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ANOTACE 

Diplomová práce řeší zápach provozované stokové sítě veřejné kanalizace. V práci 

je shrnuta současná legislativní a technická úprava problematiky zápachu, senzorické 

vnímání zápachu a jsou popsány zdroje zápachu související s odpadní vodou. Dále se práce 

zabývá sulfanem, který je dominantním zdrojem zápachu ve stokové síti. Popisuje proces 

vzniku sulfanu, jeho účinky, faktory ovlivňující produkci a metody účinné kontroly 

v odpadní vodě a kanalizační atmosféře. Praktická část je zaměřena na odhalení příčiny 

zápachu z kanalizace v místní části města Loštice s využitím terénního průzkumu, měření a 

rozboru provozních údajů, a dále na návrh opatření k jeho odstranění. Na základě získaných 

poznatků jsou formulována další doporučení ke zlepšení provozních podmínek v dotčené 

oblasti a doporučení pro strategii provozovatele kanalizace v kontextu zápachu stokové sítě. 

 

Klíčová slova: zápach, sulfan, kanalizace, metody kontroly zápachu, provozování 

kanalizace, strategie eliminace zápachu. 

 

SUMMARY 

This diploma thesis deals with the bad odour from the public sewerage network. 

The thesis includes extracts from current legislatives and standards for odours, sensor 

detection of odours and descriptions of odour sources in connection with wastewater. 

Furthermore, this thesis focuses on hydrogen sulphide which makes up the majority of the 

odours in sewerage networks. The processes of hydrogen sulphide creation, its influence, 

factors affecting its creation and methods of effective control in the wastewater and sewage 

atmosphere are described. The practical part is aimed towards determining the reason for the 

odour in part of the Loštice sewerage network, by using ground research, measuring and 

analysis of the operational data, and in addition to this suggestions steps for its removal. On 

the basis of these findings, additional recommendations have been formulated for improving 

operating conditions in the area and recommendations for the operator’s strategy relating to 

the odours. 

 

Keywords: odour, hydrogen sulphide, sewerage, methods to control odours, operation of 

sewerage network, odour elimination strategy.
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1 ÚVOD 

Od samotného počátku vývoje života na Zemi je role čichu, co smyslu, naprosto 

mimořádná. Čich sehrává významnou úlohu při vývoji jednotlivých živočišných druhů 

a také se fakticky podílí na jejich přežití v daných podmínkách.  

Konkrétně při rozvoji lidského druhu a lidské společnosti čich výrazně ovlivňoval 

procesy vytvářející základní předpoklady pro zajištění podmínek života, hledání a získávání 

zdrojů potravy, a kontrolu její kvality. Čich je nepostradatelný také z hlediska posuzování 

obecné situace ať již v krajině, nebo v uzavřených prostorách. Prostřednictvím čichu získává 

člověk soubor informací - včasných varovných signálů nutných k prevenci před výskytem 

zdravotně závadného prostředí. V neposlední řadě je nezastupitelný při výběru vhodných 

partnerů k rozmnožování a pokračování druhu. I když je vnímání pachů a reakce na ně velmi 

subjektivní, lze v zásadě rozlišit jejich dvě hlavní kategorie. Pachy vyvolávající pozitivní 

reakce, které se lidé snaží zpravidla vyhledávat nebo je dokonce i navozovat, bývají 

pojmenovány v běžné komunikaci jako vůně. Naopak pachy s fyziologicky negativní 

odezvou, které se evolučně pojí hlavně s nebezpečím, jsou pak běžně nazývány zápachem.  

Z hlediska společenského se v evropských národech postoj člověka k vnímání 

zápachu měnil spolu s rozvojem sociálních a kulturních oblastí života a také s rostoucí 

úrovní vzdělání a vědeckého poznání. Současný životní standard klade důraz na hygienu 

nejen v osobní rovině člověka, ale i v oblasti jeho životního prostředí. Proto výskyt zápachu 

ve veřejném prostoru, který byl v minulosti akceptován, je dnes společensky nepřijatelný. 

Kanalizace a čistírny odpadních vod jsou i dnes častým zdrojem zápachu 

uvolňovaným do blízkého okolí. Stoková síť je systém, ve kterém kromě vlastní dopravy 

odpadních vod probíhají i neřízené chemické a mikrobiologické procesy, a to v závislosti na 

specifickém složení odpadních vod a hydraulických podmínkách. K negativním vlivům 

podporujících vznik zápachu lze řadit výstavbu rozsáhlých kanalizačních systémů s dlouhou 

dobou zdržení odpadních vod při jejich dopravě, změnu kvalitativního složení vypouštěných 

průmyslových odpadních vod nebo snižování objemu vypouštěných splaškových odpadních 

vod za současného zvýšení koncentrace znečištění. Hlavní příčinou problémů se zápachem 

však bývá podcenění podmínek tvorby pachových látek již při návrhu a projekčním řešení 

kanalizace nebo následně nevhodný způsob provozování a zanedbávání údržby těchto 
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zařízení. Kontrola zápachu v kanalizaci a předcházení jeho vzniku má být nedílnou součástí 

běžných činností každého kvalitního provozovatele kanalizace. Kompetence odborného 

provozovatele nezahrnují pouze popis a měření zápachu, ale především komplex znalosti 

pro pochopení příčin, vlivů a procesů tvorby pachových látek v jednotlivých částech systému 

dopravy a čištění odpadních vod, dále schopnosti nalézt vhodné metody a technologie k 

potlačení tvorby zápachu, tyto následně dlouhodobě provozovat a udržovat za přijatelných 

nákladových podmínek. Aktivním přístupem k problematice prevence zápachu lze 

významně zmírnit zdravotní rizika a zvýšit úroveň bezpečnosti práce u dotčených částí 

kanalizace. Navíc lze předcházet sankčním řízením ze strany kontrolních orgánů a zlepšit 

vztahy s veřejností. 

Problematika zápachu z kanalizace je v širších odborných kruzích dlouhodobě 

známá, přesto ani dnes není ojedinělou výjimkou možnost se setkat s územím, kde u nově 

navržené a vybudované kanalizace se neočekávaně brzy po uvedení do běžného provozu 

objevují problémy se zápachem. Často se pak na chyby projektu a nedostatky při realizaci 

přichází až na základě stížností obyvatelstva obtěžovaného zápachem. Jednou z takových 

lokalit je oblast ulice K Pešti ve městě Loštice, kde si místní obyvatelé začali v průběhu roku 

2017 intenzivně stěžovat na opakované obtěžování zápachem z kanalizace. Cílem 

diplomové práce je objasnit příčiny výskytu zápachu z kanalizace v této lokalitě a navrhnout 

jejímu provozovateli účinnou a provozně přijatelnou metodu pro jeho odstranění. 

V úvodních kapitolách práce je pojednáno o zápachu či jeho účincích a je na něj 

nahlédnuto optikou vybraných legislativních a technických norem, které zápach buď 

v obecné rovině, nebo přímo v prostředí kanalizace upravují, a je přínosné z hlediska podání 

uceleného pohledu je zmínit. Jsou popsány příčiny a vlastnosti zápachu vznikajícího 

v odpadních vodách, přičemž je práce dále zaměřena na sulfan, který je v tomto směru 

dominantním zdrojem problémů ve stokových sítích, a proto jsou podrobněji identifikovány 

podmínky jeho vzniku a uvolnění do okolního prostředí. Zacíleno je na vybrané metody 

a technologie kontroly zápachu, které jsou použitelné pro řešení v kapalné fázi odpadních 

vod, nebo odstranění zápachu z plynné fáze v kanalizační atmosféře. Praktická část práce je 

zaměřena na postižené území a prezentuje provedená měření a vyhodnocení dostupných 

informací k odhalení příčiny zápachu z kanalizace. Na základě získaných poznatků je 

navržen způsob účinného opatření k odstranění zápachu v dotčené lokalitě. Mimo to je 
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zformulováno doporučení ke zlepšení procesu provozování řešené kanalizace a doporučení 

pro strategii eliminace zápachu stokové sítě.  

2 ZÁPACH KANALIZACE 

Čich je složitý, avšak jedinečný smysl. Mimo jiné plní významnou úlohu při 

ochraně organismu, a to tím, že vyvolává přirozenou averzi vůči nepříjemným pachům 

a dráždivým látkám. 

Fyziologicky lze zápach zjednodušeně popsat jako smyslový vjem vyvolaný 

činností čichových nervů v horní části nosní dutiny, které vstřebávají a analyzují molekuly 

obsažené ve vdechovaném vzduchu. Čichové buňky jsou zvlhčeny sekretem čichových 

žlázek, ve kterém se vdechnuté plyny rozpouštějí a stimulují čichové buňky. Na základě této 

stimulace čichové nervy soustředí elektrické signály do čichového bulbu a ty se dále přenáší 

do čichového centra mozku, kde se složitým procesem vyhodnocují [1]. Proces vyhodnocení 

je v zásadě porovnáním přeneseného signálu s tím, co je již v paměti kumulováno díky 

předchozím zkušenostem tak, aby jedinec mohl vjem rozpoznat a adekvátně na něj reagovat, 

což se již dotýká vnímání pachů z pohledu psychologie člověka. 

Psychologická reakce na zápach je složitá a málo srozumitelná. Každý hodnotí 

pozitivně a negativně jiné pachy. Čich, více než ostatní lidské smysly, je významně propojen 

s lidskou pamětí a expresivním chováním. Pachy spontánně vyvolávají vzpomínky na 

zapomenuté události nebo zkušenosti, způsobují změny nálad a rozkolísané projevy emocí. 

Proto projevy vnímání pachů jsou značně individuální a vyvíjí se s lidskou osobností [2]. 

2.1 Vybrané legislativní a technické předpisy postihující problematiku 

zápachu 

Hodnocení zápachu a jeho regulace představuje velmi problematické téma, které je 

řešeno současnými předpisy spíše okrajově. Ani evropská nebo národní legislativa platná 

v oblasti životního prostředí, postihující ochranu ovzduší, neobsahuje hlubší řešení 

problematiky zápachu. 

Smyslem této podkapitoly není poskytnout vyčerpávající přehled legislativních 

předpisů a technických norem upravujících oblasti vzniku a šíření zápachu z kanalizace, ale 
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shrnutí přístupu k této specifické záležitosti ze strany hlavních předpisů týkajících se dané 

problematiky.   

2.1.1 Evropské předpisy 

V rámci evropských předpisů je stav ovzduší řešen prostřednictvím Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Dokument je východiskem pro národní právní úpravu, 

cíle a programy v oblasti ochrany ovzduší. Předpis definuje požadavky na snížení úrovně 

znečištění ovzduší na míru minimalizující škodlivé dopady na lidské zdraví a životní 

prostředí, zavádí systémy pro monitoring a posuzování kvality ovzduší a pro zvýšení 

informovanosti veřejnosti o jeho kvalitě a rizicích škodlivých faktorů [3]. 

Druhým zásadním evropským předpisem pro tuto oblast je Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích 

(integrované prevenci a omezování znečištění). Směrnice se zabývá prevencí a eliminací 

znečištění z průmyslových oblastí, kontrolou hlavních průmyslových odvětví u zdroje 

znečištění a jeho vazbou na přírodní zdroje nebo zvlášť významné lokality, kde je 

průmyslová činnost vykonávána [4].  

Zápachem ani možnými emisemi škodlivých látek z kanalizačních systémů do 

ovzduší se uvedené dokumenty výslovně nezabývají. 

2.1.2 Předpisy České republiky 

Zápach a sloučeniny, které jej způsobují, jsou definovány Zákonem o ochraně 

ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, jako znečišťující látky, kde se uvádí v § 2 

písm. b), že znečišťující látkou je „každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo 

může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje 

zápachem“ [5, s. 2787] a podle tohoto předpisu je jeho uvolňování považováno za 

znečišťování ovzduší podle definice v § 2 písm. c), kde znečišťováním je „vnášení jedné 

nebo více znečišťujících látek do ovzduší“ [5, s. 2787]. 

Podrobněji se touto problematikou zabývá vyhláška o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší č. 415/2012 Sb., v platném znění, která stanovuje přípustné emisní limity pro látky 

obtěžující zápachem a technická opatření provozu jeho stacionárních zdrojů, systém 
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sledování a vyhodnocování jejich plnění. Stokové sítě nejsou dokumentem konkrétně 

upraveny a v oblasti kanalizace pouze definuje specifické podmínky pro zařízení čistíren 

odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven 

a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den, nebo 

čistíren odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro více než 10 000 EO 

včetně [6]. 

 Na doplnění je možno uvést, že obtěžování zápachem je též řešeno v rámci úpravy 

sousedských vztahů věcným právem v § 512 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném 

znění, který zakazuje v nepřiměřené míře omezovat imisemi látek způsobujících zápach 

běžné užívání sousedních pozemků, pokud nejsou imise zápachu způsobeny provozem 

zařízení, které bylo úředně schváleno. V takovémto případě má postižená osoba za újmu 

způsobenou zápachem pouze nárok na finanční náhradu [7]. 

Z technických dokumentů je zápach z kanalizací řešen Českou technickou normou 

ČSN EN 12255-9 Čistírny odpadních vod – Část 9: Kontrola pachů a odvětrání. Norma se 

zabývá zejména zdroji a vlastnostmi pachů, metodami jejich měření, návrhy a rozsahem 

monitoringu kontroly pachů, technickými opatřeními a řešeními eliminujícími zápach 

přednostně na domovních a komunálních čistírnách odpadních vod pro více než 50 EO. 

Některé její podkapitoly přímo popisují návrhy a doporučení pro stokovou síť, nebo jsou její 

doporučení na stokovou síť aplikovatelné [8]. 

Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 6011 Ochrana prostředí 

kolem kanalizačních zařízení řeší vymezení pásem ochrany prostředí v okolí objektů 

kanalizace z důvodu ochrany ovzduší, podzemních a povrchových vod a půdy před 

znečištěním mimo jiné i pachy a aerosoly z provozované kanalizace. Vymezuje pásma 

ochrany prostředí mezi kanalizací a zástavbou, a definuje zásady ochrany prostředí pro návrh 

a provoz kanalizace, nakládání s odpadními vodami a odpady, které kanalizační zařízení 

produkují [9]. 

2.2 Zdroje a vlastnosti zápachu v odpadních vodách 

Nepříjemný zápach se může uvolňovat ze všech částí systému odvádění a čištění 

odpadních vod nebo při likvidaci následně produkovaných odpadů z kanalizace. Látky 

způsobující zápach jsou relativně těkavé molekuly s nízkou molekulovou hmotností 
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vznikající během dopravy odpadní vody v kanalizaci nebo při procesech jejího čištění 

v čistírnách odpadních vod, jako výsledek biologické aktivity rozkladu organických látek 

mikroorganizmy v místech, kde je z odpadní vody spotřebován kyslík a vytváří se anaerobní 

podmínky [8]. Výjimečně vzniká zápach v průběhu chemických reakcí jednotlivých složek 

odpadní vody, obvykle tehdy, jsou-li součástí odpadních vod průmyslové odpadní vody 

obsahující specifické látky [10].   

S případy zápachu jednoduchých systémů gravitační kanalizace se lze setkat spíše 

výjimečně. Nepříjemný pach často vzniká ve větších a složitějších systémech, kde se 

vyskytuje kombinace faktorů, která podporuje vznik nepříjemného pachu. K takovým 

faktorům obecně patří střídání tlakových a gravitačních úseků kanalizace, předimenzované 

potrubí stok z důvodu zabezpečení budoucího rozvoje odkanalizované lokality 

s minimálním sklonem, kanalizační shybky, protispády kanalizačního potrubí vytvářející 

plynové kapsy, poddimenzované potrubí gravitační kanalizace a podobně. Problémy se 

zápachem lze očekávat u tlakových kanalizací, kde dlouhá výtlačná potrubí poskytují 

vhodné podmínky k tvorbě pachových látek, a kanalizačních čerpacích stanic, u kterých 

dochází k delšímu zdržení odpadních vod v akumulačním prostoru objektu. 

Zdrojem zápachu z veřejné kanalizace nebo čistírny odpadních vod, jsou většinou 

látky obsahující síru a dusík, převážně sulfan, amoniak a aminy, organické sloučeniny síry, 

thioly, indol a skatol, těkavé mastné kyseliny a další organické sloučeniny [8].  

Z odborné literatury a případových studií vyplývá, že u stokových systémů 

městských odpadních vod je 96 % všech případů výskytu zápachu z kanalizace způsobeno 

sulfanem, a to buď samostatně, nebo tato sloučenina tvoří převažující část uvolněných 

pachových látek [11]. Odpadní vody v anaerobních podmínkách často obsahují mimo 

sulfanu i jiné redukované sloučeniny síry, které mohou být zdrojem nepříjemného pachu. 

Během procesu dopravy a čištění odpadních vod nebývají tyto sloučeniny hlavním zdrojem 

problémů a tyto se projevují až během procesu zpracování a skladování kalů a tuhých odpadů 

při čištění odpadních vod, kde pak představují dominantní složku zápachu. Ani složky 

odpadní vody obsahující dusík v různých formách, ať již ve formě amoniakálního nebo 

organického dusíku, nevytváří při odkanalizování odpadních vod s neutrálním pH problémy 

se zápachem. Amoniak je významným zdrojem nepříjemného pachu při procesech čištění 

odpadních vod, pokud se používá alkalický materiál pro zvýšení hodnoty pH a při stabilizaci 
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kalu práškovým vápnem nebo při vysokoteplotních procesech, například kompostování. 

Také při anaerobní stabilizaci kalu, či autotermní termofilní aerobní stabilizaci kalu, může 

docházet k uvolnění amoniaku a aminů. Kromě zmíněných látek existuje v odpadních 

vodách mnoho dalších sloučenin, které přispívají k tvorbě zápachu. Tyto sloučeniny jsou 

zřídka dominantní látkou způsobující nepříjemný pach, a proto nejsou v oboru stokování 

a čištění odpadních vod zpravidla cílem jejich obecné kontroly a opatření k eliminaci [12]. 

2.3 Sulfan 

Sulfan je bezbarvý extrémně hořlavý plyn těžší než vzduch, se kterým tvoří 

výbušnou směs. Sulfan je dobře rozpustný v různých kapalinách, včetně vody a alkoholu. 

S vodou tvoří roztok slabé kyseliny sulfanové. Při nízkých koncentracích se vyznačuje 

typickým zápachem zkažených vajec, ve vyšších koncentracích, nebo při delší expozici, 

otupuje čich a zápach není znatelný. 

Tab. 1 Vybrané základní vlastnosti sulfanu 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Molární hmotnost g/mol 34,08 

Barva - bezbarvý 

Chuť - nasládlá 

Skupenství (za běžného stavu) - plyn 

Bod tání °C -82,30 

Bod varu °C -60,28 

Bod vzplanutí °C 100 

Teplota samovznícení °C 260 

Hustota g/cm3 1 363.106 

Horní mez výbušnosti % objemu 45,5 

Dolní mez výbušnosti % objemu 4,3 

Pro živé organismy je sulfan nebezpečný a jeho vyšší koncentrace způsobují 

okamžitou smrt. Do organismu vniká dýchacími cestami, méně často kůží. V organismu 

působí toxicky na centrální nervovou soustavu, váže se na krevní barvivo nebo vyvolává 

lokální podráždění očí a sliznic dýchacích cest [13]. 

Sulfan v přírodním prostředí vzniká z anorganických sloučenin síry, například 

působením kyseliny uhličité na pyrity, případně rozkladem organických látek obsahujících 

síru v terestrickém nebo vodním prostředí [14]. Je přirozenou součástí vulkanických 

exhalací, v sirných pramenech vody a geotermálně aktivních oblastech je dokonce ceněn pro 

svůj léčivý význam [15]. Z antropogenních zdrojů převažují průmyslové odpadní vody 

z petrochemického průmyslu, výroby sulfátové celulózy a podobně. 
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Sulfan v kanalizaci je téměř vždy výsledkem metabolické aktivity skupiny 

heterotrofních sirných bakterií zvaných „Síru redukující bakterie“ (dále jen sirné bakterie). 

K jejich hlavním zástupcům patří například bakterie rodu Desulfovibrio 

a Desulfotomaculum. Tyto mikroorganismy jsou pomalu rostoucí striktně anaerobní 

bakterie, které se běžně v kanalizacích vyskytují v anaerobní vrstvě nárostu biofilmu na 

vnitřním povrchu konstrukcí nebo v sedimentech na dně potrubí. Vzhledem k pomalému 

růstu, který je na úrovni 7 % rychlosti růstu aerobních mikroorganismů [16], je jejich 

přítomnost a produkce sulfidů v odpadní vodě běžných kanalizací zanedbatelná. Do odpadní 

vody se sirné bakterie dostávají zpravidla vyplavením ze sedimentů nebo oddělením z 

biofilmu [17]. 

Tab. 2 Účinky expozice sulfanu na lidský organismus při různých koncentracích [13] 

Účinky 
Koncentrace 

(ppm) 

Práh vnímání zápachu pro člověka. 0,01 - 1,5 

Dlouhodobá expozice způsobuje nevolnost, podráždění očí, bolesti hlavy. 2 - 5 

Bolesti hlavy, únava, ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, zhoršení paměti, 

závratě. 
20 

Podráždění očí, dráždění dýchacích cest. 50 - 100 

Kašel, podráždění očí, 

po 2 až 15 minutách expozice ztráta vnímání zápachu, 

po 15 až 30 minutách expozice zhoršené dýchání, bolest očí, malátnost, 

po 1 hodině expozice dráždění hrdla. Po následné několikahodinové expozici 

zhoršení uvedených příznaků a může dojít k úmrtí během dalších 48 hodin. 

100 

Paralýza čichu. 100 - 150 

Zánět spojivek a podráždění dýchacích cest, při dlouhodobé expozici edém 

plic. 
200 - 300 

Závratě, po 5minutové expozici kolaps organismu, vážné poškození zraku. 

Ztráta vědomí a smrt během 30 až 60 minut. 
500 - 700 

Rychlá ztráta vědomí, zástava dechu a smrt během několika minut. 700 - 1 000 

Okamžité bezvědomí, zástava dechu, paralýza, okamžitá smrt. 1 000 - 2 000 

Sirné bakterie využívají jednoduché organické látky jako zdroj elektronu a síran 

obsažený v odpadní vodě jako konečný akceptor k zajištění reoxidace elektronového 

transportního řetězce za anoxických podmínek při syntéze ATP [16]. Z celkového množství 

redukované síry tyto bakterie využívají jen nepatrné množství pro vlastní růst a většina síry 

je uvolněna do odpadních vod ve formě sulfidových iontů, obvykle však jako molekulární 

sulfan. Celý proces anaerobní redukce síranu lze zjednodušeně shrnout do následující 

rovnice: 

 SO4
2− + 2 C + H2O

         SRB          
→          2 HCO3

− + H2S (2.1)  
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Redukce síranů bakteriemi je součástí přirozeného biochemického cyklu síry, kdy 

hlavním problémem není produkce různých forem sulfidů v odpadní vodě, ale uvolňování 

plynného sulfanu do okolní atmosféry a jeho oxidace na vnitřních konstrukcích a stěnách 

potrubí na kyselinu sírovou.  

2.4 Faktory ovlivňující produkci sulfidů a uvolnění sulfanu do ovzduší 

2.4.1 Složení odpadní vody 

Z hlediska vlastního složení odpadní vody je pro tvorbu sulfidů v kanalizacích 

důležitý dostatek využitelného organického materiálu a přítomnost síranů.  Sirné bakterie 

využívají sírany a organické látky přibližně v poměru 2:1 [10], proto celý proces bude 

ovlivňovat látka, jejíž dostupnost bude nižší. Z toho plyne, že pokud je v odpadní vodě 

dostatek oxidovaných forem síry, pak rychlost produkce sulfidů je závislá na BSK odpadní 

vody a opačně. Kromě množství ovlivňuje tvorbu sulfidů také schopnost difúze uvedených 

látek do příslušných vrstev biofilmu [10]. 

Tab. 3 Vybrané ukazatele složení splaškových vod [18] 

Ukazatel Jednotka Rozmezí hodnot 

pH - 6,5 - 8,5 

Nerozpuštěné látky mg/l 200 - 700 

 z toho usaditelné % 73 

 z toho neusaditelné % 27 

Rozpuštěné látky mg/l 600 - 800 

BSK5 mg/l 100 - 400 

ChSKCr mg/l 250 - 800 

TOC (DOC) mg/l asi 250 

Ncelk. mg/l 30 - 70 

N-NH4 mg/l 20 - 45 

Pcelk. mg/l 5 - 15 

Poměr BSK5:ChSKCr - 0,5 

Za vhodný organický substrát pro sirné bakterie jsou považovány mravenčany, 

acetáty, laktáty nebo etanol. Pravděpodobně největším zdrojem takového substrátu budou 

odpadní vody z potravinářského průmyslu, ale i běžné městské odpadní vody s vysokým 

podílem vod splaškových jsou zpravidla dostatečným zdrojem organických látek pro redukci 

síranů [17].  

Přítomnost síranů v odpadní vodě se lokálně liší v závislosti na jejich koncentracích 

v podzemních vodách pronikajících netěsností do kanalizace nebo v upravené pitné vodě pro 

danou oblast [16]. Také některé druhy průmyslových odpadních vod a srážkové vody 
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z metropolitních oblastí významně ovlivňují jejich konečný výskyt v kanalizaci [15]. Sírany 

jsou v městských odpadních vodách v koncentracích zpravidla vyšších než 20 mg/l. Proto 

množství síranů nebývá omezujícím faktorem produkce sulfidů, ani není ovlivněna rychlost 

jejich redukce [10]. 

2.4.2 Redoxní potenciál a rozpuštěný kyslík 

K redukci síranů dochází ve striktně anaerobních podmínkách v prostředí, ze 

kterého je vyčerpán rozpuštěný kyslík a oxidované formy dusíku. Metabolická aktivita 

bakterií redukujících síru nastupuje při redoxním potenciálu -100 mV až -150 mV [17], 

proto se vyskytují v hlubších vrstvách sedimentu, nebo ve vrstvě biofilmu v hloubce 1 mm 

a více [19]. 

 

Obr. 1 Procesy probíhající v kanalizačním potrubí (upraveno) [10] 

Hraniční koncentrace kyslíku, kdy může probíhat redukce síranů v odpadní vodě, 

odpovídá úrovni 0,1 až 1,0 mg/l rozpuštěného kyslíku [10]. Pokud je množství rozpuštěného 
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kyslíku v odpadní vodě vyšší, převažuje aktivita aerobních mikroorganismů, což může mít 

za následek vyšší mocnost aerobní vrstvy biofilmu a následně ztíženou difúzi organického 

substrátu a síranů do jeho anaerobních vrstev. Navíc v aerobní části biofilmu nebo 

v provzdušněné odpadní vodě jsou produkované sulfidy opět rychle oxidovány. 

 

Obr. 2 Vnitřní cyklus síry v kanalizačním potrubí (upraveno) [17] 

Příznivé podmínky pro redukci síranů se vytvářejí u gravitačních kanalizací spíše 

výjimečně, pokud například dochází k déle trvajícímu vrcholovému proudění nebo jsou 

významně kombinovány s úseky výtlačných potrubí. V případě, že do takových částí 

kanalizace přitéká odpadní voda s nízkou koncentrací rozpuštěného kyslíku, je kyslík při 

mikrobiálních procesech spotřebován zpravidla během 5 až 30 minut [17]. 

2.4.3 Vliv pH 

K redukci síranů dochází běžně v rozmezí pH 6,0 až 9,0, ale ani pH mírně vyšší 

nemusí aktivitu sirných bakterií zcela omezit [17]. Nejvyšší rychlost redukce síranů je 

dosahována v rozmezí pH 6,5 až 7,5. Posunem pH mimo optimální rozmezí se rychlost 

redukce síranů sníží, přičemž toto snížení je 30 % při pH 8,6 [20] a při pH 9,0 nebo 4,0 je 

dokonce tato rychlost přibližně poloviční [21]. 

V odpadní vodě se vytvořený molekulární sulfan rozpouští a podle její acidity, či 

alkality disociuje na jednotlivé formy sulfidů podle následujících chemických reakcí: 
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 H2S ↔  HS− + H+ (2.2) 

 
HS−↔  S2− + H+  (2.3) 

Zastoupení jednotlivých forem sulfidů v odpadní vodě je funkční závislostí pH viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 Výskyt forem sulfidů v závislosti na pH (upraveno) [22] 

Zastoupení jednotlivých forem sulfidů v odpadní vodě je významné, protože pouze 

nedisociovaná forma H2S může z odpadní vody unikat do atmosféry a způsobovat tak 

problémy s nežádoucími pachy nebo korozí [10]. Podíl molekulárního sulfanu se zvýšením 

hodnoty pH mění ze 75 % při pH 6,5 na 50 % při pH 7,0 a až na 10 % při pH 8,0.  

2.4.4 Teplota 

Teplota významně ovlivňuje tvorbu sulfidů především ze dvou důvodů. Jednak má 

přímý vliv na biologickou aktivitu sirných bakterií a ovlivňuje tak další podmínky 

v kanalizačním prostředí. Druhým aspektem je, že se stoupající teplotou klesá rozpustnost 

kyslíku ve vodě a zrychluje se jeho spotřeba v biologických procesech, což v důsledku vede 

k jeho rychlejšímu vyčerpání a přechodu odpadní vody do anaerobních podmínek.  

Redukce síranů má v rozmezí teplot 5 až 25 °C zrychlující tendenci tak, že při jejím 

růstu o 10 °C se rychlost redukce přibližně zdvojnásobí. Při teplotách nad 25 °C další 

zvyšování teploty naopak nepříznivě ovlivňuje růst mikroorganismů a při dosažení teploty 

45 °C se jejich aktivita zastavuje [16]. 
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2.4.5 Hydraulické charakteristiky kanalizace 

Hydraulické poměry, k nimž v kanalizaci dochází, mají neopomenutelný vliv na 

vlastní produkci látek způsobujících nepříjemné pachy. Tyto vlivy jsou navíc zvláštní tím, 

že je běžnými činnostmi provozování kanalizace nelze významně ovlivnit, protože jsou 

důsledkem jejího technického návrhu. 

Poměr plochy a objemu kanalizačního potrubí 

Koncentrace sulfidů v odpadní vodě je závislá na celkové ploše potrubí pokryté 

biofilmem. Hvitved-Jacobsen [17] tento faktor popisuje jako poměr omočené A a celkové 

vnitřní plochy potrubí V a uvádí, že ve stokách s vysokou hodnotou poměru A/V se obvykle 

vyskytuje vyšší koncentrace sulfidů v odpadní vodě. Tento ukazatel je logicky vysoký 

u tlakových úseků kanalizace a u gravitačních stok s vrcholovým prouděním. 

Střední hloubka 

Jelikož sulfan se z odpadní vody uvolňuje do atmosféry výhradně přes vodní 

hladinu, je možné hledat závislost jeho úniku na parametrech ovlivněných volnou hladinou 

toku odpadní vody. Tímto parametrem je například střední hloubka h definovaná 

vztahem [10]: 

 ℎ = 𝑆/𝐵  (2.4) 

kde: h … střední hloubka (m), 

S … průtočná plocha (m2), 

 B … šířka příčného profilu stoky v hladině (m). 

Mezi uvolněním sulfanu a střední hloubkou je nepřímá úměra, tedy množství 

uvolněného sulfanu bude stoupat se zmenšující se hydraulickou hloubkou. 

Rychlost proudění 

Rychlost proudění nemá přímý vliv na produkci sulfidů, ale ovlivňuje látkový tok, 

podmínky růstu biofilmu a následné uvolňování rozpuštěného sulfanu z vodní fáze. Při nízké 

průtočné rychlosti dochází ke zvýšené sedimentaci pevných látek na dně potrubí a nárůstu 

tloušťky biofilmu. Přesto se rychlost redukce síranů nemusí změnit, protože změna 

v tloušťce biofilmu je nejspíš způsobena růstem neaktivních vrstev v těsné blízkosti potrubí. 

Snížení rychlosti má také vliv na zvýšení tloušťky laminární vrstvy (viz Obr. 1), což vede 
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k prodloužení dráhy toku látek mezi vodní fází a biofilmem [10]. Podle Parka [22] se tento 

jev objevuje při rychlostech proudění nižších než 0,8 m/s. Nižší rychlost také prodlužuje 

dobu zdržení odpadní vody v kanalizaci. Celkově nižší rychlost v kanalizaci podporuje 

zvýšenou produkci sulfidů. 

Při rychlostech proudění nad 1,5 m/s [22] je tloušťka biofilmu limitována a sníží se 

difúzní laminární vrstva, čímž dojde k menšímu odporu při transportu substrátu a produktů 

mezi biofilmem a odpadní vodou. Teoreticky vyšší průtočná rychlost v potrubí snižuje 

produkci sulfidů. Navíc turbulentní proudění podporuje proces výměny mezi plynnou 

a vodní fází. To má u gravitačních kanalizací pozitivní vliv na okysličení odpadní vody 

a vyšší oxidaci produkovaných sulfidů, ale na straně druhé to také podporuje emisi sulfanu 

do atmosféry [17]. 

Smykové napětí 

Protože rychlost proudění odpadní vody závisí na vnitřním průměru potrubí 

a nevytváří tak stejné podmínky pro růst biofilmu a sedimentaci pevných látek, je pro obecné 

použití vhodnější sledovat účinky smykového napětí proudící vody. Nízké hodnoty 

smykového napětí podporují růst biofilmu, vyšší sedimentaci a v gravitační kanalizaci 

indikují nízkou úroveň zpětného provzdušnění odpadní vody. Smykové napětí je závislé na 

podélném sklonu potrubí, hloubce a rychlosti průtoku, jak je patrné z následující 

rovnice [22]: 

 𝜏 =  𝜌 . 𝑔 . 𝑠 . 𝑅  (2.5) 

kde: τ … průměrné smykové napětí na omočeném obvodu (N/m2), 

 ρ … hustota odpadní vody (kg/m3), 

 g … gravitační zrychlení (m/s2), 

 s … podélný sklon potrubí (m/m), 

 R … hydraulický poloměr (m). 

Smykové napětí musí být jedním z posuzovaných parametrů při návrhu stok, 

protože zajišťuje takzvané „samočištění kanalizačního potrubí“. Průměrné smykové napětí 

u samostatných částí kanalizace by nemělo klesnout pod 1,0 až 2,0 N/m2, ale někdy je nutné 

pro regulaci růstu biofilmu uvažovat se smykovým napětím až 3,35 N/m2 [22]. Nízká 
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hodnota smykového napětí je rychlým indikátorem možných problémů s tvorbou 

rozpuštěných sulfidů v odpadní vodě. 

Gradient rychlosti proudění 

Míra úniku sulfanu z odpadní vody není závislá pouze na velikosti styčné plochy 

mezi vodní fází a atmosférou nebo pH odpadní vody, ale Lahav [23] dokazuje, že je 

významně podporována rychlostí proudění, velikostí podélného sklonu potrubí, objemovým 

průtokem a podobně. Výsledky svých pokusů shrnuje do parametru rychlostního gradientu 

proudění G stanovovaného podle vzorce: 

 𝐺 =  √𝛾. 𝑆. 𝑣 𝜇⁄   (2.6) 

kde: G … střední rychlostní gradient (1/s), 

 γ … měrná tíha (N/m3), 

 S … sklon potrubí (m/m), 

 v … rychlost (m/s), 

 µ… dynamická viskozita (N.s/m2), 

a potvrzuje, že vysoký gradient rychlosti podporuje vyšší emise sulfanu do kanalizační 

atmosféry [23]. 

Doba zdržení odpadní vody v anaerobních podmínkách 

Tento faktor je důležitý hlavně v tlakových úsecích kanalizace a sběrných jímkách 

čerpacích stanic. Doba zdržení je závislá na objemovém přítoku odpadních vod ve srovnání 

s objemem sběrné jímky nebo výtlačného potrubí [17]. Beránek [24] uvádí, že podmínky 

pro začátek tvorby sulfidů nastupují při době zdržení odpadní vody nad 30 minut. Doba 

setrvání odpadní vody v podmínkách příznivých pro tvorbu sulfidů je závislá na denní 

nerovnoměrnosti produkce odpadních vod a zvolených návrhových parametrech při 

dimenzování uvedených částí kanalizace. 

3 VYBRANÉ METODY KONTROLY ZÁPACHU V KANALIZACI 

Nejlepší metodou pro řešení zápachu z kanalizace je odstranit jeho příčinu. To 

zpravidla u vybudovaných systémů veřejné kanalizace nebývá možné, protože vlastní 

příčina může vycházet z chybného návrhu při projekční přípravě nebo opomenutí některých 
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dalších souvislostí a problém se projeví až později v průběhu provozování kanalizace, kdy 

není již možné tuto chybu jednoduše odstranit. Proto metody řešení výskytu nepříjemného 

pachu zahrnují technologie a postupy, které vyžadují minimální nebo žádné změny vlastních 

konstrukčních prvků kanalizace. 

 

Obr. 4 Cyklus síry a zacílení metod eliminace zápachu (upraveno) [17] 

K řešení problémů se sulfanem v kanalizaci je třeba použít metody, které ovlivní 

přirozený cyklus síry, respektive jeho částí, v kanalizacích přirozeně probíhajících [19]. 

Jedině tak je možné určit, kde a jakým způsobem je konečné odstranění nepříjemných pachů 

proveditelné, jelikož zdroj problému nebývá zpravidla lokalizován v místě, kde je 

nepříjemný zápach vnímán. V procesu přeměn sloučenin síry existují místa (viz Obr. 4), kde 

je možné s úspěchem regulovat tvorbu sulfidů tak, aby nedocházelo k úniku sulfanu do 

ovzduší [17]. Na obrázku jsou označeny tři body, na které cílí jednotlivé metody k zamezení, 

snížení nebo změně produkce či emise sulfanu. Postupy regulující produkci sulfidů 

v odpadních vodách zpravidla inhibují, či alespoň oslabují biologickou aktivitu 

mikroorganismů v kanalizaci, hlavně aktivitu biomasy odpovědnou za redukci síranů. Pokud 

jsou řešeny již vytvořené sulfidy v odpadní vodě, kdy jsou plně rozvinuty anaerobní 

podmínky, provádí se většinou jejich odstranění biologickou nebo chemickou cestou. 

Poslední možností je zaměřit se až na uvolněný sulfan v plynné fázi. Tyto metody se 

zabývají hlavně řízením a úpravou atmosféry v kanalizaci, ale někdy také využívají postupy 

upravující složení odpadních vod [17]. 
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3.1 Opatření zaměřená na kapalnou fázi odpadních vod  

Cílem všech těchto metod je zvýšení oxidačně redukčního potenciálu v odpadní 

vodě přídavkem akceptoru elektronů. Tento postup, s ohledem na volbu místa aplikace 

a vytváření podmínek, buď zamezí anaerobním procesům v odpadní vodě, jako je redukce 

síranů, anaerobní hydrolýza a fermentace organických látek, nebo jsou produkty těchto 

procesů oxidovány. Oxidace produktů anaerobních procesů však nebývá často dostatečně 

účinná, z důvodu omezených časových možností pro řádný průběh oxidačních reakcí 

v zařízení kanalizace [17]. 

3.1.1 Provzdušňování odpadní vody 

Provzdušňování odpadní vody je jednou z prvotních metod zamezení vzniku 

sulfanu v odpadních vodách. K zabránění tvorby sulfidů v odpadní vodě dostačuje 

přítomnost rozpuštěného kyslíku v koncentraci přesahující 0,5 mg/l, kdy produkované 

sulfidy v anaerobních vrstvách biofilmu nebo sedimentu se oxidují a nedochází k jejich 

difúzi do odpadní vody. Rychlost oxidace kolísá v závislosti na pH, teplotě, ale také na 

přítomnosti mikroorganismů oxidujících sulfidy a množství katalyzátorů, kterými jsou 

například těžké kovy. Běžná rozpustnost kyslíku v odpadní vodě se pohybuje v rozmezí 

8,0 až 11,0 g O2/m
3, ale jeho spotřeba aerobní respirací je mezi 20,0 až 40,0 g O2/m

3 za 

1 hodinu v závislosti na složení a kvalitě odpadní vody [25]. Aerobní podmínky v odpadní 

vodě nijak neovlivňují složení a biologickou aktivitu anaerobních sirných bakterií. Rychlá 

spotřeba kyslíku aerobní částí biofilmu umožňuje produkci sulfidů jeho anaerobní vrstvou 

i v případech, kdy je kyslík v odpadní vodě přítomen ve značném přebytku. Rychlost 

spotřeby kyslíku v biofilmu se zvyšuje opakovaným navozováním aerobních podmínek, což 

v důsledku snižuje množství lehce odbouratelného organického substrátu potřebného pro 

denitrifikaci a biologické odbourání fosforu na čistírně odpadních vod [26]. 

Provzdušňování odpadní vody je nejčastěji využíváno u výtlačných potrubí 

kanalizací. Výhodou provzdušňování výtlačného potrubí je až pětkrát vyšší rozpustnost 

kyslíku než při atmosférickém tlaku vzduchu. Potřebné množství vzduchu je závislé na 

složení odpadní vody, době zdržení odpadní vody ve výtlačném potrubí, teplotě, podélném 

profilu a hydraulické charakteristice výtlačného potrubí. Obecně platí, že množství 

dodávaného vzduchu v rozmezí 0,75 až 2,25 m3 na 1 m3 odpadní vody bývá dostatečné pro 

udržení neredukčních podmínek [12]. 
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Obr. 5 Schéma provzdušňování výtlačného potrubí (upraveno) [12] 

U výtlačného potrubí s častým a výrazným střídáním klesajících a stoupajících 

úseků je možné provzdušňovat potrubí na více místech vždy tam, kde se mění orientace 

sklonu potrubí. V takových případech je vhodné výškové body (viz Obr. 6) osadit 

automatickými odvzdušňovacími ventily [27]. Toto uspořádání je vhodné pro krátká 

výtlačná potrubí s průměrem do DN 200 a vysokým průtokem odpadních vod [28]. Jeho 

nevýhodou je nutnost zhotovit společně s výtlačným potrubím souběžné potrubí rozvodu 

vzduchu.  

 

 

Obr. 6 Provzdušňování krátkého výtlačného potrubí v lomových bodech [28] 

Specifickým řešením v některých případech je použití tlakového vzduchu pro 

částečné, nebo úplné vyprázdnění výtlačného potrubí. Řešení je použitelné pro potrubí 

s nevýraznými výškovými body, pokud je to ekonomicky výhodné, nebo tam, kde dochází 
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k neúměrně dlouhým dobám zdržení odpadní vody v potrubí způsobeným nepravidelným 

vypouštěním odpadních vod [28]. 

 

Obr. 7 Využití tlakového vzduch k vyprázdnění výtlačného potrubí [28] 

Ke zvýšení koncentrace kyslíku rozpuštěného v odpadních vodách kanalizačních 

systémů vzduchem existuje mnoho dalších metod a technologických uspořádání. Za zmínku 

stojí použití Venturiho aspirátoru při recirkulaci odpadní vody ve sběrné jímce čerpací 

stanice (viz Obr. 8), provzdušňovaných U-trubic před zaústěním výtlačného potrubí do 

gravitační kanalizace nebo budování bočních provzdušňovacích stanic u gravitačních 

kanalizací, kde je část proudící odpadní vody okysličena v tlakových nádobách. Tyto 

technologie však nedosáhly širšího uplatnění z důvodu jejich nižší účinnosti, požadavků na 

provoz a údržbu nebo pro jejich konstrukční a investiční náročnost [12]. 

 

Obr. 8 Venturiho aspirátor v čerpací stanici odpadních vod (upraveno) [10] 
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3.1.2 Aplikace čistého kyslíku do odpadních vod 

Alternativou ke zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku v odpadní vodě 

provzdušněním je vstřikování čistého kyslíku. Použití čistého kyslíku překonává některé 

problémy, které vznikají při běžném provzdušňování (například s objemem potřebného 

plynu), ale také přináší potíže nové [17]. Jednou z nevýhod použití čistého kyslíku je nutnost 

skladovat jej v místě aplikace v tlakových nádobách, případně jej přímo generovat v místě 

použití, což vzhledem k jeho potřebnému množství nebývá efektivní. Použití čistého kyslíku 

je navíc omezeno na tlakové úseky kanalizace. Technologické varianty uspořádání 

vstřikování kyslíku jsou podobné jako u běžného provzdušňování. Kyslík se aplikuje do 

výtlačného potrubí za čerpadlo (viz Obr. 9), a to během čerpání odpadní vody, aby bylo 

k jeho rozpuštění maximálně využito tlaku a turbulence v proudící odpadní vodě. Na 

výtlačném potrubí, ve výškových bodech, není vhodné umístit automatické odvzdušňovací 

ventily, jelikož při poklesu tlaku mezi cykly čerpání dochází k uvolňování rozpuštěného 

kyslíku z odpadní vody a k jeho nežádoucímu úniku z potrubí přes tyto ventily [12]. 

 

Obr. 9 Přímé vstřikování kyslíku do odpadních vod (upraveno) [12] 
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3.1.3 Aplikace dusičnanů 

Účinek dusičnanů na snížení produkce sulfidů v odpadní vodě je znám dlouhodobě. 

Přidání dusičnanu, jako akceptoru elektronu pro biologické procesy, udržuje anoxické 

podmínky v odpadní vodě, čímž dochází ke snížení, nebo zastavení redukce síranů [22]. 

Dusičnany nepoškozují aktivitu sirných bakterií, ani nemají toxický vliv na jejich populaci 

v biofilmu, a po jejich vymizení z odpadní vody je produkce sulfidů ihned obnovena. Z toho 

plyne, že použití dusičnanů k zabránění redukce síranů je účinné pouze tehdy, pokud je 

odpadní voda udržována po celou dobu v anoxických podmínkách [29]. 

Dusičnany se dávkují jako různé soli, běžně se používá dusičnan sodný (NaNO3), 

dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2), což je běžně používané hnojivo, nebo se aplikuje 

koncentrovaný roztok kyseliny dusité. Allen [29] dospěl k závěru, že přidáním dusičnanu 

v množství 1,0 g na 1 m3 odpadní vody může zastavit produkci sulfanu až na dobu 29 dnů. 

Nedávný výzkum potvrdil, že kromě zamezení vzniku anaerobních podmínek může 

dávkováním dusičnanů docházet k chemoautotrofní anoxické biologické oxidaci sulfanu 

pomocí dusičnany redukujících bakterií a bakterií sulfid oxidujících na elementární síru: 

 H2S + NO3
−  
               
→    S0 + NO2

− + H2O (3.1) 

 
3H2S + 2NO2

− + 2H+  
               
→     3S0 + N2 +  4H2O (3.2) 

Elementární síra, jako cílový výsledek oxidace sulfidů, je při vymizení sulfanu z odpadní 

vody a přetrvávající přítomnosti dusičnanů dále oxidována na sírany. Opakovaná produkce 

síranů v odpadní vodě není žádoucí, protože vytváří potenciál pro možný vznik sulfidů při 

obnovení anaerobních podmínek. 

Hlavním problémem biologické oxidace sulfidů je její nízká rychlost ve srovnání 

s oxidací kyslíkem. Také rychlost redukce síranů v anaerobních podmínkách je přibližně 

pětkrát vyšší než biologická oxidace sulfidů [30]. Pomalá oxidace za přítomnosti dusičnanů 

je naopak výhodou, pokud jde o zachování snadno biologicky odbouratelného substrátu 

v odpadní vodě pro její čištění. Nelze však opomenout, že dávkování způsobující nadměrnou 

koncentraci dusičnanů v odpadní vodě může mít nežádoucí vliv na její čištění v čistírnách 

odpadních vod [17]. Z uvedených důvodů je pro úspěšné nasazení dusičnanů pro řešení 

problémů se zápachem důležité správné nastavení jejich dávkování do odpadní vody.  

K oxidaci sulfidů je teoreticky potřebná dávka v rozmezí 0,18 až 0,44 mg N/mg S [31]. 
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Avšak dávky jsou ve skutečnosti ovlivněny složením a koncentrací organické hmoty 

a biologickou aktivitou mikroorganismů v kanalizacích [32]. Z provedených laboratorních 

pokusů lze konstatovat, že ošetření odpadní vody v rozmezí 0,6 až 4,5 mg N/mg S stačí 

k téměř 100 % oxidaci rozpuštěných sulfidů [19]. 

3.1.4 Chemická oxidace sulfidů 

Zápach z kanalizace je možné eliminovat dávkováním chemických oxidačních 

činidel do odpadní vody. Tyto látky oxidují rozpuštěné sulfidy na elementární síru, nebo na 

sírany, a v určité míře oxidují také těkavé organické látky. Je třeba si uvědomit, že kromě 

oxidace pachových látek oxidační činidla ovlivňují i celkovou biologickou aktivitu 

v kanalizaci a mohou způsobit vznik dalších nežádoucích sloučenin. Běžně se k eliminaci 

zápachu používají chemické látky s obsahem chlóru, peroxid vodíku, ozon a manganistan 

draselný. Účinnost těchto látek je závislá na jejich chemických vlastnostech a použité 

aplikační dávce [17]. 

Činidla na bázi chloru 

Chlorová oxidační činidla jsou relativně levné a účinné chemické látky bez 

přehnaných požadavků na technické zařízení. V provozní praxi se dávkují do odpadní vody 

v plynné formě (Cl2), častěji však jako roztok chlornanu sodného (NaClO) nebo chlornanu 

vápenatého (Ca(ClO)2). Účinek sloučenin chlóru je založen na oxidaci rozpuštěných sulfidů 

na elementární síru při zásaditém pH, nebo na sírany při kyselém pH podle uvedených 

chemických reakcí [12]: 

 HS− + Cl2 + OH
−  
               
→     2Cl− + S0 + H2O (3.3) 

 
HS− + 4Cl2 + 4H2O 

               
→     SO4

2− + 9H+ + 8Cl−  (3.4) 

Při oxidaci na sírany je stechiometrický poměr chemické reakce ve hmotnostních 

jednotkách 8,8 g Cl2/g S, zatímco v případě oxidace na elementární síru je tento poměr 

2,2 g Cl2/g S [12]. Ve skutečnosti se může účinná dávka k efektivní kontrole zápachu 

pohybovat v poměru 5,0 až 15,0 g Cl2/g S [33], v závislosti na pH a složení odpadní vody, 

jelikož chlor neoxiduje pouze rozpuštěné sulfidy, ale reaguje i s řadou organických látek 

v odpadní vodě za vzniku dalších toxických a pachových látek. Navíc působí toxicky na 

biologický systém v kanalizaci. 

 



Jiří Mazák: Doporučení pro řešení zápachu z kanalizace ve zvolené lokalitě 

2019  23 

Peroxid vodíku 

Peroxid vodíku (H2O2) oxiduje rozpuštěné sulfidy při pH vyšším než 8,5 na sírany 

a při pH nižším než 8,5, což jsou hodnoty běžné u většiny odpadních vod v kanalizaci, na 

elementární síru podle rovnice: 

 HS− + H+ + H2O2  
               
→     S0 + 2H2O  (3.5) 

Hmotnostní stechiometrický poměr u této reakce je 1 g H2O2/g S. Peroxid vodíku je ve 

srovnání se sloučeninami chloru více selektivní při oxidaci sulfidů a dalších složek odpadní 

vody, proto je účinná dávka k uspokojivému odstranění zápachu v rozmezí 

2,0 až 4,0 g H2O2/g S [12]. Jeho výhodou může být také skutečnost, že z části reguluje 

výskyt sirných bakterií v nárostech biofilmu [17]. 

Oxidace sulfidů peroxidem vodíku je velmi rychlá a je tedy možné H2O2 dávkovat 

bezprostředně před problematické úseky kanalizace, ale díky rychlosti reakce je dávka 

během 90 minut [19] po aplikaci spotřebována. To u dlouhých úseků kontrolované 

kanalizace vyvolává nutnost dávkovat na více místech. Peroxid vodíku je možné použít 

k eliminaci zápachu jak u tlakových úseků kanalizace, tak i v gravitačních stokách téměř se 

100% účinkem a bez obav z vedlejších produktů chemických reakcí. Jeho případný přebytek 

se v kanalizaci rozkládá na vodu a kyslík, což přispívá ke zvýšení koncentrace rozpuštěného 

kyslíku v odpadní vodě [12]. 

Ozon 

Ozon (O3) je velmi silné oxidační činidlo, které oxiduje rozpuštěné sulfidy na 

elementární síru a má širší desinfekční účinky. Ozon je nestabilní a rozkládá se na 

molekulární kyslík. Proto při vlastní aplikaci musí být generován na místě jeho použití. Pro 

člověka je potencionálně toxický v koncentracích nad 1,0 ppm. Z dostupných zdrojů není 

známo, že by byl v praxi používán za účelem snížení pachových látek v kanalizacích přímou 

aplikací do odpadní vody [12]. 

Manganistan draselný 

Manganistan draselný (KMnO4) je silné oxidační činidlo, které reaguje se sulfidy 

na směs elementární síry, sírany a další oxidované sloučeniny síry v závislosti na pH 

a chemických vlastnostech odpadní vody, přičemž manganistan se redukuje na oxid 

manganičitý (MnO2) [17]. Z provedených pokusů vyplývá, že pro efektivní snížení zápachu 
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v odpadní vodě je nutné použít dávku v rozmezí 6,0 až 7,0 g KMnO4/g S [10]. Manganistan 

draselný je z finančního hlediska poměrně nákladná chemikálie. Navíc mangan je jedním ze 

sledovaných těžkých kovů v kalech pocházejících z čištění odpadních vod a jeho další vnos 

do odpadních vod nemusí být žádoucí. Z ekologických a ekonomických důvodů není použití 

manganistanu draselného pro snížení pachových látek z odpadní vody v praxi rozšířeno. 

3.1.5 Aplikace anorganických solí železa 

Metoda kontroly koncentrace sulfidů v odpadní vodě dávkováním solí železa je 

známa a úspěšně používána již mnoho desítek let. Při dávkování nedochází ke změně 

anaerobních podmínek, ani není ovlivněna vlastní produkce sulfidů. Problémy se zápachem 

způsobené ostatními sloučeninami kromě sulfanu tento postup neřeší. I když za určitých 

podmínek může také probíhat srážení merkaptanů a při nižším pH snižování emisí 

aminů [17]. Ke kontrole zápachu se běžně používají anorganické sloučeniny dvojmocného 

železa, převážně chlorid železnatý (FeCl2) a heptahydrát síranu železnatého (FeSO4.7H2O), 

nebo sloučeniny trojmocného železa, například chlorid železitý (FeCl3) 

a síran železitý (Fe2(SO4)3). 

Sloučeniny dvojmocného železa snižují koncentrace rozpuštěných sulfidů 

v odpadní vodě jejich srážením do nerozpustné formy sulfidu železnatého (FeS) podle 

chemické rovnice: 

 Fe2+ + HS−  
                
→     FeS + H+  (3.6) 

Sloučeniny trojmocného železa rozpuštěné sulfidy oxidují na elementární síru podle 

chemické rovnice: 

 2 Fe3+ + HS−  
               
→     2 Fe2+ + S0 + H+  (3.7) 

Teoreticky by sloučeniny trojmocného železa měly mít vyšší potenciál k regulaci 

rozpuštěných sulfidů, protože je oxidují, přičemž simultánně vzniká dvojmocné železo, které 

je následně vysráží. V praxi je ovšem reakční rychlost iontů trojmocného železa ve srovnání 

se srážením ionty dvojmocného železa pomalejší, protože je v kanalizaci podmíněna 

přítomností specifických skupin chemoautotrofních bakterií. Navíc některé druhy 

chemoheterotrofních bakterií v kanalizaci redukují ionty trojmocného železa na ionty 

dvojmocného železa, přičemž rozpuštěné sulfidy nijak nevstupují do tohoto procesu, a proto 

iont trojmocného železa není zcela využit k jejich oxidaci [34]. 
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Dosud nebylo jednoznačně prokázáno, zda při odstranění sulfanu z odpadní vody 

má vyšší účinnost dvojmocné nebo trojmocné železo. Účinnost obou forem závisí na složení 

a pH odpadní vody, době zdržení a místě dávkování. Především pH odpadní vody může 

významně ovlivnit účinnost dávkování solí železa. Nielsen [35] dokázal, že při poklesu pH 

odpadní vody pod 7,0, klesá účinnost solí železa na 40 % ve srovnání se 100% účinností při 

pH 8,0.  Tento fakt je způsoben tím, že při nižším pH se více sulfidů vyskytuje ve formě 

molekulárního sulfanu (viz Obr. 3), který s ionty železa nereaguje. 

Je důležité si uvědomit, že soli železa snižují pH odpadní vody, a proto je tento 

parametr nutné sledovat a případně upravovat. Dávkováním síranů navíc dochází ke 

zvýšení jejich koncentrace v odpadní vodě a tyto mohou být také redukovány na rozpuštěné 

sulfidy. Zvýšení koncentrace síranů však běžně nečiní potíže, protože při výskytu problémů 

se sulfanem bývají sírany v odpadní vodě ve značném přebytku. Nicméně i z tohoto důvodu 

se chloridy jeví jako účinnější a jsou v praxi pro kontrolu zápachu z kanalizace častěji 

používány. Z diskuzí o výběru vhodné formy iontu železa plyne, že u tlakové kanalizace 

a pro úseky s výtlačným potrubím je nejúčinnější dávkovat směs železité a železnaté soli 

v poměru 1:1 až 2:1 [36], podle místních podmínek. Ve stokách gravitační kanalizace se 

aplikují pouze rychle reagující železnaté soli. Dávka potřebná pro efektivní řešení zápachu 

z kanalizace se pohybuje v rozmezí 1,4 až 4,4 g Fe/g S v závislosti na pH odpadní vody 

a použité soli železa nebo jejich směsi [17]. 

3.1.6 Alkalizace odpadní vody 

K řešení problémů se zápachem metodou alkalizace je možné využít několik 

způsobů dávkování chemických látek s různými účinky na výskyt pachových látek 

v kanalizaci, zejména sulfanu. Běžně se využívají dvě strategie alkalizace. Buď je pH 

odpadní vody upravováno kontinuálně, nebo dochází k jeho opakovanému skokovému 

zvýšení na přechodnou dobu. Pro alkalizaci odpadní vody se běžně používá hydroxid sodný 

(NaOH), hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) a hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2). Pokud je zvolena 

pro řešení problému zápachu alkalizace odpadní vody, je třeba pečlivě zvážit všechny další 

negativní účinky v kontextu ošetřené lokality, například vliv na následné čištění odpadních 

vod [17]. 

Cílem kontinuální alkalizace odpadní vody je zamezit emisi sulfanu z odpadní vody 

změnou zastoupení jednotlivých forem rozpuštěných sulfidů v odpadní vodě (viz Obr. 3). 
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Udržováním pH odpadní vody nad 8,5 se sníží potenciál možné emise sulfanu na hodnoty 

uvedené v Tab. 4, navíc v alkalickém prostředí sirné bakterie produkují méně rozpuštěných 

sulfidů. Gutierrez [20] potvrdil, že při dlouhodobém zvýšení pH odpadní vody na 8,6 se 

rychlost produkce sulfidů sirnými bakteriemi sníží o 30 % a při pH 9,0 dokonce o 50 %, ve 

srovnání s rychlostí jejich produkce při pH 7,6. K tomu uvádí, že aktivita metanogenních 

organismů při takto zvýšeném pH je plně potlačena. 

Tab. 4 Zastoupení forem sulfidů při vybraných hodnotách pH a 20 °C [17] 

pH - 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

H2S % 51 25 9 3 1 

HS- % 49 75 91 97 99 

Alkalizací odpadní vody nedojde k odstranění rozpuštěných sulfidů a opětovný 

pokles pH obnoví možnost uvolnění sulfanu do ovzduší. Pro kontinuální alkalizaci odpadní 

vody se převážně využívá hydroxid hořečnatý. Potřebné množství není závislé na 

koncentracích sulfidů v odpadní vodě, ale na protékajícím objemu odpadní vody a její 

neutralizační kapacitě. Z publikovaných aplikací lze usoudit, že se dávkování hydroxidů 

obecně pohybuje v rozmezí 50 až 100 litrů na 1 000 m3 odpadní vody [12]. 

Druhá strategie zvyšování pH se zaměřuje na regulaci biologické aktivity 

mikroorganismů v biofilmu. Provádí se opakované „šokové“ dávkování hydroxidů za 

účelem zvýšení alkality odpadní vody na pH 12,0 po dobu 30 až 60 minut, což v důsledku 

omezí aktivitu, nebo zcela zlikviduje vrstvy biofilmu produkující sulfidy. Protože je žádoucí 

rychlá změna pH, upřednostňuje se v provozní praxi dávkování hydroxidu sodného nebo 

hydroxidu vápenatého. Vyvolaný efekt omezené produkce sulfidů po ukončení dávkování 

je pouze dočasný, přetrvává několik dní až nanejvýš 2 týdny [17], a poté dochází k obnovení 

mikrobiálního biofilmu. Proto je nutné pravidelně „šoky“ opakovat. Doba potřebná 

k obnovení produkce sulfidů je závislá především na pH a teplotě odpadní vody. 

3.1.7 Vybrané nově zkoumané postupy 

Dávkování biocidů 

K inhibici biologických nárostů v kanalizaci může být použito také několik druhů 

biocidů. K omezení redukce síranů je možné využívat například antrachinon, který ovlivňuje 

respirační systém sirných bakterií. Antrachinon je aromatická organická sloučenina 
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používaná k výrobě barviv, ve dřevozpracujícím a papírenském průmyslu nebo 

lékařství [17]. 

Biocidní účinek na anaerobní mikroorganismy byl potvrzen u kyseliny dusité 

(HNO2). Dávkování této sloučeniny a udržování její koncentrace v odpadní vodě 0,2 až 

0,3 mg/l po dobu 6 hodin má prokazatelně negativní vliv na 85 % mikroorganismů 

v biofilmu kanalizace [37]. Jiang [38] svými pokusy prokázal, že přerušované dávkování 

kyseliny dusité jedenkrát za pět dní má schopnost snížit produkci sulfidů v odpadní vodě 

o více než 80 %. 

Vyššího efektu je dosahováno, pokud je spolu s kyselinou dusitou přidáván do 

odpadní vody i peroxid vodíku (H2O2) k dosažení jeho koncentrace nejméně 30,0 mg/l. 

Výsledkem je potvrzená 99% inaktivace biofilmu. Okamžitý inhibiční účinek a následně 

pomalé zotavení anaerobních mikroorganismů způsobují meziprodukty vzájemné reakce 

kyseliny dusité a peroxidu vodíku. Společné působení těchto dvou sloučenin na biofilm 

v kanalizaci by mohlo vést k rozšíření nákladově efektivní metody regulace zápachu 

v kanalizaci [39]. 

K omezení produkce sulfidů bylo úspěšně vyzkoušeno dávkování molybdenanů. 

De Jesus [40] ověřil, že i nízké dávky molybdenanů jsou schopny inhibice aktivity 

smíšených kultur sirných bakterií po dobu několika dní. 

V mnoha odvětvích je dnes k regulaci mikrobiální aktivity účinně aplikován 

formaldehyd, respektive levnější paraformaldehyd. Zhang [19] uvádí, že koncentrace 

formaldehydu 10,0 až 20,0 mg/l v odpadní vodě bezpečně reguluje tvorbu sulfidů 

v odpadních vodách. Problémem použití formaldehydu je především jeho toxicita a další 

negativní vlivy na lidské zdraví. 

Výzkum se nadále zabývá možnostmi regulace tvorby rozpuštěných sulfidů 

v kanalizacích přidáváním specifických enzymů, dalších mikrobiálních kultur 

a bakteriofágů. Výsledky těchto pokusů zatím nejsou pro praktické aplikace použitelné. 

Jejich účinnost, a hlavně bezpečnost, je třeba relevantně ověřit. 

Uvolňování kyslíku do odpadní vody z pevných sloučenin 

Na základě úspěšného použití metod odstraňování sulfidů v ropných vrtech nebo 

říčních sedimentech aplikací tuhých sloučenin peroxidu hořečnatého (MgO2) nebo peroxidu 
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vápenatého (CaO2) je zkoušeno jejich využití i pro kontrolu produkce sulfanu v odpadních 

vodách [19]. Tyto sloučeniny ve vodném prostředí pomalu uvolňují kyslík a vzniká hydroxid 

hořečnatý (Mg(OH)2), respektive hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Cílem použití těchto 

sloučenin je chemická oxidace rozpuštěných sulfidů v odpadní vodě a toxické působení na 

sirné bakterie [33]. 

Chang [41] opakovanými laboratorními pokusy prokázal, že 0,4% koncentrace 

peroxidu hořečnatého v odpadní vodě je schopna inhibice tvorby sulfidů nejméně na dobu 

40 dní. Zdá se, že tato metoda má velký potenciál k zamezení výskytu nepříjemných pachů 

z kanalizace. Praktickému použití zatím brání nalezení vhodného způsobu aplikace těchto 

látek do kanalizace tak, aby nedocházelo k jejich předčasnému vymývání z ošetřených míst. 

Mikrobiální palivové články 

Mikrobiální palivové články jsou zařízení schopná přímé přeměny chemické 

energie na elektrickou energii elektrochemickými reakcemi ve spojení s biologickými 

procesy. Těchto postupů lze využít i při odstraňování specifického znečištění odpadních vod. 

Řada vědeckých studií popisuje využití mikrobiálních palivových článků k odstranění 

sulfanu a rozpuštěných sulfidů z odpadní vody jejich oxidací v anodické oblasti. Rabaey [42] 

dokázal, že touto technologií lze z odpadní vody odstranit 46 % vyskytujících se sulfidů 

oxidací na elementární síru a vyrobit elektrickou energii o výkonu až 101 mW/l. 

 

Obr. 10 Schéma mikrobiálního palivového článku (upraveno) [19] 
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Zjednodušený princip celého procesu je naznačen na Obr. 10. Sulfidy oxidující 

bakterie na anodě, například bakterie rodu Paracoccus, Pseudomonas a Rhodobacter [43], 

oxidují sulfidy na elementární síru a uvolňují tak elektrony a protony. Elektrony jsou 

přenášeny anodou do katody a protony putují ke katodě, kde spolu s elektrony a kyslíkem 

vytvářejí vodu. Vzniká tak elektrický okruh. 

Při oxidaci rozpuštěných sulfidů na anodě mohou kromě elementární síry vznikat 

i další sloučeniny síry, thiosírany a sírany. Jejich vznik není žádoucí, protože mohou být 

v navazujících částech kanalizace opět redukovány na sulfidy a snížit tak efektivní účinnost 

mikrobiálního palivového článku. Zastoupení jednotlivých produktů oxidace lze regulovat 

volbou vhodného potenciálu elektrod. Wang [43] uvádí, že anodový potenciál, při kterém je 

upřednostňována oxidace sulfidů na elementární síru, se pohybuje v rozmezí od -188 mV do 

-146 mV. Výsledná efektivita systému je závislá i na teplotě. Zhanga [44] zkoumal vliv 

teploty na celý proces a zjistil, že oxidace sulfidů v mikrobiálním palivovém článku probíhá 

s nejvyšší rychlostí a účinností při teplotě 30 °C. 

3.2 Metody odstranění zápachu z kanalizační atmosféry 

K odstranění problémů s nepříjemným pachem z kanalizace by měla být vždy 

upřednostněna metoda, která řeší zamezení vzniku pachových látek ve vlastní odpadní vodě. 

Pokud však tyto metody nejsou z různých důvodů aplikovatelné, lze volit postupy odstranění 

již uvolněných pachových látek do atmosféry. Za tímto účelem je vyvinuto několik 

fyzikálně-chemických a biologických metod. 

3.2.1 Biologické filtry vzduchu 

Biologické filtry jsou malé objekty nebo nádrže naplněné vrstvou organického 

filtračního materiálu. Jako filtrační lože se běžně využívá zemina, kompost, dřevní štěpka, 

kůra, případně jiné k tomuto účelu produkované materiály, které musí svou pórovitostí 

zajistit vysokou propustnost plynů a kapalin biologicky aktivní vrstvou vytvářenou na 

povrchu částic náplně. Proudění vzduchu může být zajištěno přirozenou ventilací nebo 

nuceně. Pachové látky jsou odstraňovány mikrobiálním filmem, který se přirozeně tvoří na 

povrchu organického materiálu, ze kterého také čerpá živiny pro svůj metabolismus. Biofilm 

má být biologicky rozmanitý, což je základní podmínkou k účinnému odstranění širokého 

množství znečišťujících látek. Pro správnou funkci biologického filtru je nutné zabezpečit 
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rovnoměrný průchod vzduchu filtračním ložem a udržování vhodné vlhkosti v náplni 

filtru [33]. 

Účinnost odstranění zápachu u biologických filtrů je srovnatelná s ostatními 

technologiemi, které budou dále popsány. Výsledný efekt však může být negativně ovlivněn 

špatným návrhem ve fázi projektu nebo zanedbáním údržby při vlastním provozu filtrů. Na 

kanalizaci jsou zpravidla biologické filtry používány k odstranění zápachu u větších 

čerpacích stanic nebo čistíren odpadních vod. Jejich použití pro jiné části kanalizace bývá 

omezeno dostupností vody k udržování požadované vlhkosti, nepřítomností obsluhy pro 

kontrolu a údržbu biologického filtru, neexistence vhodných prostor k jejich umístění 

a podobně [45]. 

3.2.2 Biologické zkrápěné filtry vzduchu 

Biologické zkrápěné filtry vychází z koncepce klasických biologických filtrů. 

Jedná se obvykle o vertikální nádoby naplněné inertním nosičem mikrobiální biomasy. 

V nádržích jsou instalovány rozprašovací trysky, které nepřetržitě nebo přerušovaně zkrápějí 

náplň vodným roztokem k udržení správné vlhkosti, zajištění dodávky živin 

mikroorganismů a podpoře přestupu znečišťujících látek z plynné fáze. Zkrápěné filtry jsou 

většinou provozovány v protiproudém uspořádání toku plynné a kapalné fáze, ale existují 

i souproudé varianty. Dosud se nepodařilo prokázat, která z obou variant systémů dosahuje 

vyšší účinnosti [45]. 

Výhodou této technologie, při srovnání s biologickými filtry, jsou menší nároky na 

plochu její instalace, vzhledem k vertikálnímu uspořádání, a možnost regulace pH díky 

rozstřikovanému roztoku. Technologie zkrápěných filtrů je velmi jednoduchá s minimem 

pohyblivých částí a nízkými nároky na jejich provoz a údržbu. Vzhledem k použití inertního 

nosiče biomasy je vyloučen jeho biologický rozklad. Zkrápěné filtry dosahují více než 90% 

účinnosti při odstranění těkavých organických sloučenin a sulfanu z proudícího 

vzduchu [46]. Lewkowska [47] uvádí, že tato zařízení mohou mít účinnost odstranění 

těkavých organických látek na úrovni 98,9 % až 99,5 %, 98,5 % u sulfanu a 99,9 % 

u amoniaku.  Podobně jako biologické filtry jsou zkrápěné filtry s oblibou používány na 

čistírnách odpadních vod nebo kanalizačních čerpacích stanicích. 
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3.2.3 Biologické pračky vzduchu 

Biologické pračky pracují na principu vymývání pachových látek fyzikální separací 

nebo absorpcí pachových látek do kapalné fáze, po níž následuje její biologické zpracování 

v bioreaktoru. Proces čištění probíhá ve dvou oddělených technologických částech. 

V absorpční jednotce přichází znečištěný vzduch do kontaktu s rozstřikovanou kapalinou, 

přičemž dochází k přechodu pachových látek do roztoku, který je následně odveden do 

provzdušňovaného bioreaktoru, kde dochází k jejich biologickému odbourání. Vyčištěná 

kapalina z bioreaktoru je opět připravena k použití v absorbéru [33]. 

Biologické pračky jsou úspěšně využívány tam, kde je třeba odstraňovat vyšší 

koncentrace pachových látek nebo čistit velké objemy vzduchu. Tato zařízení se vyznačují 

provozní stabilitou, jednoduchou kontrolou a regulací provozních parametrů, nízkou 

tlakovou ztrátou a malým nárokem na prostor. Technologie účinně odstraňuje mnoho 

nežádoucích znečišťujících látek, je však limitovaná jejich rozpustností, a proto není možné 

účinně odstranit například sulfan bez řízené alkalizace [46]. 

3.2.4 Čištění vzduchu mikrobiální suspenzí 

Reaktory používané pro odstranění pachových látek ze vzduchu touto metodou jsou 

hlubší nádrže naplněné koncentrovanou suspenzí mikroorganismů. U dna nádrže je do 

reaktoru přes difuzory rovnoměrně vháněn znečištěný vzduch ve formě jemných bublin, ze 

kterých jsou pachové látky přenášeny do kapalné fáze, kde jsou absorbovány a rozloženy 

přítomnými mikroorganismy. Reaktor pracuje na stejném principu jako aktivační nádrže na 

čistírnách odpadních vod. Účinnost zařízení je závislá na rozpustnosti pachových látek 

a době kontaktu vzduchových bublin s náplní reaktoru [48]. 

3.2.5 Rotační biologické filtry 

Technologie rotačních biologických filtrů vychází z aplikací čistíren odpadních vod 

využívajících technologii rotačních biodisků. K odstranění a biologickému rozkladu 

pachových látek z přiváděného vzduchu dochází v uzavřené komoře s využitím 

mikrobiálního biofilmu uchyceného na rotujícím porézním nosiči, který je cyklicky namáčen 

ve vodném roztoku s živinami. Rotační pohyb usnadňuje přenos pachových látek a jejich 

difúzi do biofilmu a zároveň kontroluje rychlost mikrobiálního růstu. Díky pohybu je 

v systému zajištěna vysoká rychlost přenosu kyslíku a velký povrch vytváří optimální 
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podmínky pro kontakt polutantů s biofilmem. Nepřetržitá rotace navíc zajišťuje míchání 

živného roztoku [46]. 

Typově jsou používány dva druhy rotačních biologických filtrů. Jednovrstvé filtry 

využívají v celém příčném profilu rotující části jako nosič biofilmu homogenní porézní 

materiál, ve kterém dochází k rovnoměrnému rozdělení pachových látek, kyslíku, živin 

a biomasy. U vícevrstvých filtrů je v příčném profilu rotující části několik úzkých vrstev 

nosiče biofiltru. Toto rozložení by mělo zabránit případným zkratovým proudům čištěného 

vzduchu ve filtru [49]. 

3.2.6 Membránové reaktory 

Membránové technologie jsou dynamicky se rozvíjejícím oborem, který nalézá 

uplatnění v mnoha odvětvích. Membránové reaktory představují novou alternativu 

dezodorizace vzduchu k biologickým filtrům. Existují dva způsoby jejich využití pro řešení 

pachových látek v atmosféře, přičemž se vždy jedná o zařízení s komorou rozdělenou 

membránou na dvě části. V prvním případě je do komory reaktoru přiváděn znečištěný 

vzduch a membrána tvoří pouze selektivní překážku průchodu pachových látek, kterou 

čištěný vzduch prochází do druhé části komory. Ve druhém, častěji používaném případě, je 

komora rozdělena na část s plynnou a kapalnou fází. Proto jsou membránové biologické 

reaktory vhodné pro odstraňování hydrofobních polutantů z ovzduší. V tomto typu reaktoru 

je membrána, kromě její selektivní propustnosti znečištění, využívána i jako fázové rozhraní 

a podpora růstu mikroorganismů při rozkladu znečišťujících pachových látek, které jsou 

schopny membránou difundovat. Hnací síla přenosu hmoty přes membránu je řízena 

rozdílem koncentrace znečišťující látky odstraňované v kapalné fázi, takže úroveň jejího 

odstranění membránovým bioreaktorem závisí do značné míry na aktivitě mikrobiální 

populace. Výhodou membránových reaktorů je jejich snadný provoz a regulace bez nutnosti 

použití pohyblivých mechanických částí. Nevýhodu lze nalézt v současných vyšších 

investičních výdajích na jejich pořízení a ucpávání membrán v důsledku nadměrné tvorby 

biomasy. Účinnost těchto zařízení byla dosud zkoumána převážně laboratorně nebo na 

pilotních projektech a výsledky ukazují, že ve většině případů přesahuje 95,0 % [50]. 
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3.2.7 Mokré chemické pračky vzduchu 

Ze všech fyzikálně chemických metod odstraňování zápachu z atmosféry jsou 

mokré chemické pračky dlouhodobě považovány za jedny z nejúčinnějších 

a nejrozšířenějších zařízení. Účinnost odstranění zápachu běžně přesahuje 90,0 % a při 

použití na sulfan až 99,9 % [45]. 

Jedná se zpravidla o věžové nádoby z antikorozního materiálu, kde se znečištěný 

vzduch dostává do kontaktu s rozstříkávaným rozpouštědlem, kterým je většinou voda 

s příměsí dalších chemikálií. K podpoře účinnosti zařízení bývá věžová nádoba naplněna 

inertním plastovým materiálem za účelem zvětšení kontaktní plochy. Při kontaktu plynné 

fáze s roztokem dochází k oxidaci a absorpci pachových látek. Zařízení může být navrženo 

v souproudé i protiproudé variantě toku vzduchu a roztoku. Z oxidačních činidel se 

v aplikovaném roztoku běžně používá chlornan sodný, manganistan draselný, nebo při 

odstraňování sulfanu hydroxid sodný. Výhodou je, že v závislosti na druhu a množství 

kontaminujících látek může být zařízení konstruováno ve více stupních. Naopak nevýhodou 

je vznik znečištěných odpadních chemických roztoků a vyšší požadavky na pracovníky 

obsluhy a údržby [33]. 

Mokré chemické pračky se dnes běžně používají k odstranění zápachu na čistírnách 

odpadních vod. U stokových systémů se lze setkat s jejich instalací omezeně na větších 

čerpacích stanicích, kde jsou běžně přítomni provozní pracovníci a vhodnější prostory 

k umístění technologie a skladování chemických látek [45]. 

3.2.8 Adsorpce na aktivním uhlí 

Podobně jako u chemických praček vzduchu je adsorpce na aktivním uhlí 

dlouhodobě a s oblibou využívána k eliminaci zápachu. Zařízení k adsorpci je jednoduchý 

systém sestávající se z nádoby vyrobené z antikorozního materiálu a naplněné vrstvou 

aktivního uhlí. Náplní proudí znečištěný vzduch, z něhož se odstraňují pachové látky 

adsorpcí nebo chemisorpcí v závislosti na typu zvolené náplně aktivního uhlí [45]. 

K odstranění pachových látek se převážně používají dva druhy aktivního uhlí, 

běžné aktivní uhlí, nebo impregnované aktivní uhlí. U klasického aktivního uhlí probíhá 

odstranění polutantů ze vzduchu fyzikální adsorpcí na povrchu sorbentu. Impregnované 

aktivní uhlí je upraveno tak, aby selektivně odstraňovalo pachové látky, nebo bylo schopné 
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chemické sorpce, případně oxidace pachových látek. K impregnaci aktivního uhlí jsou 

používány různé chemikálie, například hydroxidy, soli a oxidy kovů, neutralizační nebo 

oxidační činidla. Tyto látky mohou významně zvýšit schopnost aktivního uhlí odstraňovat 

například sulfan nebo další těkavé sloučeniny síry [51]. 

Vzhledem k jednoduchosti, nízkým nárokům na prostor, regulaci nebo údržbu 

a dosahované účinnosti je tato technologie s oblibou používána na kanalizačních čerpacích 

stanicích nebo i na jiných místech tam, kde je možnost připojení na zdroj elektrické energie. 

Jedinou nevýhodou technologie s aktivním uhlím je skutečnost, že jeho sorpční kapacita je 

omezená. Při neúměrně vysokém zatížení systému velkými koncentracemi pachových látek 

může docházet k jejímu rychlému vyčerpání, což bude v důsledku znamenat častou 

regeneraci či výměnu náplně aktivního uhlí [45]. 

Kromě aktivního uhlí je možné použít i další sorbenty na bázi uhlíku (biochar), 

minerálního původu (zeolit, vermikulit) nebo polymerní gely obsahující různé aktivní látky 

a další materiály. Novotný [52] prováděl laboratorní testy účinné adsorpce sulfanu na těchto 

materiálech a zjistil, že kromě aktivního uhlí je ze zkoumaných materiálů schopen odstranit 

sulfan z kanalizační soustavy s dostatečnou účinností pouze biochar. 

3.2.9 Ionizační technologie 

Ionizační technologie jsou rychle se rozvíjející skupinou procesů využívající kyslík 

a vodní páru v atmosféře k vytvoření vysoce reaktivních molekul kyslíku, které jsou 

následně použity k oxidaci pachových látek. K nejznámějším metodám dnes patří studené 

plasmové reaktory, fotokatalytická oxidace a oxidace ionizovaným vzduchem. 

Technologie studeného plasmového reaktoru využívá průchodu znečištěného 

vzduchu z kanalizace přes zařízení, kde elektrický pulzní výboj rozděluje molekuly 

s kyslíkem na vysoce reaktivní molekuly, včetně ozonových a hydroxylových radikálů, 

přičemž dochází k rychlé oxidaci pachových látek [45]. 

K oxidaci zápachu ionizovaným vzduchem se využívá podobného postupu jako 

v předchozím odstavci. Rozdíl je v tom, že se elektrickým výbojem upravuje neznečištěný 

venkovní vzduch, který se následně vhání do kanalizace nebo uzavřeného prostoru 

s atmosférou obsahující pachové látky, kde dochází k jejich oxidaci [53]. 
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Na podobném principu pracují také zařízení využívající k oxidaci takzvanou 

„hydroxylovou iontovou mlhu“. Technologie kombinuje ozón, vodu a stlačený vzduch 

k produkci mlhy s obsahem ozonových a hydroxylových radikálů, která je následně 

aplikována do ošetřovaných prostor kanalizace nebo čerpací stanice a oxiduje sulfan spolu 

s dalšími pachovými látkami. K této technologii lze nalézt jen málo dostupných údajů 

týkajících se účinnosti a instalací. Proto je pravděpodobné, že není v praxi ve větší míře 

používána [45]. 

Metoda fotokatalytické oxidace používá ultrafialové záření a fotokatalyzátor 

k oxidaci pachových látek ve vzduchu odváděném z kanalizace nebo dalších prostor. Jako 

fotokatalyzátor se často používá oxid titaničitý (TiO2), oxid zinečnatý (ZnO), sulfid 

kademnatý (CdS) a další. Fotokatalyzátor je buď nanesen v tenké vrstvě na stěny reaktoru, 

kovovou matrici, nebo je jeho nosičem silikagel tvořící při průtoku vzduchu fluidní lože. Při 

ozáření nosiče s fotokatalyzátorem ultrafialovým světlem dochází k produkci 

hydroxylových radikálů a kyslíkových iontů, které oxidují pachové látky na oxid uhličitý 

a vodní páru [54]. 

4 POPIS POSTIŽENÉ LOKALITY A URČENÍ PŘÍČIN ZÁPACHU 

V průběhu roku 2017 začala místní samospráva ve městě Loštice zaznamenávat 

stížnosti občanů trvale bydlících na ulici K Pešti. Předmětem stížností byl opakovaně se 

vyskytující zápach, jehož pravděpodobným zdrojem je místní část gravitační kanalizace. 

Počátkem roku 2018 počet stížností narostl do té míry, že zástupci místní samosprávy 

informovali o problému provozovatele kanalizace. 

4.1 Stručný popis dotčeného území 

Město Loštice se nachází v jižní části okresu Šumperk na hranici rovinatého území 

Mohelnické brázdy a úbočí Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 260 m n. m. Postižené 

území města je lokalizováno při severozápadním okraji směrem k místní části Žádlovice 

v zástavbě nových rodinných domů. Při první terénní pochůzce byl poblíž napojení místní 

komunikace v okolí dešťové uliční vpusti na ulici K Pešti subjektivně vnímán zápach 

charakteristický pro sulfan. Dešťová vpusť je napojena přípojkou do kanalizace bez 

zápachové uzávěry. Místní komunikace spolu s inženýrskými sítěmi, včetně gravitační stoky 

splaškové kanalizace, byla vybudována v roce 2005 v rámci výstavby skupiny 8 rodinných 
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domů. Tato kanalizační stoka zhotovená z potrubí PVC DN 300 je součástí gravitační 

stokové sítě jednotné kanalizace města Loštice. 

 

Obr. 11 Schéma kanalizace v postiženém území 

4.2 Průzkum a měření zápachu v postižené lokalitě 

Do betonové lomové kanalizační šachty č. 430 stoky označené K2 poblíž 

postiženého místa byla dne 20. 2. 2018 umístěna zapůjčená sonda pro měření plynů 

v kanalizační atmosféře Microtronics myDatasens H2S1000 BLE/3G za účelem potvrzení 

charakteru pachové látky a zjištění průběhu a míry zápachu. Sonda zaznamenávala hodnoty 

úrovně výskytu plynů v kanalizaci po dobu 7 dnů v časovém intervalu 1 minuta s možností 

dálkového přístupu k uloženým datům v reálném čase. 

  

Obr. 12 Lomová šachta č. 430 s uliční vpustí Obr. 13 Umístění měřícího zařízení v šachtě č. 430 

Šachta č. 430 

Šachta č. 429 

Šachta č. 433 

Výskyt zápachu 

Měřící zařízení 
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Již první měření potvrdilo domněnku, že zápach je způsoben sulfanem. 

Z grafického zobrazení naměřených hodnot (viz Obr. 14) lze pozorovat, že výskyt sulfanu 

v kanalizaci nebyl kontunuální, ale objevoval se opakovaně jen v krátkých časových 

úsecích. Ve sledovaných dnech byl přítomen v nejvyšších koncentracích 21,0 až 41,8 ppm 

převážně v dopoledních hodinách. Charakter výskytu sulfanu v kanalizaci ukazoval na 

opakující se změny průtoku v potrubí stoky související pravděpodobně s čerpáním odpadní 

vody nebo nárazovým vypouštěním do kanalizace. 

 

Obr. 14 Výsledky měření v šachtě č. 430 ve dnech 20. 2. 2018 až 26. 2. 2018 

Na stoku K2, ze které je sulfan odvětráván do okolního prostředí, není žádná 

kanalizační čerpací stanice napojena, ani zde není producent, který by svým režimem 

vypouštění mohl průtok odpadních vod významně ovlivnit. Proto byla přesunuta měřící 

sonda do šachty č. 429 (viz Obr. 11), kde byla v období 1. 3. 2018 až 10. 4. 2018 provedena 

další měření. Kanalizační šachta č. 429 je spojnou šachtou stok K1 a K2. Z dokumentace 

poskytnuté provozovatelem bylo navíc zjištěno, že do koncové šachty č. 433 gravitační stoky 

K1 bylo v polovině roku 2016 napojeno výtlačné potrubí kanalizační čerpací stanice z nově 

vybudované splaškové kanalizace v místní části Žádlovice.  

Získané hodnoty z druhého měření (viz Obr. 17) potvrdily periodický výskyt 

sulfanu v kanalizační atmosféře a odhalily vyšší úrovně koncentrací sulfanu, kdy v jednom 

případě byla naměřena hodnota 171,0 ppm. Z těchto výsledků je zřejmé, že zápach je 
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uvolňován do kanalizační atmosféry ve stoce K1, ze které se sulfan dostává pohybem plynné 

fáze do stoky K2, dále proudí stokou K2 směrem k nejvyššímu místu a je odvětrán přes 

uliční vpusť do blízkého okolí.  

  
Obr. 15 Instalace měření do šachty č. 429 Obr. 16 Zaústění výtlačného potrubí do šachty 

č. 433 

 

Obr. 17 Hodnoty sulfanu v šachtě č. 429 od 1. 3. 2018 do 10. 4. 2018 

Předpoklad, že zdrojem problému je čerpací stanice odpadních vod, měl být 

potvrzen srovnáním časových období zaznamenaného výskytu sulfanu v kanalizaci na ulici 

K Pešti a provozu čerpadla v čerpací stanici Žádlovice (viz Obr. 18). Srovnání v náhodně 

vybraném období od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018 potvrzuje, že výskyt sulfanu ve sledovaném 

místě kanalizační stoky je zaznamenáván pouze v době, kdy probíhá čerpání odpadních vod 

z kanalizace v Žádlovicích.

Zaústění 

výtlačného 

potrubí     

do šachty 

Měřící zařízení 
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Obr. 18 Chod čerpadla a výskyt sulfanu od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018
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Zařízení pro měření sulfanu bylo opět umístěno do spojné šachty č. 429 a proběhla 

měření v období od poloviny července do konce první dekády října, jelikož v této části roku 

převažují vysoké teploty, které významně přispívají k produkci sulfanu. Ze získaných 

hodnot měly být zjištěny nejvyšší koncentrační úrovně výskytu sulfanu v místních 

podmínkách kanalizace. 

 

Obr. 19 Nejvyšší naměřené denní hodnoty sulfanu od 18. 7. 2018 do 9. 10. 2018 

Ve srovnání s jarním obdobím 2018, kdy se denní zaznamenaná koncentrační 

maxima pohybovala v přibližném rozmezí 60,0 až 80,0 ppm sulfanu, v letních měsících tyto 

hodnoty neklesly pod 100,0 ppm (viz Obr. 19) a v jednom případě bylo dokonce naměřeno 

480 ppm sulfanu. Celkově jsou dosahované koncentrace sulfanu ve sledovaném období 

lidskému zdraví velmi škodlivé a přibližují se až k hranici, kdy dochází k rychlým fatálním 

následkům. 

4.3 Popis kanalizace v místní části Žádlovice 

Místní část Žádlovice je samostatné katastrální území rozprostírající se 1,3 km 

západně od středu města Loštice. V Žádlovicích trvale žije přibližně 200 obyvatel [55]. 

Kanalizace v místní části Žádlovice byla vybudována a uvedena do provozu v roce 2016, 

jako součást velkého projektu „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY 

MORAVY – II. FÁZE“. Všechny odpadní vody z 65 napojených nemovitostí jsou sváděny 

Podráždění očí a dýchacích cest 

Edém plic při 

delší expozici 

Medián 252 ppm 
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gravitačními stokami o celkové délce 2 276 m do kanalizační čerpací stanice, a dále jsou 

výtlačným potrubím dopravovány do koncové šachty č. 433 stoky kanalizace na ulici K Pešti 

(viz Obr. 16). 

4.3.1 Čerpací stanice odpadních vod Žádlovice 

Kanalizační čerpací stanice je umístěna na oploceném pozemku vedle místní 

zpevněné komunikace poblíž jezdeckého areálu. Vlastní čerpací stanice je vybudována jako 

válcový podzemní objekt z monolitického betonu světlého průměru 3 m zakrytý 

železobetonovou stropní deskou. Sběrná jímka je vystrojená dvěma ponornými kalovými 

čerpadly Flygt typu NP 3102 185 SH o příkonu 4,2 kW užívanými v takzvaném provozním 

režimu 1+1. Součástí čerpací stanice je dále dvoupodlažní objekt o velikosti půdorysných 

rozměrů 2,5 x 1,9 m, který slouží k umístění armatur a elektrického rozvaděče. 

Tab. 5 Vybrané návrhové parametry čerpací stanice odpadních vod v Žádlovicích 

Parametr Jednotka Hodnota 

Projektovaný počet napojených obyvatel osob 305 

Specifická denní spotřeba vody l/osobu 130,0 

Čerpané množství l/s 5,0 

Dopravní výška m 26,5 

Q24 l/s 0,5 

Qmax. l/s 2,75 

4.3.2 Výtlačné potrubí z čerpací stanice Žádlovice 

Výtlačné potrubí o celkové délce 684,30 m z materiálu PE D90 x 5,4 mm je vedeno 

z armaturní komory čerpací stanice východním směrem, kde za oploceným areálem se 

potrubí lomí a šikmo kříží místní komunikaci a opět se lomí a dále s ní pokračuje souběžně 

několik metrů na hranici zastavěného území místní části obce. Zde se trasa opět lomí 

a výtlačné potrubí je vedeno severním směrem ke krajské komunikaci III/03539, odkud vede 

souběžně s touto komunikací až k místu jeho napojení do koncové šachty gravitační stoky 

kanalizace Loštice. Trasa vedení výtlačného potrubí prvních 313,38 m překonává převýšení 

15,18 m, kde se v nejvyšším místě nachází šachta s automatickým kanalizačním 

vzdušníkem. Odtud je trasa potrubí zbývajících 370,92 m vedena ve spádu s výškovým 

rozdílem -6,97 m. 
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4.4 Rozbor provozu čerpací stanice Žádlovice 

Veškerá odpadní voda ze stokové sítě v Žádlovicích přitéká do čerpací stanice 

kanalizačním potrubím PP DN 250. Odpadní voda je akumulována ve válcové nádrži sběrné 

jímky s kuželovitě spádovaným dnem a dále je čerpána odstředivým ponorným kalovým 

čerpadlem. Čerpací stanice pracuje v autonomním režimu a její provoz je ovládán 

PLC automatem s dálkovým přenosem provozních stavů do centrálního vodárenského 

dispečinku. 

4.4.1 Režim čerpání odpadních vod z Žádlovic 

Čerpací stanice je řízena podle výšky hladiny akumulované odpadní vody pomocí 

plovákových spínačů. Čerpání se spouští při dosažení 1,0 m výšky hladiny a vypíná při 0,6 m 

výšky. Každé pondělí a čtvrtek v 8.00 hodin dopoledne je automaticky provedeno vyčerpání 

celého aktuálního objemu odpadních vod. Provozní objem sběrné jímky je po spínací hladinu 

čerpání 2,845 m3. Při běžném provozu čerpadel mezi řídícími hladinami je čerpáno 

z provozního objemu v jednom cyklu 2,500 m3 odpadních vod. Z informací o průběhu 

a časech čerpání uložených v systému dispečinku bylo zjištěno, že v roce 2018 bylo do 

kanalizace Žádlovice vypuštěno celkem 3 865 m3 odpadních vod, což představuje 

průměrnou produkci přibližně 52,9 l na osobu a den. 

 

Obr. 20 Měsíční produkce odpadních vod v Žádlovicích v roce 2018 
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Ze získaných hodnot lze konstatovat, že produkce odpadních vod je vyrovnaná bez 

výrazných výkyvů a svým charakterem odpovídá residenční oblasti. Nižší vypouštěný objem 

odpadních vod v letních měsících je pravděpodobně způsoben rekreací části trvale bydlících 

osob mimo své bydliště. Nejvyšší produkce v měsíci prosinec pak odpovídá obecné 

zvyklosti čerpání pracovního volna během vánočních svátků a Nového roku. Z posouzení 

produkce v jednotlivých kalendářních dnech (viz Obr. 21) je opět zřejmé, že se jedná 

o rezidenční oblast. Produkce odpadních vod v průběhu pracovního týdne je vyrovnaná, 

s nejnižším objemem připadajícím na čtvrtek, o víkendu pak narůstá a kulminuje v neděli. 

 

Obr. 21 Produkce odpadních vod v kalendářních dnech v Žádlovicích v roce 2018 

Doba zdržení odpadní vody ve sběrných jímkách a tlakových úsecích kanalizace je 

jednou z důležitých podmínek pro tvorbu sulfanu. Doba zdržení závisí na provozních 

parametrech čerpací stanice a nerovnoměrnosti produkce odpadních vod. Z údajů o chodu 

čerpadel v čerpací stanici Žádlovice v roce 2018 byl zpracován statistický přehled četností 

časových prodlev mezi jednotlivými cykly čerpání (viz Obr. 22). Podrobný rozbor 

rozpracovaný do kalendářních dnů je pak uveden v příloze č. 1. 

Část objemu odpadní vody zůstává akumulována ve výtlačném potrubí až do 

dalšího čerpání. Objem potrubí s kladným převýšením v materiálovém provedení 

PE D 90 s tloušťkou stěny 5,4 mm o délce 313,38 m podle vzorce: 
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 𝑉 =  𝑙 .
𝜋.𝑑2

4
   (4.1) 

kde:       V… objem potrubí (m3),  

        l … délka potrubí (m),  

       d … vnitřní průměr potrubí (m),  

představuje dalších 1,544 m3 zadržené odpadní vody. Za účelem získání celkové doby 

setrvání odpadní vody v podmínkách vhodných k produkci sulfidů je třeba počítat s dobou 

jejího zdržení ve sběrné jímce čerpací stanice a dobou zdržení ve výtlačném potrubí. 

 

Obr. 22 Časové prodlevy chodu čerpadel v roce 2018 

 

Obr. 23 Doby zdržení odpadní vody v čerpací stanici a výtlačném potrubí v roce 2018 
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Srovnáním objemu odpadních vod ve sběrné jímce a výtlačném potrubí 

s množstvím čerpaných vod při jednom čerpacím cyklu je zjevné, že významná část 

odpadních vod má delší dobu zdržení představovanou součtem dvou po sobě jdoucích 

časových prodlev chodu čerpadel. Statistický přehled získaných četností prodlev mezi 

jednotlivými cykly čerpání odpadních vod v roce 2018 je shrnut na Obr. 23 a podrobný 

rozbor rozpracovaný do kalendářních dnů je pak uveden v příloze č. 2. 

Během roku 2018 převažuje celková doba zdržení odpadní vody, kdy probíhá 

redukce síranů, v rozmezí 6 až 15 hodin. Navíc je nutné zdůraznit, že významným podílem 

je zastoupena doba zdržení i delší, především v nočním období uprostřed pracovního týdne. 

4.4.2 Kvalita odpadní vody v kanalizaci Žádlovice 

Složení odpadních vod přitékajících do čerpací stanice bylo analyzováno v období 

od 1. 10. 2018 do 5. 10. 2018. Jejich kvalita ve sledovaných ukazatelích nevykazovala žádné 

významné výkyvy. Rozptyl mezi maximálními a minimálními hodnotami je způsoben 

běžnou nerovnoměrností objemové produkce odpadních vod a vypouštěného znečištění. 

Kvalita odpadních vod v kanalizaci Žádlovice odpovídá splaškovým vodám vypouštěným 

do kanalizace v obdobných oblastech, i když se ve většině ukazatelů pohybuje okolo horní 

hranice očekávaných výsledků. 

Tab. 6 Složení odpadních vod přitékajících do čerpací stanice Žádlovice 

Ukazatel Jednotka 
Hodnota Orientační složení splaškových 

odpadních vod [56] minimum maximum průměr 

pH - 7,2 7,4 7,3 6,5 – 8,5 

ChSKCr mg/l 773 1 450 963 250 - 800 

BSK5 mg/l 376 558 438 100 - 400 

Rozpuštěné látky mg/l 850 1 100 978 600 - 800 

Nerozpuštěné 

látky 
mg/l 210 560 335 200 - 700 

RAS mg/l 480 760 583 - 

N-NH4 mg/l 66,0 84,1 73,1 20 - 45 

N-NO3 mg/l <0,4 <0,4 <0,4 - 

N-NO2 mg/l <0,03 <0,03 <0,03 - 

Ncelk. mg/l 100 130 111 30 - 70 

Nanorg. mg/l 66,4 84,6 73,5 - 

Pcelk. mg/l 13,6 16,5 15,0 5 - 15 

Sírany mg/l 57,6 89,7 72,4 - 

Poměr 

BSK5:ChSKCr 
- 0,38 0,53 0,47 0,5 
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Odpadní voda má při nastolení vhodných podmínek všechny předpoklady 

k produkci sulfanu. Organické látky představované parametrem BSK5 v průměrné výši 

438 mg/l poskytují dostatečný zdroj organického substrátu pro mikrobiologické procesy. 

Přítomnost síranů v průměrné koncentraci 72,4 mg/l také převyšuje množství, které by 

mohlo rychlost jejich redukce anaerobními sirnými bakteriemi ovlivnit. Navíc pH odpadní 

vody v průměrné úrovni 7,3 znamená, že podíl molekulárního sulfanu ze všech 

produkovaných sulfidů je přibližně 40 %. 

4.4.3 Oxidačně-redukční potenciál odpadní vody v Žádlovicích  

K určení místa, ve které části kanalizace jsou vhodné podmínky pro redukci síranů, 

byla provedena dne 5. 10. 2018 mezi 9.00 a 10.00 hodinou bodová měření oxidačně-

redukčního potenciálu odpadní vody přenosným přístrojem HACH HQ40d. Nejprve byla 

měřena odpadní voda akumulovaná ve sběrné jímce čerpací stanice v čase 8 hodin od 

posledního čerpání, dále odpadní voda přitékající do čerpací stanice v poslední šachtě 

kanalizace před čerpací stanicí a voda vytékající v době čerpání z výtlačného potrubí 

v šachtě č. 433 v Lošticích. 

Tab. 7 Redoxní potenciál odpadní vody v kanalizaci Žádlovice dne 5. 10. 2018 

Místo měření Redoxní potenciál (mV) 

Šachta č. 768, kanalizace Žádlovice -169,6 

Sběrná jímka čerpací stanice -176,3 

Výtlačné potrubí v šachtě č. 433, kanalizace Loštice -168,3 

Hodnoty oxidačně-redukčního potenciálu se pohybují v anaerobní oblasti na všech 

kontrolních místech. Z toho plyne, že vhodné podmínky pro aktivitu bakterií redukujících 

síru jsou vytvořeny již v odpadní vodě přitékající do čerpací stanice a dále nedochází k jejich 

významným změnám. 

4.4.4 Shrnutí provedených zjištění 

Odpadní voda přitékající do čerpací stanice Žádlovice svým složením a oxidačně-

redukčním potenciálem v anaerobní oblasti poskytuje vhodné podmínky pro mikrobiální 

redukci síranů na sulfidy. Přibližně poloviční produkce odpadních vod v připojené oblasti, 

než je projektovaná kapacita čerpací stanice, podporuje její dlouhé doby zdržení, přičemž 

dle normy ČSN EN 16932-2 [57] hrozí riziko zahnívání již při dobách zdržení delších než 
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2 hodiny. K době zdržení odpadních vod delší než 8 hodin by nemělo vůbec docházet. 

Z tohoto pohledu není systém čerpání v Žádlovicích vhodně navržen.  

Hlavní část produkce sulfanu probíhá ve stoupající části výtlačného potrubí 

z čerpací stanice. V této části kanalizace jsou vhodné anaerobní podmínky, je zajištěn růst 

biofilmu po celé vnitřní ploše stěny potrubí, vysoká dostupnost látek pro metabolické 

procesy a nadmíru dostatečná doba pro jejich průběh. Navíc nižší pH odpadní vody zvyšuje 

podíl molekulárního sulfanu, který je následně schopný přecházet do kanalizační atmosféry. 

 

Obr. 24 Zakončení výtlačného potrubí v kanalizační šachtě č. 433 

Výtlačné potrubí z čerpací stanice Žádlovice zakončené v šachtě č. 433 kanalizace 

Loštice je svou výtokovou částí (viz Obr. 24) orientováno shora kolmo na dno šachty. 

Takové uspořádání zvyšuje turbulentní proudění, při kterém sulfan přechází z odpadní vody 

do kanalizační atmosféry a proudící voda strhává směs plynů kanalizační atmosféry směrem 

k soutokové šachtě č. 429. Ze soutokové šachty je sulfan dále odvětrán přirozeným pohybem 

teplého vzduchu ve stoce K2 přes uliční vpusť v nejvyšším úseku této stoky. 

5 NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI ZÁPACHU V POSTIŽENÉ 

LOKALITĚ 

Při návrhu opatření byla především snaha vyhnout se metodám vyžadujícím velké, 

ne-li nemožné, a neúměrně nákladné zásahy do konstrukce kanalizace v místech, kde je 

Vyústění 

výtlačného 

potrubí 
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limitujícím faktorem nedostatek prostoru a bariéra vlastnických vztahů. Upřednostněny byly 

postupy, které jsou účinné, ale vyžadují minimální úpravy nebo změny stávající kanalizace, 

případně technologického vybavení, nejsou investičně a provozně nákladné, nevyžadují 

drahé a nebezpečné chemikálie se zvláštním režimem skladování a dopravy nebo jejichž 

použití by představovalo riziko pro navazující části kanalizace v procesu odvádění a čištění 

odpadní vody. 

5.1 Návrh odstranění sulfanu z kanalizační atmosféry 

V tomto návrhu řešení je uvolněný sulfan odstraňován z kanalizační atmosféry 

v místě jeho problematického výskytu pomocí kanalizačních šachtových filtrů (například 

filtry AS-OREO 600 obchodní společnosti ASIO, spol. s r.o.) s náplní katalyticky 

upraveného aktivního uhlí. 

Skladba a uspořádání filtru zajišťuje řízený prostup proudu vzduchu z kanalizace 

přes filtrační patronu, do které je umístěna vrstva modifikovaného aktivního uhlí, jež účinně 

eliminuje pachové látky. Filtry se umísťují do vnitřního prostoru kanalizačních šachet 

v těsné blízkosti poklopu pomocí závěsných kovových háčků (viz Obr. 26). 

Aby byla zajištěna vysoká účinnost odstranění zápachu v dotčené oblasti, je nutné 

volit instalaci série filtrů a současně vytvořit podmínky pro co nejlepší usměrnění proudu 

vzduchu kanalizační atmosféry přes tato zařízení. Filtry je nutné umístit nejméně do pěti 

kanalizačních šachet na stokách K1 a K2 (viz Obr. 27), tedy do spojné šachty, koncových 

šachet obou stok a šachet nacházejících se mezi nimi. 

  
Obr. 25 Filtr AS-OREO 600 Obr. 26 Instalace kanalizačního filtru v šachtě 
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Obr. 27 Návrh umístění filtrů na kanalizaci v ulici K Pešti 

Pro zabezpečení požadovaného průtoku kanalizačního vzduchu přes umístěné filtry 

je nutné na všech osazených kanalizačních šachtách provést výměnu stávajících 

neodvětraných poklopů za poklopy odvětrávané (viz Obr. 28) a dále vyměnit dešťovou uliční 

vpusť poblíž napojení místní komunikace na ulici K Pešti v blízkosti lomové šachty č. 430 

za uliční vpusť se zápachovou uzávěrou. 

 

Obr. 28 Příklad odvětrávaného poklopu kanalizační šachty z produkce KASI spol. s r.o. 

Doporučené umístění 5 filtrů 

v kanalizačních šachtách 

Šachta 

č. 429 

Šachta 

č. 430 

Šachta 

č. 433 

33 

Šachta 

č. 432 

Šachta 

č. 431 
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Obr. 29 Detail přípojného dna uliční vpusti se zápachovou uzávěrou [58] 

Výdaje nutné pro instalaci série kanalizačních filtrů a zajištění vhodných podmínek 

pro jejich účinnou funkčnost odstranění zápachu v kanalizaci na ulici K Pešti v celkové výši 

117 tis. Kč jsou položkově uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Výdaje na instalaci filtrů do kanalizace na ulici K Pešti 

Položka Množství 
Jednotková 

cena (Kč) 

Výdaj 

(Kč) 

Filtr AS-OREO 600 5 kusů 13 900,- 69 500,- 

Odvětrávaný kanalizační poklop včetně výměny 5 kusů 2 500,- 12 500,- 

Uliční vpusť se zápachovou uzávěrou včetně instalace 1 kus 35 000,- 35 000,- 

Celkem   117 000,- 

Vedle těchto pořizovacích výdajů je nutné počítat s ročními provozními náklady 

systému filtrů pro odstraňování sulfanu v celkové kalkulované výši 34 480,- Kč. Nejvyšší 

nákladovou položkou běžného provozu je vlastní náplň filtru, u které byla odhadnuta 

průměrná doba vyčerpání sorpční kapacity na jeden rok. 

Tab. 9 Odhadované náklady provozu systému filtrů na kalendářní rok 

Položka Množství 
Jednotková 

cena (Kč) 

Náklady 

(Kč) 

Sorpční náplň Filtru AS-OREO 600 5 kusů 5 100,- 25 500,- 

Měření účinnosti odstranění sulfanu 7 dní 900,- 6 300,- 

Kontrola a údržba filtrů 2 kontroly 1 340,- 2 680,- 

Celkem   34 480,- 

5.2 Návrh odstranění sulfanu v kapalné fázi odpadní vody 

Navrhované řešení se zaměřuje na ošetření odpadní vody dávkou chemické látky, 

která primárně zajistí oxidaci vytvořených sulfidů na elementární síru nebo rozpuštěné 

sulfidy simultánně sráží do nerozpustné formy. Nejvhodnějším místem pro dávkování 

chemické látky je výtlačné potrubí v čerpací stanici. Aplikace látky bude prováděna 
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membránovým dávkovacím čerpadlem, zapojeným do řídicího systému čerpací stanice, 

a bude probíhat automaticky v době čerpání odpadní vody. Takto bude dosaženo stálé 

požadované koncentrace aplikované látky a jejího potřebného promíchání s odpadní vodou. 

   
Obr. 30 Membránové 

dávkovací čerpadlo 

Obr. 31 Připojení dávkovací 

hadice na výtlačné potrubí 

Obr. 32 IBC kontejner se záchytnou 

vanou [59] 

Chemická látka bude dávkována z IBC kontejneru o objemu 1 000 litrů, který bude 

umístěn na volnou plochu před budovu čerpací stanice na záchytnou bezpečnostní vanu 

poblíž dávkovacího čerpadla. Účinnost provedeného ošetření odpadních vod bude sledována 

měřením sulfanu v kanalizační atmosféře soutokové šachty č. 429. 

 Výdaje na pořízení, umístění a zprovoznění celé sestavy dávkování chemické látky 

jsou kalkulovány v přibližné výši 48 tis. Kč. Jednotlivé položky kalkulace jsou uvedeny 

v Tab. 10. 

Tab. 10 Výdaje na instalaci a zprovoznění dávkovací soupravy na čerpací stanici 

Položka Výdaj (Kč) 

Dávkovací čerpadlo s příslušenstvím 20 593,- 

IBC kontejner 1 000 l 4 890,- 

Záchytná vana pod IBC kontejner 15 990,- 

Připojení dávkovacího potrubí do výtlačného potrubí (použitý materiál a práce) 3 600,- 

Připojení dávkovacího čerpadla a jeho nastavení 1 800,- 

Zprovoznění systému dávkování 1 600,- 

Celkem   48 473,- 

Připojení 

na výtlačné 

potrubí 

Membránové 

dávkovací 

čerpadlo 
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5.2.1 Aplikace roztoku chloridu železitého 

K ošetření odpadní vody byl nejprve zvolen anorganický koagulant na bázi 

trojmocného železa pod obchodním názvem PIX-111 [60] z produkce společnosti 

Kemifloc a.s., jehož použití je v oblasti čištění odpadních vod velmi rozšířeno. Jedná se 

o přibližně 40% vodný roztok chloridu železitého. Měřené úrovně uvolněného sulfanu 

v průběhu ošetření jsou zachyceny na Obr. 33.  

 

Obr. 33 Účinek dávkování roztoku chloridu železitého 

Aplikace roztoku chloridu železitého byla zahájena 10. 10. 2018 s nastavením 

dávky čerpadla na hodnotu 1 l/h. Při tomto nastavení došlo sice k okamžitému, ale pouze 

částečnému snížení zápachu v kanalizaci, proto byla 15. 10. 2018 zvýšena dávka na 3 l/h. 

Opět došlo k dalšímu rychlému snížení výskytu sulfanu, ale stále se objevovaly jeho 

senzoricky zaznamenatelné koncentrace. Dne 22. 10. 2018 byla zvýšena dávka na 5 l/h, což 

přineslo další snížení měřených koncentrací sulfanu, ale jeho přítomnost v kanalizaci ještě 

zcela nevymizela. Celkově přijatelného odstranění sulfanu z kanalizace bylo dosaženo až 

nastavením dávky na 7 l/h, které bylo provedeno 26. 10. 2018. Dávkování roztoku chloridu 

železitého bylo ukončeno 1. 11. 2018. 

Na základě výsledku použití roztoku chloridu železitého lze konstatovat, že pro 

efektivní řešení zápachu v předmětné kanalizaci lze použít anorganický koagulant na bázi 

Bez 

ošetření 

Dávka 

1 l/h 

Dávka 

3 l/h 

Dávka 

5 l/h 

Dávka 

7 l/h 
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trojmocného železa v dávce 7 l/h aplikované v době čerpání odpadní vody. Použité množství 

látky odpovídá poměru spotřeby 3,92 g Fe/g S, což se blíží k horní hranici obecně 

používaných dávek při použití této metody. Místo roztoku chloridu železitého by bylo možné 

použít pravděpodobně se stejným účinkem a v obdobném nastavení roztok síranu železitého. 

Je nutné poznamenat, že použití síranu železitého by znamenalo zvýšení koncentrace síranů 

v odpadní vodě, což by ovšem mělo zanedbatelný vliv na problém se zápachem v řešeném 

místě. 

Tab. 11 Odhadované roční náklady dávkování roztoku chloridu železitého 

Položka Množství 
Jednotková 

cena (Kč) 

Náklady 

(Kč) 

Spotřeba chemické látky 2,01 tun 5 100,- 14 373,- 

Kontrola a údržba systému dávkování 12 500,- 6 000,- 

Opravy a spotřeba materiálu - odhad 1 930,- 

Měření účinnosti odstranění sulfanu 7 dní 900,- 6 300,- 

Celkem   28 603,- 

Použití anorganického koagulantu PIX-111 bude představovat zvýšení provozních 

nákladů na odvádění odpadní vody v místní části Žádlovice v kalkulované roční výši 

28 603,- Kč. Jednotlivé položky kalkulace jsou uvedeny v Tab. 11. 

5.2.2 Aplikace roztoku dusičnanu vápenatého 

K dosažení biologické oxidace sulfidů v odpadní vodě v kanalizaci Žádlovice bylo 

provedeno dávkování roztoku dusičnanu vápenatého. Pro aplikaci byl zvolen 45% roztok 

dusičnanu vápenatého [61] z výrobního programu společnosti Kemwater ProChemie s.r.o. 

Výskyt sulfanu v postižené kanalizaci během pokusného dávkování roztoku dusičnanu 

vápenatého je zachycen na Obr. 34. 

Po předchozím dávkování chloridu železitého byla odpadní voda ponechána bez 

ošetření za účelem stabilizace podmínek tvorby a uvolnění sulfanu. Dne 12. 11. 2018 byla 

zahájena aplikace roztoku dusičnanu vápenatého za stejných podmínek, jako v případě 

použití chloridu železitého, tentokrát s výchozí nastavenou dávkou 5 l/h. Okamžitě bylo 

docíleno dlouhodobé eliminace sulfanu ve sledovaném místě kanalizační atmosféry. Proto 

bylo dne 19. 11. 2018 sníženo nastavení dávky roztoku na hodnotu 3 l/h. Po provedené 

úpravě se ve sledovaném místě kanalizační atmosféry ojediněle objevila zanedbatelná 

koncentrace sulfanu, pokaždé v případě kratších cyklů čerpání odpadních vod. Účinnost 

eliminace zápachu byla stále uspokojivá. Dne 27. 11. 2018 byla opět snížena nastavená 
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dávka na úroveň 1 l/h. Po tomto snížení se začal sulfan v kanalizační atmosféře opět 

pravidelně vyskytovat, proto bylo 30. 11. 2018 dávkování dusičnanu vápenatého ukončeno. 

 

Obr. 34 Účinek dávkování roztoku dusičnanu vápenatého 

Z výsledku zkušebního dávkování lze usoudit, že pro efektivní odstranění zápachu 

v předmětné kanalizaci lze úspěšně použít roztok dusičnanu vápenatého v dávce 3 l/h 

aplikované během čerpání odpadní vody. Použité množství aplikované látky v tomto 

nastavení odpovídá poměru spotřeby 0,95 g N/g S, což se pohybuje u dolní hranice obecně 

používaných dávek při nasazení této metody. 

Použití roztoku dusičnanu vápenatého pro řešení zápachu v předmětné kanalizaci 

při dávce 3 l/h bude představovat zvýšení provozních nákladů na odvádění odpadní vody 

v místní části Žádlovice v kalkulované roční výši 22 866,- Kč. Jednotlivé položky kalkulace 

jsou uvedeny v Tab. 12. 

Tab. 12 Odhadované roční náklady dávkování roztoku dusičnanu vápenatého 

Položka Množství 
Jednotková 

cena (Kč) 

Náklady 

(Kč) 

Spotřeba chemické látky 1,54 tun 7 500,- 8 636,- 

Kontrola a údržba systému dávkování 12 500,- 6 000,- 

Opravy a spotřeba materiálu - odhad 1 930,- 

Měření účinnosti odstranění sulfanu 7 dní 900,- 6 300,- 

Celkem   22 866,- 

Bez 

ošetření 

Dávka 

5 l/h 

Dávka 

3 l/h 

Dávka 

1 l/h 
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5.2.3 Aplikace kombinovaného roztoku dusičnanů a iontů železa 

S cílem zjistit kombinovaný potenciál obou předchozích způsobů odstranění 

zápachu, byla zvolena pokusná aplikace směsi dusičnanu a iontů železa s obchodním názvem 

Calcoferrit OX 300 [62] dodávanou společností VTA Austria GmbH. Jedná se 

o koncentrovaný roztok dusičnanů a speciální železné složky, jehož přesné složení je 

předmětem obchodního tajemství. Podle sdělení dodavatele roztoku přináší použití této látky 

výhody obou dříve použitých metod, a proto má vyšší účinnost při nižší potřebné dávce. 

 

Obr. 35 Účinek dávkování roztoku Calcoferrit OX 300 

Čerpací stanice byla opět ponechána bez ošetření zápachu za účelem obnovení 

produkce sulfanu. Aplikace Calcoferritu byla zahájena 7. 12. 2018 s nastavením 

dávkovacího čerpadla na 1 l/h. Při této dávce došlo ke snížení přítomnosti sulfanu 

v kanalizaci, ale stále se opakovaně objevovala koncentrace sulfanu nad 40 ppm. Proto bylo 

14. 12. 2018 zvýšeno množství použitého roztoku na úroveň dávkování 2 l/h. Došlo ke 

snížení koncentrace sulfanu spolehlivě pod 20 ppm, ale tento výsledek nebyl stále 

uspokojivý. Ke zvýšení dávky na 3 l/h bylo přistoupeno 21. 12. 2018, čímž došlo ke snížení 

koncentrace sulfanu pod 10 ppm. Měřené koncentrace byly již nízké, ale stále neodpovídaly 

výsledkům dosaženým při použití předešlých roztoků. Dne 25. 12. 2018 bylo nastaveno 

dávkovací čerpadlo na 4 l/h, což přineslo již přijatelné koncentrace, které jsou srovnatelné 

s předchozími případy. Po ověření časové stability výsledků byla 29. 12. 2018 aplikace 

Calcoferritu ukončena.  

Bez 

ošetření 

Dávka 

1 l/h 

Dávka 

2 l/h 

Dávka 

3 l/h 

Dávka 

4 l/h 
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Z provedené zkoušky lze konstatovat, že pro minimalizaci přítomnosti sulfanu ve 

sledované kanalizaci lze použít roztok Calcoferrit OX 300 v dávce 4 l/h aplikovaný v době 

čerpání odpadní vody. Toto zjištění nepotvrdilo předpoklad, že uspokojivých výsledků bude 

dosaženo díky menšímu množství roztoku Calcoferrit OX 300.  

Tab. 13 Odhadované roční náklady dávkování roztoku Calcoferrit OX 300 

Položka Množství 
Jednotková 

cena (Kč) 

Náklady 

(Kč) 

Spotřeba chemické látky 1,5 tun 19 490,- 29 295,- 

Kontrola a údržba systému dávkování 12 500,- 6 000,- 

Opravy a spotřeba materiálu - odhad 1 930,- 

Měření účinnosti odstranění sulfanu 7 dní 900,- 6 300,- 

Celkem   43 525,- 

Použití přípravku Calcoferrit OX 300 pro odstranění zápachu z čerpací stanice 

Žádlovice v nastavené dávce 4 l/h by znamenalo zvýšení provozních nákladů na odvádění 

odpadní vody v místní části Žádlovice v kalkulované roční výši 43 525,- Kč. Jednotlivé 

položky kalkulace jsou uvedeny v Tab. 13. 

6 DOPORUČENÍ 

S ohledem na provedená zjištění byla formulována následující doporučení, která by 

měla vyřešit problém se zápachem v postižené lokalitě města Loštice, přispět ke zlepšení 

provozních podmínek a bezpečnosti práce u zkoumané kanalizace a také nastavit strategii 

provozovatele k eliminaci zápachu z kanalizace.  

6.1 Dávkování roztoku k odstranění zápachu 

Z navržených variant řešení zápachu z kanalizace na ulici K Pešti v Lošticích lze 

doporučit metodu ošetření odpadní vody ve výtlačném potrubí z čerpací stanice 

v Žádlovicích spíše než použití adsorpčních filtrů na kanalizaci.  

Ošetření odpadní vody chemickou látkou je zacílením přímo na místo zdroje 

problému a díky tomu sulfan nemůže přecházet do plynné fáze kanalizační atmosféry, kde 

by kromě zápachu a bezpečnostního rizika působil problém korozí materiálu konstrukcí 

stokové sítě. Z dalších výhod systému aplikace roztoků můžeme uvést přesnou regulaci 

a řízení množství látky, rychlou reakci na změnu podmínek, univerzální využití dávkovací 

sestavy a v neposlední řadě nižší pořizovací výdaje na celý účinný systém (viz Tab. 14). 
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Z nevýhod lze zmínit snad jen vyšší nároky na kontrolu a údržbu systému a pravidelné 

doplňování zásoby roztoku chemické látky. 

Naopak hlavní výhodou kanalizačních filtrů je jejich nezávislost na zdroji energie 

a jejich použití vyžaduje minimální nároky na jejich údržbu. K hlavní nevýhodě adsorpčních 

filtrů patří fakt, že jejich účinnost je závislá na směru proudění vzduchu v potrubí stoky, 

které je ovlivněno mnoha faktory a podmínkami a je v čase proměnlivé. Tím není zaručena 

plná účinnost použité technologie. Také provozní náklady kanalizačních filtrů na 

problémovém místě v Lošticích se nepohybují v nejnižších úrovních. 

Tab. 14 Srovnání finančních nároků variant odstranění zápachu 

Varianta 
Pořizovací výdaje  

(Kč) 

Roční provozní náklady  

(Kč) 

Filtry AS-OREO 600 117 000,- 34 480,- 

Dávkování roztoku chloridu železitého (PIX-111) 48 473,- 28 603,- 

Dávkování roztoku dusičnanu vápenatého 48 473,- 22 866,- 

Dávkování roztoku Calcoferrit OX 300 48 473,- 43 525,- 

Pro efektivní odstranění problému se zápachem, jehož zdrojem je kanalizace 

v Žádlovicích, lze doporučit aplikaci roztoku dusičnanu vápenatého do výtlačného potrubí. 

Použití této látky vykazovalo v provozních zkouškách nejnižší potřebnou dávku k dosažení 

eliminace sulfanu, což představuje také nákladově nejefektivnější metodu (viz Tab. 14). 

Přestože není celkový součet výdajů a odhad ročních provozních nákladů na doporučenou 

metodu vysoký, je třeba mít stále na paměti, že představuje navýšení provozních nákladů 

pro samotnou oblast Žádlovic o 5,92 Kč na 1 m3 čerpané odpadní vody. 

6.2 Doplnění ventilace sběrné jímky čerpací stanice v Žádlovicích 

Projekční návrh neřešil ventilaci sběrné jímky čerpací stanice. S ohledem na 

zjištěné dlouhé doby zdržení odpadní vody může docházet ke vzniku a hromadění 

nebezpečných plynů. Navíc předpisy bezpečnosti práce vyžadují u takového typu zařízení, 

před vstupem pracovníků do vnitřních prostor, provedení dostatečně dlouhé a účinné 

ventilace. Pro zlepšení bezpečnosti práce, zkrácení a zefektivnění pracovních operací při 

údržbě a opravách těchto rizikových prostor je přínosné doplnit čerpací stanici o nucenou 

ventilaci sběrné jímky. Jelikož podzemní konstrukce čerpací stanice z monolitického betonu 

je v úrovni terénu krytá železobetonovou deskou, která staticky a prostorově slouží zároveň 

jako manipulační a pojezdová plocha pro dopravní a mechanizační prostředky, není možné 

jednoduché doplnění ventilačních prostupů. Proto lze ventilaci vnitřního prostoru řešit 
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kanalizačním potrubím havarijního přelivu čerpací stanice PP DN 250 tak, že mezi objekt 

sběrné jímky, u jejího vnějšího líce, a revizní šachtu s instalovanou zpětnou klapkou bude 

na potrubí havarijního přelivu doplněna ventilační sestava. 

 

Obr. 36 Umístění ventilační sestavy v objektu čerpací stanice 

Svislé potrubí ventilace z nerezové oceli bude napojeno na stávající potrubí 

kanalizační odbočkou a nad terénem bude ukončeno přírubou. Do ventilačního potrubí bude 

umístěn perforovaný koš s náplní z upraveného granulovaného aktivního uhlí. Na potrubí 

bude přírubovým spojem osazeno nerezové potrubí zakončené ventilátorem v nevýbušném 

provedení. Příčný řez navrhovanou ventilační soustavou je uveden na Obr. 37. 

Pohon ventilátoru bude zajištěn kabelovým vedením elektrické energie připojeným 

do technologického rozvaděče RM5 ve vstupní místnosti armaturního objektu čerpací 

stanice. Ventilátor bude spouštěn obsluhou ručním spínačem. V případě požadavku 

provozovatele bude spínání ventilátoru doplněno o řízení jeho provozu senzorem plynů 

(například Crowcon Xgard) umístěném ve sběrné jímce čerpací stanice. V takovém případě 

bude pro automatické spínání ventilátoru instalován v technologickém rozvaděči PLC řídící 

modul. 

Umístění 

ventilační 

sestavy 
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Obr. 37 Příčný řez navrženou ventilační sestavou 

 

Obr. 38 Označení šachet pro výměnu poklopů k zajištění ventilace 

Čerpací stanice 

Šachty s odvětrávanými poklopy 
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K zajištění bezproblémového průtoku vzduchu bude na nejbližších šachtách 

s označením 464, 465, 763, 764, 767 a 768 vyměněn stávající kanalizační poklop za 

odvětrávaný poklop viz Obr. 28. 

6.3 Rozšíření úkonů údržby sběrné jímky a výtlačného potrubí  

Ke zlepšení provozních podmínek čerpací stanice a omezení podmínek vzniku 

zápachu je vhodné zařadit do úkonů pravidelné údržby objektů kanalizace čištění a kontrolu 

sběrné jímky včetně výtlačného potrubí z čerpací stanice. Na čerpacích stanicích, kde se 

problémy se zápachem neobjevují, bude čištění a kontrola nádrže sběrné jímky a kontrola 

stavu vnitřního povrchu výtlačného potrubí prováděna jedenkrát za rok. U čerpacích stanic, 

kde se problém se zápachem vyskytuje, budou tyto práce doplněny o čištění výtlačného 

potrubí, a prováděny opakovaně jedenkrát za půl roku, vždy v jarním a podzimním období. 

Při čištění sběrné jímky bude nejprve vytěžen sediment ze dna nádrže, následně 

budou stěny očištěny tlakovou vodou. Tyto práce je vhodné provádět kombinovaným 

recyklačním kanalizačním vozem. 

Údržba výtlačného potrubí bude prováděna ve třech základních krocích. Nejprve 

po otevření revizních vstupů bude provedena kontrola vnitřního prostoru, dále bude potrubí 

zbaveno sedimentu a mikrobiálního biofilmu a opět zkontrolován jeho stav a účinnost 

provedeného čištění. Kontrola stavu potrubí bude prováděna ruční přenosnou kamerou pro 

inspekci potrubí s tlačným prutem (příklad uveden na Obr. 39). 

 

Obr. 39 Přenosné monitorovací zařízení REVI 260 pro inspekci kanalizace [63] 
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Obr. 40 Schéma použití „Ice pigging“ (upraveno) [64] 

K čištění výtlačného potrubí bude přednostně využívána vysokotlaká kanalizační 

technika. V případě výtlačného potrubí, kde je použití vysokotlaké techniky limitováno 

nedostatečnou délkou tlakových hadic nebo tato technologie neposkytuje uspokojivé 

výsledky v kvalitě čištění, je možné použít k údržbě metodu mechanického čištění 

potrubním ježkem. K tomuto účelu je vhodnější využít namísto běžných mechanických 

potrubních ježků ledovou tříšť, takzvaný „Ice Pigging“ (viz Obr. 40). Použití ledu má 

několik výhod ve srovnání s běžnými mechanickými potrubními ježky nebo dalšími 

metodami. Z výhod můžeme vyzdvihnout odstranění problémů při uvíznutí ježka v potrubí, 

nižší namáhání potrubí a riziko jeho poškození, zdravotní nezávadnost a přírodní charakter 

použitého materiálu, a konečně i kombinaci rychlosti a účinnosti metody. Návrh celého 

technologického postupu čištění sběrné jímky a výtlačného potrubí kanalizační čerpací 

stanice je uveden v příloze č. 3. 

6.4 Doporučení pro strategii provozovatele kanalizace k zápachu stokové sítě 

Zápachem z kanalizace se musí provozovatel zabývat především při dvou 

procesech týkajících se vlastní kanalizace. Jedním je příprava návrhu nové kanalizace nebo 

její části, a následná realizace projektu, protože při této činnosti se zpravidla nastaví 
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neměnné podmínky, které mohou buď pozitivně, nebo negativně ovlivnit problém zápachu 

v kanalizaci, se kterým se pak provozovatel bude setkávat ve druhém hlavním procesu, 

při vlastním provozování kanalizace. 

6.4.1 Předcházení problému se zápachem při přípravě a budování kanalizace 

Návrh a pokládka potrubí musí zajistit podmínky k dosažení optimálního sklonu 

a rychlosti proudění. Nesmí docházet k usazování a hromadění pevných látek v potrubí nebo 

k nežádoucímu turbulentnímu proudění, které podporuje lokální vznik aerosolů a emise 

pachových látek z odpadní vody. Také je třeba mít na paměti, že výrazné změny ve sklonu 

potrubí nebo nárazový průtok ovlivňují proudění vzduchu v kanalizační atmosféře. 

Velkou pozornost je třeba věnovat návrhu čerpací stanice a úsekům potrubí tlakové 

kanalizace. Nádrž sběrné jímky čerpací stanice má mít vhodně zvolený pracovní objem tak, 

aby nedocházelo ke zbytečnému navýšení doby zdržení odpadní vody, plocha smáčené stěny 

by měla být co nejmenší a tvarována tak, aby nedocházelo k tvorbě sedimentu. 

Klíčovým místem z hlediska tvorby zápachu jsou tlakové úseky kanalizace 

a výtlačná potrubí kanalizačních čerpacích stanic. Návrh potrubí a výkon čerpadel musí 

zajistit dostatečnou rychlost proudění k regulaci množství sedimentu a dosažení smykového 

napětí, které reguluje růst biofilmu v potrubí. Také je vhodné vést tlakové potrubí tak, aby 

nedocházelo ke střídání klesajících a stoupajících úseků, čímž dojde k zamezení hromadění 

plynu ve výškových lomových bodech tvořících plynové kapsy. Tak se lze vyhnout instalaci 

vzdušníků, u kterých by se muselo řešit uvolňování zápachu do okolního prostředí. Jelikož 

není možné zcela zamezit růstu biofilmu uvnitř potrubí, musí konstrukce tlakových úseků 

umožňovat biofilm pravidelně odstranit pomocí vhodné a dostupné technologie.  

Výtoková část tlakového potrubí bude navrhována tak, aby se omezil vznik 

turbulentního proudění v místě napojení do gravitační kanalizace a byl zajištěn plynulý 

hydraulický přechod k přirozenému proudění v gravitační stoce. Příklad vhodného 

a nevhodného připojení výtlačného potrubí do šachty gravitační kanalizace je uveden 

na Obr. 41. 
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Obr. 41 Příklady připojení výtlačného potrubí do gravitační kanalizace [27] 

6.4.2 Zjišťování a řešení problému se zápachem na provozované kanalizaci 

Odpovědný provozovatel pro regulaci zápachu v kanalizaci musí využívat 

nejnovější informace o této problematice a efektivních metodách kontroly k propojení 

s vlastními poznatky a provozními zkušenostmi včetně znalosti dotčené stokové sítě. 

Vyhledávání zdrojů zápachu nebo předcházení podmínkám jeho vzniku představuje 

systematický proces implementovaný do postupů běžné kontroly a údržby kanalizace. Pokud 

je v kanalizaci zjištěn problém se zápachem musí následovat jeho okamžité řešení 

v logickém postupu kroků navrženém na Obr. 42. 

 

Obr. 42 Procesní postup řešení zápachu v kanalizaci 
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Zjišťování výskytu zápachu 

Průběžné zjišťování výskytu zápachu v provozované kanalizaci bude součástí 

běžné kontroly a údržby kanalizačních šachet, její trasy a dalších objektů kanalizace. Pro 

kontrolu kanalizačních šachet bude do technologického postupu doplněn rozsah úkonů 

o vizuální hodnocení koroze betonových prvků, provozní měření plynů v kanalizační 

atmosféře a sledování výšky sedimentu v potrubí napojeném na kanalizační šachtu. Výskyt 

a množství sedimentu v potrubí, případně i detailní projev koroze je vhodné zjišťovat 

z povrchu terénu pomocí takzvané šachtové kamery (příklad kamery je na Obr. 43). 

Přítomnost sedimentu v potrubí odhaluje problém s nízkou rychlostí proudění nebo 

technickými nedostatky kanalizace, což podporuje tvorbu rozpuštěných sulfidů, a proto je 

nezbytné v těchto místech provádět opakované odstranění sedimentu v rámci úkonů čištění 

kanalizace. Projev koroze betonových částí prokazuje, že se v kanalizační atmosféře 

vyskytuje nebo vyskytoval sulfan. Návrh technologického postupu kontroly kanalizační 

šachty je uveden v příloze č. 4. 

 

Obr. 43 Kontrola šachtovou kamerou QuickView společnosti Radeton s.r.o. [65] 

Při pochůzkové kontrole trasy kanalizace je třeba sledovat propady terénu nad 

vedením potrubí stok a v jeho bezprostřední blízkosti, výskyt abnormální vlhkosti půdy nebo 

subjektivní vnímání pachu pracovníky provozovatele. Podezření na problémová místa je 
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možné detailně ověřit například kamerovým průzkumem. Při systematické kontrole se 

provozovatel musí zaměřit především na kritická místa výskytu zápachu, ke kterým řadíme 

především spojné šachty a komory, skluzy, spadiště, shybky a podchody pod dopravní 

infrastrukturou, kanalizační čerpací stanice včetně výtlačných potrubí a gravitační stoky 

s nevhodným sklonem potrubí. 

Další způsob získání informace o zápachu je oznámení jeho výskytu občany 

bydlícími v postiženém území. K tomuto účelu bude zřízen elektronický formulář na 

webových stránkách provozovatele, který oznamovatel vyplní a uloží v reálném čase. 

Informace bude automaticky předána k řešení příslušné odpovědné osobě provozovatele. 

V hlášení musí být uvedeno datum a čas zaznamenaného výskytu zápachu, jeho délka trvání, 

bližší vymezení místa nebo postižené lokality, které bude prováděno výběrem v zobrazeném 

mapovém podkladu, případně upřesnění místa zdroje zápachu, subjektivní hodnocení 

charakteru zápachu výběrem z nabízených možností, jeho intenzita a případně vyvolané 

zdravotní komplikace. Doporučený obsah a vzhled formuláře je uveden v příloze č. 5. 

Sběrem informací a jejich vyhodnocováním získá provozovatel podrobnější přehled 

o dění v provozované oblasti týkající se procesu odvádění odpadních vod, a navíc příležitost 

k rychlému a přesnému odhalení a odstranění problémů ve stokové síti. Současně tím 

podpoří úsilí v oblasti vztahů s veřejností, pozitivně ovlivní veřejné mínění a zlepší 

komunikaci se zástupci samosprávy a obyvateli. 

6.4.3 Kvalifikace pracovníků a základní vybavení 

Pracovníci provozující kanalizace budou v rámci pravidelných profesních 

a bezpečnostních školení seznamování s problematikou vzniku, šíření a dopadů výskytu 

zápachu v kanalizaci. Do osnovy školení budou doplněny body týkající se zejména příčin 

vzniku zápachu a kritických míst v kanalizaci, kde lze problémy očekávat, postupů pro 

vyhledávání a identifikaci projevů přítomnosti pachových látek v kanalizaci, způsob 

předcházení a důsledky řešení jejich výskytu, metodika komunikace s obyvatelstvem 

v postižené lokalitě a bezpečnostní rizika spojená se zápachem v kanalizaci. 

Tab. 15 Přístrojové vybavení pro terénní měření kanalizační atmosféry 

Zařízení Měřené veličiny Příklad 

Oxymetr Kyslík (%) Monitor plynů GT 41 

Analyzátor plynů v kanalizační atmosféře Hořlavé plyny RIDGID micro CD-100 

Samostatná sonda pro měření sulfanu se záznamem Sulfan (ppm) OdaLog RTx 
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K ověření výskytu zápachu v kanalizaci budou provozní pracovníci vybaveni 

přenosnými analyzátory pro zjištění a vyhodnocení hlavních parametrů. Měření budou 

prováděna při odhalování možných nebo řešení vzniklých problémů se zápachem. Příklady 

měřících zařízení a základní veličiny pro sledování v kanalizační atmosféře jsou uvedeny 

v Tab. 15 a pro hodnocení potenciálu odpadní vody k tvorbě zápachu v Tab. 16.  

Tab. 16 Přístrojové vybavení pro terénní měření odpadních vod v kanalizaci 

Zařízení Měřené veličiny Příklad 

Přenosný multimetr Rozpuštěný kyslík (mg/l), 

pH, 

teplota (oC), 

oxidačně-redukční potenciál (mV) 

HQ40D multimetr 

Terénní kolorimetr  Sulfidy (mg/l) MColortest Sulfide 

7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je objasnění příčin výskytu zápachu z veřejné kanalizace 

na ulici K Pešti ve městě Loštice, na který si od roku 2017 stěžují místní obyvatelé, a návrh 

účinné a zároveň provozně přijatelné metody pro jeho odstranění. 

Ve druhé a třetí kapitole je postupně obsažen teoretický rámec práce. V kapitole 

druhé je nejprve nastíněn přístup některých základních legislativních norem, jenž se 

zápachem obecně zabývají, a také norem technických řešících tuto problematiku ve 

spojitosti s provozováním stokové sítě veřejné kanalizace. Dále jsou krátce popsány 

podmínky přispívající ve velké míře k tvorbě zápachu v kanalizacích doplněné o výčet 

běžných problémových pachových látek. Jelikož z rešerše odborné literatury a případových 

studií vyplývá, že ve veřejné kanalizaci je zápach téměř výhradně způsoben sulfanem, je 

podrobně popsán princip jeho vzniku ve stokách a jsou rozebrány hlavní faktory ovlivňující 

tvorbu sulfidů a následné uvolnění sulfanu do kanalizační atmosféry. Ve třetí kapitole jsou 

podrobněji popsány jednotlivé metody a technologie kontroly zápachu, které je možné 

efektivně využít pro ošetření odpadní vody ve stokové síti za účelem usměrnění tvorby 

sulfidů nebo odstranění sulfanu již uvolněného do plynné fáze. U jednotlivých 

technologických postupů je doplněno shrnutí dostupných výsledků z výzkumu nebo 

případových studií popisující jejich účinnost, a také výhody a limity při použití v reálné 

praxi. 

Ve čtvrté kapitole je uvedena lokalizace území postižené zápachem a technické 

parametry problémové kanalizace, včetně poznatků zjištěných při průzkumu oblasti 
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a prvním měření pachových látek v kanalizaci provedeném během jarních měsíců roku 2018. 

Bylo zjištěno, že k úniku pachových látek ze stoky kanalizace dochází díky uliční vpusti, 

která je připojena do potrubí stoky bez jakéhokoliv opatření proti zápachu. Problém se 

zápachem způsoboval sulfan přítomný v kanalizační atmosféře. Sulfan se nevyskytoval ve 

stoce trvale, ale jeho koncentrace opakovaně narůstala a opět klesala k nulovým hodnotám. 

Z charakteru výskytu bylo usouzeno na souvislost zápachu s čerpáním odpadních vod. 

Z technické dokumentace bylo zjištěno, že do vedlejší stoky necelý rok před vlnou oznámení 

problému se zápachem došlo k připojení výtlačného potrubí čerpací stanice odpadních vod 

z místní části Žádlovice. Měření koncentrací sulfanu ve spojné šachtě obou stok prokázalo 

přítomnost vyšších úrovní sulfanu než v předchozím místě, se stejným charakterem výskytu. 

Navíc bylo potvrzeno, že přítomnost sulfanu v potrubí stoky se časově shoduje s cykly 

čerpání v čerpací stanici Žádlovice, která je tak původem problému se zápachem ve 

zkoumaném území. Analýzou technických a provozních podmínek čerpací stanice a vzorků 

odpadních vod bylo zjištěno, že odpadní voda při přítoku do sběrné jímky představuje 

prostředí s anaerobními podmínkami. Při výskytu redukčních podmínek svým obsahem 

biologicky rozložitelných látek a koncentrací síranů poskytuje odpadní voda v kanalizaci 

Žádlovice velký potenciál k bakteriální redukci síranů na sulfidy, z nichž vzhledem k její 

alkalitě je přibližně 40 % zastoupeno problematickým molekulárním sulfanem. Protože 

průměrná produkce odpadních vod v místní části Žádlovice je na úrovni 40 % návrhové 

kapacity čerpací stanice, zvyšuje se doba zdržení odpadních vod ve sběrné jímce a výtlačném 

potrubí. Ve výtlačném potrubí pak vzniká nejvyšší podíl produkce redukovaných forem síry. 

Hlavní příčinou problému je časová prodleva mezi jednotlivými cykly čerpání v čerpací 

stanici, kdy v 87 % případů je delší než 2 hodiny a ve 23 % přesahuje dokonce 8 hodin. Při 

takovém režimu provozu čerpací stanice je zjištěná celková doba zdržení významné části 

objemu odpadní vody ve sběrné jímce a výtlačném potrubí vždy delší než 2 hodiny a ve více 

než 60 % delší než 8 hodin. Nejdelší doby zdržení byly zaznamenávány v nočních 

a dopoledních hodinách uprostřed pracovního týdne, kdy také byly po následném čerpání 

odpadní vody zjištěny nejvyšší naměřené koncentrace sulfanu v kanalizaci v Lošticích. 

Návrh vybraných řešení a stanovení jejich účinnosti je uveden v kapitole páté. Při 

volbě variant řešení problému se zápachem bylo nutné přihlédnout ke specifickým místním 

podmínkám, kdy nebylo možné zasáhnout do stávajících konstrukcí kanalizace, ani nevratně 

budovat konstrukce nové. Také nebylo vhodné zatěžovat provozovatele kanalizace dalšími 
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riziky plynoucími z použití některých chemických látek. V jedné variantě bylo navrženo 

a popsáno odstraňování sulfanu z kanalizační atmosféry v dotčeném místě pomocí filtrů 

s náplní katalyticky upraveného granulovaného aktivního uhlí umístěných do pěti šachet 

v problematické oblasti. Ve druhé variantě je navrženo ošetření odpadní vody ve výtlačném 

potrubí z čerpací stanice roztokem chemické látky, která primárně zajistí oxidaci 

vytvářených sulfidů nebo rozpuštěné sulfidy simultánně sráží do nerozpustné formy. 

Z vhodných a dostupných chemických látek byly provozně odzkoušeny roztoky chloridu 

železitého, dusičnanu vápenatého a roztok kombinované směsi dusičnanu a iontů železa. 

Z obou postupů je vhodnější použití aplikace roztoku chemické látky, kde k nesporným 

výhodám patří řešení problému v místě zdroje. Molekulární sulfan tak nemůže unikat do 

kanalizační atmosféry, a umožňuje přesnou regulaci a kontrolu jeho produkce. Z použitých 

chemických látek pak účinnou eliminaci sulfanu při nejnižší potřebné dávce vykazoval 

roztok dusičnanu vápenatého.  

V šesté kapitole jsou formulována doporučení, která pomohou vyřešit problém se 

zápachem v postiženém území, zlepšují podmínky pro provozování a bezpečnost práce, 

a definují strategii provozovatele kanalizace pro oblast eliminace zápachu stokové sítě. 

Posouzením učiněných zjištění a srovnáním ekonomické náročnosti jednotlivých variant 

byla aplikace roztoku dusičnanu vápenatého v čerpací stanici Žádlovice z hlediska efektivity 

a nejnižšího dopadu do provozních nákladů doporučena jako nejvhodnější k řešení zápachu 

v kanalizaci dotčené oblasti. Dále je navrženo doplnění čerpací stanice v Žádlovicích 

o nucenou ventilaci sběrné jímky z důvodu zvýšení úrovně bezpečnosti práce a zefektivnění 

pracovních postupů vyžadujících vstup pracovníků do podzemního objektu sběrné jímky. 

Obecně je doporučena změna provádění běžné údržby kanalizačních čerpacích stanic, jejímž 

hlavním smyslem je rozšíření o pravidelné odstraňování sedimentu a mikrobiálního biofilmu 

v nádrži sběrné jímky a ve výtlačném potrubí. K tomuto účelu je zpracován detailní návrh 

technologického postupu čištění sběrné jímky a výtlačného potrubí kanalizační čerpací 

stanice. K celkovému zlepšení provozování stokové sítě jsou formulována doporučení pro 

strategii systematického předcházení problémům se zápachem a vyhledávání jeho 

přítomnosti ve stokách kanalizační sítě. 

Zápach způsobený kanalizací v oblastech osídlení je dlouhodobě známým 

a mnohokrát rozebíraným problémem. Ačkoli zpravidla jsou jasné procesy a zdroje jeho 

vzniku a existují účinné metody jeho odstranění, je v naší republice zápach řešen převážně 
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u bodových zdrojů, jako jsou průmyslové podniky, kompostárny nebo čistírny odpadních 

vod, ale v případě stokové sítě veřejné kanalizace je tento problém zatím spíše opomíjen. To 

můžeme vidět například u nových kanalizací nebo jejich částí, které byly v poslední době 

díky společenským požadavkům na zlepšení kvality vod vybudovány, a následně se u části 

z nich objevil problém se zápachem. Příkladem za všechny je právě touto prací řešená oblast, 

kdy za zmínku stojí i fakt, že se nejedná o jediný problém tohoto druhu v celém projektu, 

jehož byla součástí. Poukazuje to na skutečnost, že během přípravy projektů kanalizace není 

tvorba zápachu ve stokové síti zpravidla řešena, což přináší značná omezení nebo zcela 

vylučuje následné nasazení účinných metod řešení výskytu pachových látek. V nedaleké 

budoucnosti lze očekávat, že zápach z kanalizace, pokud se bude vyskytovat, bude 

nepochybným důvodem k nespokojenosti dotčených obyvatel a může tak přerůst v předmět 

právních sporů nebo se stane obsahem politických témat. Díky tomu nastane společenská 

poptávka po rychlém, účinném, ale v souvislosti s tlakem na náklady služby odvádění 

a čištění odpadních vod také levném řešení takových problémů, na což není obor kanalizací 

nikterak připraven. Proto je nutné důsledně předcházet možnému vzniku zápachu již ve fázi 

přípravy budování kanalizace, a pokud se vyskytnou místa, kde riziko jeho tvorby přeroste 

únosnou míru, pak volit jiné konstrukční řešení nebo rozšířit projekt o technologii pro jeho 

odstranění. Tento krok si zajisté vyžádá vyšší investiční výdaje na celý projekt, ale ty budou 

zpravidla představovat nižší finanční zatížení než následné náklady na řešení problémů se 

zápachem. Provozovatel kanalizace si musí uvědomit, že obyvatelé postižení zápachem jsou 

zpravidla i jeho zákazníky využívajícími službu odkanalizování odpadních vod. Jeho aktivní 

přístup k efektivnímu řešení obtěžování zápachem z kanalizace zásadně ovlivní veřejné 

mínění a názor na jeho odbornou úroveň při provádění služby provozování kanalizace. 
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a.s. akciová společnost 

BSK biochemická spotřeba kyslíku 

č. číslo 

D vnější průměr potrubí  

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí (diamétre nominal) 

EO ekvivalentní obyvatel 

GmbH společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

ChSK chemická spotřeba kyslíku 

IBC Víceúčelový průmyslový kontejner pro přepravu a skladování kapalin 

(intermediate bulk container) 

m n. m metr nad mořem 

PE polyethylen 

PLC programovatelný logický automat (programmable Logic Controller) 

PP polypropylen 

pH  záporný dekadický logaritmus číselné hodnoty koncentrace vodíkových 

iontů v roztoku (power of hydrogen) 

písm. písmeno 

ppm počet miliontin k celku (parts per million) 

PVC polyvinylchlorid 

SRB síru redukující bakterie 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tis. tisíc 

TOC celkový organický uhlík (total organic carbon) 
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