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Anotace 
 

Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi odstraňování zápachu z odpadních 

vzdušin pocházejících z čistíren odpadních vod se zaměřením na biologické metody. 

V úvodu jsou popsány čistírenské procesy, jež mohou být příčinou vzniku zápachu na 

ČOV. Dále se práce zpracovává charakteristiky pachových látek vznikajících na čistírnách 

odpadních vod. Následně jsou rozebrány jednotlivé technologie sloužící k odstraňování 

pachových látek ze vzdušin.  

Experimentální část se zabývá hodnocením instalace biofiltru u mechanicko-biologické 

čistírny odpadních vod s využitím vybraných dostupných metod. Je zde zkoumána pachová 

zátěž na lokalitu dvěma způsoby, a to olfaktometrickým stanovením a stanovením 

pachových látek ve vnějším prostředí terénním průzkumem. 

 

Klíčová slova: biofiltrace, čištění odpadních vod, čištění vzdušin, zápach, ochrana ovzduší 

 

Summary 
 

This thesis deals with possibilities of WWTP odor control focusing on biological methods. 

In the introduction there are described sewage processes that could be the cause of odors at 

wastewater treatment plants. Further the thesis treats of the characteristics of odor causing 

substances produced at WWTP. Subsequently, it is focused on different technologies used 

for removal of odorous compounds from the air mass.  

The experimental part deals with an evaluation of the biofilter installation at 

the mechanical biological sewage treatment plant. There is explored potential odor burden 

on the surrounding area using the two methods, namely a determination of odour 

concentration by dynamic olfactometry and determination of odorous substances in the 

external air by field research. 

 

Keywords: biofiltration, wastewater treatment, air treatment, odor, air pollution control 



 

  

Seznam použitých zkratek a symbolů v textu 
 

 

BAT nejlepší dostupná technika 

BSK biochemická spotřeba kyslíku 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSN česká technická norma 

ČSN EN harmonizovaná evropská norma 

dB decibel 

EO ekvivalentní obyvatel 

EROM evropská referenční pachová jednotka 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NL nerozpuštěné látky 

OUE evropská pachová jednotka (OUER) 

PJ pachová jednotka 

PL pachová látka 

VOC těkavé organické látky 
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1 Úvod a cíl diplomové práce 
 

Ovzduší je nutnou podmínkou pro život na Zemi. Je velice citlivé na vnášení 

veškerých cizorodých látek, přesto jej člověk znečišťuje od chvíle, kdy poprvé rozdělal 

oheň. Nejen spaliny jsou však problematickou složkou antropogenního znečištění 

atmosféry. Stejně tak nepříjemné jsou látky, které můžeme postihnout čichem, a vyvolávají 

v nás negativní vjemy. 

Pachové látky v životním prostředí, zejména v osídlených oblastech, jsou po léta 

středem pozornosti obyvatel i kontrolních orgánů. Zápach je fenomén, který je velmi 

častým medializovaným tématem. Problematika pachových látek je celosvětově řešenou 

otázkou. Vážně se touto problematikou zabývaly zejména země s rozvinutým 

zemědělstvím a velkými čistírnami odpadních vod [22], [50]. 

V minulosti s „ novým“ zákonem o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. vznikla také u nás 

řada prováděcích předpisů, které se touto problematikou zabývaly. Ty stanovovaly také 

poměrně přísné limity. Následně však v důsledku jejich neplnění, namísto hledání cest, jak 

tyto limity přizpůsobit našim podmínkám, byly tyto legislativní prostředky postupně 

omezovány a rušeny. A tak zatímco v zahraničí jsou stanoveny limity, stejně jako způsoby, 

jak splnění těchto limitů nejlepší cestou docílit, v našich podmínkách zatím zaostáváme 

a problematika pachových látek tak zůstává k nelibosti dotčených občanů nedořešena. 

Zároveň tak prakticky není jak znečišťovatele postihovat a donutit k odpovědnému 

přístupu. 

Avšak ne vždy je situace zcela beznadějná. Existují případy, kdy se provozovatel 

zařízení rozhodne ve vlastním zájmu nebýt předmětem stížností a vyjde obyvatelům vstříc.  

Touto cestou se rozhodlo jít také zastupitelstvo Štěpánkovic. Po dlouhých diskusích 

v obci, kde v důsledku direktivy EU bylo nutno vystavět čistírnu odpadních vod a tuto 

situovat na okraj vesnice do blízkosti rodinných domků, bylo rozhodnuto o instalaci 

zařízení, které šíření zápachu z čistírny do zahrádek místních obyvatel zabrání. Zvažováno 

bylo více možných řešení, nakonec bylo zvoleno doplnit novou čistírnu o biofiltry. 

Biofiltry jsou technologie u nás sice inovační, ale ve světě je prověřená již více než 

60 let. Tato biotechnologická metoda byla poprvé využita v Německu na čistírně 

odpadních vod a dále byla úspěšně rozšiřována na různé druhy průmyslových výrob [22].  
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 U nás se instalace biofiltrů uplatnila doposud především u kafilérií a asanačních 

podniků, kde dochází k enormnímu zápachu způsobovanému amoniakem a dalšími 

sloučeninami. 

 Cílem této práce je popsat možnosti čištění odpadních vzdušin s využitím 

biologických metod a způsoby předcházení šíření pachových látek šířících se z čistíren 

odpadních vod. Dále také zhodnotit přednosti a zápory různých druhů biologických filtrů 

určených k filtraci odpadních vzdušin. 

Cílem experimentální části je pak prokázat účinnost zapojení pevných biofiltrů na 

omezení zápachu středního zdroje znečištění -  čistírny odpadních vod - ve zkoumané 

lokalitě s využitím dostupných metod stanovení pachových látek. 
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2 Vznik městských odpadních vod a základní pojmy 
 

 Odpadní vodou se rozumí voda, jejíž jakost byla změněna výrobním procesem či 

spotřebou. Zahrnuje jak vody odtékající ze sídlišť, obcí, komunitních zařízení, tak 

průmyslových závodů a výrob. Jako odpadní vody jsou hodnoceny také průsakové vody ze 

skládek a odkališť [27],[20]. 

 Pod pojmem změna jakosti je zahrnuta změna ve složení vody, ale také například 

změna teploty vody. Podstatným faktorem při určování vody odpadní je fakt, že tato voda 

je způsobilá změnit jakost povrchové vody v recipientu [27].  

 Základní dělení odpadních vod je na odpadní vody splaškové a průmyslové[20]. 

Termín městské (komunální) odpadní vody shrnuje obě zmíněné složky a navíc tyto vody 

mohou obsahovat také vody dešťové a balastní odtékající z intravilánů obcí[7],[9]. Typické 

složení komunálních odpadních vod dokumentuje Tabulka 1. 

  
Tabulka 1: Složení splaškové vody [1] 

 Koncentrace (mg.l-1) 
Celkové množství nerozpuštěných látek 700 
Rozpuštěných 500 

- Fixovaných 300 
- Těkavých 200 

Suspendovaných 200 
- Fixovaných 50 
- Těkavých 150 

BSK 300 
CHSK 400 
Celkový organický dusík (TOC) 200 
Dusík (N) 40 

- Organický N 15 
- Volný amoniak 25 
- Dusitany 0 
- Dusičnany 0 

Fosfor (P) 10 
- Organický P 3 
- Anorganický P 7 

Tuky 100 
 

Štěpánkovice jsou obcí bez průmyslu, což znamená, že městské odpadní vody se 

rovnají vodám splaškovým. Komunální odpadní vody zde lze úspěšně čistit za pomoci 

biologických procesů s účastí mikrobiálních kultur. 
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 Nakládání s odpadními vodami 

 

Pod souhrnným názvem nakládání s odpadními vodami si lze představit soubor 

činností souvisejících s odváděním odpadních vod z decentralizovaných území a jejich 

následné čištění či zneškodňování. Lze rozlišit dva typy systémů, a to centralizované, 

fungující na podstatě společné čistírny a decentralizované, založené na odděleném 

zneškodňování odpadních vod v jednotlivých domech. 

U centralizovaných systémů, běžných ve větších obcích, jsou rozlišovány systémy 

s jednotnou kanalizací, odvádějící dešťové a splaškové vody v jednom potrubí, a systémy 

 oddílnou kanalizací, kde jsou dešťová a splašková voda odváděny zvlášť [27], přičemž 

dešťová voda nemusí ústit do čistírny, ale může odtékat přímo do recipientu, či postupně 

zasakovat. Vysoké náklady na výstavbu kanalizace jsou jedním z důvodů, proč byly 

v menších obcích preferovány systémy decentralizované nebo jednotná kanalizace.  

Ve Štěpánkovicích funguje doposud jednotná kanalizace [49]. Tuto kanalizaci tvoří 

v intravilánu zatrubněný tok Štěpánka, který před stavbou ČOV dále volně vytékal z obce. 

 

Recipient 

 

Přečištěná odpadní voda odtéká většinou do přilehlého vodního toku, jezírka, nebo 

rybníku. Tato povrchová voda se označuje jako recipient. 

V recipientu dále dochází k odbourávání přebytečných nutrientů procesem samočištění. Ve 

vodě tekoucí je proces rychlejší z důvodu lepšího provzdušnění, než ve vodě stojaté. 

 V místě, kde ústí odpadní voda do povrchové, dochází k míšení a ředění, čímž však 

může být ohrožena kvalita vody v recipientu [9]. 

 Jakost odpadní vody odtékající z čistírny do recipientu stanoví zpravidla příslušný 

vodoprávní úřad na základě vyhodnocení zkušebního provozu ČOV. Postupuje při tom tak, 

aby byly dodrženy požadavky na imisní limity vyplývající z Nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb., 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. Mezi emisní standardy patří CHSKCr, BSK5, NL, 

amoniakální dusík, celkový dusík a celkový fosfor [12].  
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Tabulka 2: Srovnání imisních hodnot v recipientu s emisními limity ve sledované lokalitě [7],[43] 
 
Ukazatel (mg.l-1) Vyhláška č.229/2007 Recipient (Štěpánka) 

CHSKCr  75 – 125 85-345 
BSK 15 - 30 38-149 
NL  20  - 40 22-713 
N celk   10 - 20 8,34-90,8 
P celk  1 -3 1 2,7-8,1 
 

Hodnoty uvedené v prvním sloupci (viz. Tabulka 2) platí pro čistírny nad 100 000 

EO, pro čistírny s nižším populačním ekvivalentem je možno stanovit méně přísná kritéria 

[7]. Ve Štěpánkovicích byly v rámci vodoprávního povolení vodoprávním úřadem 

stanoveny odlišné limity pro amoniakální dusík. Takováto hodnota je pak označována jako 

„přípustná hodnota“. Hodnoty uvedené ve druhém sloupci tabulky dokumentují stav 

recipientu před stavbou ČOV [43]. 

 

Populační ekvivalent 

 

Pojem ekvivalentního počtu obyvatel neboli populačního ekvivalentu (EO) je 

fiktivním číslem zavedeným v minulosti, aby bylo možné porovnávat a vzájemně slučovat 

a zpracovávat komunální a průmyslové odpadní vody v jednom procesu [9]. 

Základem metody je posuzování kvality odpadních vod podle ukazatele BSK5, 

přičemž jednomu obyvateli je přisuzována produkce znečištění rovna 60 g BSK5.[7] 

Alternativně lze vycházet také z ukazatele CHSKCr (1 EO = 120 g.den-1), nebo 

u anorganického průmyslu podle nerozpuštěných látek (1 EO = 55 g NL.den-1) [27].  

Populační ekvivalent pak udává, mezi kolik ekvivalentních obyvatel je nutno konkrétní 

znečištění rozpočítat [27].  
 

Požadavky na zařízení technologické linky 
 

Zařazení vybraných procesů do technologické linky na čistírně odpadních vod je 

podmíněno několika základními požadavky, které by zařízení mělo splňovat [7]: 

1) účinnost odstranění nečistot, 

2) ekonomická přijatelnost, 

3) energetická nenáročnost, 

4) nízký dopad na životní prostředí. 
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3 Technologie čištění odpadních vod 
 

Protože v současnosti neexistuje ekonomicky dostupný proces, který by byl 

schopen odstranit veškeré znečišťující látky najednou, zahrnuje pojem čištění odpadních 

vod souhrn technologických procesů vedoucích ke snížení obsahu látek znečišťujících 

odpadní vody [7]. 

Technologické postupy lze řadit do tří základních kategorií, a to procesy fyzikální, 

chemické a biologické. V rámci technologické linky (viz. Obrázek 1) jsou v několika 

krocích postupně odstraňovány mechanické nečistoty, dále v biologickém stupni jsou 

degradovány a mineralizovány organické a biogenní prvky, zejména přebytečný dusík a 

fosfor, zároveň dochází k redukci počtu nežádoucích mikroorganismů. Technologie 

procesu čištění odpadní vody je přímo závislá na charakteru přitékající odpadní vody [7]. 

Terciární stupeň čištění zahrnuje konečné dočištění vody před vypuštěním do 

recipientu a může mít různé podoby v závislosti na složení vstupující odpadní vody. Jedná 

se například o chemické či biologické odstranění fosforu, nebo odstranění přebytečného 

dusíku biologickými procesy přes nitrifikaci a denitrifikaci. Mimo tyto procesy může být 

za terciární čištění považováno také dočištění vody v biologické nádrži, které se používá 

u přírodních způsobů čištění odpadních vod, nebo desinfekce vody chlorací či UV zářením 

na odtoku z ČOV [33],[1].  

 
Obrázek 1: Schéma technologického zařízení konvenční komunální ČOV [56]  
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3.1 Mechanické čištění a předčištění  
 

Mechanické předčištění je velice důležitou součástí celé technologické linky, jeho 

hlavní funkcí je především odstranit možné příčiny pozdějšího poškození dalšího zařízení 

ČOV. V této ochranné zóně čistírny dochází k usazení vodou sunutých předmětů. 

K zařízení patří lapáky štěrku, hrubé česle (mezery větší než 6 cm) a jemné česle (průliny 

užší než 4 cm). Po průchodu hrubým předčištěním je voda zbavena veškerých hrubých 

nerozpuštěných částic a pokračuje dále technologickou linkou přes odstředivé lapáky písku 

do usazovací nádrže [7]. 

Usazovací nádrže slouží obvykle k primární separaci biologického kalu. Na 

sledované čistírně je voda po předčištění čerpána přímo do aktivační nádrže, primární 

sedimentace zde není zařazena. Nádrž tohoto typu je však zařazena na konci technologické 

linky jako nádrž dosazovací, která slouží pro sedimentaci kalu po aktivaci [43]. 

  

3.2 Biologické procesy při čištění odpadní vody 
 

Biologické procesy při čištění odpadní vody jsou založeny na růstu biomasy 

syntetizované přítomnou mikrobiální kulturou. Probíhají jak v přírodě jako tzv. proces 

samočištění, tak v umělém prostředí, kdy jsou mikroorganismům vytvořeny a udržovány 

optimální podmínky pro jejich růst, čímž dochází k intenzifikaci samočisticího procesu. 

Způsoby biologického čištění odpadní vody jsou patrné ze schématu níže (viz Obrázek 2). 

Nároky kultury charakterizují zejména požadavky na kyslík, přičemž čistírenské 

procesy probíhají jak v oblasti s přístupem, tak i bez přístupu kyslíku. Organické znečištění 

je nejčastěji odbouráváno v aerobní oblasti. Ta se dále dělí na oblast oxickou a anoxickou. 

V oxické oblasti probíhá oxidace a nitrifikace, tedy proces oxidace amoniaku na 

dusičnany a dusitany. V oxické oblasti je přítomen rozpuštěný kyslík. 

V anoxické oblasti stále probíhá aerobní čištění, i když zde není přítomen 

rozpuštěný kyslík. Přítomny jsou tu však dusičnany a dusitany a probíhá zde proces 

denitrifikace, tedy rozklad dusičnanů na kyslík a dusík [31]. 

V anaerobní oblasti čistírenských procesů není kyslík přítomen, akceptorem je 

vlastní organická látka, přičemž část molekuly se oxiduje a část redukuje. V anaerobních 

podmínkách se při probíhajícím biochemickém rozkladu organických látek uplatňují 
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hlavně redukční procesy, vzniká metan a oxid uhličitý. Zároveň vznikají poměrně stabilní 

sloučeniny huminového typu a do vod se uvolní minerální živiny – dusičnany a 

fosforečnany, dále sloučeniny síry a jiných prvků [31].  

 

 
Obrázek 2: Schéma způsobů biologického čištění (vlastní zpracování) 

 

3.2.1 Odstraňování přebytečného fosforu a dusíku 
 
Větší množství obou nutrientů po vypuštění do recipientu by mělo za následek 

možnou eutrofizaci. Přebytečný dusík se do vody dostává především prostřednictvím 

fekálního znečištění, dále může být přítomen v důsledku splachu hnojiv ze 

zemědělské půdy. 

Přemíra dusíku v procesu může být řešena přidáním předřazené fáze nitrifikace 

a denitrifikace. Dusík není možné chemicky vysrážet, lze jej odstranit pouze biologickou 

cestou [27]. K určitému stupni denitrifikace dochází přítomností dusičnanů 

i v provzdušňované aktivační nádrži, protože uvnitř vloček aktivovaného kalu nastávají 

anoxické podmínky, přestože koncentrace kyslíku v okolním prostředí není nulová [31]. 

Například na čistírně ve Štěpánkovicích je dusík odstraňován v aktivačních nádržích. 

Původcem nadbytku fosforu jsou kromě exkrementů a hnojiv také různé detergenty 

a čistící prostředky. Odstranění fosforu lze provést také chemickou cestou, a to přidáním 

solí železa nebo hliníku přímo do aktivačního procesu. Na sledované čistírně je využíváno 

srážení síranem železitým dávkovaným na odtoku z aktivační nádrže do dosazovací 

nádrže. 
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I.  lagová fáze – adaptace mikroorganismů na 

prostředí, nulová rychlost růstu,  

II.  zrychlený růst – růst kultury se postupně 

zrychluje, na konci této fáze dosáhne maxima, 

III.  exponenciální růst – kultura roste maximální 

rychlostí, dokud se nevyčerpají živiny, 

IV.  zpomalený růst – rychlost růstu klesá až k nule 

vlivem nedostatku živin, 

V.  stacionární fáze – substrát je vyčerpán, kultura se 

již nemnoží, ale v daných podmínkách přežívá, 

VI. fáze poklesu – mikroorganismy odumírají, klesá 

také hmotnost biomasy. 

Život mikrobiální kultury lze aproximovat na růstovou křivku (viz. Obrázek 3 Růstová 

křivka), která popisuje jednorázový proces čištění vody. Tedy dobu od inokulace kultury 

do média s nutrienty, až po odumření kultury vlivem nedostatku živin [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Růstová křivka [20] 
 

Zmíněná křivka je platná pro jednorázový proces. Na čistírnách je však čištění 

kontinuální proces, nová voda obsahující nutrienty konstantně čistírnou protéká 

a k vyčerpání substrátu v běžných podmínkách nedochází. Biologické procesy mohou 

probíhat buďto v přisedlé kultuře jako biofilmové procesy, nebo v suspendované kultuře 

v procesu aktivace [1]. 

 

3.2.2 Biofilmové procesy  

 

První průmyslově aplikovaný biologický filtr byl instalován ve Walesu ve Velké 

Británii v 80. letech 19. století (Obrázek 4). 

Funguje na podstatě růstu a aktivity biologické kultury, která je však narozdíl od 

aktivačního procesu přisedlá na různých typech nosiče. Mezi biofilmové procesy paří tyto 

technologické postupy [33]: 
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Obrázek 4: Schéma zkrápěného biologického filtru[45] 

 

3.2.3 Aktivační proces  

Proces je založený na růstu a aktivitě biologických společenstev v suspendované 

polykultuře. Čištění odpadní vody probíhá za pomoci směsné kultury bakterií nazývané 

aktivovaný kal. Tato kultura byla poprvé vykultivována dlouhodobou aerací městských 

splašků v Manchesteru v roce 1913. 

 Kvalitativní i kvantitativní složení aktivovaného kalu závisí především na 

nutrientech obsažených v substrátu, proto se zastoupení mikroorganismů na jednotlivých 

čistírnách liší. Složení kalu ovlivňuje i technologický proces, například doba zdržení 

v nádrži. 

 Pokud kultura pracuje správně, vyskytují se bakterie většinou ve formě zoogleí, a 

tedy nejsou volně pohyblivé. Zoogleální povlak označuje slizovitý obal neurčitého tvaru, 

který se vytváří kolem jednotlivých buněk a slepuje je k sobě, zároveň obaluje taky celé 

agregáty [1], [34]. 

Na rozdíl od čisté kultury má aktivovaný kal schopnost flokulovat a sedimentovat 

na dno nádrže. Pokud aktivovaný kal ztrácí svou schopnost aglomerovat a začíná růst 

disperzně, jedná se o špatné znamení a je potřeba za tím hledat buďto nevhodné nastavení 

technologického procesu, zejména vliv rychlosti proudění vody, nebo problém ve složení 

přitékající odpadní vody. Problém ve složení vody může být zapříčiněn nedostatkem 

fosforu, dusíku a stopových prvků, nebo naopak přítomností látek, které jsou pro kulturu 

toxické [1]. 

 V proměnlivé směsné kultuře aktivovaného kalu bývají nejčastěji zastoupeny tyto 

rody: Acinetobacter, Achrobacter, Azotobacter, Bacillus, Flavobacterium, Micrococcus, 

Mycobacterium, Nocardia, Pseudomonas, Zooglea atd. [34],[1]. Tyto bakterie mají 

a) zkrápěné biologické kolony, 

b) rotační biofilmové reaktory, 

c) ponořené biologické kolony, 

d) reaktory s kombinovanou kultivací 

biomasy, 

e) zemní filtry – používané pro 

extenzivní čištění odpadních vod. 
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schopnost produkce enzymů, které extracelulárně štěpí organické látky. V kultuře bývají 

dále často zastoupeny také některé houby, plísně, kvasinky a vyšší organismy, prvoci [34]. 

 Základní rovnice aerobního procesu zpracování je reprezentována reakcemi [8]: 

   
organická hmota + O2       

buňky + nutrienty          CO2 + H2O + syntéza nových buněk 

 
Mikrobiální buňky dále procházejí postupnou auto-oxidací, jejich těla odumírají a 

jsou rozkládána [8]: 

buňky + O2                       CO2 + H2O + NH3 

  

Pokud jsou aerobní procesy správně nastaveny, vlastním zpracováním odpadních 

látek nevznikají zápachy. Obvykle však v určitých částech dochází k vyčerpání kyslíku, a 

tím také k rozvoji anaerobních mikroorganismů, které jsou původci pachových látek. 

Vlivem odumírání organismů, které jsou součástí aktivovaného kalu, se na čistírnách také 

uvolňuje amoniak, který má svůj typický dráždivý zápach. Obrázek 5 znázorňuje poměr 

pachových látek v průběhu čištění odpadní vody. Z grafického znázornění je zřetelně 

patrná dominující amoniakální složka [16]. 

 

 

 

Obrázek 5: Emise pachových látek v průběhu čištění odpadní vody [16] 
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3.3  Zdroje pachových emisí na technologické lince ČOV 
 

V souvislosti se vznikem a šířením zápachu je nejčastěji skloňovaným původcem 

kalové hospodářství čistíren odpadních vod. 

Jako kal je označována dvou a vícesložková směs odpadních látek, z nichž alespoň 

jedna se nachází v pevném a alespoň jedna v kapalném skupenství. Tuhá látka musí být 

přitom dispergována v souvislé kapalné fázi. V souvislosti s čistírnami odpadních vod 

můžeme hovořit o několika druzích kalu. Tzv. primární kal vzniká odsazováním ze surové 

odpadní vody a je tvořen nerozpuštěnými látkami, které prošly mechanickým předčištěním. 

Sekundární kal vzniká v dosazovacích nádržích sedimentací aktivovaného kalu a má 

charakter vloček. Sloučením a zahuštěním těchto kalů vzniká surový kal [21]. 

Čistírenský kal sice představuje 1-2 % objemu vody, ale je v něm koncentrováno 

50-80 % původního znečištění. Při procesech nutných ke stabilizaci surového kalu 

a v kalovém hospodářství obecně dochází k uvolňování některých organických 

a anorganických látek, jako jsou například methanthiol, sulfan, dimethylsulfid, 

dimethyldisulfid, triethylamin, amoniak, S-methylmethanthiosulfát, methylcyklohexan, 

cykloheptatrien, které jsou spojeny s původem nepříjemného zápachu na čistírnách 

odpadních vod [24]. 

Za vznik zápachu na čistírnách však není zodpovědné pouze kalové hospodářství. 

Prakticky jakékoli místo, či technologický proces, ve kterém jsou odpadní vody 

shromažďovány, přenášeny, či upravovány, může potenciálně uvolňovat do okolí 

obtěžující zápachy [11]. Potenciál vzniku zápachu na konkrétních částech technologické 

linky dokumentuje Tabulka 3.  

Kromě kalového hospodářství se zápach uvolňuje také z míst, kde dochází 

za určitých podmínek k vyčerpání kyslíku, čímž dochází k udržování anaerobních 

podmínek. Jedná se například o oblasti nátoku na čistírnu, či primární předčištění. 

Zápach vzniká zejména v kanalizacích a zatrubněných částech a je důsledkem 

anaerobního, nebo také septického stavu, který nastává, pokud je omezen přenos kyslíku 

do odpadní vody [11], [16]. 

V tomto prostředí je omezena činnost aerobních bakterií a naopak se daří sulfát- 

redukujícím bakteriím. Tyto bakterie zpracovávají SO4
2- ionty. Jejich činnost je 

doprovázena uvolňováním sulfanu H2S do prostředí. Ten se vyznačuje silným zápachem 
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po zkažených vejcích a navíc má výrazně korozivní účinek. Sulfan se vyznačuje nízkou 

rozpustností ve vodě, a proto je v průběhu technologického procesu uvolňován v místech, 

jako jsou lapáky štěrku, písku, česle a primární sedimentace. V těchto místech se vyskytují 

také další látky způsobující zápach jako například merkaptany nebo aminy, avšak sulfan se 

vyznačuje největší intenzitou zápachu [11]. 

Tabulka 3: Zdroje emisí na ČOV [28] 

Zdroj emise Koncentrace 
znečištění ve 
vzduchu 
[OUE . m-3] 

Koncentrace 
znečištění ve 
vodě (primární 
osmogeny) 
[OUE . m-3] 

Potenciál 
tvorby 
zápachu (sek. 
osmogeny) 
[OUE . m-3] 

Přítok 52-258 75-4130 189-8974 
Nátokový žlab 52-132 85-182 189-1271 
Čerpací objekt 77-258 75-4130 829-8974 
Česle 61-126 66-172 249-1371 
Lapák písku 55-392 47-3639 214-6209 
Podélný lapák písku 55-113 47-141 472-1167 
Provzdušňovaný lapák písku 97-392 47-3639 214-6209 
Usazovací nádrž 51-253 51-3873 264-5610 
Aktivace 44-479 46-480 87-1892 
Vysoce zatížená aktivace 71-97 99-138 533-944 
Obvykle zatížená akt. 74-479 75-480 175-1730 
Aktivace se stabilizací 44-210 46-206 87-1892 
Dosazovák 26-71 38-109 58-209 

 

3.3.1 Emise pachových látek na ČOV 
Látky způsobující zápach bývají plynné a rozpustné ve vodě nebo v tucích. Mezi 

běžné komponenty zápachu vyskytujícího se na ČOV patří tyto skupiny chemických 

látek [28]: 

- sloučeniny obsahující síru – sulfan, dimetylpolysulfid, thiol (merkaptan), 

alkylthiophen, acylthiophen, 

- sloučeniny obsahující dusík – aminy, amid kyseliny uhličité, amoniak, mono-, dialkyl 

a trialkyl, pyrazin, nitrily a izonitrily, indoly a pyridin, 

- sloučeniny obsahující kyslík – ketony, alkoholy, aldehydy, kyselina uhličitá, 

geosmin, 2-metyl- isobormeol, fenoly, kresol, 

- uhlovodíky – aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky, 

- chlorované uhlovodíky – tetrachlorethylen a trichlorethylen. 
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Přehled charakterů a čichových prahů vybraných chemických sloučenin 

vyskytujících se na čistírnách odpadních vod udává tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Vybrané látky způsobující zápach na ČOV [28] 
 
Název složky Chemický 

vzorec 
Práh zápachu (ppm) Popis zápachu 

Sulfan H2S 0,5 Zkažená vejce 
Dimethylsulfid (CH3)2S 0,12 – 0,4 Nahnilé zelí 
Ethylmerkaptan C2H5SH 0,02 Nahnilé zelí 
Methyl Merkaptan CH3SH 0,0014 Nahnilé zelí 
Indol C6H4(CH)2NH 1,4 Fekální 
Scatol C9H9N 0,002 Fekální 
Amoniak NH3 130-15,300 Dráždivý 
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4 Pachové látky 
 

Pach je organoleptická, neboli smyslová vlastnost. Pach je vnímán čichovým 

orgánem po vdechnutí určitého množství látky, která vjem vyvolává. Látka, která stimuluje 

lidský čichový orgán tak, že je vnímán pach, se nazývá pachová látka [4].  

Lidské čichové chemoreceptory jsou schopny rozlišit i velmi nepatrné rozdíly ve 

struktuře pachových molekul. Netrénovaný člověk je schopen rozlišit až 4000 pachů, 

trénovaný i okolo 10 000 [26]. 

Vnímání pachových látek se mění s věkem, nejvíce pachů člověk rozeznává okolo 

šestého roku života, kdy ještě dochází k rozvoji čichové vnímavosti člověka, poté dochází 

k jejímu poklesu. Ve dvaceti letech disponuje člověk 82 % čichových receptorů, se kterými 

se narodil, ve věku 60 let klesá na 38 % a ve věku 80 let klesne na 28 % původního 

množství. Obecně platí, že ženy jsou po celý život o 20 procent citlivější k pachovým 

látkám než muži [14]. 

Základní čichové vjemy rozeznávané člověkem je možno rozdělit do šesti kategorií 

shrnující jak pachy, tak vůně kořenné, květinové, ovocné, pryskyřičné, hnilobné a 

spáleninové. Látek způsobujících čistý čichový vjem je však pouze okolo 50. Většina 

pachových látek dráždí čichová čidla tak, že vyvolávají pocity smíšení, často navíc spojené 

s drážděním dalších, nejčastěji chuťových čidel [4]. 

Bádání v posledních letech poukazují na významný vliv působení pachových látek 

na kvalitu života lidí. Žádná jiná smyslová funkce neovlivňuje lidské vnímání právě jako 

čich. Informace získané čichovým ústrojím jsou ukládány přímo do podvědomí, a tak se 

stávají významným psychologickým faktorem, který ovlivňuje chování individua. Proto je 

nutné věnovat negativnímu vnímání lidí významný vliv, ačkoliv skutečné přímé zdravotní 

riziko může být relativně nízké. Ignorováním pachové zátěže může dojít k psychologické 

změně, k odlišnému vnímání odrážení reality každého jedince, nebo u citlivých jedinců ke 

zhoršení zdravotního stavu vedoucího až ke kardiovaskulárním potížím. Na kvalitě 

čichového vjemu se podílejí postoje, emoce, zájmy, očekávání a dosavadní zkušenosti 

hodnotitele [50],[26],[4]. 

Čichové orgány mají schopnost se adaptovat, a tak po určité době člověk je 

schopen snášet i velmi nepříjemné pachy. Čichová čidla se otupí a přestanou vysílat 
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signály do mozku. V tom spočívá další nebezpečí některých látek čichová čidla poškodit 

natolik, že dojde buď k přechodné, nebo až trvalé ztrátě čichu [50]. 

 

4.1 Typy zdrojů pachových látek 
 

Jako původce zápachu je označován zdroj. Zdroje je možno podle typu rozdělit 

na bodové, plošné, difúzní a fugitivní [30],[36]. 

Jako bodový zdroj může být chápán v našem případě odtah z čistírny, 

v průmyslových podnicích to bývají veškeré výpusti komínů. 

Plošné zdroje jsou například aktivační nádrže, odkrytý zdroj, u něhož nelze přesně 

určit, ze kterého místa uniká největší množství zápachu. 

Jako difúzní (rozptýlený) zdroj jsou označovány látky volně unikající do prostředí 

při běžném provozu a pod pojmem fugitivní zdroj se rozumí úniky pachu z neutěsněných 

hal, nebo provozů. 

 

4.1.1 Klasifikace pachových zdrojů 
 

Zdroje pachových látek není možné posuzovat jen podle zákona o ochraně ovzduší. 

Míra velikosti provozu totiž nijak nevypovídá o množství uvolněných pachových látek. 

Paradoxně největší pachovou zátěž způsobují malé bodové zdroje typu lakovna, výrobna 

barviv, dále zpracování ryb, sušení masa a jiné. Oproti tomu velké podniky často zatěžují 

své okolí těžkými kovy a prachem, který je pro zdraví sice velice nebezpečný, ale míra 

zápachu je zde výrazně nižší [35],[29].  

Z hlediska ochrany ovzduší jsou čistírny odpadních vod hodnoceny jako střední 

zdroje znečištění podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. 

ČOV musí jako bodové zdroje splnit ohlašovací povinnost dle zákona č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Z tohoto důvodu je 

také nutno provést měření pachových látek, i přestože pro ČOV zatím neexistují limity 

[37], [17], [28]. 
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4.1.2 Původci pachových látek 
 

Původce pachových látek můžeme rozdělit na přírodní a antropogenní. Většina 

látek organického i anorganického původu se vyznačuje schopností za určitých podmínek 

uvolňovat molekuly či jejich části, které charakterizují jejich složení. Tento jev je znám 

jako odpařování, nebo sublimace [46]. 

Pro určení původce pachových látek je nezbytné znát lokalitu, v níž se zdroj 

vyskytuje. Na ČOV je původ pachu spojen s difúzí látek z vodného prostředí 

do ovzduší [3]. 

Díky proměnlivosti směru větru může docházet ke značným změnám ve vnímání 

pachových látek. To platí zejména v lokalitách, kde se nachází více než jeden zdroj 

znečištění. Často také v lokalitě jeden zdroj převládá a kolem něj se nachází více drobných 

nebo lokálních zdrojů. Zápach z lokálního zdroje sám o sobě nemusí být nijak významný, 

avšak se změnou rozptylu látek může nabývat na intenzitě [46].  

4.2 Hodnocení pachových látek 
 

Vlastnosti pachových látek je možno postihnout čtyřmi základními veličinami – 

koncentrací, intenzitou, charakterem a tzv. hédonickým tónem [36]. 

Koncentrace označuje množství pachových látek ve vzduchu a lze ji kvantifikovat 

v pachových jednotkách, nebo v decibelech. Koncentrace pachových látek je získána 

tzv. olfaktometrickou metodou za pomoci laboratorního přístroje – olfaktometru. 

Intenzita pachu je dána porovnáním sledované pachové látky s  referenční  látkou 

n-butanolem o stejné koncentraci. Některé látky vyvolávají při totožné koncentraci vjem 

intenzivnější, jiné méně intenzivní. 

Intenzita obtěžování zápachem je dána subjektivním přiřazením stupně obtěžování 

konkrétním pozorovatelem. Stupně intenzity jsou uvedeny v ČSN 83 5030, včetně popisu 

vjemu uvedeného stupně obtěžování. 

Charakter znamená vyjádření kvality pachu dle pocitu pozorovatele. Charakter 

pachu může být například hnilobný, spáleninový, ovocný. 

Hédonickým tónem označí pozorovatel, zda je mu pach příjemný (vůně) 

či nepříjemný (zápach) [4]. 
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4.2.1  Jednotky pro měření pachových látek 
 

Je-li hodnocena směs pachových látek podle míry zápachu, tedy subjektivní 

fyziologické reakce individua, pak jsou zavedeny jednotky pachová jednotka (PJ), nebo 

evropská pachová jednotka OUE, je možné se setkat také s německou jednotkou GE. 

Evropskou pachovou jednotkou (OUE) se rozumí takové množství odorantu, které, 

pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá 

fyziologickou reakci odpovídající evropské referenční pachové jednotce (EROM) u 

nejméně 50 % respondentů. 

Evropskou referenční pachovou jednotkou (EROM) se rozumí fyziologická reakce 

respondentů vyvolaná dávkou 123 g n-butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu za 

standardních podmínek. To je množství, které odpovídá 0,040 mmol.mol-1 n-butanolu. 

Pachová jednotka (PJ) je takové množství látky, které by vyvolalo čichový vjem na 

úrovni čichového prahu, kdyby bylo rozptýleno právě v 1 m3 za teploty 293,15 K a tlaku 

101,3 kPa [64]. 

Práh detekce pachu (čichový práh) je definován jako taková minimální koncentrace 

pachových látek, která vyvolá čichový vjem bez udání kvality pachu nebo chemické 

individuality. 

Vzhledem k povaze pachových látek se lze setkat také s jednotkou decibel (dB). 

Decibel bývá nejčastěji užíván pro stanovení míry hluku, ale v podstatě je to bezrozměrná 

jednotka, podobně jako například procento, s rozdílem, že procenta charakterizují lineární 

závislost, kdežto decibely logaritmickou závislost, typickou právě pro pachové látky. 

U čistých látek je možno vyhodnocovat koncentraci látky v prostředí analyticky 

v hmotnostních jednotkách (g.m-3). Měření pachu klasickými analytickými metodami je 

přesto v současnosti neřešitelné. Důvodem je především to, že látky, které jsou vnímány 

jako zápach, se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, často pod hranicí detekce 

analytických přístrojů. Je tak nutné směs předupravit, což s sebou přináší vysoké náklady, 

navíc naměřená hodnota nebude odpovídat skutečné intenzitě vnímaného zápachu. 

Teoreticky je možné analytickými metodami stanovit omezenou škálu látek, které jsou 

v pachu přítomny, ale ne samotný zápach [46],[67]. 
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4.2.2 Legislativa v oblasti hodnocení a stanovení pachových látek  
 

Základním právním předpisem souvisejícím s pachovými látkami v ovzduší je 

zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., který stanoví, že pachové látky do ovzduší nesmí 

být vnášeny v míře obtěžující obyvatelstvo. V současné době se pracuje na novém zákoně 

o ochraně ovzduší a především jeho prováděcích vyhláškách, které by měly stanovit limity 

pachových látek [37],[68].  

Problematiku dále rozvíjejí prováděcí vyhlášky k platnému zákonu: 

362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry 

obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, 

615/2006 Sb., nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší), 

205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 

Legislativa uvádí také tzv. přípustnou míru obtěžování zápachem [63],[17]. 

V současné době, kdy žádná z prováděcích vyhlášek nestanovuje konkrétní limity 

pachových látek je jediným prostředkem pro posuzování pachové zátěže písemná stížnost. 

Vyhláška 362/2006 Sb. definuje přípustnou míru obtěžování jako stav pachových 

látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými 

prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu. 

Překročení přípustné míry zápachu je pak překročeno, pokud si na zápach stěžuje 

písemnou formou nejméně 20 lidí, kteří bydlí nebo pracují v oblasti, kde k obtěžování 

zápachem dochází. Navíc však alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů 

musí být prokázáno porušení povinností podle zákona, jež překročení přípustné míry 

obtěžování zápachem způsobilo.  

Pro stanovení pachových látek se uplatňují technické normy ČSN EN 13 725 

(závazná a platná), ČSN 83 5030 (platná) a ČSN 83 5031 (platná). Tyto normy jsou blíže 

popsány v experimentální části této práce. 
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4.3 Chování pachových látek v prostředí a ve směsi 

 
Obrázek 6: Chování pachových látek ve směsi [26] 

 

Pachové látky ve směsi spolu volně reagují. Tyto reakce probíhají také ve hlenu, 

který se nachází na povrchu sliznice čichových orgánů. Z působení dvou pachových látek 

tak může vzniknout nespočet kombinací výsledných intenzit pachů [26]. 

- Adice – výsledná intenzita je součtem intenzit jednotlivých složek. 

- Parciální adice - jedna látka zesílí účinek druhé, avšak celkový výsledek 

intenzity směsi je nižší než součet obou složek. 

- Vyrušení – negativní synergie neboli antagonismus je efekt, kdy jedna látka 

sníží intenzitu druhé, výsledek je tedy nižší než intenzita intenzivnější látky. 

- Neutralizace - celková vnímaná intenzita směsi je nižší než vnímání méně 

intenzivní složky směsi. 

- Synergický efekt - jedna látka zesílí intenzitu druhé natolik, že zápach 

vnímané směsi je vyšší než součet intenzit jednotlivých složek. 

 

Zápach z ČOV je nejčastěji charakterizován dvěma látkami, sulfanem (H2S) a 

amoniakem (NH3), jejichž nízké koncentrace ve formě čisté látky nejsou pachově tak 

významné, jako ve společné směsi [26]. 

Sulfan, hlavní odorant, se vyznačuje vyšší intenzitou zápachu při nižších 

koncentracích. V součinnosti s amoniakem, který má sám o sobě charakteristický 
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nepříjemný zápach, celková dráždivost a intenzita zápachu se zvýší několikanásobně. Ve 

směsi těchto pachových látek tedy převládá synergický efekt [46]. 

Naopak u směsi methylmerkaptanu a sulfanu smíšených v poměru 1:1 je efekt 

opačný, samotný sulfan vykazuje koncentraci PL 300000 OUE . m -3 a methylmerkaptan 

ještě silnější, 800000 OUE . m -3. Společná dvousložková směs má pak koncentraci PL 

300000 OUE . m-3 [4]. 
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5 Technologie čištění odpadních vzdušin 
 

Technologie čištění odpadních vzdušin se dělí na tři hlavní skupiny, zahrnují 

způsoby fyzikálního a chemického čištění, a zvláštní skupinu metod biologického čištění, 

(viz Tabulka 5) [2]. 

 
Tabulka 5: Fyzikální, chemické a biologické způsoby čištění odpadních vzdušin na ČOV [2] 

 
Fyzikální metody Chemické metody Biologické metody 

Ředění s čistým vzduchem Chemické praní Biofiltry 
Injektáž kyslíku Chemická oxidace Biotrickling filtry 

Adsorpce Chemické srážení Bioskrubry 
Absorpce skrápěcí věže Maskující činidla  

 

Oblast použitelnosti technologií závisí zejména na objemu znečištěného vzduchu 

a na koncentraci znečištění ve vzdušině, jak je patrno z níže uvedeného schématu (viz.

 Obrázek 7). Při výběru vhodné likvidační techniky je potřeba brát v potaz také 

celkové složení směsi, celkový průtok při dané teplotě a tlaku, vlhkost, rosný bod, ale také 

koncentraci tuhých příměsí. Někdy je nutno dodatečného aparaturního vybavení z důvodu 

vytvoření přetlaku, nutného pro průchod vzdušiny zařízením. Možné vznikající toxické 

složky mohou znemožnit užití některých technologií, a to i za cenu daleko vyšších 

investičních nákladů alternativního řešení. Podobně limitujícím faktorem je také teplota 

plynné směsi [39]. 

 
 Obrázek 7: Srovnání technologií pro čištění vzduchu (podle Devinny et al [6]) 
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Adsorpce na látky s velkým měrným povrchem 

 

Běžně užívanou fyzikální metodou čištění plynů od pachových látek je adsorpce na 

aktivní uhlík. Umožňuje regulovat pachové látky i ve velmi malých koncentracích. Také je 

výhodné využít adsorpci tam, kde je žádoucí znovuzískání nasorbované odpadní 

složky[39]. 

Nevýhodou této metody však je zejména její nákladnost. Pro zajištění efektivity je 

nutno znečištěné plyny očistit od látek, které by mohly ucpat uhlíkové částečky. Uhlík je 

možno používat buďto pouze jednou, v jednorázovém systému, nebo opakovaně 

v systémech s regenerací. Produktem předčištění i regenerace je buďto odpadní voda, která 

se musí dále zpracovávat, nebo koncentrovaná pára, která se spaluje. Avšak její spalování 

je levnější, než spalování původní odpadní vzdušiny [32],[23]. 

 

Kondenzace a praní 

 

Kondenzace je metoda založená na změně skupenství znečišťujících látek, čímž 

dojde k vysrážení polutantů ze vzduchu. Není tedy dodáváno žádné další médium, pouze 

se změní tlak či teplota směsi znečištěného vzduchu [32]. 

Metoda praní nebo chemického praní obsahuje navíc prací médium. Na jedné straně 

procesu je tak produktem očištěný vzduch, avšak na druhé straně médium s obsahem 

polutantů, které je potřeba dále zpracovávat [31]. 

Obě metody tedy neřeší degradaci polutantů, ale zato jsou použitelné v oblasti 

vysokých koncentrací znečišťujících látek, kde by jiná metoda byla neúčinná [23] 

 

Oxidační metody 

 

Mezi oxidační metody patří různé druhy termického zpracování a katalytické 

oxidace. Za vysokých teplot jsou ze vzdušiny odstraněny i toxické látky. V závislosti na 

teplotě ty pak buďto odcházejí v podobě jiných sloučenin, nebo jsou zcela odstraněny [32]. 

Metody jsou použitelné i pro velmi vysoké koncentrace a velké objemy znečištění, mají 

tedy velmi širokou škálu použití. Nevýhodou těchto metod je obrovská energetická 

náročnost, a také vysoká pořizovací cena a vysoké provozní náklady [23].  
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5.1 Biologické metody v technologii čištění odpadních vzdušin  
 

Biologické metody odstraňování polutantů a pachových látek ze vzduchu patří mezi 

inovativní a v zahraničí léty prověřené metody. Jejich hlavní předností je nízká zátěž na 

životní prostředí, ekonomická přijatelnost, a při dodržení provozních podmínek také 

vysoká efektivita. 

 

Biofiltrace – druhy komerčně užívaných biofiltrů 

  
Tabulka 6: Typy biofiltračních zařízení [6] 

Typ biofiltru Mikrobiální kultura  Vodní fáze 
biotrickling filtr fixovaná pohyblivá 
biopračka (bioskrubr) suspendovaná pohyblivá 
biofiltr s pevným ložem fixovaná stacionární 
 

Mezi technologickými postupy odstranění polutantů z plynné fáze uvedenými 

v Tabulka 6 jsou technologické rozdíly. Technologie jsou různě náročné na stavbu i 

provoz. Vlastní biologický rozklad polutantů však probíhá na stejném principu. 

Odbourávání kontaminantů z odpadního vzduchu lze zobrazit totožnou rovnicí, 

jako u odbourávání organických látek při čištění odpadních vod [5]: 

 bakterie 
Nežádoucí částice ve znečištěném vzduchu + O2     buněčná substance + CO2 + H2O 

 

Klíčovým prvkem je zde kyslík, který zabraňuje vzniku anaerobních podmínek 

a zároveň urychluje oxidaci polutantů. 

Biologickou cestou je možné odstraňovat z odpadního vzduchu velká množství jak 

organických, tak i anorganických znečišťujících látek. Tato metoda nalezla široké 

uplatnění především v průmyslových výrobách, odstraňování těkavých polutantů ze 

vzdušin ve zpracovatelském průmyslu a také při biologickém čištění vzdušin vznikajících 

při čištění odpadních vod. Technologie je relativně technicky i ekonomicky nenáročná. 
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Biotechnologické metody čištění vzdušin jsou relativně citlivé na měnící se 

koncentrace polutantů v čase, což však v ČOV, kde je zajištěn poměrně stálý přívod 

znečištěného vzduchu z technologických procesů, nenastává. Metoda je také limitována 

vysokými koncentracemi těkavých polutantů, obecně uváděnou hranicí je 1000 ppm 

objemových [22]. Při vyšších koncentracích je metoda realizovatelná řazením více biofiltrů 

či kolon za sebou, ale v tomto případě se stávají konkurenční nebiologické metody 

z ekonomického hlediska výhodnějšími [28]. Některé dřívější zdroje uvádějí, 

že biologickou filtrací nelze odstranit obtížně degradovatelné a toxické látky. Moderními 

úpravami a modifikacemi biofiltrů je možné využít technologický postup založený 

na jiných principech, např. vytvoření anaerobních podmínek, nebo užití speciálních 

odolnějších předem adaptovaných kultur. Biofiltrací je pak možné eliminovat také 

monoaromatické látky (např. benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, alkany, alkeny s počtem 

uhlíků do cca 20, nechlorovaná organická rozpouštědla i těkavé organické kyseliny, 

aldehydy a ketony). Tyto úpravy biofiltrů jsou však technicky složité a finančně 

náročné [6].  

Podstatou fungování biofiltru je biofilm. Biofilm je vylučován jako 

polysacharidový obal bakteriálních buněk na povrchu nosných částic popsaných 

podrobněji v kapitole pojednávající o nosičích v pevných biofiltrech. Molekuly polutantů 

nebo zápachových látek se sorbují na povrchu biofilmu, který je tvořen převážně 

bakteriemi, nižšími houbami, obsahuje také prvoky a bezobratlé. Sám biofilm má vlastní 

ekologii. Bakterie osidlují biofiltr nejdříve, později je biofiltr osídlen také prvoky 

a bezobratlými, kteří se živí bakteriemi a nižšími houbami [33]. 

Podstatu funkce biofilmu a průchod kontaminantů směrem k filtračnímu mediu 

popisuje obrázek níže (viz. Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Přenos polutantů biofilmem [6] 

 

 Kontaminant postupuje aktivní vrstvou skrze několik fází. Nejprve dojde 

k uchycení molekuly polutantu na povrchu vodní fáze biofilmu. Následuje transport 

molekuly biofilmem až k bakteriálním buňkám. Zde začíná probíhat proces biodegradace. 

Molekula prostoupí buněčnou membránou do bakterie a dochází k metabolismu a rozpadu 

polutantu. Dochází k rozkladu na netoxické složky, mezi nimiž převažuje oxid uhličitý 

(CO2) a voda. Bakteriální buňka štěpením chemických vazeb získává energii nutnou 

k syntéze své buněčné hmoty a dalšímu rozmnožování (viz. Obrázek 8) [6].  

Přenos kontaminantů ze vzduchu do kapalné fáze je popsán dvoufilmovou teorií, 

která je vyjádřena níže uvedenou rovnicí [24]: 

 

Mi = KLa . (Csi - Cli) 

 

kde: 

Mi .............. rychlost přenosu hmoty látky (g.m-3) 

KL............... koeficient rychlosti přenosu hmoty (m.s-1) 

a ................. specifický povrch náplně biofiltru (m2.m-2) 

Csi ............... koncentrace látky i v kapalné fázi za rovnovážných podmínek (g.m-3) 

Cli ................ aktuální koncentrace látky i v kapalné fázi (g.m-3) 
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Vzorec výše popisuje reakční kinetiku v biofiltru. Zjednodušeně je možno popsat, 

že rovnováha podle Henryho zákona nastává v okamžiku, kdy se rychlost degradace již 

zachycených látek rovná rychlosti zachycování nových kontaminantů. Pokud je biofiltr 

přetěžován, čili protéká jím více odpadních plynů, a je zachycováno více odpadních látek, 

než jsou mikroorganismy schopny odbourat, rovnost přestává platit [23].  

 
Obrázek 9: Průběh biotransformace polutantů ( Devinny et al. [6]) 

 
 

Polutanty v biofilmu podléhají biotransformaci (Obrázek 9). Biotransformace je 

proces, kdy postupně, s využitím enzymů živých organismů, dochází k rozkladu původně 

exogenních i endogenních, v našem případě toxických, či zapáchajících látek na látky 

jednodušší, neškodné a přirozené pro životní prostředí, které jsou metabolity působící 

mikrobiální kultury [53]. 
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5.1.1 Biotrickling filtr 

 
Obrázek 10: Schéma biotrickling filtru [52] 

 

Technologie trickling filtru byla léta úspěšně využívána pro čištění odpadní vody. 

Modifikací této technologie v posledních letech vznikl biofiltr pro čištění odpadní 

vzdušiny (Obrázek 10), použitelný jak pro odstranění pachových látek, tak vhodný pro 

odstraňování těkavých organických látek (VOC). Jedná se o jednu z ekonomického 

pohledu nejvýhodnějších metod čištění odpadních plynů, která je zároveň komerčně 

užívána. Problém můžeme shledávat pouze ve zvýšených nákladech na shromažďování 

odpadní vzdušiny do kolektoru [40]. 

Výhodou tohoto typu biofiltru je absence nutnosti instalovat předřadnou pračku 

vzduchu, díky zkrápění není zvlhčování předem nutné. 

V souvislosti s původem trickling biofiltru pro čištění odpadních vod probíhá 

v současné době optimalizace biofiltru, který by byl schopen odstraňovat simultánně 

odpadní vodu a odpadní vzdušiny. Tato technologie se ukázala být plně účinná při čištění 

těkavých organických látek ze vzdušiny, kdy bylo dosahováno eliminace VOC v průměru 

96 %. Technologie byla dále testována i pro odstranění zápachu ze zemědělské výroby, 

avšak tato metoda je stále ještě předmětem výzkumu. V poloprovozních testech byly 

vypozorovány nedostatky, které je potřeba odstranit přidáním vhodných aditiv do 

vymývací vody [41]. 
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5.1.2 Bioskrubr 
Biologická pračka, neboli bioskrubr (Obrázek 11) je rovněž biologickou modifikací 

stávajících chemických praček. 

Technickým řešením je velice podobná biotrickling filtru, s rozdílem že neobsahuje 

vnitřní výplň. Konstrukce tak umožňuje lepší absorpci polutantu a delší zdržení polutantu 

v kapalině, prodlužuje kontakt znečišťujících látek s mikroorganismy, a tím umožňuje 

zpracovávat vyšší koncentrace polutantů nebo biologicky hůře odbouratelné látky [23]. 

 

 
Obrázek 11: Bioskrubr (biologická pračka)[57]  

 

Základem bioskrubru je absorbér nebo absorbční kolona, kde se mísí kapalná 

složka s plynnou [39]. Tento systém odstraňuje limit přenosu hmoty do biofilmu, protože 

odbourávání polutantu probíhá přímo v kapalině. Jedná se tedy ve své podstatě o suspenzní 

bioreaktor, kdy filtrační náplň se nachází přímo uvnitř bioskrubru, nebo v akumulační 

nádrži, která je situována mimo vlastní bioskrubr [23]. 

Bioskrubr je tím efektivnější, čím větší plochy mezifázového rozhraní plyn-

kapalina je dosahováno. Tím je také možno docílit snadnějšího přestupu polutantů 

z odpadního vzduchu do kapalné fáze. Zjednodušeně, největší efektivnosti je dosahováno 

při menší velikosti bublin znečištěného vzduchu. Alternativou je také bioskrubr pracující 

bez výplně jako provzdušňovaný hydraulicky míchaný bioreaktor s kulturou v suspenzi. 

Biologické pračky jsou použitelné pouze pro snadno rozpustné látky, ale díky 

delšímu zdržení filtračního média je možno touto metodou odstraňovat vyšší koncentrace 

polutantů s vysokou účinností [23]. Nevýhodou metody oproti pevnému biofiltru jsou vyšší 

provozní náklady, proto se užívá zejména tam, kde není možné užití biofiltru s pevným 

ložem s důvodu nedostatku místa [39]. 
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5.1.3 Biofiltr s pevným ložem 
 

Biofiltr s pevným ložem patří k nejlevnějším a technologicky nejjednodušším 

biofiltračním metodám. Technologie s úspěchem funguje v zahraničí přes 60 let.  

Pevné biofiltry nalézají uplatnění zejména v případech, kdy koncentrace polutantu 

jsou malé a v důsledku nízkého tlaku plynu je možno předpokládat ideální chování. Díky 

nízké rychlosti toku vzduchu vzniká laminární proudění mezi částicemi filtračního nosiče. 

Takto dochází ke kontaktu kontaminantů v plynné fázi s biofilmem umístěným na povrchu 

pevného lože (viz. Obrázek 12) [22]. 

 
Obrázek 12: Schéma rozkladu na povrchu pevného biofiltru [23] 

 

Pro správný průběh biofiltrace je zapotřebí dodržet vhodné podmínky, které vytvoří 

optimální prostředí pro rozvoj mikrobiální kultury. Mezi hlavní faktory procesu biofiltrace 

probíhající na pevném loži patří zejména na tyto faktory [39], [44]: 

- teplota (optimum <30 C), 

-  pH, 

- vlhkost v médiu (optimum >95 %), 

- koncentrace a charakter znečišťujících látek, 

- dostupnost mikroorganismů, homogenita filtračního lože, 

- doba čištění. 

Biofiltry jsou často srovnávány s fyzikálně chemickými, zejména oxidačními 

metodami. Je jim vytýkána vysoká citlivost na změny v prostředí (změna průtoku 

vzdušiny, nedostatek živin, degradace lože, potřeba údržby atd.) [37]. Tyto překážky do 

jisté míry odstraňuje inovace technologie v podobě přidání prvku předřadné pračky 

vzduchu a zateplení biofiltru pro zimní období [51].  
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Před vstupem plynů do biofiltru a distribucí skrz vlastní filtrační lože je možno 

předupravit vzdušinu a tím optimalizovat průběh biofiltrace. Upravit lze teplotu, vlhkost, 

tlak vzduchu a také odstranit nežádoucí pevné částice. Pro tuto úpravu se nejčastěji 

používá zmíněná předřadná pračka vzduchu. 

Pračka umožňuje nejen zvlhčení a zbaveni nečistot ze vzdušiny, ale také má funkci 

ochlazovací, čímž je chráněno samotné filtrační médium před zrychlenou degradací. 

Ve specifických případech, kdy koncentrace sulfanu nebo amoniaku přesáhnou 10 ppm, je 

možno do prací vody přidat neutralizační roztok. 

Schéma biofiltru s předřadnou prackou vzduchu je zachyceno na obrázku 13. 

 

 
Obrázek 13: Schéma pevného biofiltru s předřadnou pračkou [22] 

 

 

 Z důvodu odkrytého filtračního lože vznikaly v minulosti obavy z uvolňování 

bioaerosolů do ovzduší. Bioaerosoly se skládají z živých či odumřelých bakteriálních 

buněk a přečištěné vzdušiny[13]. Bylo potvrzeno, že po nárůstu biofilmu dochází k emisím 

bakterií do ovzduší, avšak tyto emise nejsou natolik velké, aby měly vliv na lidské zdraví. 

Přesto je dnes poměrně již častým řešením zastřešení biofiltru, s odtahem vzdušiny do 

komínku. Zastřešení biofiltru kromě omezení uvolňování bakterií do ovzduší umožňuje 

také lepší kontrolu filtračních podmínek, jako je vlhkost, teplota a pH [44]. 

 

Běžné provozní podmínky biofiltru dokumentuje tabulka níže (Tabulka 7). 
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Tabulka 7: Typické pracovní podmínky biofiltru pro čištění odpadních vzdušin[6]  
 

Parametr Typická hodnota 

Výška filtrační plochy 1-1,5 m 

Filtrační plocha 1-3000 m2
 

Průtok znečištěného plynu 50-300.000 m3.h-1
 

Zatížení povrchu filtru 5-500 m3.m-2.h-1
 

Objemové zatížení filtru 5-500 m3.m-3.h-1
 

Objem pórů 50 % 

Střední doba zdržení plynu 15-60 s 

Přívod polutantu/  

koncentrace zápachu 

0,01-5 g.m-3/ 

500-50.000 OU m-3
 

Provozní teplota 15-30 °C 

Relativní vzdušná vlhkost na přívodu > 98 % 

Obsah vody ve filtračním médiu 60 % hmotnosti 

pH filtračního média pH 6-8 

Běžná účinnost odstranění polutantu 60-100 % 

 

5.1.4 Využití biofiltrů s pevným ložem 
 

Biofiltry nacházejí využití kromě odstraňování zápachu v čistírnách odpadních vod 

také při sanačním odsávání půdního vzduchu, v kompostárnách, v chemickém 

a petrochemickém průmyslu, v potravinářství, v tiskárnách, v lakovnách nebo 

ve velkochovech užitkových zvířat, zpracovaní masa a ryb, sušárnách 

tabáku atd. [39],[25],[2].  

Za stávající situace jsou v  navrhované prováděcí vyhlášce biofiltry uvedeny jako 

BAT technologie pro odstraňování zápachu [37].  

Jejich účinnost se pohybuje okolo 90 - 95% [39]. Proto jsou v mnoha podnicích 

využívány jako nejlepší možné řešení pro odstranění pachové zátěže. Lze také očekávat 

širší aplikaci této technologie u stávajících provozů bez koncových technologií. 



Kateřina Špakovská: Biofiltrace – účinná metoda pro minimalizaci zápachu z ČOV 

2012 33

5.2 Materiály užívané jako filtrační lože do pevných biofiltrů 
 

Biofiltry obsahují aktivní náplň, v níž je polutant odbouráván. Správně zvolené 

filtrační médium funguje jako přirozený pufr, umožňuje regulaci pH vzdušiny na vstupu. 

Ve filtračním loži by měla být udržována optimální hladina vlhkosti, materiál by měl 

vykazovat schopnost zadržovat vodu. Navíc musí materiál umožňovat distribuci živin 

směrem k mikroorganismům [44]. 

V praxi i v laboratorních podmínkách byly testovány různé druhy biofiltračních 

nosičů. Tato část se zabývá rozborem typických vlastností vybraných aktivních a inertních 

materiálů. Jejich srovnání dokumentuje Tabulka 8. 

 
Tabulka 8: Srovnání aktivních náplní s inertními a syntetickými materiály [6] 

 
Kompost Rašelina Půda 

Aktivní uhlí, 
perlit a jiné 

inertní 
materiály 

Syntetický 
materiál 

Hustota 
mikrobiální 

populace 
vysoká 

střední až 
nízká 

vysoká žádná žádná 

Měrný povrch střední vysoký 
nízký až 
střední 

vysoký vysoký 

Propustnost 
vzduchu 

střední vysoká nízká 
střední až 

vysoká 
velmi 

vysoká 

Obsah 
nutrientů 

vysoký 
střední až 
vysoký 

vysoký žádný Žádný 

Sorpční 
kapacita 
polutantů 

střední střední střední 
nízká až 
vysoká* 

nízká až 
vysoká**, 

velmi 
vysoká* 

      
Životnost 2 - 4 roky 2 - 4 roky > 30 let > 5 let > 15 let 

Náklady nízké nízké velmi nízké 
střední až 
vysoké* 

velmi 
vysoké 

Celková 
použitelnost 

jednoduchá, 
cenově 

výhodná 

středně 
náročná, 
problémy 

s kontrolou 
obsahu 
vody 

jednoduchá, 
nízkoaktivní 

biofiltry 

potřebná 
dodávka 
nutrientů, 
může být 
nákladná* 

pouze 
prototypy, 

nebo 
vestavby do 
biotrickling 

filtrů 
 

* aktivní uhlí 
** syntetika pokrytá aktivním uhlím 
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Půda 
 

Půdní biofiltry byly jedny z prvních užívaných. Princip budování těchto biofiltrů 

byl velmi jednoduchý – vykopala se jáma, zavedl rozvod vzduchu a jáma byla následně 

zasypána. 

Půdní matrice je přirozeně hydrofilní, proto nevznikají problémy týkající se vysychání 

biofiltračního lože. Také je poměrně stabilní, a proto nevyžaduje opěrný systém, jako 

například média z rašeliny či kompostu. 

Mezi nevýhody půdního média patří nízká prodyšnost a vysoký nárok na plochu, 

lože sesedá a tvoří se komínky, jimiž uniká nečištěný vzduch. Stává se z něj tak vhodné 

médium pouze pro technologicky nenáročné otevřené venkovní biofiltry. Z důvodu nízké 

prodyšnosti je zdržení vzduchu ve filtračním loži značně delší, v řádu minut [6], [44]. 

 
Kompost 
  

Zralý kompost obsahuje vysokou hustotu a diverzitu mikroorganismů. Má vysokou 

schopnost retence vody, neutrální pH a vhodný obsah organických látek. Tím se z něj stává 

ideální biofiltrační médium. Kompost se vyznačuje poměrně velkou hmotností, která je 

příčinou poklesu a zhutňování filtračního lože. Z tohoto důvodu je často míchán v různém 

poměru (20-80 %) s různými materiály (dřevní štěpka, vřes, perlit atd.), které mají funkci 

plnidla. Experimentálně byly prováděny laboratorní testy s mnoha typy kompostů, včetně 

kompostovaných kalů z ČOV, avšak pro každou filtrovanou vzdušinu vykazuje optimální 

výsledky jiný typ kompostu.  

Výsledkem laboratorních testů je zjištění, že výkon biofiltru je značně ovlivněn 

typem kompostu a výzkum v této oblasti stále pokračuje [6], [39], [31]. 

 

Rašelina 
 

Rašelina je přirozeně hydrofobní a kyselá. Z důvodu hydrofobnosti je těžké udržet 

optimální vlhkost biofiltru. Rašelina přirozeně neobsahuje příliš mnoho mikroorganismů – 

musí být inokulovány, například kaly z ČOV. Má výrazně méně nutrientů než kompost, 

proto i ty musí být dodávány. Buďto pomalu se uvolňující nutrienty, nebo musí být 

přidávány v malých dávkách pravidelně.  



Kateřina Špakovská: Biofiltrace – účinná metoda pro minimalizaci zápachu z ČOV 

2012 35

Z důvodu nízkého tlaku na podložku nemá rašelinový nosič problémy s kompresí, 

ale není příliš stabilní, rychle se opotřebovává. Rašelina byla populární v 80. letech, nyní 

bývá nahrazována plněným kompostem, který má vyšší trvanlivost a snadnější údržbu [6], 

[39]. 

 

Dřevní štěpka a kůra 
 

Kůra stromů a štěpka ze stromů a keřů byla testována jako samostatné médium, 

mimoto se však používá zejména jako plnivo (Obrázek 14a). Použijeme-li dřevní kůru a 

štěpku samostatně, musíme počítat s nutností pravidelné dodávky nutrientů [6], [39]. 

Velikost částic této směsi vykazující optimální vlastnosti je zpravidla v rozmezí 1-5 

cm. Předností tohoto filtračního nosiče je zejména vlastnost dřeva zadržovat v sobě vodu, 

takže je zajištěna dostatečná vlhkost biofiltru. Velikost částic umožňuje rovnoměrný 

průtok vzduchu a dřevo navíc zabraňuje sedání filtračního lože [44].  

Není dokázáno, že by některé druhy stromů měly lepší účinky než jiné, přestože se 

můžeme domnívat, že tomu tak je. Studie na toto téma zatím nebyly realizovány.  

Kůra a dřevo některých stromů a keřů se vyznačuje obsahem antibakteriálních silic, což má 

na chod biofiltru příznivý vliv, protože tím zabraňuje množení škůdců [6].  

 

Mezi dále užívané filtrační náplně na bázi biomasy patří například kokosové 

vlákno, vřes a vláknitá rašelina (Obrázek 14b, 14c)[51].  

    
Obrázek 14: Filtrační náplně na bázi biomasy a) kořenové dřevo; b) vřes; c) směs vláknité rašeliny 

a kokosové vlákno [51] 

 
Perlit 

Velmi lehký, porézní materiál dostupný v mnoha velikostech (v průměru 3-15 mm). 

Jeho předností je velký povrch částic, ale neobsahuje žádné nutrienty ani živiny. Používá 

se jako plnivo do komerčních biofiltrů, či jako podklad v laboratorních zkouškách [6].  

a) b) c)
a) 
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Syntetický nosič 
 

Některé druhy bakterií se vyznačují schopností udržovat se a prospívat také na 

syntetických nosičích různého druhu. Plastové vestavby do biofiltrů nabývají na popularitě 

zejména díky své trvanlivosti. Byla testována a patentována různá syntetická biofiltrační 

média. Tyto filtrační podklady jsou sice stabilní, ale přirozeně neobsahují žádné 

mikroorganismy ani vyživující látky. Mikrokultura musí být spolu s nutrienty pravidelně 

doplňována a udržována [6], [42]. 

 

Aktivní uhlík 
 

Aktivní uhlík se vyznačuje podobnými vlastnostmi jako syntetický nosič, veškerá 

mikrobiální kultura a nutrienty musí být dodány externě [6]. Výhodou je velký měrný 

povrch, kterým je dáno rozmanité použití a vysoká účinnost. Degradací kontaminantů na 

povrchu média dochází k úsporám energie, kterou by bylo nutné vynaložit na termickou 

regeneraci aktivního uhlíku [23], [32]. 

 

Jak je výše uvedeno, některé biofiltrační náplně přirozeně neobsahují mikrobiální 

kulturu nezbytnou pro vytvoření biofilmu. Proto se v některých případech přistupuje 

k naočkování média bakteriálním roztokem. Poté se rozbíhá proces aklimatizace biofiltru. 

5.3 Spuštění a aklimatizace nového biofiltru  

 
Obrázek 15: Biodegradace v nově instalovaném biofiltru (přeloženo a upraveno [6] 
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Nově instalovaný biofiltr potřebuje určitou dobu na adaptaci mikrobiální kultury. 

Na čerstvém filtračním materiálu se nachází široká škála mikroorganismů, která se vlivem 

postupné mineralizace snižuje a stabilizuje [39]. Zpočátku tak může nastat pokles účinnosti 

odbourávání látek, protože filtrační lože se nasytí, přestane adsorbovat polutanty, ale 

kultura ještě nebude tak adaptována, aby byla schopna dostatečně rychlé biodegradace 

(viz Obrázek 15). Toto je běžný vývoj u každého nového biofiltru a je potřeba nechat 

biofiltr vždy poloprovozně otestovat a až poté spustit v plném provozu [6]. 

Ideální pro nastartování odbourávání pachových látek na čistírnách odpadních vod 

je inokulace aktivovaného kalu do filtračního lože. Tím se doba kultivace kultury potřebné 

pro optimální funkci biofiltru několikanásobně zkrátí [39]. 

Častou chybou při navrhování biofiltrů je ignorování složek, které zatěžují 

biofiltrační médium tím, že jsou odbourávány. Nejedná se přitom o složky odpadní 

vzdušiny, které je potřeba odstranit, ale mikroorganismy je využívají jako substrát také, 

čímž ubírají biodegradační kapacitu. S těmito ztrátami je nutno předem počítat a navrhovat 

kapacitu vždy podle složení filtrovaného vzduchu i s rezervou, ne jen pouze podle objemu 

složek, které je nutno odstranit. Tím také je zabráněno možnému přetížení biofiltru [24]. 

5.4 Provoz biofiltru 
 

Moderní biofiltr vyžaduje pouze pravidelnou preventivní údržbu v podobě kontroly 

technologického zařízení.  

Kontrola vlastní náplně je prováděna zpravidla jednou za půl roku a běžný interval 

výměny se pohybuje okolo 3-5 let v závislosti na zatížení a kvalitě náplně [44],[51].  

5.5 Porovnání nákladů technologií čištění odpadních vzdušin 
 

Náklady na provozování technologií čištění odpadních vzdušin jednoznačně ukazují 

na finanční efektivnost biotechnologických metod (viz.  Obrázek 16).  

Totéž potvrdila i studie zabývající se technologiemi odstraňování zápachu z čistíren 

odpadních vod, která vyhodnotila adsorpci na aktivní uhlí jako vůbec nejdražší metodu. 

Naopak jako nejlevnější řešení byly vyhodnoceny biofiltry, konkrétně typy pevný biofiltr a 

biotrickling filtr [47], [48]. 
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 Obrázek 16: Srovnání provozních nákladů metod čištění vzdušin[6]  

 

 

Studie dále srovnávala dopad technologií na životní prostředí z hlediska spotřeby 

energie, materiálu, reaktantů a produkce nebezpečných odpadů.  

Ačkoliv se biologické metody mohou zdát bez dopadu na životní prostředí, je 

potřeba brát v potaz dopad způsobený vysokou spotřebou vody nutnou pro udržení 

podmínek pro život mikrobiálních kultur. Biofiltrační metody byly také vyhodnoceny jako 

náročnější na zábor půdy a spotřebu materiálu (spotřeba filtračních médií a nosičů 

kultur) [48]. 
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6 Experimentální část: Hodnocení účinnosti instalace 
biofiltrů u ČOV Štěpánkovice 

 

 V experimentální části diplomové práce jsou popsány metodiky hodnocení emisí 

a imisí pachových látek. Dále jsou zde vybrané metodiky použity pro vlastní měření 

pachové zátěže ve zkoumané lokalitě (Obrázek 17). 

 
Obrázek 17: Lokalita obce Štěpánkovice[58] 

6.1 Popis lokality Štěpánkovice  
 

 V obci Štěpánkovice se nachází nově postavená mechanicko – biologická čistírna 

pro čištění městských odpadních vod. Projektovaná kapacita této čistírny je 

2950 ekvivalentních obyvatel. Zkušební provoz čistírny skončil v prosinci 2010 [43].  

Součástí technologické linky je mechanické předčištění v podobě lapáku písku, 

strojních česlí, dále je voda čerpána do aktivačních nádrží s nitrifikací a denitrifikací, 

v případě potřeby je na cestě k dosazovací nádrži do vody přidáván síran železitý. Součástí 

čistírny jsou také dva kalojemy. Aktivační nádrže i kalojemy jsou aerovány a míchány. 

Veškeré technologické procesy jsou zakryté, aby bylo zabráněno volné difúzi 

pachových látek do ovzduší, s odtahem odpadních vzdušin na biofiltrační jednotky [10]. 

Biofiltrační jednotky tvoří biofiltry s pevným ložem o průtoku 850 m3.hod-1 

a filtrační ploše 9 m2. Náplň biofiltru je tvořena kombinací kořenového dřeva a směsi 

vláknité rašeliny a kokosového vlákna, výška filtračního lože činí 1,05 m. Biofiltrační 

jednotky mají předřazené pračky vzduchu, kde dochází k předčištění a zvlhčení vzdušiny. 
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Čistírna patří k jedné z nejmodernějších a nejlépe vybavených čistíren odpadních 

vod v kraji. Byla projektována s ohledem na lokalitu, kdy bylo již počítáno s nutností 

minimalizovat pachovou zátěž občanů žijících v blízkosti čistírny (viz. Obrázek 18). 

 
Obrázek 18: ČOV na okraji obce Štěpánkovice [55] 

 

6.2 Metodika měření pachových látek ve zvolené lokalitě 
 

Pro měření imisí pachových látek je možno teoreticky využít hned několik druhů 

metodik určených pro stanovení pachových látek ve vnějším ovzduší. Základní dělení 

laboratorních metod je na metody analytické, využívající pro detekci přístroje a metody 

olfaktometrické, využívající schopnost detekce látek čichem.  

Jiné dělení je možné na metody měřící emise a metody měřící imise. V závislosti na 

zpracování a množství dostupných dat je možno pachové látky v ovzduší hodnotit těmito 

metodami [46]: 

1, Metoda fyzikálně-chemické analýzy  

2, Olfaktometrické stanovení (ČSN EN 13 725) 

3, Statistickými metodami (ČSN 83 5030, ČSN 83 5031) 

4, Statistika stížností, metodou místního šetření (Vyhláška 362/2006 Sb.) 
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6.2.1 Analytické stanovení 
 

Pro analytické stanovení obsahu pachových látek je teoreticky možno použít 

metodu plynové chromatografie. Pomocí této metody získáme objektivní výsledek 

přítomnosti látky v konkrétním množství. Tento údaj však nebude mít hodnotu 

vypovídající o míře zápachu. Pravděpodobně se nám také touto metodou nepodaří 

vyhodnotit veškeré pachové látky, protože většina těchto látek je postižitelná čichovým 

ústrojím hluboko pod mezí detekce přístrojů [46]. 

Dále musíme brát v potaz chování pachových látek, kdy disperzí látky nedochází ke 

změnám ve vnímání míry zápachu lineárně, ale logaritmicky. Hodnotíme-li směs 

pachových látek, čisté látky se vzájemně ovlivňují tak, že vzájemným působením se může 

intenzita jednotlivých složek měnit, dochází k aditivnímu, synergickému nebo 

antagonistickému efektu [50]. 

Zjednodušeně lze říci, že nejsme schopni analytickou metodou stanovit míru 

zápachu, avšak jsme schopni určit řadu látek, které jsou v pachu přítomny. Výsledky takto 

získaných analytických měření slouží spíše jako podklad pro disperzní modelování a 

programování systémů detekce pachových látek. Jelikož cílem zjišťování pachové zátěže je 

zpravidla hodnocení míry obtěžování konkrétních lidí, tato metoda se v praxi pro 

hodnocení míry zápachu nepoužívá [36], [50].  

6.2.2 Olfaktometrické stanovení  
 

Měření pachových látek pomocí dynamické olfaktometrie je považováno 

v současnosti za nejvíce objektivní metodu hodnocení zápachu. Metoda respektuje veškeré 

poznatky o chování pachových látek, především o jejich vzájemném ovlivňování. Vlastní 

stanovení vzorku probíhá v laboratorních podmínkách, tím je umožněno izolovat 

pozorovatele od sledované lokality, čímž dojde k eliminaci vnějších vlivů. Při výběru 

vhodného panelového vzorku pozorovatelů vykazuje metoda vysokou míru spolehlivosti 

(95%)[67].  

Hodnocení jednotlivých pozorovatelů (tzv. čichačů) je čistě subjektivní, proto 

výběr těchto osob musí být velmi pečlivý, aby respektoval normální rozložení v populaci. 
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Podmínky pro správný výběr panelového vzorku čichačů jsou stanoveny v technické 

normě ČSN EN 13725. 

Metoda byla převzata z evropského standardu a v současnosti je v ČR definována 

technickou normou ČSN EN 13725, Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových 

látek dynamickou olfaktometrií. Stanovení koncentrace pachových látek olfaktometrickou 

metodou nelze provádět bez finančně nákladného přístroje, olfaktometru. 

 

             
Obrázek 19: Olfaktometr T 08 (ECOMA) [54] 

  

Přístroj funguje na principu naředění čistého bezpachového vzduchu, nejčastěji 

medicinálního kyslíku, se sledovaným pachem tak, aby bylo u pozorovatelů dosaženo 

nejmenší koncentrace pachu, kterou jsou daní pozorovatelé splňující normu schopni 

vnímat [19]. Jako pozitivní je označen vzorek, který vyhodnotí kladně nejméně 50% 

pozorovatelů. Nejnižší hodnota je označena jako čichový práh. Koncentrace pachových 

jednotek je následně zjištěna z údaje, kolikrát bylo nutno naředit 1 m3 vzorku zápachu 

čistým plynem, aby bylo dosaženo čichového prahu [4]. Počet pachových jednotek je 

stanoven statistickým propočtem. Pro ověření spolehlivosti výsledku je pozorovatelům 

mezi jednotlivými měřeními náhodně přidán slepý vzorek, pozorovatelé přitom tento 

vzorek nesmí označit. Označí-li čichač více než 20% slepých vzorků jako kladné, je 

z měření vyloučen. Stejně se postupuje, pokud posuzovatel nevyhodnotí kladně ani jeden 

vzorek [19]. 

 Jak již bylo výše zmíněno, pořízení olfaktometru je velice nákladnou záležitostí, 

proto tato měření provádí pouze omezený počet akreditovaných pracovišť v ČR, například 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě [4]. 
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Olfaktometrické stanovení na ČOV Štěpánkovice 
 

Autorizované měření na ČOV ve Štěpánkovicích provedl Zdravotní ústav se sídlem 

v Ostravě. Pro stanovení byl použit olfaktometr T08-4 výrobce ECOMA, splňující 

potřebné standardy a pro vyhodnocení byl využit evropský standard ČSN EN 13 725. 

Použitá metoda ANO/NE vychází z kapitoly 8.1.2. ČSN 13 725 a spočívá 

v subjektivním hodnocení - cítím zápach nebo necítím zápach. V okamžiku kdy polovina 

panelového vzorku cítí zápach, je dané ředění zaznamenáno jako pozitivní vjem [19]. 

Klimatické podmínky v průběhu vzorkování 
 

Metodika odběru vzorků není v současné době normalizována, každý ústav využívá 

jiný postup. Vzorkování proběhlo pomocí teflonových hadiček do Nalophanových vaků, 

které byly umístěny do odběrné nádoby. Z povrchu biofiltru byl vzduch odtahován přes 

příklop tvaru válce o průměru 29 cm. Při vlastním odběru byly odebrány 3 směsné vzorky 

z celého povrchu biofiltru dále označovány pod čísly 1a-c. Každá odběrová epizoda trvala 

5 minut. 

Chování pachových látek se mění podle počasí, proto je důležité také při odběru 

pachových látek do vzorkovacích vaků zaznamenat aktuální klimatické podmínky. 

 

Čas odběru: 12:25-10:40 hod 

Průměrná rychlost větru:  0,7 m.s -1 

Průměrný směr větru:  82° 

Relativní vlhkost:  99% 

teplota:  3,6 °C 

tlak: 1014 hPa 

Naměřené koncentrace pachových látek 
 

Analýza probíhá podle normy nejpozději do 30 hodin od odběru vzorků [67]. 

Hodnotitelům (čichačům) jsou předkládány vzorky s různým ředěním postupně ve třech 

sériích, přičemž první se do hodnocení nezapočítává. Hodnocení těchto konkrétních vzorků 

provedlo 8 čichačů ve dvou pracovních skupinách, vždy po 4 hodnotitelích. Naměřené 

hodnoty udává Tabulka 9. Graficky jsou pak znázorněny v grafech níže (Graf 2, Graf 3). 
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Tabulka 9: Koncentrace pachových látek z olfaktometrie 

Celkový přehled - výsledky zkoušení 
Označení Odběrové 

místo 
Čas 
odběru 

OUE . m
-3 dB 

č. 1a biofiltr MT29 10:25 128 21,1 
č. 1b biofiltr MT29 10:30 30 14,7 
č. 1c biofiltr MT29 10:35 51 17,1 

Průměrná koncentrace pachových látek 
1a-1c biofiltr MT29 58 17,6 

 
 Koncentrace uvedené v tabulce 9 jsou již zpracovaná data. Průměrná koncentrace 

pachových látek je geometrickým průměrem pozorování jednotlivých vzorků. 
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Graf 1: Koncentrace pachových látek (vlastní zpracování) 
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Graf 2: Hmotnostní tok pachových látek (vlastní zpracování) 
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Diskuse k výsledkům získaným olfaktometrickou metodou 
 

Jak již bylo výše uvedeno, v současné době neexistují platné limity emisí a imisí 

pachových látek pro čistírny odpadních vod [37]. 

Dřívější vyhláška 356/2002 Sb. přitom stanovovala obecné i specifické limity a 

navíc podrobně popisovala způsoby, jakými měření pachových látek provádět [29].  

Přesto byly tyto limity nastaveny takovým způsobem, že ani s využitím nejlepších 

dostupných technik nebylo možné tyto limity na většině provozů plnit. Jen orientačně, 

limit se pro naši konkrétní čistírnu, ležící v 2 km širokém ochranném pásmu intravilánu 

obce, nacházel na úrovni 50 OUE, měřeno na výpusti ze zařízení. Výsledkem 

olfaktometrického stanovení však byl dosažen výsledek 58 OUE, limit by tedy byl 

o 8 jednotek překročen. Pokud by se čistírna nacházela dále než 2 km od obce, nastavený 

limit 100 OUE by již splnila. Avšak nesmyslnost těchto limitů je možno vidět právě 

v jejich obecnosti, kdy nebyl respektován charakter ani hédonický tón čichového vjemu. 

Podle Devinny et al. se průměrná koncentrace pachových látek naměřená na 

povrchu biofiltračního média pohybuje mezi 20-100 OUE.m-3. Tento zápach je však 

charakterizován spíše kladným hédonickým tónem, připomínající vůni lesa [6]. Zde je 

vidno, že samotný odér biofiltrační náplně by díky své koncentraci dosahoval míry 

zápachu, která by mohla být považována za obtěžující. 

 Zde je možno spatřovat nedostatek metody ANO/NE. Hodnotí-li pozorovatel, 

pouze vjem zda pach cítí či necítí, ještě to nevypovídá o míře obtěžování. 

Nová vyhláška, 362/2006 Sb., platná od 1. 8. 2006 uvádí, olfaktometrickou metodu 

jako jedinou závaznou metodu. Ruší veškeré předešlé limity a zároveň udává, že limity 

koncentrace pachových látek pro zdroje uvedené v příloze C této vyhlášky, kam ČOV 

patří, budou stanoveny nejpozději do 1. srpna 2009. Avšak žádné limity doposud 

stanoveny nebyly [63]. 
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6.3 Statistické metody 
 

Výhodou statistických metod je především jejich nenáročnost na laboratorní 

techniku. Nevýhodou naopak je poměrně vysoká časová náročnost. Při statistickém 

vyhodnocování se využívá dotazníkových metod. Ty jsou také upraveny technickými 

normami [36]. Platné jsou technické normy  

- ČSN 83 5030. Účinky a posuzování pachů – Stanovení obtěžování dotazováním 

panelového vzorku obyvatel a 

- ČSN 83 5031. Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním 

průzkumem 

6.3.1 Norma ČSN 83 5030 
 

Metoda využívá přímého působení pachů na lidské smysly a je vhodná pro 

sledování dlouhodobé imisní zátěže. 

Pro obdržení reprezentativních výsledků získaných tímto typem sledování je 

potřeba provádět měření v dlouhém časovém úseku.  

Pro krátkodobé sledování je nutné provádět záznamy po dobu 2-3 měsíců 

s frekvencí nejméně jednou denně. U dlouhodobého sledování je dostačující měření jednou 

týdně, avšak vždy ve stejnou dobu v období 12-14 měsíců [65].  

Údaje o výskytu pachu musí být zaznamenávány denně ve stejnou dobu po celou 

dobu sledování (určený interval například mezi 19:00 – 19:30). Pozorovatelé zapisují do 

dotazníkových tabulek své vjemy podle tabulky 10, která je uvedena v ČSN 83 5030 [65]. 

 
 Tabulka 10: Intenzita zápachu podle ČSN 83 50 30 [65] 

Hodnocení intenzity zápachu podle ČSN 83 5030 
0 zcela bez čichového vjemu 
1 pach blízký prahové koncentraci detekce pachu 
2 slabý neobtěžující pach 
3 obtěžující pach 
4 silně obtěžující pach 
5 nesnesitelný pach 
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Zaznamenané výsledky jsou následně zpracovávány statisticky. Výsledek měření je 

popisován indexem obtěžování a slouží ke kvantitativnímu vyjádření obtěžování pachem 

u obyvatelstva žijícího v dané oblasti.  

Index obtěžování lze vypočíst podle vztahu uvedeného v ČSN 83 5030 [65]: 

 
Ik = (1/ Nk) . ∑ (Wi . Nik)    
 
Nk ………počet individuálních pozorování 

Wi……… váhový faktor stupně obtěžování 

i………… stupeň obtěžování 

Ik ………..index obtěžování 

 

Pokud je získáno dostatečné množství kvalitních výsledků a jsou – li brány v potaz 

meteorologické podmínky, zejména směr větru proudícího od zdroje, má tato metoda 

velmi dobrou vypovídací schopnost [18]. 

 

Tato metodika nebyla zvolena z důvodu potřeby získání jednak reprezentativních 

výsledků v kratším čase, jednak z důvodu silného působení tzv. sociálního faktoru. Je 

potřeba zajistit, aby se jednotliví respondenti neovlivňovali navzájem, což by v tomto 

případě bylo velmi složité. Pro reprezentativnost výsledků je také potřeba oslovit poměrně 

velké množství respondentů, u nichž bude zajištěno, že budou v pravidelném čase ochotni 

pachy zapisovat. 

V lokalitě se rovněž nachází různé jiné zdroje zápachu, protože se jedná o 

venkovskou oblast, tyto zdroje by bylo potřeba eliminovat. Metoda se však může uplatnit 

v situaci, kdy je žádoucí, aby byl respondent sám vnitřně motivován. Například při 

vyhodnocování obtěžování pachovými látkami pocházejícími z domácích topenišť je 

možné sociální faktor i využít k prospěchu pozorování. 

 
Tuto technickou normu doplnila další technická norma, ČSN 83 5031, která 

využívá stejného vzorce výpočtu indexu obtěžování. Pro oba typy dotazníkového šetření 

jsou stanoveny shodné stupně intenzity obtěžování pachovými látkami, uvedené v této 

normě. Následující norma ČSN 83 5031 je však zaměřena na stanovení momentální situace 

v lokalitě [46]. 
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6.3.2 Norma ČSN 83 5031 
 

Norma upravuje stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním 

průzkumem. Terénní šetření je měřením jednorázovým, kdy vybraná skupina pozorovatelů 

hodnotí kvalitu vdechovaného vzduchu na určitém jednotném stanovišti [18].  

V závislosti na stanovišti a počtu pozorovatelů je možné měření provádět podle 

dvou normou upravených způsobů: 

 

Měřit je možno v geometrické síti zdroje. Tento typ měření předpokládá existenci 

jednoho zdroje emisí, který nepřetržitě emituje pachové látky. Měření pak provádí nejméně 

10 posuzovatelů na různých stanovištích situovaných ve čtvercové oblasti o rozměru 

1000 x 1000 m se zdrojem emisí v centru tohoto útvaru. Tímto způsobem je pak obdrženo 

26 nezávislých jednorázových měření [66]. 

Tento typ měření nebyl zvolen z důvodu nevhodného terénu, a také z důvodu 

předpokladu, že emise pachových látek nejsou dostatečně silné, aby byly cítit na 

vzdálenost 500 m.  

 

 Druhou variantou terénního průzkumu je tzv. měření v pachové stopě. Měření 

probíhá obdobným způsobem jako při měření v geometrické síti, pouze posuzovatelé jsou 

rozmístěni do geometrického tvaru např. linie a měření je prováděno v průřezu kolmém na 

směr větru. 

Měření pachových látek musí být provedeno podle směru větru od zdroje emisí 

pachových látek směrem k linii posuzovatelů. Posuzovatel zaznamenává co 10 vteřin 

čichový vjem a jedno měření trvá 10 minut. Takto musí být v průběhu hodiny provedeny 

3 příčné průřezy, tedy celková doba měření je 30 minut, počet vzorků od jednoho 

posuzovatele je 180 [66]. 

Měření pachové stopy slouží k odhadu emisí pachových látek u plošných 

zdrojů [66]. V případě čistírny je to biofiltr, pokud by nebyly zakryty aktivační nádrže, 

patřily by sem i tyto nádrže, dále u naší konkrétní čistírny nátok a předčištění. Všechny 

tyto technologické procesy jsou však zakryty, k únikům pachových látek nedochází. 

 Z opakovaných měření můžeme s využitím matematických modelů předpovídat 

imisní zátěž dané lokality [66]. 
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Pro hodnocení obtěžování zápachem v lokalitě byla zvolena metoda měření 

v pachové stopě. Průběh vlastního měření je popsán níže. 

 

 
Obrázek 20: Pohled na ČOV s biofiltrem z měřícího stanoviště (vlastní foto) 

 

Podmínky při vlastním měření, popis situace 
 

Po příchodu na stanoviště (Obrázek 20) byly rozlosovány měřící pozice. Zároveň 

byly zaznamenány aktuální povětrnostní podmínky. Poté následovala tzv. lokalizace 

pachové stopy, která se zjišťuje obchůzkou ve směru větru od zvoleného bodu směrem ke 

zdroji emisí a vlastní hodnocení pachových látek v ovzduší. 

Pro pozdější odhady distribuce pachových látek do okolí slouží nákres situace (viz. 

Obrázek 21). 

 

 
Obrázek 21: Schéma měřené lokality 
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Obrázek 22: Znázornění měření v pachové stopě (terénní průzkum podle ČSN 83 5031) [58] 
 

Každý z 8 pozorovatelů měřil svůj čichový vjem v intervalech 10 sekund, po 

stanovenou dobu 10 minut podle nákresu na obrázku 22. Tímto sledováním tak bylo 

získáno od každého pozorovatele 60 vzorků. Dohromady tedy bylo obdrženo v průběhu 

jednoho měření 480 vzorků.  

Jako kladný se označoval pouze čichový vjem nad prahovou hodnotou, vjem 

s absencí pachu byl dopočítán dodatečně do výše 60 pozorování u každého pozorovatele. 

 

Závěry z měření jsou zaznamenány v matici výsledků měření na obrázku (viz. 

Obrázek 23). 
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Záznam výsledků měření 
 

Pro zaznamenání výsledků jednorázového měření je normou doporučena tabulková 

forma (viz Obrázek 23). 

 

 
Obrázek 23: Příklad matice výsledků jednorázového měření terénním průzkumem  

 

Uvedený záznam dokumentuje pouze jeden ze tří prováděných průřezů. K dosažení 

požadované spolehlivosti je nutné provést tento typ měření v průběhu jedné hodiny 3 krát. 

Pro každé měření musí být operátorem zaznamenány také povětrnostní podmínky, 

tyto jsou znázorněny dále u každého grafického zpracování.  

Výstupem tabulkového zpracování je jednak časový podíl obtěžování pachem, 

pokud k němu dochází, jednak také index obtěžování pachem Ik. 

Index obtěžování může sloužit k pozdějšímu porovnání jednotlivých epizod (viz. 

Graf 7), nebo ke srovnání míry obtěžování mezi jednotlivými respondenty navzájem. 

Oproti klasickému výpočtu aritmetického průměru udaných hodnot tento index bere 

v úvahu váhový faktor jednotlivých stupňů obtěžování. Váhový faktor je přiřazen pouze 

stupňům 2-5. 

Jako obtěžující vjem se ve vzorci počítá vždy záznam, který je označen stupni 3-5. 

 

Následují grafická zpracování jednotlivých provedených měření v lokalitě 

Štěpánkovice, každý graf zahrnuje souhrnně 3 provedené průřezy získané v průběhu jedné 

hodiny (Grafy 3-6). 
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Měření dne 8. 3. 2012 

Čas měření: 14:30-15:10 hod 

Průměrná rychlost větru:  4.5 m. s -1 

Průměrný směr větru:  190° 

Relativní vlhkost:  71 % 

Teplota:  1.5 °C 

Tlak: 1020 hPa 
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Graf 3: Četnost naměřených stupňů obtěžování ze dne 8. 3. 2012 

 
Měření dne 16. 3. 2012 

Čas odběru: 13:30-14:20 hod 

Průměrná rychlost větru:  1,7 m. s -1 

Průměrný směr větru:  235° 

Relativní vlhkost:  62 % 

Teplota:  8.4 °C 

Tlak: 1007 hPa 
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Graf 4:  Četnost naměřených stupňů obtěžování ze dne 16. 3. 2012 
 

Měření dne 2. 4. 2012 

Čas odběru: 14:10-14:50 hod 

Průměrná rychlost větru:  1,9 m. s -1 

Průměrný směr větru:  350° 

Relativní vlhkost:  89% 

Teplota:  6,4 °C 

Tlak: 1014 hPa 
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Graf 5: Četnost naměřených stupňů obtěžování ze dne 2. 4. 2012 

 

Měření dne 9. 4. 2012 

Čas odběru: 14:45-15:10 hod 

Průměrná rychlost větru:  1.53 m. s -1 

Průměrný směr větru:  185° 

Relativní vlhkost:  35% 

Teplota:  7,1°C 

Tlak: 1011 hPa 
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Graf 6: Četnost naměřených stupňů obtěžování ze dne 9. 4. 2012 
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Graf 7: Srovnání indexů obtěžování (Ik ) 

Diskuse k měření látek terénním průzkumem 
 

V současné době existuje vedle závazné, výše uvedené normy ČSN EN 13725 také 

norma ČSN 83 5031, jako platná technická norma pro stanovení míry obtěžování 

zápachem. Výklad k této normě však již neexistuje. Není tedy jasně striktně určeno, jaký 

index obtěžování je již „nad normou“, či označuje porušení normy.  

Při zhodnocení počtu všech pozorování jednotlivých stupňů intenzity obtěžování 

zápachem, sledovaných v průběhu jednoho měsíce formou čtyř na sobě nezávislých 

terénních šetřeních, se nejčastěji objevuje hodnota 0, tedy bez čichového vjemu. Za ní 

následuje kategorie 1, tedy vjem blízký prahové koncentraci detekce pachu. Jelikož obě 

tyto kategorie dominují při všech prováděných šetřeních, je možné se domnívat, že ve 

sledované lokalitě k obtěžování zápachem nedochází.  

Narozdíl od indexu obtěžování, limity pro stanovení přípustné míry obtěžovaní na 

základě podílu doby obtěžování v minulosti existovaly [64].  

Budeme-li tedy vycházet z obecných limitů, daných v minulosti českou 

legislativou, které udávaly, že přípustná míra je překročena, pokud se cítí obtěžováno více 

než 15% respondentů z venkovské populace zvolených náhodným výběrem, po dobu 

odpovídající delší době než 10% měřené doby, a zároveň budeme-li považovat stupně 3-5 

za obtěžující, pak limity jednoznačně překračovány nejsou. 

Aby byl stanovený limit překročen, z využitých osmi respondentů by se zápachem 

museli cítit obtěžováni nejméně dva respondenti. Ti by tak museli označit jako pozitivní 

vjem (tedy stupni 3-5) nejméně 9 z 60 provedených měření. 
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7 Závěr 
 

Biologické metody odstraňování polutantů a pachových látek ze vzduchu patří mezi 

inovativní a v zahraničí léty prověřené metody. Postupně začínají byt rozšiřovány také u 

nás, především u zadavatelů, kteří upřednostňují preventivní přístup a chtějí tak předejít 

možným stížnostem na míru zápachu.  

Hlavní předností biofiltrů jsou zejména nízké investiční i provozní náklady, 

možnost provozu při běžné teplotě a tlaku a charakter biologické degradace kontaminantů, 

tj. kontaminanty jsou rozkládány na neškodné produkty, ne pouze převáděny do jiné fáze, 

jako např. při jejich adsorpci. 

Výhodou biologických filtrů je mimo jiné nízká zátěž na životní prostředí a při 

dodržení provozních podmínek také vysoká efektivita. 

Ve zkoumané lokalitě s instalovanou ČOV pro 2950 EO se zařazenou koncovou 

technologií v podobě biofiltru s pevným ložem o výkonu 850 m3.h-1 typu POLA byla 

zkoumána schopnost biofiltru odstraňovat pachovou zátěž, způsobenou technologickými 

procesy na lince čistírny odpadních vod. Veškerý vzduch z technologického provozu 

nesoucí pachovou zátěž je odtahován přes biofiltry s předřadnou pračkou vzduchu, ve 

kterých probíhá degradace polutantů. 

Pro zjištění míry pachové zátěže na obyvatelstvo byla použita statistická metoda, 

podléhající technické normě ČSN 83 5031, a to Měření pachových látek terénním 

průzkumem, konkrétně forma měření v pachové stopě. 

Výsledek byl porovnáván s dřívějším měřením provedeným akreditovanou 

laboratoří – Státním zdravotnickým ústavem v Ostravě, kdy byla použita olfaktometrická 

metoda s využitím olfaktometru  TO8-4, a metoda hodnocení ANO/NE ve smyslu 

Vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. 

Rovněž bylo provedeno šetření stížností přes místní obecní úřad a Odbor životního 

prostředí městského úřadu v Kravařích. Dle sdělení Bc. Eschingera z odboru ŽP Kravaře 

se doposud stížnost na zápach z čistírny ani v jenom případě nevyskytla. V obydlené 

lokalitě obce Štěpánkovice bylo provedeno dotazníkové šetření, které vyvrátilo podezření 

na možnou pachovou zátěž unikající i přes instalovanou technologii. 
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Na základě porovnání výsledků všech provedených šetření vyplývá, že instalované 

biofiltrační jednotky jsou plně vyhovující koncovou technologií pro daný provoz.  
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