
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta  

Institut environmentálního inženýrství  

 

 

 

 

 

MIKROORGANIZMY V PROCESECH 
BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD 
 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 
 

Autor: Radek Madzia 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. 

 

Ostrava 2009 
  



Zadání vloţeno  



Prohlašuji, že  

- byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 - školní 

dílo 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen  VŠB 

- TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 

3) 

- souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB - TUO 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do výše jejich nákladů) 

 

V Ostravě 29. 04.2008     …………………………… 

Radek Madzia 

  



Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce Doc. Ing. Vladimíra Čablíka, Ph.D. a uvedl jsem všechny 

pouţité podklady a literaturu.  

 

V Ostravě ………………     ….………………………… 

podpis 

  



Poděkování 

Touto cestou bych rád poděkoval především panu Doc. Ing. Vladimíru Čablíkovi, 

Ph.D.za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce a za cenné rady a 

připomínky. A samozřejmě bych chtěl poděkovat svým rodičům za podporu a trpělivost při 

mém studiu . 

  



JMÉNO 

Radek Madzia 

 

 

NÁZEV PRÁCE 

Mikroorganizmy v procesech biologického čištění odpadních vod  

 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na přehled různych metod, které se pouţívají při 

biologickém čištění odpadních vod a na mikroorganizmy které se při těchto procesech 

pouţívají.V úvodní části jsou popsány biologické metody čištění odpadních vod, které jsou 

rozděleny podle nároku  na kyslík, hlavně bakterií. V další části je popis bakterialní buňky 

,její metabolizmus a způsob výţivy. Jsou zde popsány určité druhy bakterií, které se 

pouţívají v procesech biologického čištění a faktory ovlivňující jejích ţivot.V poslední 

části  jsou moţné návrhy na zlepšení výkonnosti stávajících metod biologického čištění 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ČOV, aerobní metody, anaerobní metody, bakterie 



NAME 

Radek Madzia 

 

TITLE WORK 

Microorganisms in the waste water biological treatment processes 

 

ABSTRACT 

 This bachelor work is focused to survey of various methods used at waste water 

biological treatment and microorganism used at these processes. Biological methods of 

treatment, divided according to pretension to oxygen, mainly bacterium, are described in 

introduction. Following part is description of bacterial cell, its metabolism and nutrition 

mode. Certain bacteria species used in biological treatment and factors that influence their 

life are described there. Last part includes possible motions for at present used biological 

treatment methods efficiency improvement.  

 

   

KEY WORDS 

waste water treatment plant; aerobic methods; anaerobic methods; bacteria 

  



SEZNAM ZKRATEK 

ČOV-Čistička odpadních vod 

EO-Ekvivalent obyvatele  

BSK-biologická spotřeba kyslíku 

CHSK-Chemická spotřeba kyslíku 

RDR-Rotační diskové reaktory 

RKR-Rotační klecové reaktory 

AC-Anaerobic Contact Reactor 

MARS-Membrane Anaerobic Reactor System 

UASB-Up flow Anaerobic Sludge Blanket 

SBR-Sequencing Batch Reactors 

EGSB- Expanded Granular Sludge Bed 



OBSAH  

1. ÚVOD ................................................................................................................................ 1 

2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A TEORIE BIOLOGICKÉHO 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ............................................................................................. 2 

2.1 Kategorie ČOV podle EO...................................................................................................... 3 

2.2 Charakteristika odpadní vody ČOV .................................................................................... 7 

2.3 Proces čištění odpadních vod .............................................................................................. 11 

2.4 Aerobní metody čištění ........................................................................................................ 19 
2.4.1 Aktivace ........................................................................................................................................ 19 
2.4.2 Čištění odpadních vod na biofilmových reaktorech ...................................................................... 26 

2.5 Anaerobní metody čištění .................................................................................................... 30 
2.5.1 Suspenzní biomas .......................................................................................................................... 31 
2.5.2 Imobilizovanou biomasu ............................................................................................................... 32 

2.6 Kaly ....................................................................................................................................... 35 
2.6.1Stabilizace a úprava kalu ................................................................................................................ 36 
2.6.2 Vyuţití kalů ................................................................................................................................... 36 

3 MIKROORGANIZMY V PROCESECH BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 

VOD ..................................................................................................................................... 37 

3.1 Stavba bakteriální buňky .................................................................................................... 39 

3.2 Metabolismus mikroorganismů .......................................................................................... 41 

3.3 Enzymy a jejich charakteristika ......................................................................................... 43 

3.4 Bakterie vyskytující se při biologických procesech ČOV ................................................ 45 

3.5 Faktory ovlivňující bakterie ............................................................................................... 51 

4. MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY VYUŽITÍ MIKROORGANIZMŮ V PROCESECH 

BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ........................................................... 54 

5. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 56 

6. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE .......................................................................... 57 

7. SEZNAM OBRÁZKŮ A ZDROJE ................................................................................. 58 

8. SEZNAM TABULEK ...................................................................................................... 59 



Radek Madzia: Biologické čištění vod 

 

1 

 

2009 

 

1. ÚVOD 

Nároky na vodu neustále rostou a rozpory mezi její potřebou a kapacitou vodních 

zdrojů se neustále zvyšují. Populace stále roste, ale celkové mnoţství vody se na zemi 

nemění. Člověk se bez pitné vody neobejde. Výstavbou čistíren odpadních vod se kvalita 

vody postupně zlepšuje. Vţdyť donedávna ani některá velká města neměla svou vlastní 

čistírnu odpadních vod. Dříve neexistovali čistírny odpadních vod a odpadní voda byla 

vypouštěna do řek, nebo dokonce přímo na ulici, coţ způsobovalo mnoho onemocnění 

v těchto městech. Dnes je ale situace jiná. Většina měst a vesnic má svoji čističku 

odpadních vod, ale nesmíme zapomínat, ţe ani dnes nejsou všechny domácnosti napojeny 

na čistírnu odpadních vod. 

Jen málo lidí ví, na co nám čistírny odpadních vod slouţí. Mnozí ani nevědí, ţe tyto 

čistírny čistí skutečně odpadní vodu. Tedy vodu, která je vypouštěna z domácností a z 

průmyslu. Tato voda je vedena potrubím do čistíren odpadních vod a zde se čistí. Čištění 

odpadních vod je sloţitý proces, který probíhá ve dvou stupních. První stupeň se zabývá 

mechanickým čištěním a druhý stupeň se zabývá biologickým čištěním. Biologické čištění 

na čistírnách odpadních vod je napodobení, usměrnění a zintenzivnění přirozených 

rozkladných pochodů a procesu samočištění, které normálně probíhá ve vodním prostředí. 

V čistírnách se tyto procesy koncentrují do malého prostoru a urychlují se. Tato práce 

pojednává orientačně o různých metodách biologického čištění odpadních vod a pouţitých 

mikroorganizmů v těchto procesech čištění. Orientační je zejména proto, ţe popsat 

podrobně všechny metody biologického čištění, je v rámci rozsahu bakalářské práce 

v podstatě nemoţné. Proto se ve své práci snaţím nastínit základní rozdělení těchto metod 

a popis hlavních mikroorganizmů, které se pouţívají v procesech biologického čištění 

odpadních vod. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY A TEORIE 

BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V České republice existuje značná rozmanitost v technických zařízeních i 

technologických procesech pouţitelných pro čištění odpadních vod. Volba vhodné 

technologie je dána různými kritérii, rozhodující je však vliv velikosti daného zdroje 

znečištění. Současná legislativa České republiky podrobně popisuje a rozděluje Čističky 

odpadních vod podle EO do šesti kategorií. 

Stručný slovní popis nejlepších dostupných technologií, dosaţitelné číselné 

hodnoty koncentrací („p“ resp. „průměry“ a „m“) a účinností čištění pro jednotlivé 

ukazatele znečištění při jejím pouţití při čištění odpadních vod jsou v daných velikostních 

kategoriích čistíren odpadních vod předepsány v tabulce č.1. Zvolená nejlepší dostupná 

technologie musí splňovat jedno ze tří stanovených kritérií z tabulky č.1. Buď odpovídá 

slovnímu popisu uvedenému ve sloupci „Nejlepší dostupná technologie“ nebo splňuje 

emisní limity vyjádřené jako koncentrace v mg/l stanovené ve sloupcích „p“ resp. 

„průměr“ a „m“ nebo splňuje emisní limity vyjádřené jako účinnost čištění v % stanovené 

ve sloupcích „účinnost“. Uvedené hodnoty „p“ resp. „průměr“ jsou nejniţší moţné 

hodnoty emisních limitů v mg/l, které lze pro jednotlivé kategorie čistíren odpadních vod 

v povolení k vypouštění stanovit. V případě účinnosti je to naopak nejvyšší moţná hodnota 

v %, kterou lze v povolení k vypouštění stanovit. Výčet uvedených technologií není 

kompletní a jediný přípustný, ale vymezuje rámec technologií, které je vhodné pouţít[1]. 
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2.1 Kategorie ČOV podle EO 

V kaţdé kategorii jsou popsány nejlepší vhodné technologie k čištění městských odpadních 

vod a moţnými dalšími pouţitelnými řešeními 

I. Kategorie ČOV s kapacitou do 50 EO 

V této kategorii můţeme nalézt největší rozmanitost technologických procesů a zařízení 

jako jsou  

 zkrápěné biofiltry  

 rotační biofilmové reaktory a membránovou filtrací 

 aktivační proces. 

II. Kategorie ČOV do 500 EO 

V této kategorii za nejlepší dostupné technologie je povaţována: 

 nízko až střednězatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu. 

 různé konstrukce rotačních biofilmových reaktorů s vlastním mechanickým 

čištěním a separací biomasy 

 malé biologické filtry, a to buď samostatné či v kombinaci s aktivačním procesem 

(nosiče ponořené do aktivace) s vlastním předčištěním i separací biomasy.  

Za moţné řešení jsou, ovšem na základě důkladné znalosti místních podmínek, 

povaţovány i netradiční technologie jako biologické dočišťovací nádrţe, kořenové 

(vegetační) čistírny či zemní filtry. Důraz je ovšem nutné klást na dokonalé mechanické 

předčištění odpadních vod před jejich přivedením do těchto zařízení. 

III. Kategorie ČOV do 2 000 EO 

V této kategorii se kromě odstraňování uhlíkatého znečištění musí i 

odstraňování sloučenin dusíku 

Za nejlepší dostupné technologie se v této kategorii povaţuje 

 nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací. 

 zkrápěné biofiltry 

  rotační biofilmové reaktory 
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Zejména v obcích s rozdílnou kanalizací je vhodné v této velikostní kategorii pouţívat 

aktivace typu SBR a přednostné pouţití aerobní stabilizace kalu 

IV. Kategorie ČOV 2 001 – 10 000 EO 

V této kategorii je vyţadováno odstraňování uhlíkatého znečištění, sloučenin dusíku 

 a nově i fosforu (Pcelk). 

Za nejlepší dostupnou technologii se pro tuto kategorii povaţuje: 

 nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a simultánním srážením fosforu 

solemi Fe nebo 𝐴𝑙3+ doplněná terciárním dočištěním stávajících odtoků (mikrosíta, 

jiné formy terciární filtrace). 

V této velikostní kategorii se v ČR uplatňují dva hlavní typy technologií, zaloţené na 

aktivačním procesu: 

 D-N proces (nitrifikace s pre-denitrifikací) 

 oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací 

V. Kategorie ČOV 10 001 - 100 000 EO 

Za nejlepší dostupnou technologii se v této kategorii povaţuje 

 nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů doplněná o terciární 

stupeň čištění  včetně srážení fosforu eventuelně dávkování externího substrátu 

 R – D – N procesu, pro biologické odstraňování organického znečištění a sloučenin 

dusíku (kde je R - regenerační zóna; D - denitrifikační zóna; N – nitrifikační zóna) 

Tento proces plně vyhovuje emisním standardům pro tuto velikostní kategorii, 

neboť umoţňuje dosahovat účinné nitrifikace i sníţení koncentrace celkového 

anorganického dusíku. Zároveň dochází k částečnému sníţení koncentrace fosforu 

biologickou cestou. V případě nutnosti je však moţno kombinovat R-D-N proces se 

simultánním srážením fosforečnanů, kdy se sráţedlo dávkuje do vhodného místa 

nitrifikační zóny. Fosfor v nejrůznější formě je činností baktérií v odpadní vodě či v 

aktivovaném kalu převeden do formy orthofosforečnanového anionu. Tento anion snadno 

vytváří nerozpustné soli, přičemţ ke sráţení se nejčastěji pouţívají síran ţelezitý či hlinitý 

nebo vápno. V případě simultánního sráţení je vznikající sraţenina zachycena v 

dosazovací nádrţi a odvedena ze systému v přebytečném aktivovaném kalu. 
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VI. Kategorie ČOV nad 100 000 EO 

Technologie pouţívané na našich největších čistírnách odpadních vod jsou 

principiálně shodné s technologiemi v předchozí kategorii. Protoţe v této kategorii platí 

nejpřísnější emisní standardy, pouţívá se u všech nových či modernizovaných ČOV 

kombinace odstraňování organického znečištění s biologickou eliminací sloučenin dusíku a 

fosforu. Za nejlepší dostupnou technologii se v této kategorii povaţuje: 

 nízko zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů doplněná o terciární stupeň 

čištění včetně srážení fosforu eventuelně dávkování externího substrátu 

Typickou technologií pro tuto velikostní kategorii je 

 R – D – N procesu, pro biologické odstraňování organického znečištění a sloučenin 

dusíku (kde je R - regenerační zóna; D - denitrifikační zóna; N – nitrifikační zóna) 

Výše popsaná technologická linka R-D-N procesu je ještě doplněna o anaerobní 

zónu 
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Tabulka 1 Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských 

odpadních vod 

Kategorie 

čov 

[EO] 

Nejlepší 

dostupná 

technologie 

CHSKo BSKg NL N-NH4
+
 Ncelk Pcelk 

koncentrace účinn 

ost 

[%] 

koncentrace účinn 

ost 

[%] 

koncentrace koncentrace účinn 

ost 

[%] 

koncentrace účinn 

ost 

[%] 

koncentrace účinn 

ost 

[%] 

P 

mg/l 

m 

mg/l 

P 

mg/l 

m 

mg/l 

P 

mg/l 

m 

mg/l 

prům 

mg/l 

m 

mg/l 

prům 

mg/l 

m 

mg/l 

prům 

mg/l 

m 

mg/l 

<500 Nízko až středně 

zatěžovaná aktivace 

nebo biofúmově 

reaktory 

110 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - - - - 

500-2000 Nízko zatěžovaná 

aktivace se stabilní 

nitrifikací 

75 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 - - - - - - 

2001-

10000 

Nízko zatěžovaná 

aktivace se stabilní 

nitrifikací a se 

simultánním 

srážením fosforu + 

mikrosíta či jiná 

filtrace 

70 120 80 18 25 90 20 30 8 15 80 - - - 2 5 75 

10001-

100000 
Nízko zatěžovaná 

aktivace s 

odstraňováním 

nutrientů +terciární 

stupeň včetně srážení 

fosforu eventuelně 

dávkování externího 

substrátu 

60 100 80 14 20 90 18 25 - - - 12 25 75 1,5 3 80 

> 100000 Nízko zatěžovaná 

aktivace s 

odstraňováním 

nutrientů + terciární 

stupeň včetně srážení 

fosforu, dávkování 

externího substrátu 

55 90 85 10 15 95 14 20 - - - 10 16 75 0,7 2 85 
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2.2 Charakteristika odpadní vody ČOV 

Procesy, které probíhají v čističkách odpadních vod se odvíjejí od charakteru 

odpadní vody. 

Kaţdá čistička odpadních vod má svoji specifickou odpadní vodu a proto né kaţdá 

čistička pouţívá stejné metody a technologie, které se pouţívají u jiných čističek.  Proto je 

velice důleţité znát charakter vody, kterou budeme čistit, z čeho se skládá a podle toho 

přizpůsobit čistící proces, který je s tím úzce spojen. 

Následovně si můţeme odpadní vody ČOV rozdělit: 

1. Druhy odpadních vod 

a) Splaškové odpadní vody 

b) Průmyslové odpadní vody 

c) Městské odpadní vody 

2. Sloţení odpadních vod 

a) Organické znečištění 

b) Anorganické znečištění 

 

Splaškové odpadní vody (splašky) 

Odpadní vody z domácností a sociálních zařízení závodů (kuchyní, záchodů, 

umýváren), které neobsahují odpadní vody průmyslové. Počítá se s potřebou 150 aţ 200 

l/ob. den. 

Přibliţně 45 – 80 % organických látek připadá na látky z moče a fekálií. Na 

anorganickém znečištění se podílejí zejména chloridy, sloučeniny fosforu a dusíku. 

Z organických látek jsou přítomny sacharidy (glukóza, sacharóza, laktóza) a polysacharidy 

(celulóza, škrob, pektiny), lipidy, tenzidy atd. 

Závadnost splaškových vod spočívá v moţnosti přenosu patogenních mikrobů. 

Jedná se o bakterie, kvasinky, plísně, viry, houby a prvoky. Bakterie pocházejí především 

z fekálií. Rychle se ve vodě rozmnoţují, zejména v letním období. V zimním naopak jejich 

počet klesá. 
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Průmyslové odpadní vody 

Jsou to kapalné odpady vznikající při těţbě nebo zpracování různých surovin. Pro 

vody odtékající z jednotlivých výrob se pouţívá označení procesní vody. 

Ve srovnání se splaškovými vodami mají zcela odlišný charakter. Podle druhu 

znečišťujících látek je lze rozdělit na vody znečištěné převáţně anorganicky a organicky. 

U převáţně anorganicky znečištěných odpadních vod je další dělení moţné podle 

rozpustnosti znečišťujících látek (rozpuštěné a nerozpuštěné), příp. podle jejich toxicity 

(toxické a netoxické). 

U převáţně organicky znečištěných odpadních vod je moţné jejich další dělení 

podle charakteru obsaţených látek: 

a) netoxických, biologicky rozloţitelných, 

b) netoxických, biologicky obtíţně rozloţitelných, 

c) toxických, biologicky rozloţitelných, 

d) toxických, biologicky obtíţně rozloţitelných 

Městské odpadní vody 

Jsou směsí splaškových a průmyslových odpadních vod, popř. vody dešťové a 

jiných vod (čištění ulic) odváděných veřejnou kanalizací. 
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Organické znečištění 

Mezi organické látky, které jsou zastoupeny v odpadních vodách patří, bílkoviny, 

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

kyseliny. Protoţe stanovení jednotlivých organických látek je poměrně komplikované, a 

proto také drahé, patří mezi základní ukazatele obsahu organických látek stanovení 

veškerých organických látek.[2] 

Mnoţství organických látek se vyjadřuje jako: 

 Biochemická spotřeba kyslíku  

 Chemická spotřeba kyslíku  

 

Biochemická spotřeba kyslíku vyjadřuje obsah biologicky rozloţitelných 

organických látek v odpadních vodách. Je rovna mnoţství rozpuštěného molekulárního 

kyslíku spotřebovaného za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém 

rozkladu organických látek ve vodě. Zjišťuje se v původním nebo zředěném vzorku 

z rozdílu koncentrací kyslíku před inkubací a po ní a vyjadřuje se v mg/l. Standardně se 

stanovuje BSK5, tj. provádí se inkubace 5 * 24 hodin za standardních podmínek (20 ºC, 

vyloučení přístupu světla a atmosférického kyslíku).  

Chemická spotřeba kyslíku (oxidovatelnost) je mírou obsahu látek schopných 

chemické oxidace. V praxi se oxidace provádí silně kyselými roztoky (za účelem dokonalé 

oxidace) K2Cr2O7 nebo KMnO4 při vyšších teplotách. Výsledek stanovení se udává 

v mnoţství kyslíku, které je ekvivalentní spotřebě pouţitého oxidačního činidla a vyjadřuje 

se v mg/l. 
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Anorganické znečištění 

Obsah anorganických látek v odpadní vodě se stanoví jako obsah iontů a solí 

v jejím zdroji. Čištění odpadních vod se především zabývá sníţením obsahu dusíku, solí 

fosforu a těţkých kovů. Obsah dusíku a fosforu ve vodách je důleţitý vzhledem k tomu, ţe 

tyto látky jsou nutné pro růst organismů. [2] 

Sloučeniny fosforu 

Fosfor se v odpadních vodách vyskytuje jednak organicky vázaný a jednak ve 

formě anorganických polyfosfátů a orthofosfátů. Organicky vázaný fosfor je obsaţen 

hlavně v pevných látkách, zatímco polyfosfáty a orthofosfáty se vyskytují ve vodách 

především rozpuštěné.  Hlavním zdrojem solí fosforu jsou lidské výkaly, moč a prací 

prostředky. Uţívání fosfátů jako přídavku do pracích prostředků je problém, který je třeba 

vyřešit rychlým nahrazením za jinou látku, která nahradí fosfor, poněvadţ okolo 30 % 

fosforu se do odpadních vod dostává z pouţitých pracích prostředků. 

Sloučeniny dusíku 

Dusík je v odpadních vodách přítomen jak ve formě organických sloučenin, tak 

v anorganických formách, a to amoniakové (NH4
+
, NH3), dusitanové (NO2

-
) a dusičnanové 

(NO3
-
). Amonné soli tvoří převáţnou většinu anorganicky vázaného dusíku, zatímco dusík 

vázaný v organických sloučeninách se v amonné formě vyskytuje z 60%. 

Kyslík je spotřebováván při procesu zvaném nitrifikace, kdy nitrifikační bakterie 

oxidují amonné ionty na dusičnany, coţ je provázeno značnou spotřebou kyslíku.  
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2.3 Proces čištění odpadních vod 

Čistička odpadních vod vychází hlavně z principu, které se dějí v přírodě. Neţ se 

však k popisu těchto technologií dostaneme, musíme si stručně popsat principy, ze kterých 

tato technologie vychází. Jde vesměs o technické vylepšení (intenzifikaci) přírodních 

postupů eliminace cizorodých látek plovoucích a sunutých (nerozpuštěných) i 

rozpuštěných ve sladkovodních tocích a nádrţích. 

V přírodě dochází k zachycení nerozpuštěných látek, pokud jsou plovoucí nebo 

příliš objemné, na přírodních překáţkách, kde se tyto nahromaděné látky dále biologicky 

rozkládají. Ostatní nerozpuštěné látky v přírodních tocích postupně sedimentují a k jejich 

rozkladu dochází v bahnitých usazeninách většinou za nepřístupu vzduchu (anaerobně). 

Anorganické biologicky inertní látky ve vodě pouze sedimentují a tvoří nánosy a později i 

sedimenty spolu s biologicky rozloţenými látkami. 

Rozpuštěné organické látky ve vodě jsou zdrojem potravy pro mikroorganizmy i 

makroorganismy ţijící ve vodě od bakterií a mikroskopických korýšů a červů, přes vodní 

hmyz aţ k obratlovcům, rybám, obojţivelníkům, ptákům a savcům a zdrojem ţivin pro 

rostliny, které rostou ve vodě, jako jsou řasy a různé dřeviny to většinou v rámci 

normálních ţivotních procesů. 

Čistička odpadních vod se skládá z těchto základních částí: 

1. ochranná část čistírny (hrubé předčištění) 

2. mechanický stupeň čištění 

3. biologický stupeň čištění 

4. dočišťovací stupeň 
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Ochranná část čistírny (hrubé předčištění) 

 Slouţí k odstranění těch látek, které by narušovaly svým mnoţstvím nebo velikostí proces 

mechanického nebo biologického čištění odpadních vod. Jde tedy především o zředěné odpadní 

vody z dešťových přívalů, dále pak o nejhrubší nečistoty a také o snadno sedimentující anorganické 

látky spláchnuté do kanalizace jako je písek a další nečistoty. Jedná se o první fázi čištění při kterém 

se pouţívají tyto technologie: 

 Dešťový oddělovač 

 Česle 

 Lapák písku 

 Lapák tuku 

 

Dešťový oddělovač 

Na přítokové stoce všech ČOV je instalován dešťový oddělovač slouţící k ochraně 

mechanického stupně čističek před neţádoucím hydraulickým přetíţením a biologického 

stupně ČOV před vyplavením při sráţkových přívalech. Pokud nemůţe voda odtékat přímo 

do recipientu, je nutné na ČOV instalovat dešťovou zdrţ. V principu jde o nádrţ, ve které 

se odpadní voda v průběhu sráţek shromáţdí (dochází také k sedimentaci kalu) a následně 

je přečerpána bud' do recipientu nebo do ČOV. Usazený kal je v kaţdém případě 

zpracován na ČOV. V praxi existují tři hlavní typy těchto zdrţí: 

 malé akumulační průtočné, 

 velké průtočné, 

 velké akumulační. 
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Česle 

Sloţí jako ochrana strojního zařízení, hlavně čerpadel. Zachycují se na nich větší předměty 

unášené vodou nebo plovoucí na hladině (kuchyňské odpadky,hadry,papír,dřevo,plasty apod.),které 

by v dalším procesu čištění byly příčinou potíţi. Pouţívají se dva druhy česlí a to česle ručně stírané 

nebo strojně stírané. Česle strojně stírané obr. č.2 se pouţívají více především u větších ČOV.[3] 

  

Obrázek. č.1 Spodem strojně stírané česle  

Lapák písku 

Lapák písku slouţí ke gravitačnímu zachycení písku, obsaţeného v přitékající 

splaškové vodě a k jeho následnému odstranění. Pouţívá se jako předřazená čistící 

jednotka, osazená za hrubými čistícími jednotkami, jako jsou česle. Technologické 

provedení lapáků pisku je mnoho a kaţdá má své výhody i nevýhody. 

Pouţívají se tyto metody: 

 horizontálním průtokem  

 vertikálním průtokem 

 příčnou cirkulací 

 

Lapák tuku 

Obrázek.č.2:Schéma vírového lapáku písku 

s příčnou cirkulací 
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Lapáky tuku se do technologické linky čističky odpadních vod zařazují pouze tam, 

kde jsou k tomu závaţné důvody. Částečně se zachytí v primárních usazovacích nádrţích 

jako plovoucí nečistoty. V menších koncentracích nepůsobí závady v aktivaci. Jsou-li však 

v biologické části čistírny biologické filtry, je nutno tuky odstranit, neboť dochází k 

postupnému zanášení biofiltrů. U velkých čistíren nebo tam, kde jsou větší koncentrace 

tuků z místního průmyslu, se za lapáky písku budují samostatné lapáky tuku. 

Mechanický stupeň čištění 

Odpadní voda zbavená předčištěním hrubých nečisto a písku se přivádí na 

mechanické čištění odpadní vody. Je to druhá fáze v procesu čištění. Hlavní procesem, 

který zde probíhá je sedimentace. Uskutečňuje se v usazovacích nádrţích ve kterých se 

zachytí většinu usaditelných látek. Vzniklý kal, který vzniká v usazovacích nádrţích se 

nazývá kalem primárním. 

Podle způsobu protékání vody můţeme usazovací nádrţe rozdělit: 

 Horizontálním průtokem 

 Vertikálním průtokem 

Biologický stupeň čištění 

Odpadní voda zbavená hrubých nečistot předčištěním (česle, lapáky písku)a většiny 

usaditelných látek a tuků mechanickým čištěním (usazovací nádrţe)se přivádí na třetí fázi 

čištění odpadní vody a to na biologickou linku čištění. Hlavním mechanizmem 

odstraňování znečištění při biologickém čištění odpadních vod a zpracování odpadu jsou z 

biochemického hlediska oxidačně-redukční reakce. Rozhodujícím faktorem rozlišení 

těchto reakcí je konečný akceptor elektronu. 

Při biologickým čištění se pouţívají buď technologie zaloţené na aerobním čištění, 

nebo anaerobní čištění. Původní aerobní oblast se označuje jako oxická(kyslíkatá). 

Probíhají v ní pochody oxidace organických látek a nitrifikace. Při aerobních procesech je 

konečný akceptor elektronu molekulární kyslík. Oblast v niţ se hodnoty redoxních 

potenciálu pohybují v rozmezí od -50 do +50 mV je oblast anoxickou (bezkyslíkatou). 

Mikroorganizmy vyuţívají jako akceptor elektronu anionty 𝑁𝑂3
−,𝑁𝑂2

−,𝑆𝑂4
2−,𝐻𝐶𝑂3

−, 
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volnou síru a další látky. Hlavní procesy, které zde probíhají jsou denitrifikace, v menší 

míře depolymerace polyfosfátů a desulfatace. Není-li přítomen kyslík, dusičnany či 

dusitany dostáváme se do oblasti anaerobního, které jsou charakteristické redoxní 

potenciálů pod -50mV.Probíhají zde procesy depolymerace polyfosfátů, desulfatace, 

acidogeneze, pedogeneze a metanogenese. Konečným akceptorem elektronu je v tomto 

případě vlastní organická látka.[4]Toto rozdělení můţeme vidět na obr č 3. 

 

Obrázek č.3: Redoxní potenciál  

Více o těchto metodách a provedení bude pojednáno v odd. 2.4 a 2.5 . 

Následovně se po biologickém čištění odstraňuje kal většinou pomocí dosazovacích 

nádrţí. Ty můţeme rozdělit podle způsobu protékání aktivační směsi na: 

 Horizontálním průtokem 

  Vertikálním průtokem 

Dočišťovací stupeň 

Dočištovací stupeň se skládá se stabilizačních nádrţí. 

Stabilizační nádrţe (rybníky) patří mezi nejjednodušší a nejlevnější zařízení pro 

biologické čištění odpadních vod. Přestoţe počátky jejich zřizování sahají jiţ do konce 
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minulého století (v Německu 1887, ve Švédsku 1899), došlo k jejich většímu rozvoji 

teprve po druhé světové válce. Dnes rozeznáváme různé druhy a typy stabilizačních nádrţí 

podle účelu a způsobu provozování. Pouţívá se jich především pro čištění menších 

mnoţství odpadních vod splaškových a průmyslových a pro dočišťování biologicky 

vyčištěných vod.  

Název stabilizační nádrţ je doporučován pro všechny modifikace čištění odpadních 

vod v mělkých zemních nádrţích, v nichţ probíhají současně aerobní a anaerobní pochody. 

Tyto nádrţe mohou být buď průtočné, nebo akumulační. Označení stabilizační rybník se 

doporučuje pouţívat výhradně pro nádrţe, v nichţ se vedle čištění odpadních vod alespoň 

po část roku chovají ryby. Jako laguny jsou označovány nádrţe, v nichţ probíhají výhradně 

anaerobní pochody. Nádrţe slouţící pro uskladňování kalu lze nazvat kalové laguny.  

Nádrže můžeme rozdělit na tři typy: 

Typ I 

Anaerobní nádrţe s dobou zdrţení řádově v měsících. Kyslík se dostává do vody 

povrchovou aerací a ředěním neznečištěnou vodou. Řasy se v nádrţi prakticky nevyskytují 

a probíhající pochody jsou převáţně anaerobní. 
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Typ II 

a) Fakultativní nádrţe.  

Kyslík dodávaný k aerobním pochodům povrchovou aerací tvoří nepatrnou část kyslíku 

vznikajícího činností řas. Rozpuštěné organické látky jsou oxidovány baktériemi za 

aerobních podmínek. Anorganický dusík a fosfor jsou odstraňovány řasami. Usaditelné 

látky klesají ke dnu, kde probíhají anaerobní pochody. Tento typ nádrţí je nejrozšířenější a 

vyznačuje se tím, ţe v nich existuje určitá rovnováha mezi pochody aerobními a 

anaerobními. Odtud název fakultativní nádrţe. Nádrţe mohou mít regulovatelný odtok 

(průtočné), nebo mohou být bez odtoku (akumulační). Ve druhém případě je celkový odpar 

z nádrţe a průsak dnem větší neţ přítok odpadních vod do nádrţe.  

b) Vysokozatíţené nádrţe. 

Jsou to mělké nádrţe, s dobou zdrţení kratší neţ jeden týden. V mělkých nádrţích 

proniká světlo aţ ke dnu, coţ vede k mohutnému rozvoji řas.Nejčastěji se vyskytují tyto 

druhy řas Chlorella,Euglena,Chlamydomonas Značné mnoţství kyslíku uvolněného řasami 

a důkladné promíchání nízké vrstvy vody způsobují, ţe v nádrţi převládají aerobní 

pochody.  

Typ III 

Provzdušňované laguny. Doba zdrţení se pohybuje od několika dní do 2týdnů 

podle poţadovaného účinku. Nádrţe jsou uměle provzdušňovány, většinou mechanickým 

zařízení, takţe v nich rovněţ převládají pochody aerobní.  

Tento typ nádrţí však jiţ nemá hlavní výhody stabilizačních nádrţí, totiţ malé 

pořizovací náklady a nepatrné nároky na obsluhu. K umělému provzdušňování se většinou 

přistupuje tam, kde v původní nádrţi dojde k přetíţení a nádrţ nelze zvětšit, nebo tam, kde 

není dostatečně velká plocha pro vybudování velkých, málo zatíţených nádrţí.[3] 
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Dočišťovací stabilizační nádrţe se navrhují pro dočišťování mechanicky a 

biologicky čištěných odpadních vod jako dvoustupňové a vícestupňové nádrţe. 

Všechny fáze procesu čištění můţeme vidět na obrázku č.4 

 

Obr.č.4: Technologická linka ČOV 
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2.4 Aerobní metody čištění 

Aerobní metody čištění vyuţívají při svých čistících procesech takové 

mikroorganizmy (hlavně bakterie)které při svých metabolických procesech potřebují 

kyslík.  

Mikroorganismy rozkládají organické látky (substrát) jednak oxidací za současného 

uvolňování energie, a jednak z nich syntetizují novou biomasu. Ta část organických látek, 

která je spotřebovávána na produkci energie, je oxidována na CO2 a H20. Zbytek je 

přeměňován na zásobní látky a nové buňky. 

Při aerobním biologickém čištění se odpadní vody uvedou do styku s 

mikroorganismy za dostatečného přívodu kyslíku. Organické látky v odpadních vodách 

(substrát) jsou odstraňovány oxidačními a syntetickými pochody. Nadbytečná biomasa 

mikroorganismů je odstraňována odtahem přebytečného kalu. 

Technologické postupy biologického čištění odpadních vod na čistírnách dělíme obecně na 

: 

 technologie s biologickou kulturou ve vznosu (aktivační nádrţe). 

 technologie s biologickou kulturou přisedlou na pevném povrchu (biologické filtry)  

2.4.1 Aktivace 

Aktivace je jedním z nejčastěji pouţívaných způsobů biologického čištění jak 

městských, tak i průmyslových odpadních vod. Při tomto druhu čištění je odpadní voda 

směšována s tzv. aktivovaným kalem za dostatečného provzdušňování. Aktivovaný kal je 

tvořen mikroorganismy, převáţně bakteriemi, které se vyskytují zejména ve formě zoogleí. 

Kromě bakterií jsou z vyšších organismů přítomni prvoci, viřníci, hlístice aj. Osídlení 

aktivovaného kalu mikroorganismy závisí do značné míry na sloţení substrátu, na kterém 

byl vypěstován, a na technologických parametrech, při kterých byla aktivace provozována. 

Je směsnou kulturou mikroorganismů. Od čistých kultur se liší také tím, ţe je schopen se 

oddělovat od kapalné fáze prostou sedimentací, protoţe má vločkovitý charakter. Tato jeho 

vlastnost je nezbytná pro úspěšné biologické čištění. 

Při čištění odpadních vod aktivovaným kalem nedochází jen k pochodům 

biochemickým, kterými mikroorganismy získávají energii a vytvářejí novou biomasu. 



Radek Madzia: Biologické čištění vod 

 

20 

 

2009 

Důleţité jsou také pochody sorpční, a to adsorpce koloidních a některých rozpuštěných 

látek na vločkách aktivovaného kalu. 

Po dostatečně dlouhé době styku odpadní vody s aktivovaným kalem v aktivační 

nádrţi se vede směs do dosazovací nádrţe, kde se oddělí vločky aktivovaného kalu od 

vyčištěné odpadní vody. Během aktivace mnoţství kalu neustále přibývá. Syntetickými 

pochody se tvoří nová biomasa, jejíţ část, tzv. přebytečný kal, se z dosazovací nádrţe 

odvádí mimo proces k samostatnému zneškodnění a část se vrací (recirkuluje) zpět do 

procesu (vracený kal). 

Aktivační procesy lze rozdělit především podle zatíţení, a to na čtyři skupiny: 

1. Nízko zátěžovou aktivaci 

a) Oxidační příkop 

b) Kompaktní aktivace 

2. Středně zátěžovou aktivaci  

a) Klasická aktivace 

b) Odstupňovaná aktivace 

c) Postupně zátěţová aktivace 

d) Aktivace s oddělenou regenerací kalu 

e) Šachtová aktivace 

f) Věţová aktivace 

g) Selektorová aktivace 

3. Vysoce zátěžovou aktivaci 

4. Dvoustupňovou aktivaci 

 

Nízko zátěžová aktivace 

Tento způsob se vyznačuje dlouhými dobami zdrţení (24 hodin a více), delšími neţ 

je zapotřebí k odstranění organických látek z odpadní vody. Velmi nízké zatíţení kalu je 

příčinou, ţe kal je nedostatečně ţiven. Za těchto podmínek se přebytečný kal tvoří jen 

málo. Kal je nehnilobný a v některých případech dokonce nevyţaduje další zneškodnění. 

Hovoří se o tom, ţe je aerobně stabilizován. Tyto metody se pouţívají u malých čistíren s 

malým počtem obyvatel. 
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Oxidační příkop 

Je to velice levné zařízení, které je schopno poskytovat odtoky velmi dobré kvality. 

Jedná se o příkop s uzavřeným oběhem vody, různé délky a šířky s výškou vodní vrstvy 

maximálně 1 m, která je nucena příkopem protékat za současné mechanické aerace. 

Vzhledem k nízké vrstvě vody lze uţít jen aerátory s horizontální osou. Objem vody v 

aeračním příkopu je velký při porovnání s objemovým průtokem čištěné vody. Příkopy 

jsou vhodné opět pro nepříliš znečištěné vody obsahující biologicky dobře rozloţitelné 

látky.  

Kompaktní aktivace 

Toto provedení aktivace funguje na principu spojení dvou nádrţi do jedné a to tak 

ţe jedna nádrţ je rozdělená příčkami na aktivační nádrţ a dosazovací nádrţ . Výhodou je 

velmi vysoká úroveň odstraňování organických i dusíkatých látek, minimalizace spotřeby 

energie pouţitím usazování a jemnobublinové aerace s membránovými elementy, nízké 

náklady na stavební práce, minimální hlučnost a minimální tvorba aerosolů.Nevýhoda 

tohoto provedení je, ţe zabírá velkou plochu čov a lze pouţívat jen mechanický aerátor 

s horizontální osou. 
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Středně zátěžová aktivace 

Doba zdrţení odpadní vody v aktivaci bývá obvykle 6 - 8 hodin.Vznikly kal třeba 

dále stabilizovat.Účinnost těchto aktivací je je vysoká a vyuţívají se u středně velkých 

čistíren. 

Klasická aktivace 

Odpadní voda je mechanicky předčištěna a přiváděna do aktivační nádrţe. 

Aktivovaný kal se od vyčištěné vody oddělí v dosazovací nádrţi a vrací zpět do 

procesu(obr.č.5) 

 

Obrázek č.5 :Schéma klasické aktivace  

Odstupňovaná aktivace 

Princip tohoto typu aktivace (obr.č.6)vyuţívá skutečnosti, ţe u klasické aktivace rychlost 

spotřeby kyslíku podél nádrţe ve směru průtoku klesá, a to úměrně s klesajícím organickým 

zatíţením. Proto se nejvíce vzduchu přivádí na začátek nádrţe. Odstupňovaná aerace bývá 

provozována při stejném zatíţení jako aktivace klasická. 

 

Obrázek č.6: Schéma odstupňované aktivace  
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Postupně zátěžová aktivace 

Od klasické aktivace se liší tím, ţe přítok není přiváděn na jedno místo v aktivační 

nádrţi, ale současně na několik míst podél nádrţe (obr.č.7). Vyrovnává se tím zatíţení 

nádrţe i rychlost spotřeby kyslíku. Při čištění městských odpadních vod je moţné vynechat 

usazovací nádrţ a do aktivace přivádět přímo surovou vodu. Čistící účinek je rovněţ 

vysoký, obvykle nad 90 % BSK5. 

Obrázek č.7: Schéma postupně zátěžové aktivace 

Aktivace s oddělenou regenerací kalu 

Jedná se o nejstarší modifikaci aktivačního procesu, obr. č. 8. Při čištění měsckých 

odpadních vod vyuţívá krátkou dobu zdrţení, obvykle do 1h.Je to dáno sloţením těchto 

vod, které po primární sedimentaci obsahuj přibliţně polovinu organického znečištění 

v jemně suspendované koloidní formě. Při styku s aktivovaným kalem jsou tyto 

nerozpuštěné látky rychle odstraňovány fyzikálně chemickými pochody, adsorpcí a 

koagulací. S vhodně regenerovaným kalem se v kontaktoru rychle odstraňují i rozpuštěné 

látky. Odstraněné látky se akumulují v buňkách bakterií a jsou přeměněny na zásobní látky 

polymerního charakteru, tento aktivační proces je vhodný 

pro koncentrovanější odpadní vody.

 

Obrázek č.8: Schéma aktivace s oddělenou regenerací kalu 
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Dvoustupňová aktivace 

Dvoustupňová aktivace se skládá ze samostatné aktivační a dosazovací nádrţe 

prvního a druhého stupně (obr.č.9). Navrhuje se pro odpadni vody s vyšším obsahem 

organického znečištění. Je to velice účinný systém čištění vod, ale při špatném provedení 

můţe vzniknout problém, ţe se odstraní veškeré znečištění uţ v prvním stupni, takţe 

mikroorganizmy ve druhém stupni neměly dostatek potravy. Dvoustupňová aktivace není 

vhodná pro odstraňování organického dusíku a fosforu. 

 

Šachtová aktivace 

Šachtová aktivace (obr. č.10) vyuţívá efektu, ţe plyny, tedy i kyslík se rozpouští ve 

vodě tím více, čím déle jsou s ní v kontaktu. Skutečná doba zdrţení bublin plynu ve vodě 

je samozřejmě tím větší, čím je hlubší aktivační nádrţ. To znamená, ţe v případě 5x hlubší 

nádrţe se můţe ze stejného mnoţství do nádrţe čerpaného stlačeného vzduchu rozpustit aţ 

5x více kyslíku. Technické provedení navíc šetří prostor potřebný pro stavbu ČOV, coţ je 

velice pozitivní. Toto technologické provedení aktivace má však nevýhodu v mimořádně 

technicky, stavebně a provozně náročné technologické řešení. 

Obrázek č.10: Schéma šachtové aktivace (1-přítok,2-recirkulovaný kal,3-vzduch,3A-startovní vzduch,3B-

provozní vzduch,4-vakuový odplyňovač,5-dosazovací nádrž,6-odtok vyčištěné vody) 

Obrázek č.9: Schéma dvoustupňové aktivace 
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Věžová aktivace 

Věţovou aktivaci tvoří uzavřený a uvnitř protikorozně chráněný reaktor do kterého 

přivádíme odpadní vodu a vzduch pomocí injektoru. Podle potřeby lze kombinovat 

paralelně několik reaktorů. Výhodou věţové aktivace je, ţe se bubliny kyslíku zdrţují, déle 

čím je vyšší reaktor obdobně jako u šachtové aktivace. 

Selektorová aktivace 

Selektorová aktivace je českým přínos v oblasti čištění odpadních vod aktivačním 

procesem. Selektor můţeme definovat jako přítoková část aktivačního systému, ve které je 

úmyslně udrţována vyšší koncentrace rozpuštěného substrátu za účelem podpoření růstu 

ţádoucích nevláknitých mikroorganizmů a potlačení neţádoucích vláknitých 

mikroorganizmů. 

Vysoce zátěžovou aktivaci 

Pouţívá se velkých měsckých čistíren kdy doba zdrţení odpadní vody v aktivaci 

bývá do 1 hodiny. Nevýhoda tohoto systému je niţší účinnost čištění způsobena 

nemoţnosti bakterií rozmnoţit se v tak krátké době a aktivovaný kal je natolik opotřebován 

a proto se dále nevrací zpět do procesu. [3] 
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2.4.2 Čištění odpadních vod na biofilmových reaktorech 

Charakteristickým rysem biofilmových reaktorů je kultivace biomasy ve formě 

nárostů biofilmu, tj. imobilizované na vhodném nosiči. Z tohoto hlediska je účelné rozdělit 

biofilmové reaktory podle typu nosiče a podle způsobu jeho kontaktu s odpadní vodou a 

případně se vzduchem. Potom můţeme biofilmové reaktory rozdělit do následujících 

základních skupin. 

1. Zkrápěné biologické kolony (tzv. biofiltry). 

2. Ponořené biologické kolony 

 S pevným loţem 

Kolona je zcela zaplněna odpadní vodou, která zpravidla protéká zdola nahoru a 

do níţ je ponořen nepohybující se nosič biomasy. 

  S expandovaným a fluidizovaným loţem 

3. Rotační biofilmové reaktory 

 Rotační diskové reaktory 

 Rotační klecové reaktory  

4. Reaktory s kombinovanou kultivací biomasy 

 Systémy, kde je nosič biofilmu mimo aktivační nádrţ. 

 Systémy, kde nosič biofilmu je umístěn do aktivační nádrţe.  

Zkrápěné biologické kolony 

Zkrápěné biologické kolony patří jiţ téměř jedno století k základním reaktorům 

v technologii biologického čištění odpadních vod. Dosáhly značného rozšíření, a to od 

domovních a malých čistíren aţ po čistírny velkých měst. Rovněţ jsou s úspěchem 

aplikovány na čištění řady druhů průmyslových odpadních vod. Nosičem biofilmu je náplň 

kolony, která je zkrápěna odpadní vodou a v jejích mezerách proudí vzduch. Aerace je 

buď, přirozená nebo nucená. 

Hlavním důvodem jsou jejich následující výhody: 

- jednoduchost stavebního provedení a strojního vybavení, 

- nenáročnost na obsluhu a údrţbu, 
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- nízká spotřeba energie a nízké provozní náklady, 

- dobré zahušťovací vlastnosti přebytečné biomasy, takţe odpadají problémy s 

vláknitým bytněním. 

Konstrukce a princip činnosti. 

Konstrukce klasické zkrápěné biologické kolony kruhového půdorysu je 

znázorněna na obr. 11. Těleso kolony je tvořeno obvodovým pláštěm, který byl u kolon s 

klasickou minerální náplní zděný nebo betonový. Při pouţití náplní z plastů, zejména 

blokových, postačují lehké konstrukce obvodového pláště ze dřeva, plechu či plastů, a to s 

kruhovým nebo pravoúhlým půdorysem. Vlastní náplň kolony spočívá na roštu, jehoţ 

otvory můţe z náplně vytékat čištěná voda a proudit jimi vzduch do loţe a nazpět. 

 

Obrázek č.11: Schéma zkrápěné biologické: 1 - přítok, 2 - odtok, A - středový sloup, B - Segnerovo kolo, C - 

náplň, D - rošt, E – větrací; otvory, F - obvodový plášť 

Princip činnosti: Odpadní voda je přiváděna na hlavu kolony, kde je distribučním 

zařízením rovnoměrně rozptylována po celém průřezu kolony. Odpadní voda poté stéká po 

biofilmu na náplni, přičemţ se zachycují částečky nerozpuštěných látek a rozpuštěné látky 

ve znečištěné vodě se sorbují na biofilmu, kde jsou dále zpracovány. Po průchodu loţem 

odtéká odpadní voda do sběrné jímky, odkud je vedena spolu se strţenou biomasou do 

dosazovací nádrţe. Zároveň s průchodem vody loţem kolony dochází k její aeraci 

vzduchem ve volném prostoru loţe. Loţe kolony musí být tedy dostatečně ventilováno. Ve 

většině zkrápěných biologických kolon se výměna vzduchu v loţi děje přirozeným 

komínovým tahem, který vzniká v důsledku různých teplot vzduchu uvnitř a vně loţe. Jako 

náplně se pouţívají minerální náplně(drcený kamenný štěrk,vápenec,čedič,vysokopecní 

struska),nebo se pouţívají sypané náplně s plastu(výlisky z PVC, polyethylenu, 

polypropylenu). 
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Způsoby zkrápění 

Rovnoměrné rozdělení přiváděné odpadní vody po celém průřezu kolony je základní 

podmínkou 

dokonalého vyuţití kontaktní plochy náplně. 

Rozdělování vody na hlavě kolony lze provádět: 

a/ pevnými skrápěči (sprchami, tryskami s odraznými destičkami 

b/ podélně kývajícími trubkovými skrápěči 

c/ rotačními skrápěči s reaktivním pohonem (Segnerovými koly) 

d/ rotačními skrápěči s nuceným pohybem 

Zkrápění pomocí Segnerova kola se provádí u konstrukcí s kruhovým půdorysem. 

Segnerovo kolo (obr. č.12) je tvořeno jednou či více dvojicemi ramen s otvory vrtanými na 

protilehlých stranách. Celá sestava spočívá na loţisku ve středovém sloupu a je volně 

otočná. Po zavedení odpadní vody vyvolá proud vody vytékající z ramen skrápěče točivý 

moment a skrápěč se roztočí. 

 

Obrázek č.12: Segnerovo kolo  

  



Radek Madzia: Biologické čištění vod 

 

29 

 

2009 

Ponořené biologické kolony 

Technika expandovaného a fluidizovaného loţe umoţňuje několikanásobně zvětšit 

specifický povrch nosiče biofirmu ve srovnání s kolonami s pevným loţem či s diskovými 

reaktory. 

Na nosiči se udrţuje pouze tenký film aktivní v celé hloubce, takţe reaktor není 

zahlcován neaktivní hmotou. V principu jde o kolonu s ponořeným loţem protékanou 

zdola nahoru. Tak zvané expandované loţe je charakterizováno zvětšením původního 

klidového objemu o 50%. Tato expanze je důsledkem jak „načechráním”loţe vzestupným 

proudem vody tak zvětšením objemu částic narostlou biomasou eventuálně i zádrţí 

vznikajících plynů v loţi. 

Rotační biofilmové reaktory 

Rotační diskové reaktory fungují na principu, ţe nosičem biomasy jsou vhodně 

tvarované kotouče, které pomalu rotují v čištěné odpadní vodě. Při oxických procesech 

jsou disky ponořeny do vody jen částečně a dochází k střídavému kontaktu biofilmu s 

vodou a se vzduchem. Pokud se biofilm nachází pod hladinou, dochází k sorbci znečištění 

a k zpětnému uvolňování reakčních produktů do kapaliny. Tyto disky jsou zhotoveny 

z materiálu jako je polypropylen, pěnový polystyren, nebo z tvarované PVC folie či 

polyetylenu. 

RKR jsou konstrukčně větší neţ RDR. Nosičem je různě tvarovaný nepohyblivý 

povrch nebo různě tvarované částice umístěné ve speciálním nosiči - kleci. 

Biofilm na nosiči se při jeho otáčení ocitá střídavě pod hladinou vody, kde dochází 

k sorpci rozpuštěných znečišťujících látek do biofilmu. Poté se tato vrstva ocitne na 

vzduchu, kdy dochází naopak k pronikání kyslíku do biomasy. Narozdíl od RDR je objem 

kapaliny v reaktoru podstatně větší a proto je nutné zvýšit přísun kyslíku do reaktoru. 

Reaktory s kombinovanou kultivací biomasy 

Logickým důsledkem vývoje aktivačního procesu i biofilmových reaktorů bylo 

spojení těchto technik kultivací biomasy. Cílem kombinované kultivace biomasy je spojit 

výhody obou kultivačních technik při co největším omezení jejich nevýhod. Především se 

spojuje jednoduchost a provozní spolehlivost biofilmových systémů s flexibilitou 

jakostním odtokem aktivace. Máme mnoho modifikací biofilmových reaktorů a aktivací. 
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2.5 Anaerobní metody čištění 

Rozklad organických látek za anaerobních podmínek provádějí hlavně mikrobiální 

skupiny, především bakterie, jejichţ metabolické procesy na sebe navazují. Produkty 

metabolizmu jedné skupiny jsou substrátem pro skupinu další. Rozklad sloţitých 

organických sloučenin (biopolymerů) na jednodušší monomery probíhá především 

působením extracelulárních enzymů. Jejich hydrolytickým účinkem jsou štěpeny proteiny 

na aminokyseliny, polysacharidy (škrob, celuloza) na monosacharidy (glukoza) a lipidy na 

mastné kyseliny a další sloţky, např. u tuků na glycerol. V následující etapě rozkladu, 

nazývané acidogenezí vznikají fermentací výše uvedených jednoduchých organických 

sloučenin především mastné kyseliny zejména kyselina octová, propionová a máselná. Při 

těchto procesech vzniká vodík. Následuje rozklad produktů acidogeneze za tvorby kyseliny 

octové procesem, zvaným acetogeneze, při němţ vzniká vodík. Posledním část rozkladu, 

zvaným methanogeneze je fermentována kyselina octová na methan a oxid uhličitý a 

současně je metabolizována směs vodíku a oxidu uhličitého za vzniku methanu. Tato 

poslední fáze procesu se nazývá methanogeneze a celý proces anaerobního rozkladu 

organických látek za tvorby methanu a oxidu uhličitého, pokud probíhá řízeně, se nazývá 

methanizace. 

Procesy, vedoucí k produkci látek, které jsou bezprostředním substrátem pro 

methanogenní bakterie, se nazývají předmethanizační fází. Tento rozklad vzniká činností 

fakultativně anaerobních bakterií, schopných růst i v aerobních podmínkách, při čemţ jsou 

produkty metabolizmu v obou případech odlišné. Výsledkem činnosti těchto bakterií je 

vyčerpání molekulárního (vzdušného) kyslíku, pokud je v prostředí přítomen, čímţ jsou 

chráněny před jeho účinkem methanogenní bakterie. 
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Methanogenní bakterie jsou striktně anaerobní, molekulární kyslík je pro ně toxický.[5] 

Podle způsobu kultivace lze anaerobní reaktory pro čištění odpadních vod rozdělit na : 

 Suspenzní biomasu 

 Imobilizovanou biomasu-Biofilmy a agregace 

2.5.1 Suspenzní biomas 

Reaktory se suspenzní směsnou kulturou anaerobních mikroorganizmů představují 

tradiční skupinu reaktorů, které jsou pouţitelné univerzálně pro nejrozmanitější druhy vod. 

Čistící jednotka pouţívající reaktor s biomasou v suspenzi se vţdy skládá s anaerobního 

reaktoru a separačního zařízení. 

Pro tenhle druh čistění se pouţívají tyto typy reaktorů: 

1. Směšovací  

2. Membránový 

3. Semikontinuální  

Směšovací anaerobní reaktor 

Směšovací kontaktní anaerobní reaktor AC je nejstarší typ z této skupiny. Za reaktorem 

musí následovat sedimentační (dosazovací) nadrţ, pro podobnost tohoto systém s aerobním 

aktivačním procesem je někdy nazýván anaerobní aktivace. Charakteristickým rysem pro 

tenhle typ reaktoru je, ţe doba zdrţení odpadní vody i kalu je totoţná.[4] 

Membránový anaerobní reaktor 

Reaktor nazývaný také jako MARS je inovací anaerobního směšovacího reaktoru. 

Principem tohoto procesu je separace kapalné části od biomasy membránovou 

ultrafiltrací v separačním zařízení mimo reactor.Velikost pórů membrány je obvykle 0,01 

aţ 0,1µm.Výhody tohoto typu reaktoru je ţe nedochází k úniku ţádné biomas a dobré 

odstraňování jak rozpuštěného I nerozpuštěného znečištění. 
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Semikontinuální anaerobní reaktor 

Semikontinuální anaerobní reaktor nazývaný SBR je reaktor se semikontinuálním 

přítokem pracující v opakovaných cyklech, stávajících se z pěti etap: 

a) Plnění 

b) Reakce 

c) Sedimentace 

d) Vypouštění 

e) Klid (Odtah kalu) 

Systematické zařízení tohoto reaktoru je obtíţné, protoţe hlavní specifikum není v 

jeho konstrukci, ale způsobu provozu. [4] 

2.5.2 Imobilizovanou biomasu 

Reaktory s imobilizovanou biomasou se vyznačují tím, ţe doba zdrţení biomasy je 

podstatně delší neţ doba zdrţení kapaliny a je nezávislá na době zdrţení kapaliny. To 

umoţňuje dosáhnout vysoké koncentrace anaerobní biomasy v reaktoru a tedy proces 

intenzifikovat. Druhým charakteristickým rysem je podélný průtok odpadní vody u většiny 

reaktorů této skupiny, zachovávající koncentrační gradient organických látek podél 

reaktoru. 

Obecně lze metody imobilizace buněk rozdělit do čtyř hlavních kategorií: 

 Připojení na povrch vhodných nosičů 

 Zachycení v porézní matrici 

 Uzavření za polopropustnou membránu 

 Uměle vyvolaná vzájemná agregace buněk 

Biofilmové reaktory 

Biofilmové reaktory pouţívané pro čištění odpadních vod vyuţívají zejména první 

metodu imobilizace, ale prosazují se jiţ i reaktory se speciálními mikroporézními 

náplněmi, kde nachází uplatnění také druhá metoda. 

V biofilmových reaktorech je biomasa fixována na pevném nosiči, přičemţ 

podstatné je, ţe buňky jsou zde fixovány do matrice, která je vlastním produktem jejich 

činnosti. To znamená, ţe biofilm se stabilizuje na povrchu nosiče samovolně. 
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Důleţitou vlastnosti biomasy v biofilmových reaktorech je její stratifikace, ke které 

dochází jak podélně, tak I v průřezu vrstvou biofilmu. Bakteriální sloţení biofilmu je pak 

velmi pestré a je určováno sloţením okolní kapaliny, transportními mechanismy apod., 

neodlišuje se však výrazně od bakteriálního sloţení jiných druhů anaerobní biomasy.  

Biofilmové reaktory jsou obecně povaţovány za provozně nejstabilnější skupinu 

anaerobních reaktorů, která je relativně odolná vůči kolísání provozních podmínek. 

Biomasa v silnějším biofilmu však má niţší specifickou aktivitu, takţe zatíţení těchto 

reaktorů je zpravidla niţší.  

Biofilmové reaktory jsou doporučovány zejména pro odpadní vody s obsahem 

xenobiotik. Látky xenobiotického charakteru (cizí přirozenému biologickému prostředí, 

většinu obtíţně rozloţitelné, inhibující proces biodegradace organických látek nebo 

působící toxicky na organismy podílející se na čištění odpadní vody) problematizují u 

velkého mnoţství odpadních vod jejich biologické čištění. [4] 

Biofilmové reaktory se děli na : 

 Reaktory s pevnou náplní s průtokem zdola nahoru 

 Reaktory s pevnou náplní s průtokem shora dolů 

 Reaktory s pohyblivou naplní 

Provedení těchto reaktorů je velké mnoţství. 

Reaktory s agregovanou biomasou 

Vzájemná agregace buněk je imobilizační metoda, která je v anaerobních technologiích 

velice úspěšná a vyuţívá jí velká skupina reaktorů s takzvanou granulovanou biomasou. 

Reaktory granulovanou biomasou se dělí na : 

 Reaktory s vnitřním separátorem bioplynu a biomasy 

 Reaktory s extrémním separátorem biomasy 

 Přepáţkové reaktory 

Provedení těchto typu reaktoru je velká škála proto si zde uvedeme nejznámější 

představitele jednotlivých skupin. 

Reaktor s vnitřním separátorem bioplynu a biomasy 
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Reaktory s kalovým loţem a vnitřním separátorem biomasy vice známé pod 

označením UASB jsou prvním a nejvýznamnějším představitelem této skupiny. 

Hlavní principy procesu UASB jsou: 

 Při zabezpečení příznivých fyzikálních a chemických podmínek tvoří anaerobní 

biomasa dobře separovatelné vločky nebo granule 

 Kalové loţe je víceméně fluidní vrstvou se specifickými vlastnostmi.Dobře 

agregovaná biomasa je stabilní 

 Vyplavování vloček biomasy, uvolněných z kalového loţe, je zabráněno 

vestavěným separátorem, který umoţňuje vynášeným částečkám opětnou flokulaci 

a usazení 

Další variantou tohoto reaktoru je reaktor EGSB . 

Tento reaktor vychází konstrukčně z reaktoru UASB. Reaktor EGSB je tvořen jen 

dobře sedimentujícími granulemi anaerobního kalu. Tento kal není primárně kultivován v 

reaktoru EGSB, při jeho zapracování se musí pouţít hotový granulovaný kal. Reaktory 

EGSB jsou vyuţívány častěji neţli UASB.[6]  

Reaktor s extrémním separátorem biomasy 

Reaktor je svislá nádoba s průtokem odpadní vody zdola nahoru stejně jako u 

reaktoru UASB. Svislý průtok odpadní vody a míchání pouze vznikajícím bioplynem 

umoţňují vytvoření koncentračního gradient biomasy v reaktoru. Ve spodní části reaktoru 

se vytváří„kalový mrak“sloţený z vločkovité biomasy, část biomasy je vlivem flotace 

bioplynem vynášena z reaktoru a postupně s vyčištěnou odpadní vodou do externího 

separátoru biomasy.  
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Přepážkové reaktory 

Přepáţkový reaktor ABR(Anaerobic Baffled reaktor) vyuţívá systémů přepáţek 

k rozdělení reaktoru na několik komor.Přepáţky zajišťují střídavý sestupný a vzestupný 

průtok odpadní vody jednotlivými komorami.Takto vytvořené hydraulické poměry 

umoţňují vznik několika izolovaných kalových mraků, mezi nimţ můţe docházet 

k diferenciaci anaerobních kultur. [4] 

2.6 Kaly 

Kal je nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod .Kal je směs vody a 

pevných látek. 

Kal který nebyl stabilizován se nazývá surový kal.Tento kal můţeme rozdělit na : 

a) Primární kal 

b) Sekundární kal 

 

Primární kal 

Primární kal se odděluje od surové odpadní vody v usazovacích nádrţích nebo 

jiných separačních zařízeních, ze kterých je také odebírán. Tento kal je převáţně 

biologické povahy a jeho sloţení je dáno především přitékající odpadní vody a poměry ve 

stokové síti. 

Sekundární kal 

Sekundární kal (častěji označován jako přebytečný aktivovaný kal, přebytečný 

biologický kal)je oddělován z biologického stupně čištění v dosazovacích nádrţích. 

Obsahuje nerozloţitelné zbytky organických látek a přebytečnou biomasu, jeho sloţení je 

ovlivněno nejen sloţením surové odpadní vody, ale také technologii čištění. 
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2.6.1Stabilizace a úprava kalu 

Cílem úpravy kalu je zabránit nepříznivým dopadům na ţivotní prostředí a lidské 

zdraví. Koncentrace prospěšných i znečišťujících sloţek v kalu (a zdravotní rizika s ním 

spojená) závisí na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni poţadované technologie, 

která zaručí dosaţení kvalitativních poţadavků na vyčištěnou odpadní vodu. 

Máme dva druhy stabilizace a to anaerobní a aerobní obě tyto metody se v ČR 

pouţívají. Při těchto metodách stabilizace vzniká bioplyn, který se následně zpracovává 

k výrobě elektrické energie, která je většinou vyuţita k provozu čov. 

2.6.2 Vyuţití kalů 

Přímé materiálové vyuţití kalu z čističek odpadních vod je při přímé aplikaci 

v zemědělství a dále pak při rekultivaci. Moţné další zpracování kalu je při procesu 

termickém (coţ je finančně velmi nákladná technologie) [7 ] 
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3. MIKROORGANIZMY V PROCESECH BIOLOGICKÉHO 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V procesech čištění odpadních vod je zastoupena celá škála mikroorganizmů, které 

se podílejí na likvidaci škodlivých látek v odpadní vodě. Mikroorganizmů máme velkou 

škálu, ale jenom některé lze pouţít při čištění odpadních vod. Mikroorganizmy jsou 

jednobuněčné organizmy nebo vícebuněčné organizmy, které nejsou schopny tvořit 

funkčně diferencované tkáně nebo pletiva. Společným znakem mikroorganizmů jsou velmi 

malé rozměry těla (od µm do mm) 

Mikroorganizmy- Protophyta můţeme rozdělit následovně: 

Prokariota (jaderný materiál je rozptýlen v cytoplazmě) 

 Cyanobakterie 

 Bakterie 

Eukariota (organizmy s pravým jádrem odděleným od cytoplazmy jadernou membránou) 

 Řasy 

 Houby 

 Protozoa 

Cyanobakterie 

jsou důleţitými producenty kyslíku, neboť z CO2 a vodíku vody syntetizují 

organické sloučeniny svých těl. Vyskytují se ve vodách, kde slouţí jako potrava niţším 

ţivočichům a rybám, a ve vrchních vrstvách půdy, kterou obohacují o dusíkaté sloučeniny, 

neboť vyuţívají vzdušný dusík. 

Bakterie 

jsou po fyziologické stránce nejrozmanitější skupinou mikroorganismů, neboť 

zahrnují zástupce lišící se vztahem ke kyslíku, k různým zdrojům energie i svými nároky 

na výţivu. 
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Řasy  

většinou vyuţívají světelnou energii při syntéze svých těl z oxidu uhličitého a 

vodíku vody. Jsou největším producentem kyslíku na naší planetě. Za tmy jsou schopny 

získávat energií také oxidací organických sloučenin. Řasy zahrnují jednobuněčné, a to 

pohyblivé i nepohyblivé, a vícebuněčné organismy, z nichţ některé připomínají rostliny. 

Chlorofyl a celý fotosyntetický aparát je u nich umístěn v membránových útvarech 

zvaných chloroplasty. 

Houby 

zahrnují nepohyblivé jednobuněčné i vícebuněčné organismy, vyţadující organické 

sloučeniny jako zdroj energie pro syntézu buněčné hmoty. 

Protozoa 

jsou jednobuněčné organismy pohybující se pomocí bičíků nebo amébovitým, 

případně klouzavým pohybem. Ţijí v půdě a ve vodách a vyţadují organické sloučeniny 

jako zdroj energie. Některé způsobují onemocnění člověka (malárie, spavá nemoc, 

pohlavní choroby, střevní onemocnění). 

V čov se hlavně vyuţívají bakteriální mikroorganizmy a proto se budeme pouze o 

bakteriích. 
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Bakterie můţeme rozdělit podle nároků na výţivu a to : 

Autotrofní 

Bakterie, kterým k výţivě stačí pouze anorganické sloučeniny. Přítomnost 

organických sloučenin často inhibuje jejich rozmnoţování. Tyto bakterie jsou schopny 

syntetizovat všechny sloţky své buněčné hmoty z anorganických sloučenin. Jako zdroj 

uhlíku pro svoji syntézu vyuţívají oxidu uhličitého a jako zdroj dusíku amonné soli nebo 

dusičnany. 

Heterotrofní 

Jsou to bakterie, které vyţadují přítomnost organických sloučenin. Heterotrofní 

bakterie rozdělujeme dále na prototrofní, kterým stačí k výţivě jednoduché organické 

uhlíkaté sloučeniny spolu s anorganickými solemi, a na auxotrofní, které kromě toho 

vyţadují některé sloţitější sloučeniny (např. některé vitamíny, aminokyseliny apod.). [8] 

 

3.1 Stavba bakteriální buňky 

Prokariotická buňka je charakteristická svou jednoduchou stavbou. Je tvořena 

prostorem, který je od okolního prostředí ohraničen membránami. Všechny bakterie mají 

vţdy v tekuté části buňky přítomno jádro a ribozomy, a od okolního prostředí jsou tyto 

struktury ohraničeny cytoplazmatickou membránou a buněčnou stěnou. 

 

Jaderná hmota 

Jaderná hmota bakteriem tvořena jedinou dvouřetězcovou kruţnicovou molekulou 

DNA. Jelikoţ je tato molekula téměř tisíckrát delší, neţ je velikost bakteriální buňky, musí 

být poskládána do mnoha smyček, které jsou poutány molekulou RNA. U některých 

bakterií byla, kromě této molekuly DNA, DNA tvořící genom jádra, pozorována 

přítomnost malých samostatných molekul DNA, tzv. plazmidů, které nesou doplňkovou 

genetickou informaci. To znamená, ţe nejsou nepostradatelnými pro bakterii. Této 

vlastnosti se vyuţívá v genovém inţenýrství při jejich záměrném zavádění do buněk 

bakterií a ke změně poţadovaných vlastností. 
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Cytoplazma 

Prostor bakteriální buňky zcela zaplňuje cytoplazma s obsahem 50% všech proteinů 

buňky. Cytoplazma obsahuje u některých bakterií různá barviva, které jsou nejčastěji 

tvořena karotenoidním nebo melanoidním barvivem. 

Zásobními látka u bakterií jsou glykogen a poy-β-hydroximáselná kyselina, jedná se o 

zdroj uhlíku a energie. 

Ribozómy 

Hlavní a jedinou úlohou ribozómu je syntéza nových polypeptických řetězců, jejich 

primární strukturu kóduje DNA, jejichţ informace je k ribozomům přenášena 

mediátorovou RNA. 

Cytoplazmatická membrána 

Cytoplazmatická membrána bakterií je velmi jemná tenká membrána (tlustá asi 7 

nm). Je sloţena z fosfolipidu a proteinů. Z cytoplazmatické membrány bakterií vybíhají do 

cytoplazmy vychlípeniny, jejichţ počet a velikost jsou závislé na druhu bakterií. Zvláštním 

typem těchto vychlípenin jsou mesozomy, které se vyskytují hlavně poblíţ oblastí, kde se 

při dělení buňky tvoří přepáţka.Mesozomy jsou tvořeny jedinou membránou, která je však 

sloţena do mnoha záhybů, a je vychlípeninou cytoplazmatické membrány. 

Cytoplazmatická membrána je sídlem dýchacích enzymů, systému oxidační fosforylace, 

enzymů syntéza hydrolýzy fosfolipidů a konečné fáze syntézy sloţek buněčné stěny. [8] 

Buněčná stěna 

Buněčná stěna udává výsledný tvar bakteriím, je jediným pevným útvarem v buňce. 

Pokud buněčná stěna chybí, je výsledný tvar buňky kulovitý, protoţe se protoplast zaoblí. 

Významnou funkci buněčné stěny je kompenzace hydrostatického tlaku protoplastu a dále 

se uplatňuje při absorbci bakteriofága. Vlastnosti buněčné stěny je její rigidita (pevnost), 

která je typická tím ţe zachovává tvar buňky a současně je i elastická. U bakterií 

představuje buněčná stěna celkem 40% jejich celkové hmotnosti. 
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Pouzdro 

Rozlišujeme dva druhy pouzder a to polysacharidová a polypeptidová. Hlavní 

funkci pouzdra je jeho účast při příjmu potravy. Ţiviny z prostředí se dostávají difůzí do 

blízkosti pouzdra, kde je přitahováno elektrickými silami na rozhraní 

bakteriemédium.Pouzdro je prvním buněčným materiálem, ve kterém dochází k 

fyzikálnímu kontaktu s ionty vnějšího prostředí. Pouzdro taky zabraňuje před vyschnutí, či 

brání bakteriální buňku před Vniknutím fagocytů nebo protilátek.[9] 

3.2 Metabolismus mikroorganismů 

Mikroorganismy potřebují ke své existenci nejen fyzikálně chemické podmínky 

prostředí, ale i přítomnost určitých látek, které jsou pro ně důleţitými ţivinami. Látky jsou 

mikroorganismy všeobecně vyuţívány jako stavební materiál k syntéze buněčné hmoty 

(tzn. Růst a rozmnoţování) a k zisku energie (tzn. Procesy a pohyb). Mechanismy vyuţití 

energie a mechanismy stavby základních sloţek protoplazmy jsou u všech mikroorganismů 

podobné. Rozdíly nastávají v případě výběru specifických ţivin pro růst, např. 

asimilovatelných sloučenin uhlíku, dusíku a síry. Celé řady metabolických procesů ţivých 

soustav, kterých se účastní enzymy.  

Metabolismus charakterizují anabolické reakce, coţ jsou syntetické procesy za 

pouţití energie (tj. exergonické a endotermické reakce). Jedná se o reakce produkující 

ţivou hmotu a buněčný materiál. Opačným směrem probíhají katabolické reakce, které 

jsou štěpené a uvolňují energii (tj. exergonické a exotermické).  

Příčinou urychlení průběhu chemických reakcí v ţivých soustavách jsou specifické 

látky, označované jako biokatalyzátory,  neboli enzymy. V podstatě se jedná o látky, které 

sniţují aktivační energii, nemění rovnováţný stav reakce, ale urychlují jeho dosaţení. 

Energetický metabolizmus 

Mikroorganismy jsou schopné získat energii prakticky ze všech organických látek, ale i z 

mnoha látek anorganických. Obecně existují tři základní způsoby, kterými mohou 

organismy získávat energii: kvašením, dýcháním a asimilací světelné energie. 

Kvašení (fermentace) je nejjednodušší způsob získávání energie. Předpokládá se, 

ţe prvotní formy ţivota byly převáţně fermentující. Principem je rozklad energeticky 
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bohatých látek na energeticky chudší látky, přičemţ energetický rozdíl organismus vyuţije. 

Pro fermentaci je charakteristické, ţe organismus potřebuje přijímat skutečně jen jednu 

látku, aby získal energii. Nejčastěji jsou fermentovány sacharidy za vzniku mnoha 

produktů (etanolu, mléčné kyseliny apod.), známe ale mikroorganismy schopné 

fermentovat např. aminokyseliny, puriny a mnoho dalších látek. 

 

Dýchání (respirace) je proces, při kterém organismus získává energii oxidací jedné 

látky jinou látkou, přičemţ obě získává z prostředí. Na straně redukovadla můţe být 

prakticky libovolná organická látka (sacharid, lipid, aminokyselina, organické kyseliny, 

aromatické i alifatické uhlovodíky, chlorované či nitrované organické látky atd.), ale i 

mnohé oxidovatelné anorganické látky (vodík, amoniak, sulfan, ţeleznaté a manganaté 

ionty apod.). Nejúčinnějším oxidovadlem je kyslík (pak mluvíme o tzv. aerobní 

respiraci), ale mnohé organismy vyuţívají i další oxidovadla, např. dusičnany, dusitany, 

sírany, oxid uhličitý apod. V takovém případě pak mluvíme o anaerobní respiraci. 

Fototrofie je proces, při kterém organismy vyuţívají energie světelných částic 

(fotonů). Existuje několik variant fototrofního ţivota. Je-li světelná energie vyuţita i pro 

syntézu organických látek, nazývá se celý proces fotosyntéza.[11] 
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3.3 Enzymy a jejich charakteristika 

Enzymy nepůsobí v ţivých soustavách izolovaně, ale jejich působení na sebe 

navzájem navazuje, čímţ vzniká řetězec reakcí, v němţ je kaţdý stupeň katalyzován 

specifickým enzymem. Tato souhra a návaznost enzymů je základní charakteristikou 

metabolismu. Pokud je činnost některého z enzymů zastavena, je přerušen i řetězec těchto 

reakcí a daný substrát se hromadí v prostředí. Příkladem enzymatického řetězce je např. 

fumaráza hydratující fumarovou kyselinu na jablečnou kyselinu, která je dále 

dehydrogenována dehydrogenázou jablečné kyseliny na oxalátovou kyselinu a oxalátová 

kyselina je transaminázou převedena na aspartovou kyselinu. Takţe, kdyţ se vynechá 

jedna vazba končí celý proces a zbylé látky se hromadí. 

 

Enzymy jsou bílkoviny, které mají vlastnosti společné všem proteinům. Enzymy 

jsou specifické, vysokomolekulární biochemické katalyzátory, které jsou produkovány 

ţivou buňkou. 

Tvorba kaţdého enzymu je, specificky kontrolována určitým genem. Dojde-li 

k jeho mutaci, ztrácí mikroorganizmus schopnost produkovat enzym, který byl daným 

genem kódován. Enzymy vznikají obecně jako produkty látkové výměny nebo jsou 

syntetizovány v případě některých procesů, které vyţadují jejich katalytickou činnost. 

Aktuální soubor enzymů představuje kompletní výbavu enzymů, které se vytvářejí za 

určitých podmínek, ve kterých se ţivá soustava vyskytuje, Skladba je do určité míry řízena 

vnějšími vlivy prostředí. To znamená, ţe mikroorganismus neobsahuje všechny enzymy, 

ale pouze ty, jejichţ produkce byla vyvolána na základě vnějších faktorů (sloţení média; 

fyzikálně chemické podmínky během růstu populace; stav zkoumaného mikroorganismu, 

jeho genetický základ). Do určité míry se uplatňuje variabilita. V ţivých soustavách jsou 

enzymy syntetizovány jako neaktivní molekuly, tzv. proenzymy nebo zymogeny, které 

jsou aktivovány např. Po opuštění buňky. Aktivace nastává např. odštěpením peptidu nebo 

vazbou iontů kovů.  
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Enzymy lze rozdělit podle chemických vlastností do několika skupin: 

1) Enzymy, jejichţ molekula je čistá bílkovina (např. trypsin, ureáza, ribonukleáza, 

lipáza); 

2) Enzymy s vázaným kovovým iontem, jejichţ bílkovinná molekula obsahuje měď, 

zinek, hořčík a vápník (např. alkalická fosfatáza, amyláza); 

3) Enzymy obsahující v molekule bílkovinu, tzv. apoenzym (nosič), který je nositelem 

specifity enzymu k substrátu; a nebílkovinnou nízkomolekulární termostabilní 

organickou sloučeninu koenzym (např. pyridinové, flavinové, ţelezoporfyrinové). 

Koenzymy slouţí jako přenašeče vodíku, elektronů a funkčních skupin (acetyl, 

fosfát, aminoskupiny, methylové skupiny, apod.). 

 

Koenzymy jsou nezbytné součásti některých enzymů, ve kterých jsou vázány různě 

na bílkovinnou sloţku pevnou vazbou. Jednou z charakteristických vlastností koenzymů je, 

ţe si je ţivé soustavy neumějí samy syntetizovat a jsou proto přijímány s potravou. 

Identické s koenzymy bývají často vitamíny, které tvoří většinou základní strukturu 

samotného koenzymu. 

Specifita enzymu je zaloţena na způsobilosti enzymu štěpit určitou vazbu ve sloţité 

molekule organických sloučenin. Např. škrob je štěpen amylázou, maltóza maltázou, 

celulóza celulázou. Některé enzymy jsou absolutně specifické na dané látky, tj. ţe atakují 

pouze jediný substrát, např. ureáza štěpí pouze močovinu. Existuje i absolutní skupinová 

specifita, která je zaloţena na specifitě enzymu k určitému typu molekuly, např. pepsin 

štěpí peptidové vazby, tato specifita je dokonalejší a působí zejména na metabolických 

drahách.[10] 
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3.4 Bakterie vyskytující se při biologických procesech ČOV 

Popíšeme si některé rody bakterií, které se vyskytují při biologických procesech v čov . 

Pseudomonas 

Pseudomonas patří do čeledi Pseudomonadaceae.Jsou to obligátně aerobní, 

chemoorganotrofní bakterie, metabolizmus mají aerobně respirační. Některé druhy jsou 

fakultativně chemolitotrofní. Pohybují se pomocí jednoho nebo více bičíků. Rostou za 

přísně aerobních podmínek. Vyuţívají některé cukry, z nichţ tvoří kyseliny, nikoliv plyn. 

Mnohé kmeny oxidují glukózu a redukují dusičnany na dusitany.Na obr.č.13 můţeme vidět 

pseudomonas. [11] 

 

Obrázek č.13: Pseudomonas  
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Azotobacter 

Azotobacter patří do čeledi Azotobacteraceae. Jsou to obligátně aerobní 

chemoorganotrofní bakterie obr. č.14 , metabolizmus mají aerobně respirační. Vyskytují se 

jednotlivě, ve dvojicích, popřípadě ve čtveřicích. Při nedostatku kyslíku nebo při vyšší 

teplotě se shlukují do řetízkových útvarů. Pohybují se pomocí bičíků. V případě, ţe se 

pohyblivost strácí,buňky se obalují mohutnou kapsulou, takţe se podobají kvasinkám. 

Vyuţívají vzdušný dusík, dusičnany, amonné soli i aminokyseliny. Zdrojem k jeho fixaci 

je zejména glukóza, škrob, i deriváty různých organických kyselin. [11] 

 

Obrázek č.14: Azotobacter 
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Flavobacterium 

Flavobacterium patří do čeledi Flavobacteriaceae. Jsou to obligátně aerobní 

chemoorganotrofní bakterie, metabolizmus mají aerobně respirační a fermentativní. 

Pohybují se pomocí bičíku, ale jsou kmeny nepohyblivé. [11] 

Mikrococus 

Mikrococus patří do čeledi Micrococcaceae. Rostou za aerobních podmínek. Jsou to 

obligátně aerobní, chemoorganotrofní bakterie a metabolizmus mají aerobně respirační 

obr. č.15.Vyskytují se jednotlivě nebo ve shlucích. Glukózu oxidují částečně nebo úplně. 

[11] 

 

Obrázek č.15: Flavobacterium  
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Bacillus 

Bacillus patří do čeledi Bacillaceae. Jsou to chemoorganotrofní, obligátně aerobní 

bakterie, nebo fakultativně anaerobní, metabolizmus obligátně aerobně respirační, 

obligátně fermentativní nebo fermentativní i aerobně respirační. Vytvářejí edospospory. 

Pohybují se pomocí bičíků. Můţeme je vidět na obrázku č.16 [11]  

 

Obrázek č.16 :Bacillus 

Acinetobabacter 

Acinetobabacter (obr.č.17) patří do čeledi Moraxellaceae.Jsou to obligátně aerobní, 

chemoorganotrofní bakterie, metabolizmus aerobně respirační. Vyskytují se jednotlivě, 

nejčastěji však v párech nebo shlucích. Akumulují fosfor ve formě polyfosforečnanů. [11]  

 

Obrázek č.17: Acinetobabacter 

Zoogloea 



Radek Madzia: Biologické čištění vod 

 

49 

 

2009 

Zoogloea (obr.č.18)patří do čeledi Pseudomonadaceae. Tento rod bakterií je 

chemoorganotrofní, obligátně aerobní a metabolizmus má aerobně respirační. V 

přirozených podmínkách se buňky shlukují do viditelných celků, které mohou mít různý 

tvar. Oxidují různé druhy cukrů, alkohol i některé aminokyseliny. Podílí se na tvorbě 

vloček aktivovaného kalu. [11] 

 

Obrázek č.18: Zoogloea 

Nitrobacter 

Nitrobacter (obr.č.19) patří do čeledi Nitrobacteraceae. Bakterie jsou chemolitotrofní, 

obligátně aerobní, některé kmeny mohou růst i chemoorganotrofně. Oxidují dusitany na 

dusičnany a vyuţívají oxid uhličitý jako zdroj uhlíku. Bakterie jsou spravidla nepohyblivé. 

[3] 

 

Obrázek č.19:Nitrobacter 
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Nitrococcus 

Nitrococcus patří do čeledi Nitrobacteraceae. Bakterie jsou chemolitotrofní, 

obligátně aerobní. Oxidují dusitany na dusičnany a vyuţívají oxid uhličitý jako zdroj 

uhlíku. Pohybují se pomocí bičíků. [11] 

 

Nitrosomonas 

Nitrosomonas(obr.č.20) patří do čeledi Nitrobacteraceae. Jsou to chemolitotrofní, 

obligátně aerobní bakterie. Oxidují amonné soli na dusitany a vyuţívají při tom oxid 

uhličitý jako zdroj uhlíku. Vyskytují se jednotlivě, v párech nebo se seskupují do krátkých 

řetízků. Bakterie jsou jak pohyblivé i nepohyblivé. [11]  

 

Obrázek č.20: Nitrosomonas 
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Methanobacterium 

Methanobacterium ( Obrázek č.21 ) patří do čeledi Methanobacteriaceae. Jsou to 

chemolitotrofní, obligátně anaerobní bakterie s anaerobně respiračním metabolizmem. 

Pohybují se pomocí bičíků. Energii k růstu získávají redukcí oxidu uhličitého na metan za 

vyuţití vodíku a kyseliny mravenčí. [11] 

 

Obrázek č.21: Methanobacterium 

 

3.5 Faktory ovlivňující bakterie 

TEPLOTA. 

Baktérie mohou plnit své ţivotní funkce v určitém rozmezi teploty, 

charakterizovaném kardinálními body minima, optima a maxima. Při minimální teplotě se 

veškerá ţivotní činnost baktérií zastavuje. I kdyţ některé buňky za těchto podmínek hynou 

většina si podrţuje ţivotaschopnost. Optimální teplota je spojena s největší rychlostí 

mnoţení a metabolickou aktivitou, třebaţe se některé procesy metabolismu v poţadavcích 

a optimální teplotu mohou lišit. Na hranici maximální teploty se ţivotní projevy baktérií 

ustávají a další zvýšení teploty nad tuto hranici působí na buňky letálně.  
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HYDROSTATICKÝ TLAK. 

Většina baktérií je ve své ţivotní činnosti ovlivňována změnami hydrostatického 

tlaku. Vlivem vyššího tlaku za normální teploty dochází ve většině případů ke zpomalení či 

ztrátě pohybu, zastavení růstu, oslabení virulence a ke změnám metabolismu, popřípadě 

k usmrcení baktérií. Účinek zvýšeného tlaku záleţí však i na době a teplotě působení. 

Sporulující baktérie snášejí zvýšení tlaku mnohem lépe neţ nesporulující. Např. u spor 

Bacillus subtilis se rychlost odumírání zvyšuje aţ při tlaku 59 MPa. Rovněţ baktérie 

osídlující dna oceánů nebo naftová loţiska snášejí velmi dobře zvýšený hydrostatický tlak. 

Tyto baktérie jsou označovány jako barofilní.  

Mechanismus účinku hydrostatického tlaku spočívá především ve zmenšení objemu 

buňky a zvyšování viskozity buněčného obsahu, čímţ dochází k inaktivaci enzymů a tím i 

ke sniţování rychlosti nebo k zastavení biochemických reakcí.  

ULTARAZVUK. 

Zvukové vlny, zvláště při frekvenci nad 20 kHz, mají zhoubný účinek na baktérie. 

Vegetativní buňky jsou rychle usmrcovány, přičemţ mladé buňky jsou mnohem citlivější 

neţ buňky starší. Nejcitlivější k působení ultrazvuku jsou vláknité formy baktérií, méně 

citlivé jsou tyčinky a nejodolnější jsou koky. Obzvlášť vysoká odolnost byla zjištěna u 

bakteriálních spor a acidorezistentních baktérií.  

ZÁŘENÍ 

Na baktérie působí škodlivě kaţdé záření, které můţe být absorbováno buňkami a 

vyvolávat v nich chemické změny. Škodlivost účinku záleţí na mnoţství energie obsaţené 

v absorbovaném, tzv. světelném kvantu, přičemţ obsah energie v kvantu závisí nepřímo na 

vlnové délce záření.  

CHEMICKÉ FAKTORY 

Z chemických faktorů ovlivňují ţivotní úkoly baktérií především pH prostředí, 

dezinfekční látky, chemoterapeutika a antibiotika.  

ÚČINEK pH PROSTŘEDÍ 

Úspěšný růst baktérií je moţný při odpovídající reakci prostředí, tj. vhodné 

koncentraci vodíkových iontů. Podobně jako je tomu u teploty, má i pH prostředí pro 
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kaţdý bakteriální druh své minimální, optimální a maximální hodnoty, dovolující růst a 

mnoţení buněk i uskutečňování ostatních ţivotních úkolů. Tyto hodnoty odpovídají 

přibliţně hodnotám pH vyţadovaným pro činnost ţivotně důleţitých enzymů a mají úzký 

vztah k teplotě daného prostředí. [11] Mezi hodnoty pH prostředí pro baktérie se pohybují 

v rozmezí pH 4-10. Většina baktérií roste nejlépe v neutrálním prostředí, tj. kolem pH 7,0 

Hlavním problémem při biologickém čištění jsou náhlé změny pH. Nejlépe tyto náhlé 

změny pH zvládají systémy s agregovanou biomasou.  
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4. MOŢNOSTI A PERSPEKTIVY VYUŢITÍ 

MIKROORGANIZMŮ V PROCESECH BIOLOGICKÉHO 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Čistící procesy, kde se vyuţily první mikroorganizmy se datuje od roku 1914 

v procesu aktivace. Od té doby se vývoj čištění pomocí mikroorganizmů posunul hodně 

dopředu. 

V současné době máme mnoho metod biologického čištění vody, ale je stále co 

zlepšovat a zdokonalovat. Důleţité faktory pro zlepšení biologického čištění je hlavně 

dobrá předůprava vody která se má čistit. Omezit na minimum faktory, které poškozují 

mikroorganizmy hlavně těţké kovy, které inhibují proces biologického čištění, dále pak 

dodrţovat správnou teplotu vody a pH. Dokázat znemoţnit přístup vláknitým bakteriím 

vstupovat do procesu biologického čištění. Při zdokonalení těchto faktorů dosáhneme 

velké účinnosti biologického čištění. 

Lepší výkonnost mikroorganizmů musíme zajistit hlavně ve zlepšování 

dosavadních metod čištění a vylepšování reaktorů. Nabízí se nám zde nová zajímavá 

metoda lentikats, která funguje tak, ţe obecně libovolné bakterie jsou imobilizované do 

matrice z polyvinylalkoholu ve formě lentilek. Připravují se tak, ţe se do viskózního 

roztoku polyvinylalkoholu zamíchá příslušná bakteriální suspenze a tato směs se po 

homogenizaci mícháním nechá ztuhnout v proudu vzduchu v sušícím kanále na tvar 

připomínající kontaktní čočky. Tyto čočky se následně dají vyuţít pro různé procesy 

čištění odpadních vod.  

Ve světě je mnoho mikroorganizmů, které nejsou prozkoumány a jejich vyuţití při 

procesech biologického čištění vod můţe přinést výraznou změnu k lepšímu. 

Další moţnosti se nám naskýtají v dnešní moderní době na poli genetiky. Geneticky 

upravené bakterie, které budou lépe odbourávat námi poţadované škodlivé látky. 

Zvýšením jejích odolnosti na různé neţádoucí faktory. 

Nabízí se nám také vyuţití mikroorganizmů a rostlin. Dalším extenzivním 

způsobem čištění jsou vegetační "kořenové" ČOV. Představují zčásti přírodní způsob 

čištění, zaloţený na mechanických, fyzikálně-chemických a biologických pochodech, 
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probíhajících v porézním půdním prostředí, ve vodě a za spoluúčasti mokřadních rostlin. 

Nejrozšířenější modifikací jsou čistírny s horizontálním prouděním ve filtračním prostředí 

s kořeny vyšších rostlin (makrofyt), i zde lze poţít genetiku na úpravu rostli a zlepšení 

jejich vlastností. Jsou navrhovány jako samostatné čistící jednotky, ovšem mohou slouţit i 

jako terciální čištění za mechanicko-biologickou ČOV. Jako porost na těchto ČOV jsou 

vyuţívány různé rákosoviny. Čisticí účinek přirozených způsobů biologického čištění 

odpadních vod je vysoký, přesahuje obvykle 95 % BSK5. Vzhledem k nízkému moţnému 

zatíţení těchto procesů je však zapotřebí velkých ploch. 

Důleţitou kapitolou co se tyká aspektu ekonomického ekologického je zlepšování 

kvalita kalu. Čím lepší dosáhneme námi poţadované vlastnosti kalu, tím je jeho zpracování 

levnější a výtěţnost bioplynu lepší. 

Pro zlepšení celkového čištění vody je nutné, aby se vybudovaly domovní čistírny 

odpadních vod, které výrazně pomohou ke zlepšení čistoty vody a výrazně pomohou 

ţivotnímu prostředí. U domovních čističek se hlavně vyuţívají biologické metody čištění 

za pomocí bakterií.  

Při procesech biologického čištění odpadní vody je stále co zlepšovat a posunovat 

hranice čistoty vody dál jak u samotných metod tak i hledání nových mikroorganizmů, kde 

máme velkou škálu moţnosti. 
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5. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snaţil zpracovat biologické metody čištění odpadní vody 

podle způsobů, jak mikroorganizmy likvidují odpadní látky a také jak se vyjádřuje k těmto 

metodám legislativa České republiky. Následovně jsou rozděleny tyto metody na aerobní a 

anaerobní čištění odpadních vod. Tyto kapitoly jsou dále členěny na menší části podle 

potřeby. V části, která byla zaměřena na mikroorganizmy, jsem se hlavně zaměřil na 

bakterie a jejich vlastnosti, které se vyuţívají při biologickém čištění. Jednotlivé druhy 

bakterií, které se pouţívají při procesu čištění vod, jsou popsány podle nároků na vzdušný 

kyslík. Závěrečné kapitole jsem se zaměřil na moţnosti zlepšení procesu čištění odpadních 

vod. Voda se stává velice vzácnou a nedostatkovou surovinou. S přibývající populací se 

její kvalita zhoršuje, a proto jsou kladeny velké nároky na její čištění. Proto je velice 

důleţité hledat nové metody a vylepšení stávajících procesů čištění.  
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8. SEZNAM TABŮLEK 

Tab. 1. - Dosaţitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění 

při pouţití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních 

vod. 

 


