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Abstrakt 

 

 Průmysl papíru a celulózy a zejména jeho vliv na životní prostředí v minulosti 

představoval závažný ekologický nešvar, který byl stranou zájmu a potřebných investic. 

S růstem obecného společenského tlaku na zlepšování stavu životního prostředí a 

používání technologií zapadajících do konceptu trvale udržitelného rozvoje, došlo za 

posledních řadu let k výraznému zlepšení dopadu papírenského průmyslu na životní 

prostředí nejen v oblasti čištění odpadních vod, ale i zápachu, produkce pevných odpadů a 

hluku. 

 

 Tento průmysl lze považovat za velkého producenta odpadních vod 

s významným znečištěním ve formě chemické spotřeby kyslíku (CHSK).  Organické 

znečištění odpadní vody je z části tvořeno sloučeninami ligninu, které jsou špatně 

biologicky rozložitelné. Skladba technologické výrobní linky podstatnou měrou ovlivňuje 

vnos znečištění do odpadní vody a tím i v konečné fázi koncentraci znečištění za 

biologickou čistírnou odpadních vod.  

 

 Nejlepší dostupné techniky (tzv. Best Available Techniques - BAT) v současné 

době představují nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobu jejich 

provozování, které mohou být zavedeny v příslušném odvětví za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek a to při dosažení nejúčinnější ochrany životního prostředí jako 

celku.  

Tato práce popisuje možnosti použití konkrétních vybraných nejlepších dostupných 

technik (BAT) při čištění odpadních vod papírenského průmyslového areálu Mondi Štětí 

a.s., které sníží a minimalizují negativní dopady na životní prostředí, a které jsou v souladu 

s koncepcí trvale udržitelného rozvoje. Řešení této problematiky vychází ze stávajícího 

stavu čištění odpadních vod průmyslového areálu s ohledem na budoucí výhled a rozvoj. 

 

 

Klíčová slova: životní prostředí, odpadní voda, nejlepší dostupné techniky, znečištění, 

udržitelný rozvoj, průmysl papíru a celulózy 
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Summary 

 The pulp and paper industry and its impact on the environment was in the past a 

serious environmental problem without proper technical care and necessary investments. 

With the gradual growth of the public pressure on improvement of the environment and on 

the use of the technologies within the concept of “sustainable development”, the pulp and 

paper industry has made a great progress over the last decades not only in the area of 

wastewater treatment, but also in improvement of the impact of the industry on noise, 

smell and production of waste.  

 

 This industry is considered a big producer of wastewaters with a large amount of 

pollution in the form of chemical oxygen demand (COD). Organic pollution of wastewater 

includes partly compounds of lignite that are difficult to dissolve. The composition of pulp 

and paper production lines considerably influences the amount of pollution that goes into 

wastewaters and in the end also the concentration of pollution after the biological 

wastewater treatment plant. 

 

 The concept of Best Available Techniques represents today the highest level of 

development of technologies and their usage that can be introduced in a relevant industry 

taking into account acceptable economic and technical requirements with the goal of 

achieving the most effective protection of the environment as a whole. 

 

 This thesis describes selected options for using best available techniques for 

wastewater treatment in a pulp and paper company, Mondi Štětí a.s., Czech Republic, in 

order to decrease the negative impact on the environment. The selected and proposed 

options are based on the latest technology available and their usage will reduce the effluent 

parameters with highest negative impact on the environment. In addition to that, the 

proposed options are in full compliance with sustainable development. The scope of this 

thesis is based on the existing situation of the wastewater treatment of the pulp and paper 

company taking into account its future possible developments and investments.  

 

Key words: environment, wastewater treatment, BAT, pollution, sustainable development, 

pulp and paper industry 
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Motivace: 

 Tato disertační práce byla napsána na základě stále většího rozvoje a zvýšené 

společenské nutnosti ve využívání tzv. nejlepších dostupných technik (BAT - Best 

Available Techniques) zejména v průmyslu, protože se jedná o jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů v ochraně životního prostředí jako celku a je nejdůležitější součástí procesu 

integrované prevence a omezování znečištění (tzv. IPPC – Integrated Pollution, Prevention 

and Control). Průmysl papíru a celulózy a jeho dopad na životní prostředí byl v ČR řadu let 

na okraji zájmu a některé následky jsou již těžko či zcela nevratné. Za posledních 20 let 

došlo k rapidnímu zlepšení situace zejména díky zvýšeným investicím do výrobních 

technologií a jejich změnám právě vlivem společenského i ekologického tlaku. Z hlediska 

čištění odpadních vod mají a měly změny technologií výroby průmyslu papíru a celulózy 

zásadní dopad na vstupní i výstupní parametry odpadních vod a tím i na vlastní návrh 

čištění odpadních vod. Použití nejlepších dostupných technik mnohdy umožňuje efektivně 

a koncepčně snižovat negativní dopady na životní prostředí a to v plném souladu s principy 

trvale udržitelného rozvoje a navíc v rámci ekonomické a technické dostupnosti. Na 

druhou stranu se jedná o poměrně komplexní problematiku, ke které je nutno přistupovat 

uceleně, koncepčně a systematicky.  

 

 Se vzrůstajícím tlakem na využití pokročilých technologií šetrných k životnímu 

prostředí poroste i společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social 

Responsibility) právě i jako důsledek celospolečenského tlaku a bude zákonitě docházet ke 

snaze přejímání a aplikaci těchto pokročilých technologií, rozvinutých know-how a právě 

nejlepších dostupných technik. Pro situaci v ČR je navíc výhodné, že lze využít zkušenosti 

z rozvinutých zemí s vysokou citlivostí k životnímu prostředí (např. Finsko a Švédsko).   

 

 Výše uvedené faktory byly tudíž nedílnou součástí motivace k vybrání, aplikaci a 

posouzení vybraných nejlepších dostupných technik při ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínkách v oblasti, která měla v ČR po řadu let silně negativní vliv na 

životní prostředí.  
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1. CÍLE PRÁCE 

           Cílem této doktorské disertační práce bylo navrhnout, posoudit a aplikovat použití 

takových vybraných a praktických úprav na stávající čistírně odpadních vod průmyslového 

komplexu papírenské firmy Mondi Štětí a.s., aby byl minimalizován vnos znečištění do 

odpadní vody, následně do recipientu a tím i do životního prostředí při využití nejlepších 

dostupných technik (tzv. Best Available Techniques) pro průmysl papíru a celulózy a to v 

plném souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje. Jinými slovy, cílem bylo zlepšit 

odtokové parametry ČOV aplikací nejnovějších ověřených postupů.  Navržené a vybrané 

metody a plně odpovídají současným trendům ve vyspělých zemích jako je Švédsko, 

Anglie, nebo Německo. Při řešení této problematiky a návrhu řešení jsem vycházel ze 

stávajícího stavu čištění odpadních vod komplexu Mondi Štětí a.s., z aplikace 

nejpokročilejšího stupně vývoje použitých technologií, způsobu jejich provozování, které 

mohou být v tomto odvětví zavedeny za, pokud možno, ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek a to při dosažení efektivní a účinné ochrany životního prostředí. 

Navrhovaná a posuzovaná řešení se týkají 4 vybraných oblastí, které byly vybrány na 

základě rešerše současných aktuálních trendů v dané oblasti (45): 

• Použití kyslíku k aeračnímu procesu 

• Anaerobního předčištění odpadních vod 

• Aplikace nosičů nárůstové biomasy do aktivačního procesu 

• Snížení adsorbovatelných organických halogenidů (AOX) 

Jedním z hlavních faktorů pro stanovení cílů této práce byla také informace ze 

zprávy Asociace českého papírenského průmysl z roku 2009 (Český papírenský průmysl 

v roce 2009), že tento obor patří v současné době v ČR mezi významná perspektivní 

odvětví s dlouholetou tradicí a proto je nutno environmentální cíle hodnotit s ohledem na 

ekonomické a sociální dopady. Proto lze konstatovat, že nejlepší dostupné techniky 

nabízejí optimální příležitost pro další udržitelný a koncepční rozvoj tohoto odvětví. 
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2. PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL 

2.1. Úvod 

Papírenský p rů mysl je v současné době celosvětově jedním z velmi důležitých a 

strategických odvětví, které má zásadní dopad na životní prostředí (1). Jde o průmysl, který 

lze charakterizovat velkou spotřebou vody, poměrně vysokou energetickou náročností 

vlastních technologických procesů, aplikací řady chemických látek a relativně vysokou 

hladinou hluku (3). I tento průmysl byl v posledních letech zasažen finanční krizí, kdy 

některé závody byly rušeny, jiné přesouvány do zemí s nižšími náklady a výstavba nových 

pozastavena nebo odložena.    

Z globálního hlediska a z hlediska využití maximálně pokročilých technologií 

šetrných k životnímu prostředí mají vedoucí roli země jako USA a Kanada, Severní Evropa 

(Finsko a Švédsko) a Japonsko. Z hlediska objemů lze očekávat v blízké budoucnosti 

masivní růst tohoto průmyslu v zemích jako je Indie a Čína. Z hlediska obchodního a 

finančního dochází v posledních letech k postupnému „přeskupování“ tradičních a nových 

papírenských celků vzhledem k levnější pracovní síle a nákladům na ni. Jinými slovy 

dochází k budování papírensko-celulózních komplexů v zemích s nižšími náklady a 

vyššími investičními pobídkami (a nutno dodat: s nižšími požadavky na ochranu životního 

prostředí = Afrika, východní Evropa, atd.).   

Z hlediska technologického může vlastní papírenský závod jednoduše zpracovávat 

buničinu vyrobenou jinde nebo může být v jednom místě s celulózkou. Tedy činnosti 

prováděné při výrobě buničiny a zpracování sběrového papíru a ty, které jsou prováděny 

při výrobě papíru lze provádět samostatně nebo integrovaně na jednom místě (15).  

Celulózky a papírny jsou provozovány integrovaným i neintegrovaným způsobem. 

Výroba vlákniny mechanickým způsobem a zpracování recyklovaného vlákna bývají 

obvykle integrovanou součástí příslušné výroby papíru, ale mohou být samostatnou 

činností.  
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2.2.  Spotřeba papíru v Evropě  

V rozvinutých společnostech je používání velkého množství výrobků z papíru a 

lepenky pro většinu lidí každodenní realitou.  Papír, v dnešní známé podobě, existuje již  

po  dva tisíce let a úspěšně bojuje s moderními elektronickými médii a pokročilými 

plastovými a kompozitními obalovými materiály. Podle zprávy ACPP z roku 2008 na 

prvním místě je ve světových tabulkách spotřeby USA, kde činí průměrná spotřeba na 

obyvatele 336,5 kg. V evropském měřítku je na prvním místě Finsko s 320,5 kg papíru na 

obyvatele, těsně následované Belgií s 320,1 kg papíru. Slovenská republika, která v 

posledních letech zaznamenala pomalejší růst spotřeby, zaujímá v evropských tabulkách 

dvacátou první pozici se 74,9 kg papíru na obyvatele. 

  

 

Obr. 1 Spotřeba papíru v ČR (Pozn.: v roce 2010 byla průměrná spotřeba papíru na obyvatele 130 

 kg/obyv/rok, což je nepatrný nárůst oproti roku 2009, ale pokles oproti 2006-2008 

 zdroj:ČSÚ) 

 

2.3. Ekonomická situace  

Obecně lze konstatovat, že průmysl papíru a celulózy se v současné nachází v 

procesu celosvětové konsolidace a globalizace, který ještě nedosáhl stabilnější úrovně. 

Proces systémové a komplexní koncentrace patrně povede ke snižování počtu závodů a 
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podniků. Výsledkem těchto procesů musí být podstatná změna struktury průmyslu papíru a 

celulózy jako takového. Odhaduje se, že za posledních 30 let se snížil v jenom Evropě 

počet papírenských strojů asi o 60%, zatímco celková kapacita se téměř zdvojnásobila 

(CEPI, Annual Statistics, 2000). Mnoho průmyslových komplexů investovalo do nových 

kapacit a došlo k fúzím s velkým počtem malých zastaralých papíren a lepenkáren. 

V současné době je evropský papírenský průmysl tvořen z relativně malého počtu velkých 

nadnárodních skupin a relativně velkého počtu malých podniků na straně druhé.  

V průběhu posledních let docházelo koncentraci výrobců do větších společností a 

integraci papíren se zámořskými výrobci buničiny a tím vznik větších společností nebo 

akvizice nebo finanční účast a spolupráce mezi evropskými a zámořskými výrobci.  

Společnosti z USA, Jihoafrické republiky nebo Indonésie jsou integrované nebo navázaly 

užší obchodní vztahy s evropskými papírnami a lepenkárnami. Ukazuje to na globální 

podstatu obchodu s papírem a buničinou. Světový obchod s papírem a papírenskou 

vlákninou bude zřejmě stále hlavním rysem průmyslu s pokračujícím růstem ve všech 

hlavních oblastech produkce. Podle obecně rozšířeného názoru bude nejrychleji růst 

obchod s papírem a lepenkou neboť země s nadbytkem vlákna budou rozšiřovat jejich 

výrobu a tím přidávat hodnotu před exportem vláknin. Pro průmysl papíru a celulózy je 

celkem typické, že jsou velké pohyby v cenách: např. pohyb ceny komerční sulfátové 

buničiny je způsoben nadvýrobou a současnými výkyvy okamžité poptávky po ní. Rozdíl v 

ceně se netýká všech výrobků z papíru a buničiny stejně. Čím blíže je společnost k 

finálnímu spotřebiteli, tím jsou menší výkyvy ceny výrobku. Například cena buničiny je 

mnohem nestálejší než cena tzv. tissue. Čím menší jsou obchody a menší zákazníci, tím 

menší jsou zákonitě i rozdíly v cenách.  

 

2.4. Papírenský průmysl v ČR: současnost a minulost 

Průmysl papíru a celulózy je podle podkladů Asociace českého papírenského 

průmyslu (ACPP, 2008, 2009 a 2010) rozsahem menší, ale přesto významné odvětví s 

dlouhou tradicí (přes 500 let), které má potenciál být perspektivním oborem 

zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Papírenská výroba 

je založena především na obnovitelných surovinách tuzemského původu (dřevo) a 
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recyklovatelných surovinách (sběrový papír) při použití strategie trvale udržitelného 

rozvoje.  

Růst výroby papírů a lep en ek  v ČR se v roce 2008 po deseti letech relativně 

zastavil, a to nejen z důvodů světové ekonomické krize a roky 2009 a 2010 byly dobou 

stagnace nebo poklesu objemů. Oproti předcházejícímu roku 2007, kdy dosáhl rekordní 

výše 1,023 mil. tun vyrobených papírů a lepenek, došlo v roce 2008 k poklesu produkce na 

hodnotu 924 tisíc tun, a to hlavně z důvodu zastavení výroby novinového papíru ve 

společnosti Norske Skog ve Štětí koncem května a zastavením výroby skládačkové 

lepenky v Bělé pod Bezdězem na podzim. Z vyrobeného nižšího množství pak bylo přesto 

vyvezeno téměř 740 tis. tun, tedy plných 80 %. Úhrnná spotřeba papírů a lepenek v 

tuzemsku přitom v roce 2008 prakticky stagnovala (1,550 mil. tun oproti 1,557 mil. t v 

roce 2007), takže dovozem muselo být zajištěno 1,366 mil. tun (v roce 2007 to bylo 1,365 

mil. t). Import byl tedy v roce 2008 vyšší, než představuje celková produkce v ČR, z níž se 

jen 20% uplatňuje na tuzemském trhu. V roce 2010 dle zpráv ACPP u celé souhrnné 

skupiny papírů a lepenek (včetně tissue papírů) tuzemská výroba klesla celkem z 802 tis. t 

na pouhých 769 tis. t, z toho bylo vyvezeno celých 694 tis. t (oproti 702 tis. t v 

předcházejícím roce). Celkové dovozy se zvýšily z 1,183 mil. t na 1,268 mil. t, spotřeba v 

ČR tak dosáhla 1,343 mil. t a tím stoupla na 105 % oproti roku 2009 (1,282 mil. t).  

Český papírenský průmysl se nadále dle ACCP vyznačuje nevýhodnou skladbou 

vyráběného sortimentu, který obsahuje malé zastoupení papíru náročnějšího z hlediska 

přidané hodnoty. Výstavba a rozšiřování výrobních kapacit v oblasti papírů hygienických a 

grafických byly v minulosti koncipovány v rámci Československa převážně na Slovensku. 

Historicky daná specializace výroby na balicí a obalové papíry v ČR má za následek, že 

tyto druhy nemají v tuzemsku dostatečné uplatnění a jsou převážně vyváženy. Větší část 

požadavků na spotřebu papírů a lepenek v tuzemsku, především pak tiskových, tak bohužel 

musí být pokrývána importy.  

V zemích CEPI (Konfederace evropských papírenských průmyslů) tvoří z 

vyrobených papírů a lepenek grafické papíry zhruba 50 %, papíry balicí a obalové pouze 

40 % a zhruba necelých 10 % papíry hygienické. Skladba vyráběného papíru v ČR se 

výrazně liší. Z celkové výroby bylo jen 24 % papírů grafických a naopak 74 % papírů 
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balicích, obalových a lepenek. Zbylá 2 % tvoří hygienické papíry, které musí být rovněž v 

poměrně značných objemech dováženy.  

Statistiky Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP, 2008) potvrzují 

poměrně velkou spotřebu papíru na jednoho obyvatele. Průměrná spotřeba měla v roce 

2004 hodnotu 129,7 kg, v roce 2007 dosáhla výše 149,9 kg a v roce 2009 zůstala prakticky 

stejná, rok 2010 ukazuje 130 kg. Tuzemská výroba vláknin celkem se v roce 2008 také 

snížila o 10 % (702 tisíc tun oproti 780 tisícům tun v roce 2007), a to především 

odstavením výroby dřevoviny v květnu ve společnosti Norske Skog. Vývozy v této 

položce dosáhly výše 345 tisíc tun (pokles o 7 %), dovozy vláknin pak zůstaly na setrvalé 

úrovni 181 tisíc tun (oproti 180 tisícům tun v roce 2007). Velmi významný podíl na 

zanášce při výrobě papírů a lepenek (43,3 %) má nadále také sběrový papír, kterého se 

spotřebovalo v roce 2008 v papírenském průmyslu 419 282 tun. Pokles o 10 % jde rovněž 

na vrub zastavení výroby novinového papíru ve Štětí. Za uplynulý rok dosáhla produkce 

papírenských výrobků celkem výše 528 tisíc tun (tedy pokles o 2 %) a vlnité lepenky 452 

460 t, což je o necelá 3 % méně než v roce 2007. Spotřeba papírenských výrobků v 

tuzemsku však naopak v loňském roce stoupla na 561 tisíc tun (tedy o 12 %), u vlnité 

lepenky zůstalo spotřebované množství na stabilní úrovni 401 659 t (oproti 401 487 t v 

roce 2007).  

Tzv. environmentální cíle v průmyslu papíru a celulózy se obvykle ve světě (5) 

hodnotí ve vazbě na jejich ekonomické a sociální dopady a přitom se hledají optimální 

opatření jak v ekonomice a zaměstnanosti, tak v oblasti životního prostředí (udržitelný 

rozvoj, nové technologie, atd.). Papírenský průmysl by měl pečovat a dbát na snižování 

negativních vlivů své činnosti na životní prostředí. Od roku 1992 se dle dostupných 

statistik téměř ztrojnásobila spotřeba sběrového papíru na výrobu nových papírů, avšak 

zpracování dalšího sebraného množství naráží na kapacitní limity výrobců papíru.  

Je známým faktem, že v době minulé nejen český papírenský průmysl představoval 

silné ekologické nešvary jako například zapáchající řeky, ovzduší znečištěné jak oxidem 

siřičitým a popílkem z vlastních energetických zdrojů, tak  zapáchající plyny ze 

sulfátových celulózek a oxidem siřičitým z celulózek sulfitových. Likvidace pevných 

odpadů se řešila použitím rozlehlých skládek. V posledních 10-20 letech však evropský i 

světový papírenský průmysl prošel dramatickým vývojem (14), kdy došlo k masivnímu 
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společenskému tlaku na zlepšování životního prostředí a český papírenský průmysl v péči 

o životní prostředí nezůstal o nic pozadu. 

Lze také konstatovat na základě statistických údajů, že jeden z nejvýraznějších 

pokroků byl učiněn v oblasti vypouštění znečištění do recipientů. Dnes prakticky všechny 

významné papírny (a celulózky) mají vybudovány biologické čistírny odpadních vod, které 

někdy slouží i blízkým městům a obcím (v tomto případě i město Štětí). Navíc je zde 

faktor i zahraničních majitelů průmyslových areálů zavádějící moderní technologie a 

trendy a investující do dalšího výzkumu.  

Co se týká budoucnosti tohoto průmyslu v ČR, konstatuje Asociace českého 

papírenského průmyslu dne 3. 3. 2011 ve svém statistickém hodnocení roku předchozího 

toto:  

„Celková výše spotřeby papírů a lepenek v ČR v porovnání s výrobou ukazuje, že 

nové papírenské kapacity by na tuzemském trhu mohly nalézt uplatnění. Obzvláště v 

případě materiálů vyráběných na bázi sběrového papíru, kterého je v ČR nadbytek a 65 % 

se ho vyváží, se jeví případná investice do této oblasti jako potenciálně výhodná. 

Problémem však zůstává naše složitá legislativa a zdlouhavost realizace podobných 

investičních záměrů (včetně neochoty akceptace výstavby nové papírny veřejností), 

důležitým záporným faktorem však jsou i velké, moderní a často ne plně vytížené 

papírenské výrobní kapacity v nevelké vzdálenosti od ČR a možnosti výhodných dovozů při 

dané síle koruny vůči USD a EUR.“ 

 

Výše uvedená citace zcela jasně, i když poměrně opatrně, shrnuje klady a zápory 

papírenského průmyslu a je nutno přidat ještě jednu zajímavost, která má úzký vliv na 

případný rozvoj tohoto průmyslu: recyklace. ČR dle statistik Eurostat zaujímá jedno 

z prvních míst v recyklaci papíru s 90,8 procentní mírou hned za Maďarskem a patří mezi 

pětici států v EU, které dosahují celkové recyklace obalového odpadu nad 60% (dalšími 

státy v roce 2008 byly Belgie, Lucembursko, Německo a Rakousko). 
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3. BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT – NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ 

TECHNIKY) 

3.1. Úvod 

Nejlepší dostupné techniky (BAT) v současné době představují nejpokročilejší 

stupeň vývoje použitých technologií a způsobu jejich provozování, které mohou být 

zavedeny v příslušném odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a to při 

dosažení nejúčinnější ochrany životního prostředí jako celku. V ČR jsou definovány 

zákonem č. 435/2006 Sb., úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, potažmo jsou definovány Směrnicí EU 96/61/EC (7, 13, 14, 65). 

Dosažení nejlepších dostupných technik (BAT) při provozu velkých průmyslových 

a zemědělských zařízení představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů v ochraně 

životního prostředí jako celku a je nejdůležitější součástí procesu integrované prevence a 

omezování znečištění (11, IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). Například 

ve Finsku Směrnice IPPC (EC 1996) byla zákonně schválena v roce 2000 (63). 

Při hodnocení a stanovení nejlepších dostupných technik se vychází především z 

technické úrovně zařízení, zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství 

produkovaných odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích 

environmentálního řízení (EMAS, ISO 14001, REACH, apod.), ekonomických možností 

provozovatele zařízení při dosažení regionálních standardů životního prostředí a 

důležitými podklady, které musí být v rozhodování zohledněny, jsou plány snižování 

emisí, plány odpadového hospodářství, podmínky provozu vycházející z dokumentace a 

stanoviska EIA, zařazení oblasti do systému Natura 2000, atp. 

Získané údaje se následně porovnávají s definovanými nejlepšími dostupnými 

technikami – BAT. Ty jsou začleněny do evropských referenčních dokumentů BREF 

(Reference Document on Best Available Techniques; 65), pro dané obory zpracovávané a 

vydávané odbornými institucemi Evropské komise se zastoupením všech členských států 

na základě výměny informací od národních technických pracovních skupin (TPS) 

jednotlivých členských zemí.  

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRI2L4/$FILE/sb140-06.pdf�
http://www-1.sysnet.cz/projects/cenia.web/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRI6OK�


Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    18 
 

BAT jako takové nejsou právně závazné, jedná se o jakési vodítko pro hledání 

možností a technologií pro snižování negativního dopadu na životní prostředí. Navíc je 

nutno v rámci kritické analýzy poznamenat, že nejlepší dostupné technologie nemusí vždy 

znamenat snížení negativního dopadu na životní prostředí, protože v některých 

případech je jejich aplikace ekonomicky neúčelná (viz dále kapitola 5). Na druhou stranu 

ale existují případy, kdy jsou aplikovány technologie snižující negativní dopady (které jsou 

navíc již v rámci povolených limitů a norem) na životní prostředí i bez ohledu na 

ekonomickou efektivitu, zejména u velkých a finančně silných korporací a společností v 

rámci sociální odpovědnosti firem – CSR nebo i primárního marketingu. 

 

3.2. Best Available Techniques – obecná pravidla a charakteristiky 

Z dosavadních zkušeností napříč různými odvětvími a sektory vyplývá, že 

nejúčinnějším prostředkem pro snižování emisí/spotřeb a zlepšování ekonomické 

výkonností je zavedení nejlepších dostupných procesů a technologií snižování emisí v 

kombinaci s následujícími kroky a postupy (65):  

• Trénink, školení, vzdělávání a motivace personálu 

• Optimalizační postupy řízení procesů a jejich vyhodnocování 

• Dobrá a kvalitní údržba technických jednotek a navazujících technologií snižování 

emisí  

• Zavedení systému environmentálního managementu, který optimalizuje řízení, 

zvyšuje celkové povědomí odpovědnosti, stanovuje cíle a prostředky, poskytuje 

pracovní a procesní instrukce apod.  

 

Aby bylo možno začít pracovat s novými prvky a následně je aplikačně využít, je nutno 

vycházet z jasné definice pojmů: 

Pojem „nejlepší dostupná technika“ je definován Směrnicí EU 96/61/EC jako 

nejefektivnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod, 

dokládající vhodnost určitých technologií jako základu pro emisní limity, které mají 
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vyloučit nebo, pokud to není možné, celkově snížit emise a účinky na životní prostředí 

jako celek.   

Pojmem "technika" se definuje jako používaná technologie (zařízení a procesy), tak 

způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno a vyřazeno z činnosti. 

Pojem "dostupnou" se definuje jako technika, která byla vyvinuta v měřítku, které 

umožňuje realizaci v příslušném průmyslovém oboru za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek s ohledem  na  náklady  a přednosti, ať již tato technika je nebo není 

v dotyčném členském státě používána či vyráběna, pokud je provozovateli vhodně 

přístupná,  

Pojem "nejlepší" je definován jako nejefektivnější technika z hlediska dosažení vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí jako celku.  

V průmyslu papíru a celulózy neexistuje pouze jediná alternativa nejlepší dostupné 

technologie. Naopak seznam technologií nabízí mnoho různých možností celkové BAT pro 

dané podniky, které mohou být kombinovány různými způsoby. Systém BAT se věnuje 

procesům, protože k vlivu na životní prostředí dochází na této úrovni, tj. různými 

výrobními procesy jako např. várka, bělení, zesvětlování, natírání atd. Emise podniku 

určují jednotlivé procesy, použité suroviny a požadované vlastnosti výrobku.  Jinými slovy 

lze říci, že je třeba rozlišovat použité suroviny a výrobní procesy.  

  Navíc je nutno brát v úvahu mnoho faktorů výrobní technologie pro zajištění 

vysoké úrovně ochrany životního prostředí, protože produkty se velice liší a i procesy 

výroby stejného produktu se mohou velmi lišit. Nejlepší dostupné technologie nemohou 

být definovány pouhým popisem jednotlivých procesů. Naopak je třeba zkoumat celé 

podniky a považovat je za entity. BAT v průmyslu papíru a celulózy jsou spojeny s 

environmentální výkonností podniků. 

Environmentální výkonnost papíren je vyjádřená jako rozsah hodnot a nikoliv 

jednotlivé zvláštní hodnoty. Výroba různých druhů papíru vyžaduje různé množství a 

kvalitu surovin (sulfátové buničiny, různé mechanické vlákniny, zanášku atd.), což má za 

následek, že emise na konečný produkt mají různé hodnoty. Vyšší emise způsobené 

použitím více znečišťujících surovin nebo procesů do jisté míry naopak mohou být 

kompenzovány větší snahou v prevenci a omezování znečištění. Rozsahy jsou uváděny 
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také proto, že emise se mění do jisté míry s časem, tj. v průběhu let, i když byly použity 

stejné technologie.  

Může být velký počet podniků, které se nejprve zaměřily na emise do vody a 

spotřebu vody a dosáhly velmi dobrých výsledků a poté se zaměřili na emise do ovzduší. 

Mohou mít horší výsledky v omezení pevných odpadů. Při sledování cíle IPPC by podniky 

měly zkusit provozovat a řídit celý systém integrovaně, aby se omezily emise a dopad na 

životní prostředí jako celek. Při aplikovaném přístupu je zřejmé, že úrovní BAT je možno 

dosáhnout různými způsoby, tj. existuje několik možností k dosažení podobných 

(srovnatelných) emisních hodnot. Konečná volba vhodné kombinace prostředků prevence a 

omezování znečištění v existujících podnicích a nových podnicích bude poněkud odlišná. 

Dále, pro existující podniky je zavedení BAT obecně dražší. To je způsobeno omezením 

možností měnit stávající dispoziční řešení, náklady na modernizaci při plném provozu 

podniku (náklady na přerušení provozu) a skutečností, že některé technologie mohou být 

používány po kratší dobu než v nových podnicích (kratší doba odepisování).  

 

Obecný závěr autora k BAT a produkci znečištění: 

„Relativně nejúčinnější je využití BAT ne při likvidaci již vzniklého znečištění, ale 

při jeho minimalizaci na vzniku – tzn. při výrobních a technologických procesech, které 

toto znečištění produkují. A to jak pro rekonstrukce stávajících areálů, tak i pro výstavbu 

areálů nových.“ 

 

3.3. BAT pro papírenský průmysl 

Je nutné poznamenat na úvod, že dle referenčních dokumentů jsou BAT použitelné 

pro stávající i nové podniky papírenského průmyslu. V souvislosti s papírnami jsou za 

BAT považovány níže uvedené techniky, jejichž seznam není úplný a lze do něj zahrnout 

jakoukoli jinou techniku nebo kombinaci technik, které mají stejné (nebo lepší) účinky; 

takové techniky mohou být právě ve vývoji, mohou se již začít objevovat nebo být 

dostupné, ale nejsou v této tezi definovány. V souvislosti s BAT pro papírny a celulózky 

uvádí (65) následující základní dělení: obecné BAT pro všechny procesy, BAT pro 

výrobu sulfátové (tzv. kraft) buničiny, BAT pro výrobu sulfitové buničiny, BAT pro 
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výrobu mechanických nebo chemicko-mechanických vláknin, BAT pro zpracování 

recyklovaných vláken, BAT pro výrobu papíru a související procesy. Kompilace 

technik BAT pro papírny a celulózky jsou detailněji popsány v (13) a příslušné emise pak 

v (14). 

         Pro komplexnější pohled na BAT a těsnou vazbu mezi průmyslovým závodem, 

produkcí, vstupy a výstupy jsou níže uvedeny popisy jednotlivých opatření na snižování 

různých druhů emisí včetně těch obecných. Návrhy jednotlivých konkrétních opatření na 

snižování emisí musí být vnímáno a posuzováno v této těsné vazbě a především z hlediska 

koncepčního (6). 

 

3.3.1 Obecná opatření  

Obecná opatření jsou taková opatření, která lze obecně zavádět bez ohledu na 

vlastní konkrétní provoz a situaci (13, 62). Jde o poměrně široké a základní definice, které 

ale na druhou stranu jsou dobrou výchozí bází pro další detailnější rozpracovávání opatření 

konkrétních. Jedná se zejména o následující obecná opatření: 

 a) Školení, vzdělávání a motivace zaměstnanců a operátorů. Papírny jsou řízeny 

lidmi, proto může být školení zaměstnanců velmi hospodárným způsobem, jak snížit 

spotřebu vody a vypouštění škodlivých látek, jako např. havarijní úniky chemikálií.  

  b) Optimalizace řízení procesů. K současnému snížení různých druhů 

znečišťujících látek a k udržení nízkých hladin emisí je nutné zlepšit řízení procesů a 

měření.  

c) K zachování efektivnosti technických jednotek papíren a vysoké úrovně 

optimalizačních technik je třeba zajistit dostatečnou údržbu.  

d) Systém environmentálního managementu jasně definuje odpovědnost za 

ekologické otázky v papírně. Zvyšuje povědomí a obsahuje cíle a opatření, výrobní a 

pracovní pokyny, kontrolní seznamy a jiné příslušné dokumenty.  
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3.3.2. Opatření na snížení emisí do vody  

 a) V této oblasti se jedná zejména o minimalizaci spotřeby vody pro různé druhy 

papíru prostřednictvím vyšší recirkulace provozních vod a řízení vodního hospodářství. Je 

nutná znalost přesné spotřeby vody a kvality při různých použitích je základem dobrého 

vodního hospodářství. V papírnách, které zavedly BAT, se čerstvá voda používá ve výrobě 

jako ostřiková voda a voda pro chemikálie. Účinnější techniky rekuperace vláken a plniv 

umožnily používat výslednou zčištěnou vodu v méně kritických střičkách papírenského 

stroje a tak zvýšit recirkulaci vody.  Rozpuštěné anorganické a organické a koloidní 

materiály (DisCo) však omezily používán těchto vod na sítovou část. Množství 

požadované čerstvé provozní vody se obvykle stanovuje zčásti podle koncentrace škodlivin 

v provozní vodě. Míru recirkulace čistých filtrátů lze zvýšit zavedením ultrafiltrace (UF) 

jako techniky pro interní čištění sítové vody v procesech. Jelikož tato technika stále ještě 

prochází vývojem a byla v provozním měřítku použita pouze v několika papírnách v 

Evropě, není dosud považována za BAT, i když zkušenosti s ní jsou slibné. Ovšem v 

důsledku pouze částečného odstranění rozpuštěných materiálů prostřednictvím UF není 

další zvýšení recirkulace (např. pro  střičky  v lisové  části) považováno za pravděpodobné. 

Akumulace rozpuštěných látek může zhoršit provozuschopnost, kvalitu papíru a účinnost 

papírenských chemikálií. Uzavřená cirkulace vody v papírenských strojích by vyžadovala 

účinnější separační techniky jako je nanofiltrace nebo reverzní osmóza nebo jiné doplňující 

techniky. V důsledku vysokých nákladů, negativního vlivu do více prostředí (zejména 

vyšší spotřeba energie) a nedostatku průmyslových zkušeností nejsou tyto techniky 

považovány za dostupné.  

b)  Zvládnutí potenciálních nevýhod uzavření vodních systémů   

Jedná se primárně o uzavření vodních systémů a vyžaduje nezbytné znalosti a 

vhodná opatření k řízení vodních systémů. Mikrobiologická kontrola, důkladné 

projektování potrubí a zásobních systémů a výběr materiálů napomáhá udržet povrchy 

čisté a snížit potřebu proplachování. Monitorování recirkulačního toku měřeními a 

laboratorními analýzami lze použít ke stanovení stávající výkonnosti separačních procesů a 

kvality ostřikových a jiných provozních vod. Shromažďování údajů o tocích vody a 

chemickém stavu vodních systémů umožňuje studovat a řídit chování vody v celé papírně 

a stanovit nejlepší provozní podmínky pro změny druhů vyráběných papírů, najíždění a 
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odstavování. Například bychom se měli vyhnout provozním postupům s vysokým pH nebo 

teplotním spádům, protože by mohly vést ke tvorbě škodlivých usazenin a inkrustů. 

Prospěšná je i automatizace. Měření on-line a přesné řízení procesů jsou pro efektivní a 

stabilní výrobu papíru nezbytné.  

c) Výstavba vyváženého systému sítové vody, (čistého) filtrátu a systému 

skladování výmětu a používání konstrukce, designu a zařízení se sníženou spotřebou vody 

kdykoli to bude možné. To je běžné v případech, kdy jsou stroje nebo jejích součásti 

obnovovány nebo modernizovány.  

d)  Opatření na snížení četnosti a účinků havarijních úniků.  

Toto opatření zahrnuje školení zaměstnanců pro případ náhodných úniků 

chemikálií do čistírny odpadních vod a dostatečná bezpečnostní opatření na zabránění 

takovýchto havárií.  

e) Sběr a zpětné použití čisté chladící a ucpávkové vody nebo jejich samostatné 

vypouštění.  

Recirkulaci chladící a ucpávkové vody lze zvýšit za použití výměníků tepla nebo 

chladící věže. Je ovšem nutný mikrobiální monitoring a monitoring kvality vody a 

kontrolní metody k zajištění nerušeného chodu systému.  

  f)  Oddělené předčištění odpadních vod z natírání.  

V případech, kdy nejsou rekuperace a zpětné použití natíracích směsí z odpadních 

vod z natírání membránovou technikou možné, považuje se flokulace tohoto 

koncentrovaného částečného toku odpadní vody za BAT. UF separační technika se uvádí 

jako opatření na snížení množství výskytu pevného odpadu (viz níže).  

g)  Náhrada potenciálně škodlivých látek používáním méně škodlivých alternativ  

Pokles účinnosti po čištění odpadních vod a ekologický dopad vůbec lze částečně 

kompenzovat používáním netoxických a biologicky lépe rozložitelných produktových 

pomocných prostředků a provozních chemikálií.  

h) Čištění odpadních vod prostřednictvím instalace vyrovnávacího bazénu a 

primárního čištění Tato opatření se zavádějí téměř ve všech papírnách a jsou považována 

za dobrou provozní praxi.  Jsou předpokladem pro dobrý a stabilní výkon biologických 
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čistíren odpadních vod. Nepovažují se za BAT jako samostatná technika, s výjimkou 

několika druhů papírů, které mají velmi malé specifické emise do vody.  

i) Sekundární nebo biologické čištění odpadních vod a v některých případech 

sekundární chemické srážení nebo flokulace odpadních vod. Použije-li se pouze chemické 

čištění, bude vypouštěné zatížení CHSK o něco vyšší, ale bude složeno hlavně ze snadno 

rozložitelných látek.  

Existuje celá řada možných metod čištění, které mají dobré výsledky při snižování 

organického zatížení do recipientu. Výběr čistící metody a technologie se obecně řídí 

zejména počáteční koncentrací, charakteristikami odpadní vody a účinností odstranění, 

které má být dosaženo. Řádná projekce a údržba čistírny je předpokladem k dobrému 

výkonu biologických systémů.  

 

3.3.3. Opatření na snížení emisí do ovzduší  

 Emise do ovzduší z neintegrovaných papíren se týkají zejména parních kotlů a 

tepláren. Tyto teplárny obvykle představují standardní kotle a neliší se od jiných 

energetických zařízení. Předpokládá se, že jsou regulovány stejně jako jiné teplárny o 

stejné kapacitě. Proto jsou obecně uznávané BAT v této části zmiňovány pouze stručně.  

1.  Instalace technologie s nízkým vznikem NOx v pomocných kotlích  

2.  Snížení emisí SO2 z parních kotlů použitím topného oleje nebo uhlí s nízkým 

 obsahem síry 

3.  Používání kombinované výroby tepla a energie  

4.  Používání obnovitelných zdrojů jako je dřevo nebo dřevní odpad na snížení 

emisí fosilního CO2 (možné pouze tehdy, pokud je výroba papíru integrována s výrobou 

primární vlákniny).  

Je třeba poznamenat, že pomocné kotle v průmyslu papíru a celulózy mají různé 

parametry (od 10 do 200 MW). U menších kotlů lze za přijatelné náklady používat pouze 

palivo a spalovací techniky s nízkým obsahem S, zatímco u větších kotlů lze zavést také 

další opatření k omezování emisí. Tento rozdíl se odráží v následující tabulce. Vyšší 

rozpětí patří BAT pro menší instalace a dosahuje se pouze za použití kvalitního paliva a 
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zavedení vnitřních opatření; menší rozpětí (v závorkách) se pojí s dodatečnými opatřeními 

omezování emisí, jako jsou SNCR (tzv. selektivní nekatalitycké technologie) a pračky a 

odpovídají BAT pro větší zařízení.  

 

3.3.4. Opatření na snižování pevného odpadu  

 1.  Minimalizace vzniku pevného odpadu a rekuperace, nové použití a recyklace 

znovu použitelných materiálů v co největší možné míře.  

2.  Oddělený sběr frakcí odpadu u zdroje a, bude-li to nutné, přechodné skládkování 

odpadů s cílem umožnit, aby mohla být velká část znovu použita nebo recyklována spíše 

než uložena na skládku.  

3.  Snížení ztrát vláken a plniv.  

Dříve a ve starých papírnách byly dominantní technikou sedimentační nádrže.  

Účinnost odlučování lze značně zvýšit za pomoci diskového filtru nebo mikroflotační 

jednotky.  

4.  Rekuperace a recyklace odpadních vod z natírání  

Ultrafiltrace sloužící k rekuperaci odpadních vod z natírání se v mnoha papírnách 

osvědčila a při použití koncentrátu na přednátěry  při výrobě bezdřevých nebo křídových 

papírů byly hlášeny malé nebo žádné nepříznivé vlivy. V papírnách na výrobu 

magazínového papíru lze použít menší množství UF koncentrátu, aniž by došlo k poklesu 

kvality. Při použití těchto technik je však nutno zvážit celou řadu technických a 

logistických aspektů, což je pro menší papírny obtížné.  

5.  Předúprava kalů (odvodnění) před dalším využitím nebo konečným odstraněním  

K odvodnění odpadů a kalů je možno použít několik technik. Výsledný obsah 

sušiny závisí na povaze kalu a použité odvodňovací technice. Vyšší sušina obvykle 

znamená menší nároky na dopravu a vyšší tepelnou hodnotu kalu, což je obzvláště důležité 

pro případ, že jsou kaly spalovány. V případě ukládání na skládku by měla odvodňování 

předcházet biologická stabilizace.  

6.  Snížení objemu odpadu, který má být uložen na skládce.  Zjištění možností 

regeneračních kroků a – pokud možno – použití odpadu pro jeho materiálové využití nebo 
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spalování se získáváním energie. V některých případech, kdy je objem sládkovaných 

odpadů snižován spalovacími technikami, jsou nutná podpůrná paliva nebo přidání odpadů 

s vyšším tepelným obsahem (např. kůra, dřevní odpad).  

 Objem odpadu, který má být uložen na skládce, závisí zejména na stupni využití a 

zvolených metodách úprav. Výběr metod úpravy je většinou ovlivněn takovými  faktory  

jako jsou například místní  infrastruktura, náklady  a konkurence odpadů  z ostatních 

průmyslových odvětví. Je nutno poznamenat, že dostupné informace o dosažitelných 

hodnotách výskytu pevných odpadů jsou málo podrobné a nespolehlivé. Chybí statistické 

údaje a v Evropě se používají rozdílné pojmy pro různé frakce odpadů. Proto zde 

neuvádím specifické hodnoty množství sládkovaných odpadů podle druhů produktů .  

  

3.3.5 Opatření na úsporu energie  

 Obecně tato oblast BAT znamená použití energeticky hospodárných technologií.  

Existuje mnoho možností úspor energie pro různé fáze výrobního procesu. Obvykle jsou 

tato opatření spojena s investicemi na náhradu, přestavbu nebo modernizaci výrobního 

zařízení.  Vzhledem k úsporám z velikosti produkce nemají menší papírny takovou 

možnost investovat do nových, energeticky úsporných technologií. Je třeba poznamenat, že 

opatření na úsporu energie se obvykle nepoužívají pouze k úspoře energie.  

Nejdůležitějším důvodem k investicím je hospodárnost výroby, zlepšení kvality výrobků a 

snížení celkových nákladů. Energeticky efektivní technologie mohou být proto 

považovány za techniky, které jsou zahrnuty do mnoha dalších aspektů výroby papíru.  

 

3.3.6. Zeslabení hluku  

 BAT znamená snížení hladin hluku slyšitelného v okolí papíren. Příslušná opatření 

budou do velké míry závislá na specifických problémech s hlukem v dané papírně a 

stanovených cílech. Bývají mnohem přísnější, pokud je papírna umístěna v těsné blízkosti 

obytné čtvrti. Pro účely této práce není nutné popisovat detaily, ale pouze zmínit 

problematiku obecně v rámci širšího kontextu BAT.  

 

 



Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    27 
 

3.3.7. Použití chemikálií  

 Obecně znamená BAT pro použití chemikálií:  

1.  Zajistit databázi všech použitých chemikálií a přísad obsahující informace o 

chemickém složení látek, jejich rozložitelnosti, toxicitě pro člověka a životní prostředí a o 

potenciální bio-akumulaci. 

2.  Aplikaci principu substituce, tj. pokud je to možné, používat méně nebezpečné 

látky.  

3.  Opatření proti náhodným únikům do půdy a vody při nakládání s chemikáliemi a 

jejich skladování. Vyprojektování a provozování zařízení takovým způsobem, aby 

nebezpečné látky nemohly unikat.  

 

3.4. Ekologická stopa průmyslu papíru a celulózy 

V rámci rešerše současných světových environmentálních trendů a stavů je účelné 

v rámci této práce krátce zmínit tzv. ekologickou stopu. V průmyslu papíru a celulózy se 

začíná stále více používat metoda měření tzv. „míry zátěže životního prostředí“ 

(Ecological/Environmental Footprint – Ekologická stopa). Autory konceptu ekologické 

stopy jsou dva kanadští vědci z University of British Columbia – Mathis Wackernagel a 

William Rees. Základy metody shrnuli v knize Our Ecological Footprint, která poprvé 

vyšla v roce 1996. Využívá se tzv. „Model ekologické únosnosti“ publikovaný Švýcarskou 

národní agenturou pro životní prostředí.  Tato metoda umožňuje komplexnější porovnávání 

rozličných vlivů na životní prostředí použitím tzv. ekofaktorů. Základem výpočtů jsou 

samozřejmě BAT a ekofaktor je vyjádřený jako Environmetal impact point na gram emisí 

(EIP/g). 

Ideální ekologická stopa pro průmysl papíru a celulózy je určený emisními limitami 

zahrnutými v BAT (BREF): 

BATmin * (EIP/g) = ideální ekologická stopa 

Ekologická stopa ve výrobě papíru a celulózy se počítá jako násobení aktuálních 

emisních hodnot vynásobený aktuálním ekofaktorem. Následná sumarizace všech vlivů 
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pak vyjádří hodnota výsledné ekologické stopy, která vyjadřuje vliv výroby na životní 

prostředí.  

Na druhou stranu ale lze konstatovat, že metoda ekologické stopy má řadu odpůrců 

a kritiků. Zejména se jedná o kritiku oblasti kvality a rozsahu vstupních údajů a občasnou 

snahu „vylepšovat“ data používaná pro výpočty. Nicméně se jedná o nástroj, který 

v budoucnu může vést k poměrně zajímavému srovnávání negativních dopadů na životní 

nejen v průmyslu, ale i obecně, a to zcela v souladu s potřebami a rozvojem nástrojů a 

technologií pro trvale udržitelný rozvoj. 

Navíc k výše uvedenému, organizace World Wildlife Fund vydala v červenci 2010 

zprávu, že se dohodla s 5 největšími papírenskými firmami na světě na měření a 

publikování ekologické stopy. Jde o vzájemné porovnávání komplexní ekologické stopy na 

základě měření různých položek (CO2 emise, spotřeba energie, spotřeba vody, atd.). Cílem 

této akce je snaha o zlepšení negativních dopadů na životní prostředí a vzájemná snaha o 

přenos technologií. Do akce se zapojily firmy Domtar, M-real, Stora Enso, UPM a Mondi 

Group. Výsledky této akce lze najít na www.panda.org/PaperCompanyIndex.  

V ČR se v posledních letech dostává do popředí tzv. uhlíková stopa. Je to nástroj k 

měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný za použití ekvivalentu 

oxidu uhličitého CO2. Toto množství se udává v jednotkách hmotnosti: gramech, 

kilogramech či tunách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu 

uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či 

služby, našeho života nebo jedné cesty apod.  

Uhlíková stopa se skládá ze dvou částí. Z přímé/primární stopy a 

nepřímé/sekundární stopy. Přímá stopa jsou skleníkové plyny, které se uvolňují 

bezprostředně z některé naší činnosti. Například ze spalování benzínu. Jsou to emise, které 

působíme, jedeme li autem či letíme letadlem. Dále z topení a vaření: pálíme li plyn či 

uhlí); patří sem rovněž spotřeba elektrické energie (která se v naší zemi vyrábí především 

spalováním hnědého uhlí). Spotřebou energie jdou emise oxidu uhličitého uvolněného při 

její výrobě na náš účet.  

Nepřímá stopa je množství nepřímých emisí CO2 z celého životního cyklu výrobku, 

který používáme, emise spojené s jejich zpracováním, to znamená ze spotřeby energie 

http://www.panda.org/PaperCompanyIndex�
http://www.hraozemi.cz/uhlikova-stopa.html#ekvivalent�
http://www.hraozemi.cz/uhlikova-stopa.html#ekvivalent�
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například na výrobu automobilu či jiného výrobku, na tepelné opracování jídla, které sníme 

například v restauraci nebo spotřeba energie na balicí lince, kde se balí potraviny apod. 
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4. PRODUKCE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z PRŮMYSLU 

PAPÍRU A CELULÓZY 

4.1. Úvod 

Průmysl papíru a celulózy lze obecně považovat za poměrně velkého producenta 

odpadních vod s významným znečištěním ve formě CHSK – chemické spotřeby kyslíku 

(15, 60).  Organické znečištění odpadní vody je z části tvořeno sloučeninami ligninu, které 

jsou špatně biologicky rozložitelné. Skladba technologické výrobní linky podstatnou 

měrou ovlivňuje vnos znečištění do odpadní vody a tím i v konečné fázi koncentraci 

znečištění za biologickou čistírnou odpadních vod (4).  

Zde je vhodné zopakovat těsnou vazbu mezi používanými technologiemi na výrobu 

papíru a celulózy a produkci odpadních vod. Starší a zaostalejší technologie produkují díky 

větší spotřebě vody větší množství odpadních vod s vyššími koncentracemi látek, které je 

nutno odbourat a eliminovat v rámci procesu čištění (2, 43, 57).  

Řada pamětníků (rybářů, správců toků a starostů) z předválečné doby v ČR 

potvrzuje, že jedním z příznaků papírny v této době byla „mrtvá řeka“ pod daným areálem. 

První kroky směrem ke zlepšování dopadů na životní prostředí v ČR se začaly dělat až 

v rámci budování papírny ve Štětí. Pro srovnání lze uvést, že první biologická čistírna 

odpadních vod (ČOV) v průmyslu papíru a celulózy byla v Německu vybudována v roce 

1962 (15).  

Ovšem řadu let i desetiletí byly v ČR závody bez jakéhokoliv čištění odpadních vod 

- pouze s přímým vypouštěním odpadních vod do recipientu. Jen pro zajímavost je možné 

zmínit data ACPP týkající se poměrového poklesu zatížení v letech 1990 – 1999 u 

biochemické spotřeby kyslíku - BSK5 (řádově 8x), CHSK (6x) a halogenovaných 

organických sloučenin - AOX (30x). Toto dokazuje trend nastoupený po roce 1990 až do 

současnosti a lze odhadovat i stejnou „trendovost“ do budoucnosti.  

 

 



Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    31 
 

4.2. Čištění odpadních vod – současný stav problematiky 

Čištění odpadních vod v průmyslu papíru a celulózy zaznamenalo za posledních 

několik desítek let poměrně výrazný pokrok stejně jako čištění klasických městských 

odpadních vod. Se stále se zpřísňující legislativou a vývojem nových technologií lze 

předpokládat i jejich aplikaci v praxi v rámci pokračujícího trendu udržitelného rozvoje.  

Pro čištění odpadních vod se obvykle používá kombinace mechanických, 

biologických a chemických způsobů čištění (4, 33). Určujícím faktorem bývá vstupní 

koncentrace znečištění odpadních vod a požadovaná koncentrace znečištění na odtoku 

z ČOV. Pro čištění odpadních vod se nejčastěji používají níže uvedené způsoby čištění (4). 

Mechanické předčištění odpadních vod slouží především k oddělení vláken a kalů 

od produkované odpadní vody. Obvykle se používá sedimentace vody v usazovacích 

nádržích. Proces sedimentace může být intenzifikován dávkováním koagulantu. 

Mechanicky předčištěná odpadní voda může být zavedena do vyrovnávací nádrže za 

účelem vyrovnání koncentračních výkyvů odpadní vody přivedené na biologický stupeň 

čištění. Produkovaný primární kal se odvodňuje samostatně nebo i společně s biologickým 

kalem. Odvodněný kal lze spalovat, používat na výrobu kompostů apod. V dřívější době se 

často ukládal na skládky. 

Biologické čištění odpadních vod může být anaerobní s aerobním dočištěním, 

aerobní v kyslíkové aktivaci, popř. v aktivaci aerované vzduchem. 

Anaerobní předčištění s výhodou využívá vyšší teplotu produkované odpadní vody. 

Anaerobní reaktor se dimenzuje jak na hydraulické, tak i látkové zatížení (15,60). Návrh 

anaerobního reaktoru je obvykle limitován hydraulickým zatížením, přičemž u látkového 

zatížení nebývají dosaženy maximální hodnoty. S výhodou lze na anaerobní reaktor zavést 

segregované odpadní vody s vyšší koncentrací znečištění. Tímto způsobem se sníží 

investiční náklady na jeho realizaci. V průměru se na anaerobním reaktoru dosahuje 

odstranění 70 – 80 % vstupní hodnoty CHSK. 

Pro aerobní čištění se obvykle používá aktivační proces. Proces biologického 

čištění je silně ovlivněn teplotou odpadní vody (32). Při vyšší teplotě probíhají biologické 

procesy rychleji, ale současně klesá rozpustnost kyslíku ve vodě. Kombinace obou jevů 

může způsobovat nedostatek kyslíku pro aerobní proces čištění. Správné dimenzování 

aerace je proto nezbytnou podmínkou. Odpadní vody z výroby buničiny bývají deficitní na 
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dusík a fosfor, které se obvykle do aktivace dodávají ve formě kyseliny fosforečné a 

amoniaku. Aktivační proces často probíhá při vysokém kalovém indexu, proto je nutné 

správné dimenzování dosazovacích nádrží. Pro snížení hodnoty kalového indexu lze použít 

oxický nebo anoxický selektor na začátku aktivační nádrže. Produkovaný přebytečný 

aktivovaný kal se odvodňuje a většinou se používá na kompostování a k rekultivacím. Lze 

jej i spalovat, nejedná se o energeticky výhodné řešení. Dříve se přebytečný aktivovaný kal 

často vozil na skládky (3,5).  

Určitou modifikací aktivačního procesu je kyslíková aktivace (4). S výhodou ji lze 

použít v závodech s kyslíkovým bělením celulózy a v případech s vyšší koncentrací 

znečištění odpadní vody a s její vyšší teplotou. V těchto případech je proces biologického 

aerobního čištění limitován rychlostí přestupu kyslíku do vody z aerace vzduchem. Použité 

objemy aktivační nádrže mohou být u kyslíkové aktivace nižší v porovnání s aktivací 

aerované vzduchem. 

Chemické dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody používá k snížení 

koncentrace znečištění odpadní vody po biologickém čištění srážení solemi hliníku a 

železa, často s přídavkem organických koagulantů za účelem optimalizace flokulace 

vloček kalu (29). Nejčastěji se používají síran hlinitý, síran železitý, chlorid železitý. 

Dávky chemikálií bývají vysoké při současné tvorbě většího množství vodnatých kalů. 

Odvodněné kaly většinou nelze využívat, což znamená jejich skladování na skládce. 

Pro   su lfátky  s bělírn ami a b ez b ělíren  lze za p o užití vhodné kombinace BAT 

postupů dosáhnout níže uvedených emisí znečišťujících látek do vod. 

 

  

  

        Tabulka 1 Emise znečišťujících látek do vody (údaje na tunu - vzduchosuchá buničina) 

 

Tyto hodnoty emisí představují roční průměrné hodnoty. Objem průtoku je založen 

na předpokladu, že chladicí vody a jiné čisté vody se vypouštějí odděleně. Hodnoty 

odpovídají pouze příspěvku vlastní výroby buničiny. V integrovaných celulózkách a 
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papírnách je nutno připočíst hodnoty emisí vznikajících v procesu papírenské výroby podle 

skutečného výrobního mixu (skladby výrobního programu). 

 

4.3. Emisní legislativní standardy ČR 

Pro průmyslové odpadní vody se vztahuje Nařízení vlády ČR č. 61 ze dne 29. ledna 

2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech, změna: 23/2011 Sb. 

V tabulce níže jsou uvedeny emisní standardy - přípustné hodnoty znečištění pro 

odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví. 

 

 

 

 

Tabulka 2 Emisní standardy 
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Jen pro doplnění: Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou 

dané Vodním zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami (např. 110/2005). 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1. Úvod 

5.1.1. Charakteristika průmyslového komplexu 

Mondi Štětí a.s. je dnes součástí nadnárodní skupiny Mondi, předního světového 

výrobce papírových obalových materiálů, papíru a buničiny. V ČR má Mondi závod ve 

Štětí v průmyslovém komplexu o rozloze cca 140 hektarů (12). Počátky papírenského 

průmyslu ve Štětí sahají do roku 1949, kdy byla zahájena výstavba původní papírny Sepap 

(Severočeské papírny n.p.). Produkce papíru a celulózy v národním podniku Severočeské 

papírny Štětí, se stala v tehdejší době na řadu desetiletí velmi důležitou složkou 

československého národního hospodářství (50). Znamenala také velmi významný mezník v 

životě zdejšího regionu, neboť v papírenském kombinátu nalezla pracovní uplatnění velká 

část obyvatel a tento faktor je významný i nyní. V současné době je společnost Mondi Štětí 

a.s. největší výrobce papírových obalových materiálů a buničiny v ČR. Ročně vyrábí téměř 

0,5 milionů tun výrobků a zaměstnává okolo 500 zaměstnanců (51). Při získávání 

vstupních dat a informací se vycházelo z dostupných historických a současných materiálů a 

podkladů týkajících se jednotlivých oblastí životního prostředí. Na základě získaných 

zkušeností lze konstatovat, že získávání detailnějších a zpřesňujících informací je relativně 

problematické a průmyslové areály papíru a celulózy mají striktní vnitřní politiku na 

sdělování jakýchkoliv informací. Navíc je řada informací obtížně dostupná vzhledem 

k důvěrné povaze (smluvní utajení), interním pravidlům, nebo z hlediska možného 

konkurenčního zneužití. Přesto lze konstatovat, že získaná dostupné data jsou dobrým a 

kvalitním podkladem pro komplexní pohled na tento areál a vlastní technická řešení 

rozpracovaná v dalších kapitolách.   
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Obr. 2 Situace průmyslového areálu (Zdroj: Environmentální zpráva Mondi)  

Obr. 3 Letecký snímek areálu (zdroj: Google Maps)  
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Obr. 4 Jihozápadní pohled na průmyslový areál 

 

5.1.2 Výrobní program 

Výrobní program firmy dnes zahrnuje výrobu dlouhovláknité bělené buničiny a 

papírů pro výrobu obalů. Buničina Bohemia Kraft Pulp SW je vyráběna z borovicového a 

smrkového dřeva těženého především v ČR (12). Buničina je bělena pomocí kyslíku, 

peroxidu vodíku a oxidu chloričitého bez použití plynného chloru. Této výrobní proces 

znamená relativně kvalitní parametry při zachování velmi nízkého obsahu chlorovaných 

látek ve vlastním výrobku i v odpadních vodách. Dále se v tomto areálu vyrábí sulfátový 

pytlový papír, linery a strojově hlazené papíry.  
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Obr. 5 Výroba (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 

 

5.1.3. Environmentální investice 

Podle Environmentální zprávy 2008 realizuje Mondi Štětí a.s. investice mající 

přímé i nepřímé pozitivní dopady do životního prostředí. Na přímé investice bylo podle 

této zprávy již vynaloženo 47 milionů euro. Tyto investice se týkaly zejména těchto 

oblastí: 

• Rizika nakládání s chemickými látkami 

• Zápach 

• Hluk 

• Úspory vod a energií 

• Emise do ovzduší a změnu klimatu 

• Emise do vod 

• Produkce odpadů 

Pro potřeby této práce není nutné detailně rozepisovat veškeré investice, pouze 

rámcově o nich vědět pokud mají přímou vazbu na řešenou problematiku. 
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5.1.4. Zápach 

Sulfátová výroba buničiny je spojována s emisemi zapáchajících látek, tyto látky 

jsou označovány jako TRS (totální redukovaná síra, viz graf níže). Látky jsou 

rozpoznatelné čichem již ve velmi malých koncentracích a mohou občas obtěžovat 

obyvatele v okolí. Z tohoto důvodu mají opatření ke snižování zápachu značnou prioritu 

během provozu a plánování environmentálních investic (12). Zapáchající látky se tvoří při 

varném procesu. Jsou shromažďovány, čištěny a spalovány ve dvou technologiích: 

• Koncentrované nezkondenzované látky (CNCG) jsou spalovány ve speciálním 

parním kotli, který je vybaven záložním hořákem. Celková provozuschopnost 

spalovacího systému dlouhodobě překračuje 99,7%. 

• Zředěné nezkondenzované plyny (DNCG) jsou spalovány v regeneračním kotli 

jako sekundární a terciální vzduch. Jsou vypouštěny do ovzduší v případech, kdy je 

regenerační kotel v odstávce, nebo provozuje při velmi malém výkonu. Tyto 

situace nastávají především během hlavních odstávek. Provozuschopnost systému 

DNCG překračuje 98%. 

 

 

Obr. 6 Totální redukovaná síra (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 
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5.1.5. Ovzduší 

Mondi Štětí provozuje pět hlavních zdrojů znečišťování ovzduší (regenerační kotel, 

fluidní kotel, kotel na spalování koncentrovaných zapáchajících plynů CNCG, vápennou 

pec a záložní kotel na těžký topný olej). Všechny kotle i vápenná pec jsou vybaveny 

kontinuálním měření emisí (12). Pevné částice obsažené v kouřových plynech jsou 

s výjimkou záložního kotle a kotle CNCG odstraňovány v elektrostatických odlučovacích. 

Oxid siřičitý v kouřových plynech z fluidního kotle je částečně odstraňován pomocí 

vápence. Provozuschopnost monitorovacího systému měření emisí je přes 98% (12). 

Systém je každoročně ověřován nezávislou akreditovanou laboratoří. Další menší zdroje 

jsou měřeny jednorázově (např. papírenský stroj využívající spalování zemního vzduchu 

pro sušení vzduchu). 

                           

 

Obr. 7 Emise NOx a CO2 z fosilních zdrojů (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 
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Emise oxidů dusíku NOx byly sníženy v roce 2008 díky lepší optimalizaci 

spalovacích podmínek ve fluidním kotli a rovněž díky rekordnímu podílu biopaliv na 

výrobě páry. Tuhé znečišťující látky se zvýšily z důvodu vyšší výroby v prvních třech 

kvartálech roku 2008 a úplného využití kapacity elektrostatických odlučovačů 

regeneračního kotle. Emise CO byly částečně sníženy v roce 2008, ale zůstaly na relativně 

vysokých úrovních z důvodu zvýšené výroby energie v regeneračním kotli. Emise SO2 se 

mírně zvýšily díky změně poměrů spalování uhlí a biomasy. Hlavní projekty v roce 2008 

zahrnovaly přípravu akcí snižování oxidů dusíku z fluidního kotle a tuhých znečišťujících 

látek z regeneračního kotle. Tyto projekty se začaly realizovat v roce 2009 (12). 
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Obr. 8 Tuhé emise, CO a SO2 (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 
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5.1.6. Hluk 

Mondi Štětí se nachází v těsné blízkosti města Štětí a proto je snižování hlukové 

zátěže jednou z hlavních priorit ochrany životního prostředí. V minulosti byl vytvořen 

hlukový 3D model, který pomáhá při plánování protihlukových opatření (12). Dále byl 

zaveden nový systém monitorování a prevence incidentů způsobených přetlakem v parním 

systému. 

Hlavní protihlukové projekty v roce 2008 byly: 

• Protihluková izolace na odpařování stanici 

• Projektová dokumentace pro odhlučnění třídění na dřevoskladu 

• Výměna bezpečnostního ventilu na parním vedení výroby bělení buničiny 

Pro srovnání Mondi BP SCP a.s., Ružomberok, vypracovalo podle (44) v roce 2001 

hlukovou mapu pro rekonstrukce zařízení v letech 2003 – 2004, ale opatření na snížení 

hluku jsou hodnocena stále jako nedostačující i přes plnění normativních hlukových limitů. 

 

5.1.7. Vodní hospodářství 

Voda využívaná pro výrobní procesy se čerpá z řeky Labe. Následně se 

mechanickým a chemickým čištěním vyrábí voda různé jakosti. Mechanicky vyčištěná 

voda se dodává i dalším subjektům, které v areálu působí (50). Ostatní subjekty zahrnující i 

město Štětí svou spotřebou a produkcí odpadních vod a znečištění (vyjádřená jako CHSK) 

představují méně než 10%. Pitná voda se do areálu závodu dodává veřejnou vodovodní 

sítí. Odpadní vody z výroby Mondi Štětí i z výroby ostatních firem provozujících svou 

činnost v areálu, včetně města Štětí, se čistí na čistírně odpadních vod (vlastní popis ČOV 

je uveden dále v textu), kde dochází k odbourávání organického znečištění. Vyčištěná 

odpadní voda jde zpět do recipientu – řeky Labe.  
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Obr. 9 Pohled na recipient – řeku Labe po směru proudění vody 

 

Nerozpuštěné látky zachycené v mechanické části biologické čistírny odpadních 

vod (kaly obsahující vlákna) jsou zbaveny vody a použity jako biopalivo při spalování, 

nebo se používají při rekultivaci či při výrobě cihel. Mondi Štětí vyrábí bělenou buničinu 

pomocí technologie za použití kyslíku, peroxidu vodíku a oxidu chloričitého (buničina 

ECF – norma ECF zaručuje, že pro bělení papíroviny byla použita technologie založená na 

dioxidu chloru a peroxidu vodíku – Elementary Chlorine Free – bez použití volného 

chloru). Díky této technologii jsou v odpadních vodách relativně nízké hodnoty AOX 

(adsorbovatelné organické halogenidy). 

Spotřeba vody se podle dostupných informací snížila i zejména díky uzavření 

provozu Norske Skog v květnu 2008 (12, 49). Spolu s poklesem spotřeby vody poklesla 

rovněž i produkce odpadních vod. Toto se projevilo rovněž na produkci CHSK (chemická 

spotřeba kyslíku). Ačkoliv celkové objemy odpadních vod klesly, celkové množství emisí 

AOX zůstalo stejné (12). Důvodem je především nepřekročitelná účinnost ČOV, kterou 
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pro tento parametr nelze výrazným způsobem zvýšit. Specifické emise AOX (kg/ADt) 

rovněž zůstaly stejné.  

           K poklesu spotřeby vody došlo poměrně dramaticky i v Mondi BP SCP 

Ružomberok na Slovensku. Zde se jednalo v letech 2001 – 2007 o pokles spotřeby vody 

z 86,3 m3/t až na 27,4 m3/t papíru (44). A to zejména vlivem rapidní modernizace výroby a 

aplikací efektivnějších technologických metod.  

 

 

Obr. 10 Vtokový objekt s česlemi pro odběr výrobní vody  
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Obr. 11 Pohled na čerpací stanici výrobní vody a městských splaškových odpadních vod 
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Tabulka 3 Celkový přehled o vypouštěném znečištění (Zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 

 

 

Obr. 12 Spotřeba vody, produkce odpadních vod, CHSK a AOX (Zdroj: Environmentální zpráva 

 Mondi) 

 



Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Vypouštění NL, CHSK, odpadních vod a AOX (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 

 

Pro srovnání je možno v tomto místě uvést detailnější příklad papírny a celulózky 

Mondi BP SCP a.s., Ružomberok, kde podobně jako u areálu Mondi Štětí a.s. byly 

environmentální problémy v minulosti velmi závažné a dopady na životní prostředí 

poměrně zásadní. Na tomto případu je také možno rámcově sledovat rapidní změnu 

v pohledu na investice do vyspělých technologií s menším negativním vlivem na životní 

prostředí a snahu o využívání nejlepších dostupných technologií. 

Tento slovenský průmyslový areál má historii výroby od roku 1687 (44) a dnes 

patří mezi jeden z nejmodernějších areálů ve střední Evropě. Divize celulózy zde vyrábí 

buničinu sulfátovým způsobem a divize papíru vyrábí ofsetový kancelářský papír na 3 
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strojích. Celý průmyslový areál se nachází na východní části města Ružomberok a v okolí 

je řada obcí. Voda se odebírá z řeky Váh, která následně slouží jako recipient pro odpadní 

vyčištěnou vodu. V roce 1981 byla postavená čistírna odpadních vod a od roku 1983 

začala fungovat biologická linka čištění odpadních vod. V devadesátých letech došlo 

k modernizaci biologického čištění (modernější technologie) a byl nainstalován biofiltr. 

V roce 2002 se rozběhl projekt IMPULS, který měl za cíl zvýšit kapacitu produkce výroby 

celulózy z 270 000 na 420 000 tun a kapacity PS 18 (papírenský stroj) z 160 000 na 

290 000 tun a zároveň rapidně zlepšit dopady na životní prostředí ve smyslu limitů BAT.  

Zejména se jednalo o tyto procesní změny: 

- Proces bělení ozonem ve výrobě celulózy 

- Instalace nového regeneračního kotle 

- Odpadní vody z papírny byly napojené na biologické čištění odpadních vod 

- Rekonstrukce papírenského stroje PS 18 

- Pec na vápno byla doplněna o nový elektrostatický odlučovač 

           Spotřeba čerstvé vody se za posledních několik let postupně snižovala nejen ve 

výrobě papíru, ale i ve výrobě celulózy. Pro srovnání lze uvést konkrétní data (45): 

Výroba papíru:  v roce 2001 86,3 m3 vody/t papíru 

  v roce 2006 pak již 28,4 m3 vody/t papíru 

Výroba celulózy: v roce 2003 77,5 m3 vody/t buničiny 

  v roce 2006 pak již 42,9 m3 vody/t buničiny 

           Na konci roku 2010 získal tento celulozně-papírenský areál podle informací 

časopisu Pulp and Paper International v Bruselu poměrně prestižní mezinárodní ocenění za 

environmentální strategii roku. Součástí tohoto projektu bylo zavedení takových výrobních 

procesů, které maximálně chrání a udržují lokální ekosystém. Zavedené těchto technologií 

snižuje až o 94% emise do ovzduší a o 66% emise do vod. Opětovné využívání odpadních 

vod ve výrobě pak snižuje i spotřebu vody. 
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           V Evropě lze nalézt řadu podobných případů, kdy díky investicím do výroby a 

moderních technologií (vynucených mnohdy i zpřísňující se národní i EU legislativou) 

docházelo a dochází k omezování a snižování negativních dopadů na životní prostředí. 

 

5.1.8. Odpadové hospodářství 

Průmyslový areál v současné době produkuje tyto odpady (12): 

• Odpady z regenerace chemikálií (vápno z výroby bílého louhu, kaly z výroby 

zeleného louhu, vápno nezpracované během odstávek) 

• Odpady z rozvláknění sběrového papíru (plasty, dráty, lepidla) 

• Stavební suť 

• Primární a sekundární kaly z čistírny odpadních vod (ČOV) 

 

Během provádění údržby vznikají i nebezpečné odpady jako jsou například zbytky 

chemikálií, obaly kontaminované chemickými látkami, maziva, barvy a další typy odpadů. 

Nakládání s nebezpečnými odpady je realizováno z velké části certifikovanými externími 

dodavateli. Mondi Štětí provozuje skládku odpadů, která se používá pro ukládání 

především vlastního průmyslového odpadu. Skládka je vzdálena 3km od závodu a využívá 

ji i město Štětí a místní drobní podnikatelé pro ukládání komunálního odpadu. Podíl cizích 

odpadů představuje cca 25% celkově uložených odpadů. Skládka je izolována HDPE folií 

a systémem zachycování průsakové vody. Skládková voda se shromažďuje v drenážním 

systému a čistí v ČOV. Skládkový plyn vznikající na skládce se pravidelně monitoruje.  

Mondi Štětí také provozuje kalové pole, do kterého se průmyslový odpad načerpává 

zejména v době odstávek a při přerušení výroby. Voda z kalového pole se čistí v ČOV. 

Kvalita podzemní vody v okolí skládky se pravidelně monitoruje pomocí speciálních vrtů. 

Kaly z primárního a sekundárního čištění vznikající v ČOV se využívají při výrobě cihel, a 

také se používají při rekultivaci půdy. Popílek z výroby tepla se využívá při rekultivaci 

území po těžbě. 
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Obr. 14 Skládkovaný odpad, nebezpečné odpady (Zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 

 

 

5.1.9. Přehledy emisí do životního prostředí 

Tabulka 4 Přehled emisí vypouštěných do Labe (Zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 
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Tabulka 5 Kvalita vody čerpané z Labe do závodu (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 
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Tabulka 6 Přehled emisí do ovzduší (zdroj: Environmentální zpráva Mondi) 

   Legenda: 

    DP – detekční práh 

    IARC – Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny 

    n.m. – nemonitorováno 

    1 – karcinogenní pro 1 člověka 

    2A – pravděpodobně karcinogenní pro člověka 

    2B – možný karcinogen pro člověka 

    3 – neklasifikováno 

    4 – pravděpodobně nekarcinogenní 
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5.2. Popis čistírny odpadních vod 

Čistírna odpadních vod slouží již řadu let i k čištění komunálních odpadních vod 

z města Štětí (50). Vlastní kanalizační systém města Štětí je jednotný (městské a dešťové 

odpadní vody) a jeho součástí jsou i odlehčovací šachty. Městské splaškové odpadní vody 

jsou vedeny kmenovou stokou na přečerpávací stanici umístěnou u lodního přístavu a 

odtud je odpadní voda čerpána na ČOV. K uvedení do provozu vlastní biologické čistírny 

odpadních vod došlo podle dostupných archivních materiálů a informací z MěÚ Štětí v 

roce 1975 (50, 51). 

K větším stavebně technologickým investicím kromě kalového hospodářství od té 

doby až do současnosti nedošlo a tudíž lze konstatovat, že její celkové opotřebení, což 

znamená zejména stavební objekty a strojně-technologická zařízení, koresponduje 

s celkovou dobou provozu.  

 

 

Obr. 15 Letecký pohled na ČOV (Zdroj: Google Maps) 

 

Splaškové a průmyslové odpadní vody jsou vedeny na mechanicko-biologickou 

čistírnu několika přivaděči (46, 49). Celkem se jedná o počet 5 stok. Část odpadních vod je 

po průchodu česlemi čerpána přes usazovací žlab, část jde přímo do vyrovnávací nádrže. 
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Dále pak odpadní vody odtékají do usazovacích nádrží, kde dochází k usazení primárních 

kalů. Mechanicky předčištěné odpadní vody odtékají do rozdělovacího žlabu vyrovnávací 

nádrže. Primární kaly jsou čerpány buď na kalové hospodářství k odvodnění, nebo na 

kalová pole. 

Ve vyrovnávací nádrži se homogenizují vody a odvětrávají, případně dochází k 

oxidaci látek. Před vstupem do aktivačních nádrží jsou do odpadní vody přidávány živiny 

ve formě čpavkové vody a kyseliny fosforečné. Lze v tomto místě zmínit, že místo 

čpavkové vody lze použít i roztok močoviny, který je méně nebezpečný při vlastní 

manipulaci. 

Směs odpadní vody a živin přitéká do jednotlivých aktivačních nádrží, kde po 

promísení s biologickým kalem probíhá vlastní biologické čištění odpadních vod. V 

případě zhoršených odtokových parametrů vyčištěné odpadní vody se do odtoku z 

aktivačních nádrží dávkuje síran železitý. Směs vyčištěné vody a aktivovaného kalu odtéká 

do dosazovacích nádrží, odkud po sedimentaci kalu odtéká vyčištěná voda do Labe. 

Aktivovaný kal se vrací zpět před aktivační nádrže. Přebytečný biologický kal se čerpá 

buď na odvodňovací linky kalového hospodářství, anebo na kalové pole. Po průchodu 

odpadní vody přes biologickou čistírnu odpadních vod je voda vypouštěna do Labe.  
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Obr. 16 Objekt výtoku odpadních vod do recipientu – řeky Labe 
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Ukazatel                         hodnota „p“ mg/l hodnota „m“ mg/l 

CHSK Cr 250 500 

BSK5                                  20 60 

NL 40 120 

AOX*) 0,8 1,2 

                Tabulka 7 Hodnoty integrovaného povolení IPPC na odpadní vody (64) 

*) v případě snížení objemu vypouštěného množství odpadních vod do řeky pod 30 mil. m3/rok je přípustná 

hodnota znečištění „p“ 1 mg/l a „m“ 2 mg/l 

Kde „p“ je hodnota překročitelná vzhledem k četnosti analýz max. 25 x ročně pro 

parametry CHSK, BSK5 a NL a 5 x ročně pro parametr AOX. Při vyšším počtu překročení 

dochází k zahájení správního řízení s orgány státní správy. 

Hodnota „m“ je tzv. „nepřekročitelná“ a její překročení má za následek okamžité 

zahájení správního řízení s orgány státní správy. 

 

5.2.1. Popis používaného zařízení 

Pro účely této disertační práce je proveden souhrnný popis používaných zařízení na 

základě získaných dostupných informací (49, 55), tak aby bylo možno s těmito 

informacemi dostatečně pracovat v následujících kapitolách týkající se experimentální 

části. Vlastní čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce 1975 a její stav a 

opotřebení odpovídá délce provozu. 

 

Česle 

Stavební objekt česlí je v podstatě železobetonová nádrž, otevřeného a 

nepravidelného půdorysného tvaru, hluboká cca 5 m. Nádrž je rozdělena na dvě části. 

Česle jsou dvojí: hrubé a jemné a jsou ručně čištěné. Část odpadních vod přitéká z česlí do 

čerpacích jímek. Čerpadla jsou ovládána při automatickém provozu pomocí hladinových 

spínačů. Výtlačná potrubí čerpadel jsou zaústěna nad hladinu přerušovací jímky, kam jsou 

přivedeny i další odpadní vody z další stoky a kondenzáty.  
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Městské splašky (z města Štětí) a lepenkárenské odpadní vody – jsou přiváděny do 

jímky, kde jsou instalovány ručně čištěné česle a žlab na shrabky. Z čerpací stanice vede 

výtlačné potrubí do armaturní šachty u vyrovnávací nádrže (BČOV), kde jsou dvě odbočky 

- do rozdělovacího objektu pro 2 usazovací nádrže, druhou trasou je možno odpadní vodu 

čerpat do odtokového žlabu vyrovnávací nádrže. Na výtlaku čerpadel je ultrazvukový 

průtokoměr s ukazováním na místě a s přenosem na velín. 

 

Nádrže usazovací 

Celý systém má celkem 4 usazovací nádrže. Tři usazovací nádrže zajišťují 

sedimentaci odpadních vod z jedné stoky. Na 2 usazovací nádrže přitékají odpadní vody z 

přerušovacího žlabu přes rozdělovací objekt. Do rozdělovacího objektu jsou zaústěny i 

vody z další stoky. Do 1 nádrže jsou odpadní vody přiváděny z přerušovacího žlabu 

potrubím po potrubním mostě. Další jedna usazovací nádrž je určena pro sedimentaci 

odpadních vod ze 2 stok, které na nádrž přitékají samospádem z přerušovacího žlabu. 

Ze dvou nádrží jsou odpadní vody odváděny otevřeným betonovým žlabem do 

nátokového žlabu vyrovnávací nádrže. Ze zbylých dvou nádrží pak odtékají odpadní vody 

do nátokového žlabu vyrovnávací nádrže potrubím. 

Usazovací nádrže jsou kruhové o průměru 45 m, hloubky cca 2,5 m. Nádrže mají 

kalové stírací zařízení a dále pak klasické stírací zařízení na odstraňování plovoucích 

nečistot. Ty jsou následně stírány do jímek, které je nutno po naplnění vyčerpávat. 

 

Nádrž vyrovnávací 

Mechanicky předčištěné vody jsou vedeny z rozvodného žlabu vyrovnávací nádrže 

do nátokových žlabů, kterými se odpadní vody rozdělují do dvou postranních 

provzdušňovacích komor s meandrovitým průtokem vody. Část vod ze 2 stok natéká do 

vyrovnávací nádrže přímo. Střední část vyrovnávací nádrže - odtoková komora je rovněž 

provzdušňována. Po průchodu odpadní vody vyrovnávací nádrží přepadá tato 

zhomogenizovaná a odvětraná odpadní voda přes přepadovou hranu ve střední části nádrže 

do nátokového žlabu na aktivační nádrže. Doba zdržení odpadní vody při průtoku 1 m3/s 

lze odhadovat na cca 1,5-2,5 hodiny. 
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Na přítoku odpadních vod do vyrovnávací nádrže je sonda na měření pH. Hodnota 

pH odpadní vody je ukazována v místě a na velínu. Vzduch do homogenizační nádrže je 

veden z dmychárny po potrubním mostě.  

 

Nádrže aktivační  

ČOV má celkem 10 aktivačních nádrží o rozměrech 99 x 10 x 5 m. Odpadní voda 

přitéká z vyrovnávací nádrže do rozdělovacího žlabu, kde se přidávají živiny ve formě 

čpavkové vody a kyseliny fosforečné, a natéká do řady rozvodných žlabů jednotlivých 

aktivačních nádrží. Nádrže mají instalován a nátoková hradítka. 

Vratný biologický kal je veden z provzdušňovaného kalového žlabu potrubím na 

začátek každé nádrže. Směs odpadní vody a kalu je provzdušňována pomocí vzduchu, 

který je přiváděn od turbodmychadel. 

Na konci aktivačních nádrží přepadá směs vyčištěné vody a kalu do sběrného žlabu 

a je vedena odtokovým odplyňovacím žlabem (zde je instalováno měření kyslíku) do 

rozdělovacího objektu, ze kterého jsou vedena nátoková potrubí pro 4 dosazovací nádrže. 

Na rozdělovací objekt navazuje odtokový žlab, kterým je část směsi kalu a vody vedena do 

dalšího rozdělovacího objektu, a to pro dosazovací 2 nádrže.  

Na přítoku do aktivace je instalována sonda na měření pH a automatický 

vzorkovač, který odebírá vzorky přitékající odpadní vody. 

 

Nádrže dosazovací  

Celý systém má celkem 6 kruhových dosazovacích nádrží, kam natéká vyčištěná 

voda a biologický kal z rozdělovacích objektů. Průměr nádrží je 45 m, hloubka cca 3,0 m. 

Usazený kal je ze dna nádrží shrnován do středu, podobně jako u nádrží usazovacích, 

odkud je veden potrubím do šnekové čerpací stanice.  

Množství odtékající vody je dle vyjádření personálu čistírny zobrazováno 

standardně na dispečinku. Vedle odtokového žlabu je umístěna vzorkovací stanice, kde je 

instalován automatický vzorkovač, kterým se v pravidelných intervalech odebírají po 

celých 24 hodin vzorky vyčištěné vody. Kal z dosazovacích nádrží je odčerpáván 
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šnekovými čerpadly. V provozu jsou vždy dvě čerpadla. Z čerpací stanice je kal odváděn 

potrubím před aktivaci do provzdušňovaného kalového žlabu. 

 

 

Obr. 17 Pohled na dosazovací nádrž 
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Obr. 18 Pohled na otevřený kanál odpadní vody 
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Obr. 19 Pohled na šneková čerpadla (v pozadí) 

 

Snižování deficitu dusíku a fosforu 

Podle získaných informací (49, 51, 53), se za účelem snížení deficitu dusíku a 

fosforu do nátoku na BČOV dávkuje čpavková voda a kyselina fosforečná. Příslušné 

živiny se vedou od zásobních nádrží k dávkovacím čerpadlům a jsou čerpány do nádrží. 

 

Chemické čištění odpadních vod 

V případě, že se zhorší sedimentační podmínky biologického kalu, je možno 

zprovoznit také existující chemické dočištění. To jinými slovy znamená, že dávkovacím 

čerpadlem je dávkována tzv. srážecí chemikálie. V případě této ČOV se zřejmě jedná o 

dávkování síranu železitého a to do místa odtoku z aktivační nádrže. Poté následuje čiření, 

které zatíží kalový mrak v dosazovacích nádržích. Produkované kaly se pak následně 

odvodňují na kalovém hospodářství. 



Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    63 
 

5.3. ZLEPŠENÍ ODTOKOVÝCH PARAMETRŮ ČOV APLIKACÍ VYBRANÝCH 

NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK (BAT) 

5.3.1. Úvod 

 

Na základě analýzy principů a fungování nejlepších dostupných technik (BAT) a na 

základě konzultací s řadou odborníků z oblasti čištění odpadních vod průmyslových areálů 

(VŠCHT, ČVUT, Chemoprojekt, Siemens, KP Ria a další), a dále vzhledem k cílům této 

disertační práce, byly vybrány 4 základní oblasti pro návrh a posouzení zlepšení 

odtokových parametrů dané ČOV. Pro aplikaci těchto vybraných, v současné době 

aktuálních, nejlepších dostupných technik (BAT) bylo nutné nejdříve stanovit vstupní 

parametry, což znamená především množství a znečištění odpadních vod. 

 

  Vzhledem k faktu, že je obecně obtížné získat veškerá potřebná a aktuální data a 

vstupní podklady v celé oblasti papírenského průmyslu, byly použity podklady dostupné 

pro roky 2000 - 2008 (12, a veřejně dostupné informace) a pro získání dat za roky 2009 a 

2010, kdy se přestaly vydávat výroční zprávy zaměřené na environmentální problematiku, 

byl proveden odborný odhad produkce odpadních vod. Jak plyne z výroční 

environmentální zprávy z roku 2008 (12), produkce odpadních vod má klesající trend: 

36 300 000 m3/r v roce 2004 a 25 600 000 m3/r v roce 2008, kdy navíc byl zavřen závod 

Norske Skog. Vzhledem k faktu, že již v roce 2008 se navíc začínaly projevovat první 

náznaky ekonomické krize, a která nicméně podle analýzy papírenského odvětví (ACPP 

2008 – 2010) začala u řady papírenských podniků pomalu odeznívat v průběhu roku 2009, 

bylo nutno toto modelově zohlednit pro roky 2009 a 2010. Navrhovaný nátok na 

biologickou čistírnu odpadních vod je proto modelově uvažován následovně: 

 

Roční průtok 25 000 000 m3/r 

Denní průměr 68 493 m3/d 

Maximální kolísání + 25  % 

Denní maximum 85 616 m3/d 
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Hodnoty spojené s použitím vhodné kombinace BAT pro primární čištění pro 

bělenou i nebělenou buničinu jsou uvedeny níže. 

 

Tabulka 8 – BAT hodnoty pro primární čištění (Zdroj: BREF 2001) 

Poznámka: Je nutno zmínit, že uvažovaný průmyslový závod Mondi má větší rozsah 

výroby (bělenou i nebělenou buničinu, atd.) a proto tyto specifické hodnoty nejsou zcela 

přenositelné a celkové znečištění odpadních vod je ovlivněno i těmito výrobami.  

 

Pro další výpočty je uvažováno s následujícím uvažovaným modelovým 

znečištěním odpadních vod, které bylo stanoveno na základě dostupných údajů a po 

konzultaci s projektanty, provozovateli i akademickými pracovišti (VŠCHT, ČVUT). 

Modelové odhadované bilanční hodnoty: 

 

Bilance Průměr Maximum 
CHSKCr kg/d 56 000 75 000 
BSK5 kg/d 20 000 25 000 
NL kg/d 7 000 10 000 
RL kg/d 100 000 125 000 
RAS kg/d 72 000 89 000 
NH4

+ kg/d 1 500 2 000 

P-PO4 kg/d X* X* 

NO2
- kg/d X* X* 

NO3
- kg/d X* X* 
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X* – tyto hodnoty se obvykle pohybují v minimálním množství. (Pro dobrý průběh 

biologického čištění je nutné dodávat fosfor a dusík. Fosfor se obvykle dodává ve formě 

kyseliny fosforečné a dusík ve formě amoniaku, nověji lze použít i močovinu, která je 

výhodnější z hlediska bezpečnosti práce.)  

 

Odpovídající koncentrační hodnoty byly získány vydělením bilančních hodnot 

průtokem odpadní vody (= denním průtokem, 68 493 m3/d). Tyto hodnoty slouží pouze pro 

ověření a kontrolu. 

 
Koncentrační hodnoty jsou následně tyto:  
 

Koncentrace Průměrná 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

CHSKCr mgO2/l 817 1095 
BSK5 mgO2/l 292 365 
NL mg/l 102 146 
RL mg/l 1460 1825 
RAS mg/l 1051 1299 
NH4+ mg/l 21,9 29,2 
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5.3.2. NÁVRH ŘEŠENÍ č.1 – Použití kyslíku k aeračnímu procesu  

5.3.2.1. Popis 

Metoda využití kyslíku k aeračnímu procesu se většinou používá především pro 

vyšší koncentrace biologicky odbouratelného znečištění a pro vyšší teploty odpadních vod 

(45). V principu jde o situaci, kdy vznikají problémy s rychlostí přestupu kyslíku do vody 

při aeraci vzduchem. Na základě vyšší rychlosti přestupu kyslíku je potom možno 

dosahovat vyšších koncentrací vlastního aktivovaného kalu a tím docílit zmenšení objemu 

aktivačních nádrží. Na druhou stranu ale využívání kyslíkové aktivace přináší i vyšší rizika 

z hlediska bezpečnosti, zejména se jedná o vyšší nároky na bezpečnost při provozu a 

manipulaci – zejména se jedná o možné riziko výbuchu kyslíku. Existuje řada názorů a 

výzkumů v ČR i v zahraničí (Biodegradation Information Centre, The University of Aston, 

UK; US Environmental Protection Agency, databanka OCPDB a další), které konstatují, že 

pomocí kyslíkové aktivace lze dosáhnout vyšší rozložitelnosti organických látek a tím 

pádem snížit CHSK na odtoku. V současnosti je ale anaerobní předčištění silným 

konkurentem k použití kyslíkové aerace nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Jako aktuální příklady z praxe na použití kyslíku do aktivace lze uvést 3 aktuální 

rozdílné aplikace firmy Messer Technogas, která aplikovala čistý kyslík do aktivace 3 

biologických ČOV v ČR:  

 

Příklad 1 

Jednalo se o BČOV průmyslového areálu, kdy nedostatek kyslíku v aktivaci byl 

způsoben vysokou teplotou vody a vysokými hodnotami CHSK. Problémem byl i 

nepříznivý poměr CHSK a BSK. Kyslík byl aplikován perforovanými hadicemi do dna 

aktivace vedle vzduchových aeračních elementů. Koncentrace kyslíku v aktivaci nyní 

neklesá pod 1 mg/l a aktivace pracuje bezvadně. Řešení si vyžádalo pouze minimální 

investiční náklady. Na obrázcích níže aktivace je možno vidět zásobník kapalného kyslíku 

s odpařovačem a regulaci dávkování O2. 
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         Obr. 20 Příklad zařízení pro kyslíkovou aktivaci (Zdroj: Messer) 

 

Příklad 2 

Středně velká BČOV velkého chemického podniku se dvěma aktivacemi po cca 1000 m3. 

V důsledku zvýšení výroby došlo ke zdvojnásobení produkce látkového zatížení. Situace 

byla řešena instalací vnosu čistého kyslíku do aktivace. Po rekonstrukci kalové koncovky, 

jež umožnila provoz aktivací s vyšší koncentrací kalu, aktivace zvládají dvojnásobný 

přísun látkového zatížení. Parametry na výtoku z ČOV zůstaly zachovány. 

 

   

Obr. 21 Trysky injektorů uvnitř aktivace nad původními aeračními elementy (Zdroj: Messer) 
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Příklad 3 

Velká průmyslová čistírna odpadních vod producenta celulózy, do níž natéká asi 25 tun 

CHSK za den. Při vstupu koncentrovaných vod do aktivace docházelo k velmi rychlé 

spotřebě kyslíku, již nebyl aerační systém schopen nahradit. V důsledku vzniku zóny 

s nízkým obsahem kyslíku docházelo k rozvoji vláknitých organizmů a ke zhoršení 

sedimentace kalu. Problém byl vyřešen aplikací čistého kyslíku do selektoru předřazeného 

aktivaci, kam je kyslík vnášen dvojicí injektorů v množství až 3000 mg na litr objemu 

selektoru za hodinu (pozn. autora: jde o 3g/hod, což je poměrně nízká hodnota, lze běžně 

získat i více). Injektory jsou umístěny uvnitř nádrže. Díky kvalitnímu návrhu a provedení 

zařízení k rozpouštění kyslíku je kyslík ve vodě rozpuštěn a nedochází tak k jeho ztrátám. 

Vymizením anoxických či anaerobních zón v aktivaci nemají vláknité organizmy možnost 

rozvoje. 

 

 Obr. 22 Zařízení ke smísení proudu odpadní vody a plynného kyslíku je umístěno  

 na vnitřní stěně nádrže (Zdroj: HYDROTECH Group) 
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5.3.2.2. Aplikace vlastního řešení 

Pro vlastní řešení aplikace, to znamená nahrazení vzduchové aerace aktivací 

kyslíkovou je nutno vzít v úvahu dostupné výchozí podklady a základní parametry 

současné vzduchové aerace. 

 Současný systém vzduchové aerace obsahuje 2 turbodmychadla po 100 000 

m3/hodinu a 3 turbodmychadla po 50 000 m3/hodinu. V průměru se využívá (předpoklad) 1 

velké a 1 malé turbodmychadlo a předpokládá se dále využití středo-bublinných roštů 

s ohledem na kvalitu odpadních vod (možnost inkrustace a negativního vlivu membrány).  

 

Dále se uvažují následující předpokládané parametry: 

a) Skutečná spotřeba elektrické energie je uvažována jako 80% štítkového výkonu 

elektrického motoru (V = 0,8) 

b) Výkon velkého turbodmychadla P1 = 1600 kW 

c) Výkon malého turbodmychadla P2 = 800 kW 

 

Spotřeba elektrické energie (S) za rok je tedy následující: 

 

S = (P1+P2) x V x 24 x 365 = 2400 x 0,8 x 24 x 365 = 16 819 200 kWh 

 

Při uvažované ceně 1 kW = 3,20 Kč vychází současné celkové roční náklady na 

energii (E): 

E = 16 819 200 x 3,20 = 53 821 440 Kč 

Tyto celkové roční náklady budou uvažovány dále pro vlastní technicko-ekonomické 

porovnání. 

  

Kyslíková aerace má těžiště především v deficitu kyslíku v aktivaci pro odbourání 

lehce rozložitelných látek, respektive ve zvýšení rychlosti tohoto odbourávání. Na 

rezistentní látky (pomalu rozložitelná CHSK, AOX) má téměř nulový vliv. V oboru čištění 

odpadních vod je kyslíková aerace považována za běžné technické řešení, ale s nutností 

užití plynotěsných objemů aktivací.  

Aby bylo možno efektivně využít přivedený kyslík, je vhodné kombinovat aeraci 

pneumatickou a mechanickou, kdy se jedná obvykle o povrchové aerátory.  
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Obr. 23 Příklad kombinace mechanické a pneumatické aerace (Zdroj: ABS aerátor TA/TAK) 
 

 

Zde je nutno ale zmínit podstatné negativum tohoto řešení a tím jsou poměrně vysoké 

investiční náklady na nezbytné stavebně technické úpravy. Proto je možno toto řešení již 

v této fázi vyloučit, ale bylo nezbytné v rámci korektní analýzy problematiky jej zmínit. 

 

Pakliže se vyloučí stavební úpravy, je nezbytné pro aplikaci plynného kyslíku do 

běžné pneumatické jemně bublinové aerace docílení vyšší efektivity za použití 

intenzivnější (efektivnější) přestupní síly. Pro nádrže hluboké 4 -5 metru je otázkou, jakým 

způsobem docílit jakousi „vyváženou ekonomickou přiměřenost“ a zdali je toto vůbec 

technicky možné. Podle všech dostupných údajů a na základě odborných konzultací je 

možno se domnívat, že nikoliv. 

 

Podle informací odborné skupiny AČE (Asociace čistírenských expertů, dnes CzWA) 

lze v praxi odhadovat využití kyslíku na hloubku nádrže kolem 6-8 % /m a pro využití 

vzduchu cca 4-6 %, celkové využití pro 5 metrovou hloubku nádrží pak na základě 

dostupných zkušeností řádově v rozmezí 25 – 30 %. 
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Zde je nutno také zmínit možné využití dalšího řešení, což je kyslíková aerace s 

využitím tzv. ejektorů. V tomto systému se přes ejektor čerpá aktivační směs a zároveň 

dochází k sycení kyslíkem. Horizontální a poměrně intenzivní proudění prodlužuje dobu 

kontaktu směsi vody a plynu a v současné době uváděná využitelnost se pohybuje v 

rozmezí 68 až 78 % (CzWA, VŠCHT, atd.). Nevýhodou tohoto řešení je podmínka udržení 

aktivační směsi ve vznosu, což jinými slovy znamená umístění velkého počtu ejektorů, 

nebo využití doplňkového míchání v aktivačních koridorech tzv. horizontálními míchadly. 

Nedílnou součástí tohoto řešení je pak nutnost vyřešení relativně vysokého instalovaného 

příkonu ejektorových čerpadel aktivační směsi (odhad okolo 650-670 kW). 

 

Pro oba výše uvedené případy je nutno nicméně zajistit čistý kyslík v dostatečném 

množství a formě (kapalný nebo plynný). Ideálním případem je zajištění plynného kyslíku 

v rámci daného průmyslového areálu nebo jeho okolí, případně využít speciální zařízení 

umožňující výrobu čistého kyslíku na místě, tzv. on-site zařízení (PSA, VPSA, VSA - 

Vacuum Pressure Swing Adsorption).  

 

 
Obr. 24 Schéma VPSA procesu (Zdroj: Industrialgasplants.com) 

 



Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    72 
 

 
Obr. 25 Příklad VPSA stanice s kapacitou 1300 N m3/h z celulozně-papírenského areálu ve Švédsku 

  (Zdroj: POYRY) 

 

 

Pokud není možno využít řešení on-site zařízení, nabízí se jako alternativa využití 

zásobníku kapalného kyslíku, zde by bylo nutné jej dopravovat kamiony denně a otázkou 

zůstává logisticko-dopravní zabezpečení. Tato problematika by musela být detailněji 

řešena separátně v rámci celkové koncepce průmyslového areálu, ale je nutno ji zde zmínit.  

Vzhledem k chemické povaze kyslíku jak v plynném, tak v kapalném stavu, je nutno 

při jeho využití a manipulaci dodržovat relativně přísná bezpečnostní nařízení, která budou 

mít další vliv na „vynucené“ investice. 

 

Technicko-ekonomické porovnání 

Pro modelovou kalkulaci odhadovaných investičních a provozních nákladů na výše 

uvedená řešení, tzn. na pneumatickou respektive ejektorovou aeraci čistým kyslíkem, jsou 

použity dostupné podklady a kvalifikované odhady, protože identifikace skutečných 
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hodnot je velmi obtížná a některé hodnoty podléhají smluvnímu nebo konkurenčnímu 

utajení. 

 

a) Řešení ejektorové aerace 

− využití kyslíku v ejektoru 75 % (z rozmezí 68-78% viz výše)  

− cena kyslíku 2,70 Kč/kg pro on-site výrobu;  

− 3,20 Kč/kg pro kapalný kyslík (tzv. LOX);  

− cena elektrické energie 3,20 Kč/kWh;  

− cena 1 kompletu ejektoru lze v průměru uvažovat 575 000 Kč; pro průměrnou spotřebu 

22 ks ejektorů; pro špičkovou spotřebu 31 ks ejektorů;  

− v provozních nákladech jsou zahrnuty i další drobnější náklady (pronájmy jednotek, 

dopravy, ad.) koeficientem 9% stanoveným odborným odhadem a konzultacemi 

s výrobci. 

 

Ejektorová 

aktivace 

potřeba 

kyslíku 

vnos 

kyslíku 

instalovaný 

příkon 

provozní 

náklady on-

site 

provozní 

náklady 

LOX 

investiční 

náklady 

kg/d kg/d kW Kč/rok Kč/rok Kč 

průměrná 

potřeba 
40 000 53 333 665 52 559 672 62 292 944 10 350 000 

špičková potřeba 55 000 73 333 920 72 269 673 85 652 944 17 825 000 

Tabulka 9 Výpočtové hodnoty 
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b) Řešení pneumatické aerace 

− využití kyslíku 30 %;  

− cena kyslíku 2,70 Kč/kg pro on-site výrobu;  

− 3,20 Kč/kg pro kapalný (LOX);  

− cena elektrické energie 3,20 Kč/kWh;  

− v provozních nákladech jsou zahrnuty i další drobnější náklady (pronájmy jednotek, 

dopravy, atd.) koeficientem 9% stanoveným odborným odhadem a konzultacemi 

s výrobci. 

 

Pneumatická 

aktivace 

potřeba 

kyslíku 
vnos kyslíku 

provozní 

náklady on-

site 

provozní 

náklady LOX 

kg/d kg/d Kč/rok Kč/rok 

průměrná potřeba 40 000 133 333 143 225 641 169 748 909 

špičková potřeba 55 000 183 333 196 935 392 233 404 909 

      Tabulka 10 Výpočtové hodnoty 

 

 

5.3.2.3. Dílčí závěry a doporučení 

Výše uvedené kalkulace by v případě prací na konkrétním opatření obsahovaly ještě 

další a podrobnější investiční položky, které musí být obsaženy v příslušné detailní 

projektové dokumentaci, či technicko-finanční analýze. Pro potřeby této disertační práce je 

možno tyto položky zanedbat a posuzovat pouze výše uvedená čísla. Z nich je poměrně 

patrné, že vzhledem k relativně vysokým provozním nákladům a nízké efektivitě kyslíkové 

aerace, je současná vzduchová aerace ekonomicky výhodnější. Na druhou stranu ale lze 

dále konstatovat, že využití uzavřené aktivace (uzavřená pneumaticky) při dodatečné 

instalaci povrchových aerátorů bude celkem obtížná z hlediska vlastního provedení a 

instalace do nádrží. To jinými slovy v podstatě tuto variantu technicky vylučuje 

z dostupných řešení, stejně jako stavební realizace nových aktivačních nádrží (ekonomicky 

zcela nerealizovatelné a neúnosné a možno tudíž vyloučit).   
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Na základě výše uvedeného technicko-ekonomického zhodnocení a vzhledem faktu, 

že současná kapacita vzduchové aktivace je celkem postačující, a protože provozní náklady 

systematické implementace kyslíkové aktivace relativně vysoké a dále pak bez přínosu 

významného zlepšení odtokových koncentrací, její využití v tomto případě není výhodné 

doporučit a použít. Jako lepší varianta se naopak jeví výměna dmychadel nebo 

stávajících turbodmychadel za novější typy, které umožní řízení výkonu na základě 

skutečných potřeb.  
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5.3.3. NÁVRH ŘEŠENÍ č.2 - Anaerobní předčištění odpadních vod 

5.3.3.1. Popis 

V současné době je anaerobní předčištění odpadních vod velmi používanou metodou 

nejen v zahraničí, ale i v ČR a je účelné při situaci, kdy jsou k dispozici odbouratelná 

znečištění vyšších koncentrací a dále při situaci, kdy jsou k dispozici odpadní vody lehce 

rozložitelné a zároveň mající vyšší teploty (45). Na základě těchto okrajových podmínek 

lze následně zmenšit objemy tzv. anaerobního reaktoru a výtokové odpadní vody z toho 

reaktoru jsou aerobně dočišťovány s těmi vodami, které neprošly anaerobním reaktorem. 

 

 

Obr. 26 Příklad aplikace anaerobního předčištění v papírensko - celulózním komplexu Smurfit Kappa 

Štúrovo, Slovensko – IC reaktor  

 

Jak je zmíněno již výše, odpadní vody z papírensko-celulozního průmyslu mají vyšší 

teploty a jejich anaerobní předčištění je možno aplikovat na řadě anaerobních reaktorech 

(podle vstupních parametrů, zatížení, výrobců, atd.).   

Při anaerobním předčištění je produkován bioplyn, který je možno dále ekonomicko-

energeticky (kogenerace, výroba elektrické energie) využívat a zároveň dochází ke snížení 
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množství znečištění, které jde na vlastní aerobní stupeň čištění. Snížené množství 

znečištění, které jde do aktivace po anaerobním čištění, vyžaduje obvykle méně vzduchu 

k aeraci aktivace a navíc se produkuje méně přebytečného aktivovaného kalu.  

 

Odpadní vody obvykle nemají vysoké koncentrace znečištění, proto je návrh 

anaerobních reaktorů limitován hydraulickým zatížením, přičemž v látkovém zatížení má 

reaktor značné rezervy a umožnil by čištění podstatně většího množství znečištění (15). 

Proto je výhodné rozdělením odpadních vod na koncentrované a ostatní snížit disproporci 

mezi hydraulickým a látkovým zatížení anaerobního reaktoru i přes fakt, že nebude 

anaerobně předčišťován veškerý průtok odpadních vod. Účelové dělení odpadních vod a 

následné čištění zejména koncentrovaných odpadních vod se kladně promítne do 

investičních nákladů anaerobního předčištění odpadních vod. 

 

Aplikace a využití systému anaerobního předčištění by znamenalo řadu pozitivních 

jevů a v konečné fázi by se vše promítlo do úspory provozních nákladů. Hlavní 4 přínosy 

lze shrnout následovně (plus další přínosy, méně významné – např. problematické bytnění 

kalů, atd.): 

a) Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSK, NL, P a stabilizování hodnot 

BSK5, stabilizace vlastního procesu čištění. 

b) Úsporu provozních nákladů souvisejících s úsporou nákladů na elektrickou energii 

především v provozu aeračního systému. 

c) Úsporu při snížení poplatků za vypouštění vyčištěných odpadních vod do 

recipientu. 

d) Produkci bioplynu s možností využití jeho energetického potenciálu. 

 

U většiny rekonstrukcí ČOV je nutno primárně řešit problematiku vlastního přerušení 

provozu na nezbytně nutnou dobu rekonstrukce. V tomto konkrétním případě není 

zapotřebí provoz přerušit, protože lze veškerá opatření aplikovat za provozu ČOV. 

Podstata vlastní aplikace spočívá ve využití anaerobního reaktoru (IC – internal 

circulation), který pracuje s vysokým zatížením a využívá anaerobní biomasu. Tyto 

reaktory obvykle pracují s vysokým hydraulickým zatížením a nemají problém s látkovými 

nárazy. Zásadní a základní přínosy při jejich aplikaci lze shrnout následovně: 
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• anaerobní předčištění pomůže odstranit až 90 % organického znečištění BSK5 

s minimální potřebou elektrické energie;  

• podstatné snížení objemu i aerace aerobní části; 

• aplikovatelnost tzv. chemického dosrážení zbytkové CHSK, které je možno využít i 

nezávisle na předchozím anaerobním stupni. Dávky chemikálií jsou pak značně 

vysoké. 

 

Aby bylo možno přesně navrhnout anaerobní část, bylo by účelné maximálně 

upřesnit a kvantifikovat vstupní data na základě skutečných provozních měření.   

 

Jako příklad z praxe lze uvést, že řada ČOV i provozovatelů využívá dnes světově 

nejpoužívanější technologii anaerobního čištění odpadní vody BIOPAQ, holandské firmy 

PAQUES BV (viz obr. 26). Proces je založen právě na výše uvedeném anaerobním 

předčištění s aplikací anaerobního reaktoru s tzv. expandovanou biomasou (UASB nebo IC 

reaktor). Využití bioplynu, který je druhotným produktem čištění, pro elektrickou nebo 

tepelnou energii významně snižuje provozní náklady jak konkrétních ČOV tak 

i průmyslových závodů (přes 150 realizací tohoto anaerobního předčištění po celém světě). 
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Obr. 27 Schéma IC reaktoru BIOPAQ Internal Circulation (Zdroj: BIOPAQ) 

 
Tento reaktor je vybaven vnitřní recirkulací vody, která využívá tzv. mamutkového 

efektu vznikajícího bioplynu k recirkulaci vody má vynikající výsledky při kolísání 

kvality, množství i teploty přitékajících odpadních vod. Reaktor má dvě vestavby nad 

sebou. Čím vyšší je koncentrace přicházejícího znečištění, tím rychleji se produkuje 

bioplyn pod první vestavbou, strhává biomasu a vodu do odlučovací hlavy na vrcholu 

nádrže, odkud se směs vrací ihned zpět pod vstupní objekt první vestavby. Biomasa velmi 

rychle obnovuje svůj povrch, a tímto postupem je získána samoregulace reaktoru a jeho 

zatížení. Horní vestavba odlučuje pouze prošlé zbytky granulí přes první vestavbu. Spodní 

prostor působí jako ideálně míchaný reaktor, horní prostor má laminární tok. Reaktor, lze 

podle údajů výrobce, zatěžovat až 35 kg CHSK m3/den. 

 

Ještě je vhodné učinit krátkou poznámku k výše uvedenému obrázku 26: Aplikace IC 

reaktoru na ČOV papírny Smurfit Kappa Štúrovo na Slovensku byla ve své době (2004) 

největší aplikací IC reaktoru na světě s rozměry reaktoru 11x26m (420 000 EO, 10 000 

m3/den, IC reaktor 2500 m3, CHSK 50 000 kg/d; zdroj: hydrotech.com). Více informací o 

provozu a výsledcích reaktoru lze najít na webových stránkách Asociace čistírenských 

expertů SR, www.acesr.sk.  

 

http://www.acesr.sk/�
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5.3.3.2. Aplikace vlastního řešení 

Teplé odpadní vody jsou sice poměrně vhodné pro aplikaci anaerobie, ale 

problematickou se může jevit nízká koncentrace znečištění. Proto je vhodný takový 

anaerobní reaktor, který zvládne vysoké hydraulické zatížení - IC reaktor. Objemové 

zatížení reaktoru přitom nehraje žádnou roli, protože objemy ve všech případech jsou více 

než dostatečné. Největší problém návrhu reaktoru je obvykle harmonizace objemového a 

hydraulického zatížení.  

 

Návrh vlastního řešení nutných úprav stávající ČOV je založen na následujících 

předpokladech technologických úprav:   

1) Mechanické předčištění a primární sedimentace včetně zpracování primárního kalu 

zůstanou beze změn. 

2) Produkovaný bioplyn se zachytává a odvádí pro další využití.  

3) Předčištěná odpadní voda půjde z anaerobie na aerobní dočištění, kde bude snížený 

objem současné aktivace.  

4) Nutná bude i rekonstrukce aerace za nový, a tím pádem méně energeticky náročný 

systém (dmychadla) s ohledem na menší potřebu kyslíku v aktivaci. 

5) Na přítoku do dosazovací nádrže bude dávkován koagulant a polyflokulant, na 

vysrážení zbytku nerozložitelné CHSK po anaerobním a aerobním čištění. Vratný 

kal z DN bude přečerpáván stávajícími trubními rozvody do regenerační nádrže. 

Odtud pak kalová směs přepadá do aktivace. Přebytečný kal z aerobního stupně 

bude čerpán na odvodnění kalu. 

 

Pro modelový návrh anaerobního reaktoru byly použity dostupné hodnoty o množství 

a znečištění odpadních vod a některé hodnoty byly vzhledem k rozsahu odhadnuty. 

S ohledem na výši investičních nákladů a sladění látkového a hydraulického zatížení 

reaktoru se jeví jako výhodné anaerobně předčišťovat pouze koncentrované odpadní vody.  
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Vstupní modelové hodnoty pro výpočet anaerobního předčištění: 

 

Produkce odpadních vod 

 Qr = 25 000 000 m3/r 

 Qd =  68 493 m3/d, 

 Qd max =  5 700 m3/hod (odhad na základě nerovnoměrnosti  

   průtoků v průběhu dne) 

 

 

Znečištění 

 BSK5 = 20 000 kg/d, max. 25 000 kg/d 

 CHSKCr = 56 000 kg/d, max. 75 000 kg/d 

 teplota = 35 - 40 oC  (před vyrovnávací nádrží) 

 pH = 6-9 (odhad) 

 

Základní sestava mechanicko-biologické ČOV po provedené rekonstrukci bude 

následující: 

Objekt objem 

Čerpací nádrže   stávající  

Usazovací nádrže - stávající stávající  

Vyrovnávací a acidifikační nádrž  12 000 m3 

Mix tank 600 m3 

IC reaktor 7 200 m3 

Zásobní nádrž anaerobního kalu 5 000 m3 

Aktivační nádrž 5 000 m3 

Regenerační nádrž 5 000 m3 

Dosazovací nádrže  stávající  

Kompost filtr 40 m3 
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Zatěžovací parametry BČOV po rekonstrukci jsou uvažovány na Qd  s vyrovnáním 

průtoku. Existující mechanické, primární předčištění a kalové hospodářství není v rámci 

této práce nutno nepřepočítávat, ale lze předpokládat, že bude předmětem vlastní 

projektové dokumentace v případě realizace opatření/řešení. 

 

• Vyrovnávací a acidifikační nádrž 

Objem užitný (max.) 12 000 m3 

Doba zdržení při Qd= 5 700 m3/h 2,105 hod 

  

• IC reaktor 

Účinnost CHSKCr 60 % 

 BSK5 70- 90 % 

Doba zdržení 2 hod 

Produkce bioplynu  průměr 13 200 m3/d 

Produkce bioplynu  max. 16 000 m3/d 

Obsah CH4 75 – 80 % 

Energetický obsah celkový 7,00  kWh/m3 

Využitelný pro výrobu elektrické energie 2,30 kWh/m3 

 za den 30 360 kWh/den 

 za rok 11 000 000 kWh/rok 

 

• Aktivační nádrž, regenerační nádrž 

Aktivace 

Objem  5 000 m3 

Koncentrace kalu (sušina)  3 kg/m3 

Obsah kalu  15 000 kg 

 

Regenerace 

Objem  5000 m3 

Koncentrace kalu (sušina)  6 kg/m3 
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Obsah kalu  30 000 kg 

Recirkulační poměr - vratný kal  1,0 

Stáří kalu  50 dní 

 

• Dosazovací nádrž po aerobii stávající 

NÁVRH A KVALITA VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY: 

Po aplikaci navrhované technologie anaerobního předčištění, která je nutnou 

podmínkou k dodržení požadovaných parametrů v ukazateli CHSK bude dosaženo 

následujících hodnot znečištění na odtoku z dosazovací nádrže :  

 

 

CHSKCr   40 mg/l 

BSK5  5 mg/l 

NL  13 mg/l 

PO4  0,5 mg/l 

TIN  5 mg/l (total inorganic nitrogen) 

 

ODHADOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY: 

Pro vlastní realizaci a aplikaci anerobního předčištění budou nutné stavební úpravy 

na akumulační a vyrovnávací nádrži, zakrytí odnímatelnými plastovými samonosnými 

kryty nádrží, kalová, acidifikační a mixtank  nádrž, základy pod IC reaktorem, úpravy 

dmychány, demontáže aktivací, apod. Detailní stavební úpravy tohoto řešení bude muset 

řešit vlastní projektová dokumentace a není účelné v rámci této práce je zde podrobněji 

rozvádět. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: 

Provozní náklady rekonstruované ČOV jsou uváděny rozdílově oproti současnému 

stavu na srovnatelných zásadních položkách, kde dochází ke spotřebě navíc či k úspoře. 

Společné stejné náklady na současnou a rekonstruovanou ČOV nejsou proto pro 

přehlednost a porovnání uváděny. 
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Při předpokladu, že 70% znečištěni je odstraněno v IC reaktoru, bude úspora 

elektrické energie 70% ze současného stavu (16,8 mil. kWh).  

Vysvětlivka:   - znamená úsporu 

 + znamená náklad 

 

Úspora elektrické energie 11 760 000 kWh/rok x 3,20  Kč/kWh = - 37, 632mil.Kč/rok 

Chemikálie polyflokulant 6 000 kg x 140 Kč/kg =  + 0,840 mil.Kč/rok 

navíc NaOH  430 000 kg x 5 Kč/kg = + 2,150 mil.Kč/rok 

 koagulant 1 300 000 kg x 3 Kč/kg = + 3,900 mil.Kč/rok 

Odvoz a uložení odpadů úspora 14 000 m3/rok x 100 Kč = - 1,400 mil.Kč/rok 

Prodej anaerobního kalu úspora  3 000 m3 x 3 500 Kč = - 10,05 mil.Kč/rok 

Zisk z bioplynu úspora 5 000 000 m3/rok x 10 Kč/ m3 = - 50,0 mil.Kč/rok 

Vyloučení nákladů za vypouštěné CHSK – úspora cca = - 16 mil.Kč/rok  

CELKEM ZA REKONSTRUOVANOU ČOV - úspora = - 108,192 mil.Kč/rok  

Specifické náklady - úspora na 1 m3 vyčištěné odpadní vody   - 4,3 Kč/m3 

Pozn.:  ve skutečnosti je nutné ještě do provozních nákladů zahrnout odpisy z ČOV. V této 

disertační práci toto není provedeno, protože by se jednalo o kombinaci nového 

zařízení se stávajícím, které je již zčásti nebo plně odepsáno. V tomto případě by 

bylo nutno znát detailně skutečné výše odpisů. Lze ale odhadovat, že odpisy budou 

řádech desítek milionů Kč (+) a celková úspora na 1m3 vody bude tedy nižší. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 

Investiční náklady je nutno stanovit odborným odhadem a konzultací s projektanty a 

provozovateli. Jde sečtení ceny technologie a stavebních prací celé rekonstrukce a tyto 

náklady se budou pohybovat okolo 350 mil. Kč včetně veškeré a nezbytné projektové a 

investiční přípravy.  
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5.3.3.3. Dílčí závěry a doporučení 

Anaerobní předčištění představuje podle současných trendů takové řešení, které umožní 

snížení množství CHSK na výstupu. Hodnota snížení CHSK se v ideálním případě může 

pohybovat i přes 50%. S tímto snížením pak přímo souvisí i snížení zatížení v aktivaci a 

tím pádem lze dosáhnout i snížení provozních nákladů u dmychadel. Tuto úsporu 

elektrické energie lze odborným odhadem odhadovat na rozmezí 15-45%. Lze také 

konstatovat, že klesne i vlastní produkce biologického kalu v řádu desítek procent.  

 

Zásadní pozitivum tohoto systému z ekonomického hlediska je produkovaný bioplyn. Jak 

ukazují zkušenosti z komunálních i průmyslových čistíren odpadních vod, lze bioplyn 

využít v rámci areálu nebo pro výrobu elektrické energie (a následně případně i využít 

některého z dotačních titulů).  

Aby bylo možno přesněji určit úsporné a snižující efekty a parametry, bylo by nutné získat 

detailní vstupní informace a na jejich základě navrhovat konkrétní opatření.  

 

Přehled 

Celkem úspory za rekonstruovanou ČOV     108,192mil. Kč/rok 

Úspora na 1 m3 vyčištěné vody     4,3 Kč/ m3 

Předpokládané investiční náklady     350 mil. Kč 

 

Na základě těchto parametrů lze individuálně řešit další ekonomické parametry jako 

je návratnost investice, výnosová míra, atd. V tomto případě lze konstatovat, že 

návratnost investice se může pohybovat okolo 5-7 let. Ovšem v návratnosti investice 

musí být uvažovány i ty investice, které souvisí se stávajícím stavem (stárnutí ČOV), které 

musí být vynaloženy v každém případě.  

Ideálním stavem optimalizace návrhu anaerobního předčištění by bylo tedy 

řešení, kdy by se podařilo aplikovat anaerobní čištění na vybranou část z celkových 

odpadních vod. Tato (vhodná - koncentrovaná) část odpadních vod by musela být 

identifikována na základě měření a analýzy průtoků a patrně by se mohlo jednat o úsporu 

v investičních nákladech v rozmezí do 50%.  
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5.3.4 NÁVRH ŘEŠENÍ č. 3 – Aplikace nosičů nárůstové biomasy do aktivačního 

procesu 

5.3.4.1. Popis 

Odpadní vody z papírenského průmyslu, to znamená odpadní vody z výroby papíru a 

celulózy, obvykle obsahují pomalu rozložitelné organické látky (5, 15, 45). K jejich 

odstranění je potřeba tzv. aktivovaný kal s vyšším stářím. Vyššího stáří kalu lze docílit i 

pomocí tzv. mobilních nosičů nárůstové biomasy/kultury, které se vloží do vlastní 

aktivační nádrže. Tyto nosiče mají na svém povrchu tzv. biofilm s vyšším stářím, který má 

poměrně příznivý vliv na odstraňování biologicky špatně rozložitelných látek. Koncentrace 

aktivovaného kalu je v tomto případě nižší, což má zase ale kladný vliv na dimenzování a 

funkci dosazovacích nádrží. Mobilní nosiče jsou v aktivaci obvykle zadržovány pomocí 

speciálního typu sít a navíc použití těchto nosičů biomasy obvykle vyžaduje vhodný typ 

aerace. 
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Kaldnes K3   BioFilmChip    Natrix 

Obr. 28 Příklady mobilních nosičů nárůstové biomasy (Zdroj: vlastní a výrobci) 

 

Poměrně delší dobu se v praxi v oblasti biologického čištění odpadních začínají 

využívat kombinované procesy tzv. suspenzní a nárostové kultury mikroorganizmů a to 

nejen na ČOV v zahraničí, ale i u nás. Podstata funkce (viz IWA, Recent Papers in 

BioFilm Processess, 2009) a účinku spočívá v tom, že nárostová biomasa dosahuje 

obzvláště vysokého stáří (45). Dále je v samotné vrstvě biologického nárostového 

materiálu vytvořeno prostředí v rozmezí od oxického na povrchu, přes anoxické, až po 

někdy přímo anaerobní v hloubce vrstvy. Tím je daná značná rozmanitost biochemických 

pochodů a reakčních kombinací, které jsou schopny v biomase proběhnout. Kromě toho 

představuje doplnění dalšího druhu biomasy nárůst absolutní zásoby biomasy v systému, 

čímž se dosáhne také jejího nižšího zatížení s důsledkem vytvoření lepších podmínek pro 

proces čištění. Proto hlavní dosavadní aplikace hybridních systémů (kombinace suspenzí a 

nárostové biomasy) jsou realizovány pro čištění odpadních vod s obsahem obtížně 

rozložitelných látek (resistentních), případně s obsahem různých inhibitorů /což jsou látky 

zpomalující nebo zcela zastavující reakci), například nitrifikace. 

Využití této tzv. hybridní aktivace do vlastní technologie je možno aplikovat řadou 

způsobů. Nosiče biomasy mohou být pevně osazené a tvarově stálé, nebo pevně osazené a 

tvarově „proměnné“ – to znamená z textilie. Další možností jsou pohyblivé plovoucí 

nosiče různých pevných tvarů. 

Jak uvádí mezinárodní literatura (Water Science and Technology – 2010, AČE 2009), 

mezi zásadní uváděné výhody metod použití reaktorů s plovoucím biofilmovým ložem 

(tzv. metoda MBBR - moving bed biofilm reactor – pozn.: tato technologie byla vyvinuta 

společností AnoxKaldnes ve spolupráci s univerzitami v Tronheimu a v Lund během 

osmdesátých let. První Kaldnes proces byl uveden do provozu na počátku devadesátých 
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let. V současnosti reprezentuje tuto technologii na 500 úspěšných instalací po celém světě.) 

a metody aktivovaného biofilmového kalu (tzv. BAS - biofilm activated sludge) patří vyšší 

výkonnost v daném objemu (obvykle se udává 15 - 45%), což souvisí s vysokým zatížením 

(BSK5 až 20 kg/m3.d). Uváděna je koncentrace biomasy v rozmezí 6 – 13 kg/m3, výhodou 

je i nízký nárok na recyklát vratného kalu, který se pohybuje do cca 15 % průtoku, což má 

pozitivní vliv na prodloužení doby kontaktu biomasy s odpadní vodou. Účinnost systému 

je závislá na parametrech nosičů - jejich měrném povrchu (m2/m3) a na podílu chráněného 

povrchu (uvnitř vlastního tělesa). Dalším významným parametrem, který má přímý vliv na 

účinnost systému je podíl naplnění aktivace daným nosičem. Pokud bychom chtěli znát 

přesný matematický výpočet výkonu/efektivity – neboli intenzifikační parametry aktivace, 

lze toho docílit většinou tzv. provozním měřením.  

Pro systémy s pevně osazeným nosičem jsou hlavní zatěžovací parametry obdobné, 

mírně se liší podle konkrétního provedení.   

Částečným „omezením“ systému je poměrně zásadní podmínka použití pneumatické 

aerace (kompresory, turbodmychadla, ventilátory), protože jakékoliv mechanické 

(vertikální, horizontální), nebo hydropneumatické aerační systémy (čerpání přes speciální 

trysku) by ničily nosiče. Současně se v případě různých modifikací zvažuje pro 

pneumatickou aeraci možnost využití střední bubliny (volně plovoucí elementy, osazené 

pevné lože) nebo také jemnobublinné aerace (pevně osazené textilní prvky). Vzhledem 

k teplotám a stupni solnosti odpadních vod jeví se jako relativně účelná jemnobublinná 

aerace s plastovými nebo keramickými prvky (zejména s ohledem na poměrně rychlé 

stárnutí, inkrustace a další negativní vlivy). Podle praktických zkušeností z obdobných 

provozů (CzWA, VŠCHT, provozovatelé ČOV) je průměrná životnost membrán aeračních 

elementů přibližně okolo 2,5 let a s postupujícím materiálovým vývojem lze předpokládat 

až 3,5 let.  

Pro vlastní provoz lze uvažovat středo-bublinnou aeraci, tzn. plastové nebo nerez 

trubky s otvory 3 - 6 mm, nebo její intenzifikovanou variantu s využitím textilních 

návleků, které zvýší využitelnost kyslíku a při relativně nízké ceně mohou být i častěji 

vyměňovány a tím pádem docílit jisté ekonomičnosti. Dále je nutno kalkulovat s 

trvanlivostí elementů, kterou určí pouze provozní měření. Cena provozních měření se 

pohybuje podle dostupných informací od provozovatelů ČOV a projektantů (SčVaK, 

Veolia, PVS a.s. a další) v oblastech 300 000 – 500 000 Kč/měsíc provozu. 
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Jenom pro zajímavost lze uvést, že první modifikovaná aplikace technologie MBBR 

v ČR při čištění průmyslových odpadních vod byla provedena v roce 2008-2009 na 

chemicko-biologické čistírně odpadních vod Draslovka Kolín (170 m3/d) a zkušenosti 

s provozními aplikacemi lze dohledat ve sborníku CzWA 2009. 

 

 
Obr. 30 Celkový pohled na CHBČOV Draslovka Kolín po aplikaci technologie MBBR 

 

 

5.3.4.2. Aplikace vlastního řešení 

Aplikace tohoto řešení je výhodná, pokud chceme snížit objem u nových aktivačních 

nádrží a tím pádem snížit objem investičních nákladů, nebo při zvýšení množství 

odpadních vod u stávajících ČOV (například vyšší výrobou, ale při zachování stávajících 

objemů). Dále pak je toto řešení výhodné, pokud stávající ČOV překračuje povolené 

limity, nebo chceme snížit poplatky za vypouštění odpadních vod. 

Na základě podrobnější analýzy funkce současné ČOV lze konstatovat, že pro 

aplikaci ve stávajících aktivačních nádržích je možno využít buď: 
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a) plovoucí nosiče biomasy, nebo jako druhé řešení využít  

 

b) fixně osazené textilní nosiče 

 

Pokud se podrobněji zaměříme na využití plovoucích nosičů biomasy, je nutno 

předpokládat zajištění takových technických opatření (instalace sít, atd.), aby nedocházelo 

k vyplavování vlastních nosičů. Textilní nosiče (klece) nebudou technická opatření 

vyžadovat. 

 

Princip těchto řešení spočívá v tom, že dojde k následnému zvýšení zásoby 

biologického kalu v daném systému, snížení jeho zatížení a lze předpokládat, že se zlepší 

odbourání rezistentní CHSK (pomalu rozložitelných látek). Snížení zatížení kalu ve 

spojení se zvýšením jeho stáří povede také k mírnému snížení produkce přebytečného kalu. 

S ohledem na hlavní mechanizmus odstraňování AOX v procesu biologického čištění 

kterým je biosorpce (proces využívající adsorpční schopnost oživeného kalu) na 

aktivovaný kal, případný efekt na koncentraci AOX bude minimální, nebo žádný, 

v krajním případě až záporný.  

Konkrétní konfigurace systému je měnitelná velikostí nosičů, jejich konstrukcí (podíl 

chráněné plochy) a také množstvím elementů v objemu aktivace. Stejně pro nosné klece s 

textilními nosiči je možné měnit množství nosičů v kleci a množství klecí v aktivaci. 

Kvalitativní parametry vyčištěné vody pak budou záviset na rozsahu doplněných nosičů. 

 

Technicko-ekonomické údaje 

V současné době lze nalézt řadu výrobců nosičů do aktivace s podobnými 

parametry. Aby bylo možno provést technicko-ekonomické zhodnocení, byly použity 

průměrné hodnoty od 3 různých výrobců.  

 

Objem nosičů do aktivace se obvykle uvažuje 30-50% objemu vlastní aktivační nádrže 

(nádrží). V tomto případě se jedná celkem o 10 aktivačních nádrží o objemu jedné nádrže 

cca 4950 m3. Nosiče lze aplikovat do všech nebo do jednotlivých nádrží podle nutnosti a 

potřeby, která musí být upřesněna detailním výpočtem.  
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Cena nosičů do aktivace:    ø 8400 Kč/ m3 

Objem nosičů do aktivace:   35% nádrže 

Cena nosičů pro 5 nádrží:   5 x 4950 x 0,35 x 8400 = 72,765 mil Kč  

Cena stavebních úprav:    35 000 000 Kč 

Cena měření a regulace a elektro-části:  3 500 000 Kč. 

 

Měření a regulace obsahují měření pH, kyslíku, teploty a průtoku. Účinnost BSK5 

je obvykle nad 70%, účinnost CHSK je na 55%, odtok ČOV BSK5 pod 20 mg/l a odtok 

ČOV CHSK pod 350 mg/l. 

 

 

5.3.4.3. Dílčí závěry a doporučení 

 Aplikace nosičů nárostové biomasy do aktivace je v tomto případě výhodná, pokud 

dojde ke zvýšené produkci odpadních vod například zvýšenou výrobou, při překračování 

povolených limitů a platbám za vypouštění odpadních vod. Provozní přínos technologie lze 

očekávat jako snížení CHSK, zvýšení provozní odolnosti systému na náhlé výkyvy zatížení 

a zlepšení separačních vlastností kalu. Pro odpovídající definování výstupních parametrů 

by bylo vhodné provést vlastní provozní měření, důkladně jej analyzovat a vyhodnotit 

z hlediska technického, ekonomického a také koncepčního. Na základě přesného stanovení 

dodavatelského systému (typ, systém, návrhové parametry) pak bude možno zajistit i 

garanční a záruční limity na funkci.   

 

V rámci závěrů je možno zmínit, že existují ještě další aktuální a využitelné 

technologie a to náhrada dosazovacích nádrží membránovými technologiemi a tzv. 

technologii deep shaft. Níže je proveden stručný popis této technologie, protože v případě 

Štětí je teoretická možnost její aplikace na rozdíl od membránové technologie, která není 

aktuální. 

V případě výstavby nového stavebního objektu lze s výhodou využít až extrémně 

hlubokých aktivačních nádrží (tzv. deep shaft - až 60 m, viz níže), které mohou zajistit 

vysoké využití kyslíku z dodaného vzduchu také v případě použití klasické středobublinné 

aerace. Otázkou pak zůstává ekonomická stránka takovéto akce. Nicméně je nutno uvést, 



Milan Moravec: Použití vybraných nejlepších dostupných technik při ochraně životního prostředí 

2011    92 
 

že se jedná o relativně progresivní metodu čištění odpadních vod (v zahraniční literatuře je 

uváděna pod termínem Deep Shaft Process). Oproti běžným čistírnám se liší hlubokou 

šachtou, která je srdcem biologického čištění. Její hloubka se pohybuje až okolo 60 m. 

Tato šachta je rozdělena svislou přepážkou na dvě nestejné části a slouží jako aktivační 

nádrž. Schéma této čistírny je uvedeno na obrázku níže. Menší částí klesá ke dnu odpadní 

voda a čistírenský kal a je do ní vháněn vzduch pneumatickou aerací. Větší částí pak 

důsledkem většího objemu vzduchu, stoupá voda vzhůru. Díky vysokému hydrostatickému 

tlaku se až trojnásobně zvyšuje rozpustnost kyslíku ve vodě, potřebného pro život biomasy 

kalu. Navíc zde odpadají problémy se zápachem, klesá zde energetická náročnost a celá 

čistírna nezabírá tolik místa oproti běžným čistírnám. Ovšem jsou zde vyšší nároky na 

geologické a stavebně-ekonomické podmínky. 

 
Obr. 29 Schéma šachtové ČOV (Zdroj: Porovnání aeračních elementů, VUT Brno) 
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5.3.5. NÁVRH ŘEŠENÍ č. 4 - Snížení adsorbovatelných organických  halogenidů 

(AOX) na odtoku z ČOV  

5.3.5.1. Popis 

Aby se mohlo docílit snížení koncentrace AOX (tzn. adsorbovatelných organických 

halogenidů) v odpadní vodě je obvykle nutné zejména docílit změny bělení buničiny 

chlorem za jiné typy bělení. V zemích EU bylo od bělení chlorem postupně upouštěno (14) 

a zaváděly se a stále zavádějí ekologicky mnohem přijatelnější bělící technologie. Tím se 

podařilo množství AOX a vysoce chlorovaných sloučenin v řekách a recipientech výrazně 

snížit. Jen pro doplnění lze zmínit, že látky náležející do AOX jsou vysoce toxické pro 

ryby a ostatní vodní organismy.   

Sloučeniny typu AOX, které se dostávají následně do odpadních vod, lze částečně 

biologicky rozložit a zčásti bohužel nikoliv. Sloučeniny AOX, které jsou biologicky těžko 

nebo vůbec nerozložitelné, lze odstraňovat jinými způsoby, například sorpcí = zachycování 

složky kapalné či plynné směsi (sorbátu) na povrchu tuhé fáze (sorbentu) vlivem buď 

chemických vazebných sil (chemisorpce), nebo sil nevazebné interakce (adsorpce).  

Podobně jako i v jiných případech je mnohem efektivnější, účelnější a ekonomicky 

výhodnější vzniku AOX preventivně předcházet, než je složitě a nákladně odstraňovat po 

jejich vzniku (45). Hodnoty AOX jsou uvažovány na základě (12) jako 0,4 mg/l a roční 

množství 15 tun. 

5.3.5.2. Aplikace vlastního řešení 

Principiálně se dá snížením obsahu AOX ve vypouštěných odpadních vodách 

sledovat dva základní koncepční a strategické cíle (varianty, řešení):  

 

1) zabránit a omezit výkyvy ze strany odtokových hodnot AOX nad limit daný 

integrovaným povolením 0,8 mg/l (64).  

2) dávkovat aktivního uhlí v takovém množství, aby se průměrné hodnoty kolem 

0,4 mg/l snížily až na úroveň pod limitem zpoplatnění 0,2 mg/l.  

 

Na základě porovnání a technické proveditelnosti (zejména velké investiční a 

provozní náklady na aktivní uhlí) lze konstatovat, že pouze první varianta je technicky 
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reálná, což znamená, že se bude muset aplikovat vodní suspenze práškového aktivního uhlí 

do systému vlastní aktivace.   

Aktivní uhlí je porézní uhlíkatý materiál s velmi vysokou vnitřní plochou. Výroba 

aktivního uhlí z neporézního uhlí se nazývá aktivace. Během tohoto procesu velké 

množství pórů různých velikostí vzniká interakcí vodní páry a oxidu uhličitého ze suroviny 

při vysokých teplotách (700 až 900 °C). Struktura vzniklého aktivního uhlí závisí na druhu 

suroviny, která charakterizuje rozložení velikosti pórů a mechanickou odolnost aktivního 

uhlí. Každý druh suroviny určuje charakteristickou strukturu pórů aktivního uhlí, které se 

používá tedy pro různé aplikace. Toto práškové uhlí se tak stane součástí aktivační směsi a 

bude následně odseparováno společně s biologickým kalem v dosazovacích nádržích.  

 

 
Obr. 31 Práškové aktivní uhlí s velkou aktivní plochou SORBOPOR (Zdroj: ewac.cz) 

 

 

 
Obr. 32 Aktivní uhlí typu Silcarbon (vyrobeno z kokosových skořápek, černého uhlí, antracitu nebo dřevného 

uhlí; Zdroj: ewac.cz) 

 

Poměrně výhodným doprovodným efektem pak je tzv. „zatížení“ vloček biologického kalu 

a následné zlepšení jejich separačních vlastností. Je nutno zároveň také zmínit, že dojde k 

nevýhodnému zvýšení produkce kalů a lze předpokládat, že s ohledem na fyzikální 

inertnost aktivního uhlí ve vločkách dojde pravděpodobně pouze ke zvýšené produkci 
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sušiny a nikoliv ke zvýšení množství odvodněného kalu (jinými slovy lze očekávat nárůst 

sušiny odvodněného kalu). 

Aby bylo možno efektivně použít řešení/variantu číslo 1, bude výhodné (nutné) 

podrobné denní měření AOX na stokách a automatické dávkování aktivního uhlí při 

přiblížení se koncentrace v odtoku limitní hodnotě.  

 

Jako možná a v jistém smyslu i výhodná sub-varianta k variantě 1 přichází v úvahu 

ještě denní kontrola hodnot AOX a následné flexibilní rozhodnutí o zahájení dávkování 

podle nastalé situace, případně dávkování na základě znalosti technologické souvislosti 

produkce AOX do odpadních vod ve vztahu k provozu technologie. Tato sub-varianta ale 

bude vyžadovat velmi vysokou operativnost a flexibilitu. Při dosažení nastavené 

koncentrační hodnoty bude také možno zapojit dávkování práškového aktivního uhlí do 

aktivační směsi.  

 

Pokud se zaměříme na variantu/řešení číslo 2, lze konstatovat, že by v tomto případně 

bylo nutno nepřetržitě dávkovat velmi vysoké objemy práškového aktivního uhlí až na 

hodnoty 0,2 mg/l (z 0,4 mg/l odhadem by se jednalo cca o 8-9 tun).  

 

Ekonomická rozvaha variant 1 a 2 

1) Pokud budeme předpokládat adsorpci na úrovni okolo 5 hmotnostních % AOX na 

hmotnost vlastního aktivního uhlí, bude se jednat podle příslušné kalkulace o 

spotřebu za rok do 200 tun aktivního uhlí. Pokud budeme dále uvažovat cenu 

kilogramu aktivního uhlí okolo 50 Kč (bez DPH, například od firmy Resorbent 

s.r.o.), celkové roční náklady na aktivní uhlí budou cca 10 mil. Kč. Hodnota 5 

hmotnostních procent byla modelově vybrána na základě zkušeností z praxe 

z rozmezí 2-8 (sorpční kapacita, atd.) a tudíž je možno připustit i značný rozptyl 

investičních nákladů na aktivní uhlí. 

 

2) Při sazbě 300 Kč/kg vypouštěného AOX  (Cenia, 2011, „Přehled poplatků a daní 

souvisejících s ochranou ŽP ČR“) AOX vychází roční platba za AOX do 

5 mil. Kč (při uvažovaném průměru 15 tun AOX/rok se jedná o 4,5 mil Kč.) 
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Pokud se tedy porovnají ekonomicko-finanční parametry bodů/variant 1 a 2, lze 

definovat základní dílčí závěry. Ty v podstatě říkají, že z ekonomického hlediska je sorpce 

AOX za použití aktivního uhlí využitelná jen v tom případě, kdy je snaha dosáhnout 

odtokových limitních hodnot. Přesně naopak je tomu u varianty snižování odtokové 

koncentrace AOX pod zpoplatněné limity - není zde tedy ekonomický přínos. 

 

 

5.3.5.3. Fentonova reakce 

V rámci řešení snižování AOX nebo části CHSK v odpadních vodách je nezbytné 

zmínit tzv. Fentonovu reakci. Tato reakce, objevená už koncem 19. století H.J.H. 

Fentonem, má základ v reakci peroxidu vodíku s dvojmocným železem v kyselém 

prostředí (tzv. Fentonovo činidlo): 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH. 

Vzniklé ionty Fe3+ mohou dále reagovat s H2O2 a hydroperoxylovým radikálem, 

čímž dochází k regeneraci Fe2+: 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + H+ + OOH. 

 

Fe3+ + OOH.→ Fe2+ + O2 + H+ 

 

Při oxidaci organických látek může iniciační reakce proběhnout dvěma způsoby: 

 

Dehydrogenace (např. u alkánů a alkoholů): 

 

CH3OH + OH.→ CH2OH. + H2O 

 

Adice (např. u nenasycených uhlovodíků a aromátů): 

 

OH. + C6H6 → (OH)C6H6 

 

V případě anorganických sloučenin dochází k přenosu elektronů – např.: 
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OH. + [Fe(CN)6]4-→ [Fe(CN)6]3- + OH 

 

Výše uvedené reakce jsou ty základní, avšak do současnosti byla popsána celá řada 

dalších cest, jak mohou interagovat činidla mezi sebou navzájem i s různými složkami 

odpadních vod. Díky její univerzálnosti a relativní nenáročnosti se pro FR nabízí celé 

spektrum aplikací. Při čištění odpadních vod ji lze použít pro částečnou či úplnou oxidaci 

látek biologicky obtížně rozložitelných a toxických. 

 

Jinými slovy je principem této reakce tzv. interakce vysoce reaktivních 

hydroxylových radikálů (OH – neutrální forma hydroxidového iontu), které vznikají v 

kyselém prostředí s obsahem peroxidu vodíku a iontů dvoumocného železa oxidujícího se 

na trojmocné. Popisované aplikace v mezinárodní literatuře (Pulp Mill Effluent Treatment 

by Fenton-Type Reactions, Jaime Rodr, IWA) na obdobné odpadní vody uvádějí vysoké 

dávky, stovky až tisíce miligramů nejen peroxidu, ale i síranu železnatého. Zároveň s touto 

situací dochází vlivem redukované formy železa k dechloraci, což znamená jinými slovy k 

přeměně zbytkového aktivního chloru na chloridy, která zabrání dalšímu nachlórování 

organických sloučenin.  

 

Podle zkušeností z praxe (49) je možno docílit poměrně zajímavého efektu 

Fentonovy reakce, kdy odpadní vody zejména s vysokým podílem inertní CHSK a 

zvýšeným obsahem AOX, dokáže tato reakce podle podmínek tyto skupinové ukazatele 

znečištění snížit. Ale s ohledem na provozní kolísání jednotlivých forem znečištěné 

odpadní vody je však v praxi tato možnost omezená protože dochází k velkým výkyvům 

efektu odstranění/snížení AOX. 

  

Lze předpokládat, že odpadní vody z bělení v sobě nesou relativně velké zbytkové 

koncentrace peroxidu vodíku a je možno zde aplikovat vhodná opatření. V případě, že se 

jedná o desítky mg/l, bude vhodné a účelné provést laboratorní, nebo také provozní měření, 

upravit jejich pH do kyselé oblasti (0-7) a dodatečně dávkovat síran železnatý do odpadní 

vody.  

Vlastní analýza měření a vyhodnocování získaných dat bude muset být zaměřena na 

bilanční zhodnocení odstraněných AOX, protože jejich následná eliminace v procesu 
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biologického čištění je prováděna především sorpcí na biologický kal s neznámým efektem 

biologického odbourání. Obdobná závislost Fentonovy reakce platí pro CHSK, hlavně její 

inertní podíl.  

 

 

5.3.5.4. Dílčí závěry a doporučení 

Na základě výše uvedených informací a dílčích závěrů lze konstatovat, že pokud 

dojde k dočasnému zvýšení koncentrace AOX ve vypouštěné odpadní vodě a to nad 

povolený limit, je možno použít dávkování aktivního uhlí do systému odpadní vody 

z bělírny nebo přímo do aktivačního systému.  

 

Je evidentní, že v souvislosti s AOX se jako výhodné jeví udržení objemů 

vypouštěných odpadních vod pod hodnotou 30 mil m3/rok, jak vyplývá z tabulky IPPC 

níže. Při tomto stavu jsou limitní „p“ a „m“ hodnoty vyšší. 

 

Ukazatel                         hodnota „p“ mg/l hodnota „m“ mg/l 

AOX*) 0,8 1,2 

               Tabulka 11 Hodnoty integrovaného povolení IPPC odtékající vody (64) 

*) v případě snížení objemu vypouštěného množství odpadních vod do řeky pod 30 mil. m3 /rok je přípustná 

hodnota znečištění „p“ 1 mg/l a „m“ 2 mg/l) 

 

Pokud by mělo dojít v případě aplikování Fentonovy reakce k poměrně efektivnímu 

řešení problematiky odbourávání AOX nebo části CHSK, lze využít přítomnou chemikálii 

a upravit pH a doplnit jej dávkami síranu železnatého (FeSO4). V tomto případě by ale 

bylo vysoce žádoucí získat relevantní a poměrně přesné vstupní údaje z provozního měření 

tak, aby bylo možno co nejúčelněji navrhovat další nezbytná opatření. 
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6. ZÁVĚR 

Koncepční řešení a použití BAT, které jsou uvedené ve směrnici IPPC, byly 

představeny relativně nedávno a je nutno zopakovat, že nejsou právně závazné ani 

vymahatelné. Jedná se o jakési „vodítko/návod“ pro provozovatele pro návrh a hodnocení 

možností na snižování znečištění životního prostředí. Dále je nutno zmínit fakt, že ne 

všechny vhodné a dostupné technologie jsou uvedeny jako BAT, což znamená, že lze 

využít i jiné dostupné technologie, které nejsou uvedeny v referenčních dokumentech, 

pokud jejich vliv na snižování emisí je prokazatelně kladný.  

 

Technologie a strategie BAT byly vyvinuty pro minimalizaci spotřeby surovin, 

chemikálií, energie, čisté vody a pro snížení emisí do vod, ovzduší a půdy (6, 7, 13). Lze 

konstatovat a uvést řadu příkladů, kdy v mnoha papírensko-celulózních komplexech nejen 

v ČR ale i okolí (zejména vyspělé země ve Skandinávii, Francie, Německo, atd.) bylo 

vynaloženo značné množství investičních prostředků do vlastní výroby. Papírny a 

celulózky mají vliv na životní prostředí jako celek a tento vliv (zejména ten negativní) lze 

snížit opatřeními vnitřními a také i koncovými. Základem tohoto procesu musí být 

celospolečenská snaha o změnu vedoucí k dosažení dlouhodobé udržitelnosti. Situace 

v České republice z hlediska čištění odpadních vod v průmyslu papíru a celulózy se oproti 

posledním desetiletím značně zlepšila, ale je stále poměrně pozadu oproti vyspělým zemím 

jako je Švédsko nebo Kanada. Na druhou stranu lze snadněji a dostupněji využívat 

pokročilé technologie a know-how a využívat takové postupy, které jsou již aplikované a 

odzkoušené jinde s přesně definovanými investičními a provozními náklady.  

 

Toto je někdy i případ velkých a ekonomických společností, které jsou schopny 

aplikovat i ekonomicky nevynucené technologie (splňují legislativní limity a přesto snižují 

environmentální zátěže). V papírenském průmyslu je velmi důležitá využívaná 

technologie, protože není jediným cílem snižovat a likvidovat již vzniklé znečištění, ale 

změnou technologie toto znečištění minimalizovat již ve výrobě a v tomto případě mají 

BAT nezastupitelnou roli.  
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Předložená disertační práce si kladla za cíl posouzení a praktickou aplikaci 4 

vybraných nejlepších dostupných technik (BAT) pro čištění odpadních vod v daném 

průmyslového komplexu a následně navrhnout taková konkrétní opatření, která mohou 

vést k možnému snížení negativních dopadů na životní prostředí (zde zejména i recipient) 

v souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a to za, pokud možno, technicky i 

ekonomicky přijatelných podmínek. Jako účelné by se dalo doporučit i posouzení dalších 

vybraných technik pro komplexnější řešení snižování celkových dopadů na životní 

prostředí a pro získání komplexnějšího podkladu pro další rozhodovací procesy.  

Stávající čistírna odpadních vod v současné době vykazuje stupeň opotřebení 

úměrný délce provozu stavební části i strojně-technologických zařízení a tudíž bude 

v budoucnu nutno vynaložit nezbytně nutné investiční náklady na zlepšení efektivity a 

funkce ČOV tak, aby došlo k optimalizaci cílů a nákladů. Vybrané techniky, které se 

ukázaly jako ekonomicky i technicky aplikovatelné a efektivní jsou realizovatelné v praxi a 

lze je prakticky rozpracovat na základě zpřesněných vstupních parametrů a dat. Při 

detailnějším rozpracování jednotlivých technik bude nezbytné zpracovat i detailní cost-

benefit analýzu, která bude pro další rozhodovací procesy zásadní. 

Dílčí závěry a doporučení 4 vlastních aplikací a řešení (kapitoly 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. 

a 5.3.5.) shrnují klady a zápory, případně uvádějí nezbytné náležitosti pro následné 

praktické aplikace. Na základě těchto dílčích závěrů je možné pro výhodná a účelná 

opatření zahájit další kroky pro praktickou aplikaci těchto řešení (zpracování studií 

proveditelnosti, výše uvedené cost benefit analýzy, případně zpracování podrobnější 

projekční dokumentace). Tyto následné práce budou vyžadovat zpřesněné vstupní 

podklady získané na základě měřících kampaní, podkladů a skutečných dat z provozu, 

apod.  Jak již bylo několikrát zmíněno, současný technický stav ČOV odpovídá jejímu stáří 

a je evidentní, že bude nutné investovat minimálně do udržení stávajícího stupně a kvality 

čištění odpadních vod a v případě větších investic se jeví účelné komplexní posouzení 

možnosti aplikace uvedených výhodných technologií. 

Investiční náklady do nových a podstatně sofistikovanějších/složitějších technologií 

budou důležitým faktorem v ziskovosti každé papírny/celulózky a budou výhodné zejména 

pro větší komplexy. Stávající trend vedoucí k velkým průmyslovým komplexům bude 

patrně pokračovat. Zvyšování efektivity bude neodkladně spojeno se snižováním emisí. 
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Složitost technologií na čištění vody by se měla zvýšit a bude kladen významný důraz na 

udržitelný rozvoj a technologie šetrné k životnímu prostředí. 

Z hlediska dalšího rozvoje oboru čištění odpadních vod v průmyslu papíru a 

celulózy lze konstatovat, že tento obor stojí před zcela novou etapou svého vývoje, která se 

zaměřuje a bude čím dál více zaměřovat na provozní náklady a hodnoty základních 

prostředků (56). Dále pak se jeví jako zřejmé, že k problematice je nutno přistupovat 

komplexně a koncepčně bez nahodilých a nesystémových řešení. Dále je zde pak velmi 

úzká vazba na investice do vlastních papírenských procesů a postupů, které jsou šetrnější 

k životnímu prostředí, efektivnější a účinnější.    

Pro srovnání lze na závěr uvést, že podle statistik americké Forest & Paper 

Association (AF&PA) a kanadské Forrest Products Association, které sdružují a podporují 

papírensko-celulozní průmysly, roste poptávka po zvyšování papírenské produkce zejména 

z afrických a asijských zemí (58). Obě asociace potvrzují zvýšený tlak na využívání 

nejmodernějších technologií a procesů a celosvětově stále se zpřísňující environmentální 

limity. A dále tyto organizace jasně potvrzují, že infrastruktura čištění odpadních vod bude 

muset být pravidelně obnovována a intenzifikována, v souladu s výše uvedenými principy 

a standardy. Poměrně uceleným řešením problematiky je výzkumný projekt Agenda 2020 

(59), který je zaštítěn členy AF&PA, US Department of Energy (USA) a výzkumnými 

pracovišti, které mají za úkol vyvinout nové technologie, procesy a postupy pro zvýšení 

efektivity, účinnosti a produktivity (technické i ekonomické) papírensko-celulozního 

průmyslu. První výsledky naznačují široké a extenzivní využití bio a nanotechnologií 

s maximalizací recyklačních postupů a dále technologií pro tzv. waste-to-energy 

procesy podpořené cost-benefit analýzami (61), což znamená maximální využití energie 

z odpadů (technické, environmentální a především ekonomické důvody). Je nesporné, že 

tyto trendy se budou šířit přes Evropskou unii i do ČR. Níže je pro ilustraci uveden 

sofistikovaný kanadsko-americký příklad komplexního přístupu klíčových doporučení pro 

další vývoj papírensko-celulózního průmyslu z pohledu nejvýznamnějších aktivit. 
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 Obr. 33 Strategický přístup k problematice (Zdroj: Frost&Sullivan) 

 

Jak uvádí Michael Suhr (62), pro vlastní zlepšování procesů týkající se BAT je 

zapotřebí aplikovat iterační procesy a navíc bude ještě zapotřebí delší čas pro hodnocení 

vlastních BAT z hlediska metodického i praktického (kritické analýzy). Všechny tyto praxí 

ověřené poznatky ze zemí s vyspělejšími technologiemi a přísnějšími environmentálními 

limity lze již dnes přenést a aplikovat na podmínky ČR a na základě zkušeností a zejména 

„poučení se z chybných řešení jiných “ využít tyto znalosti (kladné i záporné) při 

minimalizaci ekonomických nákladů.   

Lze konstatovat, že vytčené cíle disertační práce byly naplněny a na základě 

získaných výsledků a doporučení uvedených v dílčích a celkových závěrech, je možno 

aplikací a použitím vybraných a účelných nejlepších dostupných technik relativně 

efektivně snížit množství znečištění a tím i snížit negativní dopady na životní prostředí za 

přijatelných ekonomických (investičních a provozních) nákladů a technických podmínek. 
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