 

V měsíci květnu a září 2015 byly hodnoty z výpustě dokonce vyšší, neţ v MDČOV. 

To můţe vypovídat o tom, ţe nitrifikace v čistírně zřejmě vůbec neproběhla. 

Hodnoty ve vodním recipientu byly poměrně stálé. Průměrná roční hodnota 

amoniakálního dusíku dosahovala hodnoty 1,4 mg/l, Tato hodnota výrazně přesahuje 

limitní hodnotu přípustného znečištění pro povrchovou vodu, která je podle normy 

environmentální kvality pouze 0,23 mg/l. Tyto vysoké hodnoty mohou být důsledkem 

nevyskytujících se ryb ve vodním recipientu. Vysoká hodnota N-NH4
+
 poukazuje na 

výrazné znečištění fekáliemi (ţivočišnými odpady apod.), ale také na to, ţe se do vodního 
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recipientu dostalo příliš velké znečištění z vtékající nedokonale vyčištěné odpadní vody 

z čistírny. Podle ČSN 75 7221 byl tok zařazen do jakostní třídy IV, která poukazuje na 

silné znečištění povrchové vody. 

 

Graf 7; Vyhodnocení N-N4
+ 

 všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

4.1.6 Dusitanový dusík (N-NO2
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denitrifikačního procesu. Ve vodách povrchových se bez antropogenního zdroje vyskytují 

hodnoty N-NO2
-
 pouze ve stopovém zanedbatelném mnoţství [38]. 

Graf 8 poukazuje, na to, ţe se hodnoty ve všech sledovaných vzorcích příliš 

neměnily. Kromě hodnot z výpustě, u kterých docházelo k výrazným výkyvům. Zejména 

v měsíci záři 2015, kdy byla naměřena maximální hodnota N-NO2
-
 7 mg/l. Za celé 

monitorované období bylo vypozorováno 5 měření, kdy hodnoty z výpustě přesahovaly 

hodnoty v MDČOV. Vodní recipient dosahoval hodnot v rozmezí 0,0293 -  0,2436 mg/l. 
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Graf 8; Vyhodnocení N-NO2 všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

 Projevila se i závislost hodnot dusitanového dusíku na hodnotách BSK5, kterou 

znázorňuje Graf 9. V monitorovaném období březen 2015 – únor 2016 dosahoval index 

korelace hodnoty 0,6994. 

 

Graf 9; Závislost N-NO2
-
 na BSK5 na výpusti z MDČOV v období březen 2015 - únor 2016 
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4.1.7 Dusičnanový dusík (N-NO3
-
) 

N-NO3
-
 se ve velmi malém mnoţství vyskytují ve všech typech vod, jelikoţ se 

označují jako konečné produkty rozkladu organického vázaného dusíku. V zamořených 

povrchových a podzemních vodách se mohou vyskytovat desítky mg/l. V přítomnosti 

kyslíku jsou dusičnany velice stabilní, ale při velkém poklesu kyslíku ve vodě se mohou 

zpátky redukovat na dusitany. Při anoxických podmínkách jsou dusičnany podrobeny 

denitrifikaci, která produkuje elementární dusík nebo-li oxid dusný. Do značné míry s 

mnoţstvím dusičnanu v povrchových vodách souvisí stupeň eutrofizace, který můţe toto 

mnoţství zvyšovat [38]. 

Podle Graf 10 lze vidět, ţe hodnoty N-NO3
-
 v MDČOV jsou poměrně nízké a 

v průběhu monitorovaného období nedošlo k jejich výrazné oscilaci. To se, ale nedá říct u 

hodnot z výpustě a vodního recipientu, kde došlo k velmi výrazným výkyvům hodnot. 

Maximální hodnota z výpustě dosahovala 10,26 mg/l, a to v měsíci lednu 2016. Za 

celé monitorované období bylo zjištěno, ţe řádná denitrifikace v MDČOV: BC 4 comfort 

téměř neprobíhala, jelikoţ hodnoty na výpusti z MDČOV dosahovaly vyšších hodnot, neţ 

v MDČOV. Proběhla pouze v květnu 2015, kdy hodnota na výpusti dosahovala 0,2711 

mg/l a v MDČOV 0,3614 mg/l  

U vodního recipientu docházelo ze začátku měření k mírnému postupnému poklesu 

hodnot od března 2015 aţ po listopad 2015, od toho měsíce, ale hodnoty postupně 

narůstaly. Průměrná roční hodnota ve vodním recipientu dosahovala 3,68 mg/l, coţ 

vyhovuje přípustnému znečištění, podle NEK, která udává limitní hodnotu 5,4 mg/l. Tok 

patří podle hodnot dusičnanového dusíku do II třídy jakosti vod, coţ vypovídá o mírně 

znečištěné povrchové vodě, dle ČSN 75 7221. 
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Graf 10; Vyhodnocení N-NO3 všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

 

4.1.8 Celkový dusík (Ncelk) 

Dusík patří do skupiny nekovu ve vodách tzv. NEKU. Náleţí do skupiny nutrientů a 

ty jsou pro rozvoj mikroorganismů nezbytné. Všechny formy nutrientů se výrazně podílí 

na biologických procesech, které probíhají jak v odpadních vodách, tak v povrchových i 

podzemních vodách. Odpadní vody obsahují organické nebo anorganické sloučeniny 

dusíku. Udává se, ţe jedna osoba vyprodukuje 12 g celkového dusíku za jeden den. Při 

dusíkové bilanci se musí brán zřetel i na mnoţství dusíku v atmosférických vodách, které 

obsahují oxidy NO, N2O, NO2 a NH3. V odpadních vodách se analyzuje celkový dusík, 

který se rozděluje na organický a anorganický vázaný dusík. K anorganickým formám 

vázaného dusíku patří dusík amoniakální, dusitanový a dusičnanový. Celkový dusík je 

udáván jako základní parametr u odpadních vod, které jsou následně vypouštěný do vod 

povrchových [41]. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7
7,5

8
8,5

9
9,5
10

10,5

N
-N

O
3
 [

m
g/

l]
 

MDČOV

Výpusť

Vodní recipient



Nikola Cielecká: Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod 

typu aktivace 

 

   

2016                                                                                                                             49 

 

Graf 11 je patrná viditelná kolísavost celkového dusíku v MDČOV, tak i u vzorku 

z výpustě. Největší výkyvy koncentrací Ncelk. v MDČOV nastaly v měsících červnu a 

prosinci, kdy maximální koncentrace dosahovala 158 mg/l. Nejvyšší rozdíl hodnot mezi 

MDČOV a výpusti byl dosaţen v červnu, kdy hodnota v MDČOV činila 146 mg/l a na 

výpusti 62,21 mg/l. A také v prosinci, kdy byla hodnota v MDČOV 158,8 mg/l a ve 

výpusti 85 mg/l.  

Hodnoty ve vodním recipientu v průběhu roku příliš nekolísaly, kromě července, kdy se 

koncentrace výrazně zvýšila na hodnotu 43 mg/l. Průměrná roční hodnota sledovaného 

období ve vodním recipientu dosahovala hodnoty 11,12 mg/l, coţ vypovídá o tom, ţe 

přípustné znečištění celkového dusíku v povrchové vodě překročilo cca 2x povolenou 

hodnotu (6 mg/l). 

 

Graf 11; Vyhodnocení celkového dusíku všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 
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Část organických látek jsou schopné organotrofní bakterie biochemicky oxidovat aţ 

na CO2 a H2O. Za přítomnosti amoniakálního dusíku probíhá nejprve oxidace organických 

uhlíkatých látek a potom oxidace amoniakálního dusíku uvolněného z organických 

dusíkatých látek na dusitany aţ dusičnany. Hodnoty BSK5 s potlačenou nitrifikací, mohou 

vykazovat 1,5 aţ 4 krát niţší hodnoty, oproti BSK5 bez potlačení nitrifikace [16]. 

Faktorem ovlivňujícím významným způsobem průběh proces nitrifikace můţe být i 

teplota. Např. Švehla a kol/2010 uvádí, ţe hlavním produktem oxidace N-NH4
+
 byly 

během celého období provozu reaktoru při teplotě 10 °C dusitany [42]. 

Koncentrace jednotlivých forem dusíku závisely na vstupní koncentraci celkového 

dusíku a následně koncentraci amoniakálního dusíku, coţ je patrné z Graf 12. Ostatní 

formy dusíku jsou vţdy menší. Koncentrace dusičnanového dusíku nepřesahovala hodnotu 

10,2559 mg/l a koncentrace dusitanového dusíku 7,0035 mg/l. V některých měsících byla 

koncentrace dusičnanového dusíku a dusitanového dusíku tak malá, oproti ostatním 

hodnotám, ţe z grafu není patrná. Zároveň jsou v tomto grafu vyznačeny hodnoty (BSK5, 

rozpuštěného kyslíku, pH a teploty), které byly naměřeny u uvedených forem dusíku za 

celé období březen 2015 aţ únor 2016. 

 

Graf 12; Hodnoty jednotlivých forem dusíku na výpusti v období březen 2015 - únor 2016 
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4.1.9 Nerozpuštěné látky (NL105) 

Mezi nerozpuštěné látky v odpadní vodě patří: papír, zbytky potravin, písek, kal, 

plast. NL obsahují jak organické i anorganické látky. Mezi NL organického původu patří 

např. škrob či bakterie, které jsou biologicky rozloţitelné, naopak od plastů. Mezi 

anorganické NL patří např. písek [43]. 

Z Graf 13 je patrná pravidelná kolísavost nerozpuštěných látek u vzorku odpadní 

vody v MDČOV a vzorku z výpustě. Patrný nejvyšší nárůst v MDČOV nastal v měsíci 

květnu a to 710 mg/l. V únoru 2016 došlo k nejvýraznějšímu poklesu hodnot, kdy 

v MDČOV byla naměřena hodnota 590 mg/l a na výpusti 110. Druhý méně výrazný pokles 

hodnot NL nastal v měsíci květnu, kdy hodnoty v MDČOV dosahovaly 720 mg/l a na 

výtoku byla naměřená hodnota 320 mg/l.  

Průměrná roční koncentrace NL ve vodním recipientu v období březen 2015 – únor 

2016 dosahovala 119,25 mg/l, coţ je velice markantní hodnota, jelikoţ NV č. 401/2015 

Sb., povoluje pouze 20 mg/l. Tato vysoká hodnota můţe být ovlivněna bodovým 

znečištěním. Podle ČSN 75 7221 byl tento vodní recipient zařazen do V třídy jakosti. 

 

Graf 13; Vyhodnocení nerozpuštěných látek u všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 
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4.1.10 Rozpuštěné látky (RL105) 

Rozpuštěné látky se vyskytují jak v odpadních vodách, tak i přírodních povrchových 

vodách, ve formě organických i anorganických látek. Organickými látkami se v tomto 

případě rozumí monosacharidy, které jsou biologicky rozloţitelné. A mezi biologicky 

nerozloţitelné OL patří azobarviva a léčiva. V určité míře je rozpustnost látek ovlivňována 

teplotou, čím vyšší je teplota, tím vyšší se udává rozpustnost organických i anorganických 

látek tzv. endotermická reakce. Naopak při exotermických procesech, s rostoucí teplotou, 

rozpustnost některých látek klesá. Mezi takové sloučeniny patří např. Ca(OH)2, Mg(OH)2, 

CaCO3, CaSO4, MgCO3 aj. Docela výrazně ovlivňuje rozpustnost organických kyselin a 

zásad, hodnota pH, jelikoţ se nedisociované formy hůře rozpouštějí [38]; [44]. 

Koncentrace RL ve všech třech odebíraných vzorcích jsou vyhodnocení v Graf 14. 

Z něhoţ je patrné, ţe hodnoty na výpusti, byly za celé monitorované období u pěti měření 

vyšší, neţ hodnoty v MDČOV. Můţe to být například důsledek rozpuštění některých látek 

v odpadní vodě. Nejvyšší rozdíl hodnot mezi MDČOV a výpusti byl dosaţen v dubnu, kdy 

hodnota v MDČOV dosahovala 475,2 mg/l a na výpusti 105 mg/l. 

Průměrná roční hodnota za sledované období březen 2015 aţ únor 2016 činila ve 

vodním recipientu 279,85 mg/l. Tato hodnota vyhovuje přípustnému znečištění 

povrchových vod, ve srovnání s normou environmentální kvality, která udává limit 750 

mg/l. Dle ČSN 75 7221 byl tento tok zařazen do II třidy jakosti vod. 

 

Graf 14; Vyhodnocení rozpuštěných látek u všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 
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4.1.11 Veškeré látky (VL) 

Obsah veškerých látek, udává celek nerozpuštěných a rozpuštěných látek. 

Vyhodnocení celkového obsahu veškerých látek v MDČOV, výpusti a vodním recipientu, 

je uvedeno v Graf 15. Hodnoty v MDČOV poměrně značně kolísaly a pohybovaly se 

v rozmezí 564 mg/l aţ 1120,2 mg/l. Hodnoty na výpusti v rozmezí od 110 aţ 740 mg/l. 

Hodnoty ve vodním recipientu se pohybovaly v období březen 2015 aţ únor 2016 

v rozmezí 318 – 574 mg/l. 

 

Graf 15; Vyhodnocení veškerých látek u všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 

4.1.12 Teplota 

Teplota patří mezi organoleptické vlastnosti vody, podílí se na rozkladu organických 
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z čistírny, která je vypouštěna do vod povrchových, by neměla přesahovat 26 °C, jelikoţ 

můţe nastat tzv. tepelné (zatíţení) znečištění. Teplota se také uplatňuje při stanovení 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

V
eš

ke
ré

 lá
tl

y 
*m

g/
l+

 

MDČOV

Výpusť

Vodní recipient



Nikola Cielecká: Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod 

typu aktivace 

 

   

2016                                                                                                                             54 

 

biochemické spotřeby kyslíku a při stanovení rozpuštěného kyslíku. S rostoucí teplotou 

vody, klesá obsah rozpuštěného kyslíku. Ovlivňuje intenzitu samočistících procesů, 

probíhajících v povrchových vodách. Čas potřebný k rozkladu močoviny můţe 

vícenásobně vzrůst v teplotním rozmezí 5 – 20 °C [38]; [45]. 

U MDČOV má aerobní kal poměrně velkou odolnost při teplotách pohybujících se 

od 10 po 30 °C. Čím je kal starší, tím větší je odolnost vůči zvyšující se teplotě [38]; [45]. 

Jednotlivé teploty odebíraných vzorků jsou graficky znázorněny, podle měsíců 

v průběhu monitorovaného období v Graf 16. Z něhoţ lze dobře vidět, ţe teplota u všech 

vzorků velmi kolísala podle ročních období. Nejvyšší teplotu ze všech třech vzorků 

dosahovala MDČOV, hodnota dosahovala v měsíci srpnu 24,1°C. Vyčištěná odpadní voda, 

teplotu ve vodním recipientu téměř neovlivňovala, pouze minimálně, jelikoţ nevytékala do 

recipientu přímo. Teplota ve vodním recipientu nepřesáhla maximální hodnotu 29°C, 

kterou udává norma environmentální kvality. 

 

Graf 16; Vyhodnocení teplot všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 
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4.1.13 Hodnota pH 

Hodnota pH představuje záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů. 

Parametr pH, poukazuje na charakter jakosti vody Aktivita vodíkových iontů, bývá menší 

neţ jejich koncentrace, vlivem interakce iontů. Poukazuje i na to zda se jedná o zásadité, 

neutrální nebo kyselé prostředí. Kyselost a zásaditost ve vzorku vody je způsobena 

přítomnými organickými či anorganickými sloučeninami. Voda, která má příliš vysokou 

nebo naopak nízkou zásaditost či kyselost, často udává výrazné znečištění [46]; [47]. 

Jakmile dojde ke změně pH u odpadní vody, vypovídá to o změně kvality vody. U 

aktivovaného kalu se udává hodnota pH v rozmezí od 6 po 9.  Při vyšších hodnotách pH 

můţe dojít k hromadění dusitanů. Při příliš nízkých hodnotách pH (pod 6), můţe dojít 

k růstu vláknitých hub, jelikoţ organismům (jako plísním a kvasinkám) nízké hodnoty pH 

vyhovují.  Nízké hodnoty pH mohou být způsobeny například přítomností humusu nebo 

oxidu uhličitého. Na vodní organismy působí příliš nízké nebo vysoké hodnoty pH toxicky. 

Organické nebo anorganické látky udávají kyselost či zásaditost, dle toho v jakém 

mnoţství se nacházejí v odpadních vodách. Podle toho, zda je zásaditost nebo kyselost 

způsobená organickými či anorganickými látkami.  ČSN 75 6101 udává pH odpadní vody 

z domácností v rozmezí 6,5 – 8,5 [45]. 

V Graf 17 jsou zaznamenány hodnoty pH všech odebraných vzorků, které byly 

naměřeny v průběhu roku březen 2015 - únor 2016. Hodnoty v MDČOV výrazně kolísaly, 

největší výkyv hodnoty nastal v měsíci záři, kdy byla hodnota pH 7,168, coţ značí, ţe se 

jedná o neutrální prostředí. pH vyčištěné vody z výpustě dosahovalo maximální hodnoty 

v měsíci říjnu, kdy pH dosahovalo 7,55. U vzorků v MDČOV a na výpusti, se hodnota pH 

pohybovala v rozmezí 7,17 – 8,50, coţ je v normě, podle ČSN 75 6101.  

Ve vodním recipientu, nastal velký výkyv v měsíci únoru, kdy pH dosahovalo 6,90, 

coţ značí, ţe se jedná o mírně kyselé prostředí. Průměrná hodnota pH ve vodním 

recipientu činila 7,94, tudíţ vyhovuje normě environmentální kvality, která udává hodnotu 

v rozmezí 5 – 9 mg/l.  
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Graf 17; Vyhodnocení pH všech vzorků v období březen 2015 - únor 2016 
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byla naměřena v lednu 2016, 589 µS/cm v MDČOV (největší rozdíl) a maximální hodnota 

1077 µS/cm v únoru 2016. Poměrně časté výkyvy hodnot konduktivity, byly naměřeny ve 

vzorku z výpustě a tyto hodnoty byly vţdy menší neţ hodnoty v MDČOV. Konduktivita ve 

vodním recipientu, příliš nekolísala, hodnoty se pohybovaly v rozmezí 392 – 572 µS/cm. 

Dle ČSN 75 7221 patří tento tok do V třídy jakosti. 

 

Graf 18; Vyhodnocení konduktivity všech vzorků v období duben 2015 - únor 2016 

Zjevná závislost se projevila u konduktivity, na hodnotě teploty. Kdy korelační index 

dosahoval hodnoty 0,7397, coţ je znázorněno v Graf 19. 

 

Graf 19; Závislost konduktivity na teplotě na výpusti z MDČOV v období březen 2015 - únor 2016 
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4.1.15 Obsah rozpuštěného kyslíku 

Kyslík patří mezi důleţitý plyn, který voda obsahuje. Koncentrace kyslíku ovlivňuje 

mnoho faktorů, mezi které se řadí: hlavně teplota, salinita, tlak, hladina a hloubka. Je 

ukazatelem kvality a čistoty vody. Rozpuštěný kyslík je také důleţitý ve vodním prostředí, 

jelikoţ je důleţitý pro řadu vodních organismů. Organismy vyuţívají O2 k aerobnímu 

dýchání. U MDČOV vzdušný kyslík vyuţívají bakterie, které jej potřebují k rozkladu 

organických látek. Rozklad je ovlivňován intenzitou znečištění, teplotou a rychlostí 

průtoku vody [49]. 

Určitý podíl OL je však spotřebován při biochemické reakci a část je vyuţívána na 

dusíkový cyklus. Vliv biochemického rozkladu OL a fotosyntézy můţe mít za následek 

úbytek rozpuštěného kyslíku. Vysoká nebo příliš nízká hodnota rozpuštěného kyslíku, 

působí negativně jak na vodní (organismy, ryby, bezobratlé, rostliny), tak na kvalitu vody 

[50]. 

Obsah rozpuštěného kyslíku naměřený v terénu ve všech odebíraných vzorcích 

v období březen 2015 aţ únor 2016, je znázorněn v Graf 20. Hodnoty v MDČOV docela 

často kolísaly. U hodnot z výpustě a v recipientu lze jednoznačně vidět, ţe obsah 

rozpuštěného kyslíku je poměrně stejný. V únoru se hodnota z výpustě od hodnoty 

z vodního recipientu lišila pouze o 0,4 mg/l, nejvyšší rozdíl byl v měsíci břenu 2,75 mg/l. 

Nejvyšší hodnotu O2 dosahovala vyčištěná odpadní voda, a to 12,51 mg/l. Z tohohle grafu, 

je patrná i viditelná kolísavost hodnot v MDČOV za celého monitorované období. 

V měsíci srpnu a únoru byly hodnoty rozpuštěného kyslíku nejniţší a nesplňovaly tak ani 

minimální poţadovanou koncentraci, která by u aktivačních čistíren měla být, a to 2 mg/l.  

Průměrná roční hodnota ve vodním recipientu činila pouze 5,36 mg/l. V porovnání 

s normou environmentální kvality je tato hodnota nevyhovující, protoţe je velice nízká, 

poţaduje se minimálně 9 mg/l. Tento tok je zařazen, podle ČSN 75 7221 do IV třídy 

jakosti. 
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Graf 20; Vyhodnocení obsahu rozpuštěného kyslíku ve všech vzorcích v období březen 2015 - únor 
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5 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo monitorovat MDČOV vybranou v Ostravě – 

Radvanicích.  Jednalo se o aktivační čistírnu MDČOV:BC 4 comfort. 

 Z výsledků ročního monitoringu vybraných ukazatelů vyplynulo, ţe došlo u sedmi 

hydrochemických ukazatelů a to u BSK5, CHSKCr, NH4
+
, Ncelk, Pcelk, a NL k překročení 

hodnot NEK nebo k nedosaţení hodnot NEK v případě nasycení vody kyslíkem. Po 

srovnání s ČSN 75 7221 byl bezejmenný potok (přítok Lučiny) zařazen dle 

hydrochemických ukazatelů (BSK5, Pcelk, N-NH4
+
 a O2 ) do IV třídy jakosti povrchové 

vody.  Podle dalších ukazatelů (CHSKCr, NL a konduktivity) do V třídy jakosti povrchové 

vody. A podle dvou hydrochemických ukazatelů (N-NO3
-
 a RL) do II třídy jakosti 

povrchové vody. 

 Hodnoty BSK5 v MDČOV a na její výpusti za celé monitorované období velmi 

oscilovaly. Celkem 4x byly hodnoty na výpusti vyšší neţ hodnoty v MDČOV a to 

v měsících (červnu, září, říjnu a prosinci). Vyšší hodnoty BSK5 na výpusti mohly být 

způsobeny zvýšenou nitrifikací. Jedná se o stav zcela neţádoucí, jelikoţ tato nitrifikace 

mění výsledky stanovení BSK5 [38]. Naopak výrazně dobrou funkčnost čistírna 

vykazovala zpočátku monitoringu v březnu, dubnu, květnu a pak aţ ke konci monitoringu 

v lednu a únoru, kdy byly hodnoty BSK5  na výpusti výrazně niţší.  

Z poměru hodnot BSK5 : CHSKCr vykazovala čistírna nejlepší funkčnost v první 

polovině monitorovaného období, v druhé polovině tento poměr mírně vzrostl. Avšak 

v průběhu monitoringu vykazovala MDČOV: BC 4 comfort velké výkyvy čištění, hlavně u 

hydrochemického ukazatele BSK5.  

Hodnoty všech forem dusíku byly značně vysoké. Nitrifikační bakterie jsou citlivější 

na různé organické látky a teplotu neţ organotrofní bakterie [38]. Přestoţe hodnoty u 

amoniakálního dusíku na výpusti byly niţší neţ v MDČOV, tak dusitanový dusík byl na 

výpusti mnohdy větší neţ v MDČOV. Proces nitrifikace tak pravděpodobně často proběhl 

pouze v prvním stupni. Rovněţ byl závislý na teplotě. 

Malý obsah rozpuštěného kyslíku, který byl naměřen ve vodním recipientu, můţe 

způsobovat tzv. hromadění dusitanů. To by mohlo mít váţný vliv na zdravotní stav ryb.         
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Protoţe vysoké koncentrace dusitanů vykazují toxicitu, která bývá přímo ovlivňována 

chloridy. Čím niţší koncentrace chloridů voda obsahuje, tím se toxicita dusitanu zvyšuje 

[51]. 

Poměrně malý obsah rozpuštěného kyslíku, mohl být např. zapříčiněn nedostatečným 

provzdušňování MDČOV nebo se značná část kyslíku spotřebovala na oxidaci 

organických látek.   

Vysoké hodnoty celkového fosforu mohly být způsobeny například častým 

pouţíváním tablet do myček a čisticích prostředků. Jelikoţ prací prášky v dnešní době 

nesmí obsahovat víc neţ půl procenta fosfátu, budou nejspíš na vině tablety do myček 

popřípadě čisticí prostředky.   

Z hlediska účinnosti čištění si vedla MDČOV nejlépe u hydrochemického ukazatele 

CHSKCr, jelikoţ hodnoty na výpusti vykazovaly vţdy podstatně menší hodnoty CHSKCr, 

v průměru 331,21 mg/l. Nejlepší účinnost čištění vykazovala MDČOV u všech 

stanovených hydrochemických ukazatelů v měsících březnu, dubnu 2015 a poté aţ v lednu 

a únoru 2015. V období květen 2015 aţ prosinec 2015 byla účinnost čištění monitorované 

čistírny velmi proměnlivá a výrazně nízká. 

Dílčím cílem bylo vytvořit přehled MDČOV s aktivací v České republice. Mezi 

nejčastěji uváděnou technologii čištění, se řadil proces nízko-zátěţové aktivace 

s jemnobublinnou aerací a zároveň s aerobní stabilizací kalu. Naopak nejméně vyuţívaným 

čistícím procesem byla udávána dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu. Doba zdrţení 

odpadní vody v aktivaci se u dlouhodobé aktivace se stabilizací kalu udává 24 hodin a 

více, coţ není nutné, protoţe se organické látky z odpadní vody odstraňují rychleji. Můţe 

to být jedna z příčin méně častého vyuţívání tohoto procesu, jelikoţ lze dlouhodobou 

aktivaci se stabilizací kalu, nahradit klasickou aktivací, která je schopna dosáhnout stejné 

stabilizace kalu [52]. 

Vlastníci v dotazníkovém šetření uvedli, ţe se příliš velkou údrţbou MDČOV 

nezabývají. Provádí pouze malou údrţbu, cca co 4 měsíce, v podobě odstranění hrubých 

nečistot z česlicového koše. Vlastníci také uvedli, ţe nepouţívají ekologické čisticí 

prostředky. Tomu tak, ale úplně není pravda, jelikoţ podle uvedených čistících přípravků 

se nejednalo zas tak nešetrné čisticí prostředky. Například Frosch, který rodina pouţívala 
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na mytí nádobí se označuje jako ekologický prostředek na bázi rostlinných tenzidů 

s neutrálním pH. A sanytol, který pouţívali k dezinfekci (sprch, umyvadel apod.) se 

vyznačuje tím, ţe neobsahuje chlor, ale obsahuje biocidní účinnou látku d-Phenotrin, která 

vykazuje vůči vodním organismům toxicitu [53]. 

Po skončení monitoringu MDČOV: BC 4 comfort byly vlastnící této čistírny 

obeznámeni s výsledky hydrochemických parametrů, které čistírna vykazovala. Předběţně 

bylo vlastníkům doporučeno dávkování bakterií do čistírny a pouţívání šetrných čisticích 

prostředků. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

AL anorganické látky 

BC bio cleaner 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku (za dobu 5 dní) 

CE certifikace 

ČOV čistírna odpadních vod 

EO ekvivalentní obyvatel 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku (dichromanem draselným) 

MDČOV malá domovní čistírna odpadních vod 

Ncelk celkový dusík 

NEK norma environmentální kvality 

NH3 amoniak 

NH4
+ 

amonný kationt 

NL nerozpuštěné látky 

N-NH4
+ 

amoniakální dusík 

N-NO2
- 
dusitanový dusík

 

N-NO3
- 
dusičnanový dusík

 

NO2
-
 dusitany

 

NO3
- 
dusičnany 

NV nařízení vlády 

O2 rozpuštěný kyslík 

OL organické látky 

OV odpadní voda 

Pcelk celkový fosfor 
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RL rozpuštěné látky 

VL veškeré látky 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1; Dotazník 1 - verze pro paní 

Dobrý den,  

jmenuji se Nikola Cielecká a jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické 

Univerzity Ostrava, na které studují obor Environmentální inţenýrství v druhém ročníku. 

Chtěla bych Vás tímto poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude součásti materiálu 

k mé bakalářské práci: Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod 

typu aktivace. 

1. Pouţíváte ekologické čistící a prací prostředky? 

a) Ano (uveďte jaké             ) 

b) Ne 

 

2. Jaký další přípravek na mytí nádobí pouţíváte?  

a) Jar 

b) Pur 

c) Frosch Aloe vera lotion 

d) Cleffekt 

e) Jiný (                            ) 

 

3. Pouţíváte v domácnosti myčku na nádobí?  

a) Ano 

b) Ne 

    

4. Jakou značku kapslí (tablet) do myčky pouţíváte?  

Finisch 

5. Pouţíváte v domácnosti drtič odpadů? 

a) Ano 

b) Ne 
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6.  Pokud ano, kolikrát týdně? 

a) 1-2 týdně 

b) 2-4 týdně 

c) 5 a více krát týdně 

 

7. Jaký typ prášku na praní pouţíváte? (U vybraného typu uveďte přesný název 

značky). 

      a) Gel 

b) Prášek (Ariel color tablety) 

 c) Jiné (……………………………………………….) 

 

8. Pouţíváte aviváţ?  

a) Ano (k dané značce uveďte přesně celý název) – Lenor 

b) Ne 

 

9. Jaké pouţíváte čističe určené k desinfekci WC? (U daného typu uveďte značku) 

a) Závěsné 

b) Gelové – Bref Power Aktiv 4 formula 

c) Jiné (……………………………) 

 

10. Jak často WC čističe pouţíváte? 

a) 1x týdně 

b) 2-3x týdně 

c) 4-5x týdně 

d) 5x a více 

 

11. Které čisticí prostředky pouţíváte k čištění a dezinfekci (sprch, umyvadel a van)? 

a) Sanytol 

b) Savo prim 

c) Jiné (   ) 
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Příloha 2; Dotazník 2 - verze pro pána 

Dobrý den, 

 jmenuji se Nikola Cielecká a jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické 

Univerzity Ostrava, na které studují obor Environmentální inţenýrství v druhém ročníku. 

Chtěla bych Vás prosím poţádat o vyplnění tohohle dotazníku, který bude součásti 

materiálu k mé bakalářské práci: Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny 

odpadních vod typu aktivace. 

 

1. Měli jste někdy poruchu s MDČOV? 

a) Ano 

b) Ne 

 

2. Kdy měla Vaše MDČOV první poruchu v průběhu monitorované období březen 

2015 – únor 2016? 

a) V průběhu čtvrt roku po zahájení provozu 

b) V průběhu půl roku 

c) V průběhu tři-čtvrtě roku 

d) V průběhu roku 

 

3. Kolik jste investovali do opravy MDČOV v průběhu monitorovaného období 

březen 2015 – únor 2016?  

Měsíc 
Březen 

2015 

Duben 

2015 

Květen 

2015 

Červen 

2015 

Červenec 

2015 

Srpen 

2015 

Cena [kč] 0 0 0 0 0 0 

Měsíc 
Září 

2015 

Říjen 

2015 

Listopad 

2015 

Prosinec 

2015 

Leden 

2016 

Únor 

2016 

Cena [kč] 0 0 0 0 96 0 
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4. Jak velká porucha byla? 

a) Malá (zanesení česlicového koše) 

b) Střední (porucha některého dílu MDČOV a následná výměna) 

c) Velká (úplná porucha celé MDČOV, nutná oprava specializovaným technikem) 

 

5. Co se konkrétně porouchalo? 

a) Hydropneumatické kalové čerpadlo 

b) Membránové dmýchadlo 

c) Provzdušňovače 

d) Pryţové membrány 

e) Řídící plovák 

f) Jiné (           ) 

 

6. Jak jste danou poruchu odstranili? 

a) Vy sami 

b) Servisní firma 

 

7. Při opravách je manipulace s MDČOV? 

a) Jednoduchá 

b) Sloţitější 

c) Velmi komplikovaná 

 

8. Mívá vaše MDČOV problém s výrazným zanesením česlicového koše? 

a) Ano  

b) Ne 

 

9.  Problém s česlicovým košem se projevuje? 

a) Občasným zanesením hrubými nečistotami 

b) Pravidelným zanesením hrubými nečistotami (cca co 4 měsíce) 
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10. Jak nečistoty z česlicového koše odstraňujete? 

a) Vyjmutím koše a následně vyklepáním 

b) Vyjmutím pouze hrubých nečistot např. tyčí, lopatou apod. 

 

11. Jak často čistíte česlicový koš?  

a) 1x měsíčně  

b) 2x měsíčně 

c) 3x měsíčně 

d) Co 3 měsíce 

e) Co 4 měsíce 

f) Co 5 měsíců 

g) Co půl roku 

h) Co tři-čtvrtě roku 

i) Co rok 

 

12. Kolik času strávíte měsíčně údrţbou?  

a) Nezabývám se kaţdý měsíc údrţbou (pouze cca co 4 měsíce provedu 

vyčištění česlicového koše, které mi zabere asi 10 minut) 

b) Méně neţ 1 hodinu 

c) 2 – 4 hodiny 

d) 4 – 10 hodin 

e) Více neţ 10 hodin 

 

 

 

Mockrát děkuji za vyplnění dotazníku. 

 


