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POKYNY KE STUDIU  

 

Ochrana vod a půd 

 

Pro předmět Ochrana vod a půd. 2. semestru studijního oboru procesní inženýrství jste 

obdrželi studijní balík obsahující integrované skriptum pro kombinované studium obsahující i 

pokyny ke studiu. 

 Prerekvizity 1.

Pro studium tohoto předmětu se předpokládá absolvování předmětu Základy hydrologie a 

pedologie. 

 Cílem předmětu a výstupy z učení 2.

Předmět je rozdělen na dva tematické celky. Prvním z nich je ochrana vod, druhým ochrana 

půd. V rámci těchto tematických okruhů jsou studovány procesy znečišťování, povaha a 

vlastnosti znečišťujících látek a způsoby čištění, resp. sanace. Nedílnou součástí předmětu 

jsou základy legislativní ochrany vody a půdy. 

Po prostudování předmětu by měl student být schopen: 
- Charakterizovat znečišťující látky; vyložit fyzikální, chemické a biologické způsoby čištění 

odpadních vod a jejich praktické uplatnění;  definovat základní principy ochrany vod v ČR a vysvětlit 

legislativní rámec ochrany vod v ČR a EU. 

- Charakterizovat procesy poškozování a znečišťování půd a definovat základní znečišťující látky; 

vyložit sanační metody a jejich praktické uplatnění; definovat základní principy ochrany půd v ČR a 

vysvětlit legislativní rámec ochrany půd v ČR a EU. 

- Vyhodnotit měření ukazatelů jakosti povrchových vod a jejich klasifikace. 

- Vyhodnotit vliv směšování odpadní vody s vodou v recipientu na jakost vody. 

- Aplikovat Streeter-Phelpsovy rovnice. 

Pro koho je předmět určen 

Předmět je zařazen do magisterského studia studijního programu Procesního inženýrství, ale 

může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované 

prerekvizity. 

Studijní opora se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, 

ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto 

jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná 

struktura. 

Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: 

Nejprve si prostudujte teoretickou část. Naučte se definovat základní pojmy. Shrňte 

v několika větách základní myšlenky kapitoly, které dále rozvíjejte do podrobného 

pochopení látky. Prostudujte si teorii k výpočtům a proveďte výpočty. Závěrem se ujistěte, 

že jste porozuměli látce tím, že budete schopni bezezbytku odpovědět na položené otázky.  
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Způsob komunikace s vyučujícími: 

Na začátku semestru jsou studenti informováni o možnostech komunikace s vyučujícím. 

Studenti jsou vyzváni zejména k přímým konzultacím v předem dohodnutých termínech. 

Programy jsou zadány při přímé kontaktní výuce. Studentům jsou vysvětleny cíle, 

požadavky na zpracování, pracovní postupy a způsob hodnocení. Programy jsou zadány 

podle volby studenta v elektronické či tištěné podobě a stejně tak mohou být odevzdány. 

Výsledek vyhodnocení programu je studentovi poskytnut ve zvolené formě, elektronicky 

nebo v tištěné či ústní podobě. Studenti mohou s vyučujícím komunikovat prostřednictvím 

mailu irena.pavlikova@vsb.cz nebo na tel. 597 323 464 nebo prostřednictví katedrálního 

Facebooku (Katedra 616, VŠB – TU Ostrava).  

  

mailto:irena.pavlikova@vsb.cz
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OCHRANA VOD 
 

 
Mezi mnoha podobnostmi, 

které má čistá voda s ctností, 

není zajisté nejméně významná ta, 

že se obě mnoho chválí 

a málo se o ně dbá. 

G. Ch. Lichtenberg 

 

Voda jako základní podmínka života a hlavní součást živé hmoty poutala pozornost filozofů a badatelů 

od nejstarších dob. Thales považoval vodu za jedinou pralátku: „Principem všech věcí je voda, z vody 

je vše a vše se do vody vrací.“ a Empedokles i Aristoteles jí řadí mezi základní elementy. V roce 1783 

Cavendish a Macquer zjistili vznik vody při hoření vodíku, oba dokázali její složení z vodíku a kyslíku 

a Cavendish určil i její objemový poměr. Lavoisier, jako tvůrce základů moderní kvantitativní chemie, 

pak položil základy k chemické analýze vod. 

 

1. Význam vody, oběh, struktura, vlastnosti 

 

Věda, zabývající se zákonitostmi časového a prostorového rozdělení oběhu vody na Zemi, jakož i 

jejími fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi, se nazývá hydrologie. Zkoumá mimo jiné 

oběh vody ve vodním cyklu, rozšíření vody a její využití člověkem. 

 

1.1. Význam vody 

 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat hydrologii 

 popsat význam vody pro člověka a životní prostředí 

 vysvětlit, co znamená Evropská charta o vodě 
 

 
 Výklad 

 

Voda je látkou podmiňující život na Zemi. Zásadní význam má pro živé organismy, neboť je jednou 

ze základních stavebních látek živých těl. Organismy obvykle obsahují 60 až 99 % vody. Pro řadu 

druhů je jediným a hlavním životním prostředím.  

 

 

Rajče obsahuje přibližně 94 % vody, mrkev 88 %, brambor 77 % a ořech 5 %. Lidské embryo 

obsahuje 94 % vody, kojenec 75 %, dítě 65 %, dospělý člověk 60 % a starý člověk 55 % vody. 

Lidská krev pak 83 %, kosti 22 %, svaly 76 % a mozek 75 %. 
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Voda v živých organismech působí jako rozpouštědlo, účastní se biochemických reakcí (přeměny 

látek), vyztužuje a vzpružuje těla organismů a ovlivňuje jejich tepelnou regulaci. Mezi organismy a 

prostředím dochází k neustálé výměně vody. Některým organismům přináší potravu. Odnáší z jejich 

těl škodlivé produkty látkové výměny. Pro živou část přírody proto voda představuje výrazný 

limitující faktor. Na její nedostatek jsou různé organismy různě citlivé. Mezi organismy s velmi malou 

spotřebou vody patří například hmyz, naopak velkou spotřebu mají vodní organismy.  

Kromě toho se voda podílí na modelování reliéfu krajiny a působí jako půdotvorný činitel. Pro vodu je 

charakteristické, že je neustále v pohybu, a to jednak v přírodě, ale také v uživatelských systémech. 

Její přírodní koloběh úzce souvisí s procesy v atmosféře. Pohyb odlišně teplých vodních mas se podílí 

se na tvorbě počasí. Voda také výrazně ovlivňuje místní klima (oceánské a pevninské podnebí). Voda 

je univerzálním rozpouštědlem a transportním médiem. Je nejpoužívanější látkou v průmyslu, je 

obsažena v každé potravině a ani příprava potravy se bez ní neobejde.  

Význam vody pro člověka a životní prostředí byl výstižně formulován v tzv. Evropské chartě o vodě, 

která byla vyhlášena Evropskou radou 6. května 1968 ve Štrasburku. 

  Evropská charta o vodě 

• Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. 

• Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle 

možností rozhojňovat. 

• Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na 

vodě. 

• Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí 

odpovídat normám lidského zdraví. 

• Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i 

soukromé účely. 

• Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. 

• Vodní zdroje musí být zachovány. 

• Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. 

• Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování 

veřejnosti. 

• Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého je 

užívat vodu účelně a ekonomicky. 

• Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci 

politických a správních hranic. 

• Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. 

 

1.2. Oběh vody na Zemi 
 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat koloběh vody na Zemi  
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 Výklad 

 

Oběhem vody na zemi rozumíme nepřetržitou cirkulaci vody působením vnějších nebo vnitřních sil, 

především sluneční energie a zemské gravitace. Základní části oběhu tvoří výpar, srážky a odtok.  

 

 

Krásně koloběh vody ve své básni vystihl již v 9. století perský poeta Džámií: 

Dýchá si oceán stupají vzhůru páry 

Putují nad zemí až stvoří oblak malý 

Pak v kapkách deště spadnou do bystřin 

Aby je bystřiny zas moři odevzdaly 

 

V oceánech dochází působením slunečního záření k vypařování. Část vodní páry kondenzuje a jako 

déšť se vrací zpět do oceánů. Velké množství vodní páry se však díky cirkulaci vzduchu přenáší nad 

pevninu, kde se sráží a v podobě deště a sněhu padá k zemi, nejčastěji v horách a vyšších polohách. 

Část srážek se ve slunečním teple znovu vypaří (evaporace, transpirace) a část se vsákne do půdy 

(infiltrace), kde vytváří podzemní vodu. Podzemní voda po určité době znovu vystupuje na povrch ve 

formě pramenů, oáz, mokřadů apod. Srážková voda rovněž stéká po zemském povrchu jako tzv. 

dešťový ron. Ten se shromažďuje se do stružek a dále plyne do potoků a řek. V polárních a 

vysokohorských územích se sněhové srážky zpevňují v led, který tvoří ledové příkrovy a ledovce. 

Díky gravitační síle se tato ledová tělesa pohybují. Nakonec se mohou vrátit do oceánů jako odlámané 

kusy – plovoucí kry. 

Koloběh vody lze rozdělit na malý a velký. Velký koloběh probíhá mezi oceánem a pevninou, malý 

probíhá pouze nad oceány nebo bezodtokovými oblastmi. 

 

Množství vody, které se 

aktivně podílí na (ročním) 

oběhu vody na zemi, je 

pouze malou částí celkového 

množství vody na zemi. V 

oceánech činí tento aktivní 

podíl cca 0,03% a na pevnině 

14% (z celkového množství 

vody na zemi se ročního 

oběhu zúčastňuje cca 0,04% 

celkového množství vody). 

Uvedené procesy se 

kvantitativně vyjadřují jako 

tzv. bilanční prvky v rámci 

hydrologické bilance. 

Hydrologická bilance je 

porovnání příjmových a 

ztrátových složek (bilančních 

prvků) hydrologického cyklu. Umožňuje určit velikost přírodních zdrojů vody, a tím možnosti jejich 

využití v určitém území. 

 

1.3. Struktura vody 
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Čas ke studiu: 0,5 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat strukturu vody 

 definovat vodíkový můstek 
 vyjmenovat specifické vlastnosti, tzv. anomálie vody 

 

 
 Výklad 

 

Voda náleží mezi molekulové látky, skládá se z jednoho atomu 

kyslíku a dvou atomů vodíku, které jsou spojeny kovalentní, silně 

polární vazbou. Molekula vody je lomená, atomy svírají úhel 140,45°, 

což odpovídá hybridizaci sp3. Díky velkému rozdílu elektronegativit 

mezi kyslíkem a vodíkem vykazují kovalentní vazby značnou 

polaritu. Nesymetrií molekuly pak vzniká velký dipólový moment. 

Vzhledem k této skutečnosti se molekuly vody vůči sobě orientují tak, 

aby se opačně nabité póly přitahovaly, čímž vzniká tzv. vodíková 

vazba (též vodíkové můstky).  

Tyto skutečnosti jsou příčinou řady specifických vlastností, které 

nazýváme anomálie vody. Mezi tyto vlastnosti patří: 

• anomální změny hustoty vody s teplotou (nejvyšší hustota 

při 3,98°C); 

• poměrně vysoké teploty tání a varu, než by se dalo vzhledem k relativní molekulové 

hmotnosti očekávat; 

• dobrá tepelná vodivost (téměř největší ze všech kapalin, vyšší jen u rtuti); 

• velké povrchové napětí (téměř největší ze všech kapalin, vyšší jen u rtuti); 

• vysoká tepelná kapacita (téměř největší ze všech kapalin, vyšší jen u amoniaku); 

• vysoká skupenská tepla; 

• unikátní kohezní vlastnosti (tvorba vln) apod. 

Všechny tyto mimořádné vlastnosti vody jsou z praktického hlediska významné pro oběh vody na 

Zemi, životní prostředí a vůbec pro existenci života v podobě, v jaké ho známe. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 1 

Voda je látkou, která má zásadní význam pro živé organismy, je jednou ze základních stavebních 

látek živých těl a hlavním životním prostředím. 

Evropská charta o vodě definuje význam vody pro člověka a životní prostředí. 

Oběhem vody na zemi rozumíme nepřetržitou cirkulaci vody působením vnějších nebo vnitřních sil, 

především sluneční energie a zemské gravitace. 

Vodíková vazba (také vodíkový můstek) vzniká díky tomu, že se molekuly vody proti sobě orientují 

tak, že se opačně nabité póly přitahují. 
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Otázky ke kapitole 1 

 

1. Jaký má voda význam pro živé organismy a životní prostředí? 

2. Co definuje Evropská charta o vodě? 

3. Co je to hydrologická bilance? 

4. Jak probíhá koloběh vody na Zemi? 

5. Jaká je struktura vody? 

6. Co je to vodíkový můstek? 

7. Jaké jsou specifické vlastnosti, tzv. anomálie vody? 

 

2. Znečišťující látky 
 

Voda vyskytující se v přírodě není chemicky čistá, obsahuje rozpuštěné plyny, rozpuštěné a 

nerozpuštěné anorganické i organické látky. Složení přírodních vod ovlivňují rozpustnost tuhých látek 

a plynů, iontová výměna mezi kapalinou a tuhou fází, chemické a biochemické procesy ve vodách.  

Z chemického hlediska se dělí látky obsažené ve vodách na anorganické a organické. Z fyzikálního 

hlediska mohou být přítomny v pravých roztocích jako iontově rozpuštěné látky, (elektrolyty), jako 

neiontově rozpuštěné látky (neelektrolyty), popřípadě jako látky nerozpuštěné (neusaditelné, 

usaditelné a vzplývavé). 

2.1. Vyjadřování chemického složení vod 
 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat v jakých formách se vyskytují prvky ve vodách a na čem je jejich výskyt 

závislý 

 vyjádřit chemické složení vod 

 vysvětlit k čemu se používá celková mineralizace 
 

 
 Výklad 

 

Formy výskytu prvků ve vodách jsou rozmanité, závislé na pH, celkovém složení vody, a zejména na 

přítomnosti komplexotvorných látek. Ve většině případů je anorganická složka přítomna jako směs 

jednoduchého iontu a iontů komplexních, které se obvykle analyticky neodlišují a stanovují se jako 

celek. V prostých podzemních a povrchových vodách, kde nad komplexními formami převažují ionty 

jednomocné a dvojmocné se většinou používá vyjádření v iontové formě (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
). 

U těžkých kovů je počet možných anorganických a organických komplexů velký a jednoduché ionty 

jsou často přítomny jen v menšině. Obsah těchto kovů se vyjadřuje nejčastěji v elementární formě a 

pomocí římské číslice v horním indexu u symbolu prvku se odlišují jen různé oxidační stupně (např. 

Fe
II
, Fe

III
, Mn, Cr

III
, Cr

VI
 aj.).  
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Vyjadřování v iontových formách však může vést k mylné představě, že jedinou formou výskytu 

uvažovaných prvků byly právě jen jednoduché ionty, což může někdy být v rozporu se skutečností. 

Vyjadřování složení vody ve skutečných nebo převládajících formách výskytu není často 

uskutečnitelné bez hlubšího rozboru a není ani účelné z důvodu přehlednosti laboratorních výsledků. 

V současné době se proto dává přednost vyjadřování obsahu všech kovů i nekovů ve vodách v 

elementární formě (např.: Ca, Mg, Na, P, N, S atd.). Tento způsob je výhodný, neboť umožňuje 

libovolné přepočty i bilance a nezkresluje představu o skutečných formách výskytu. Iontové formy by 

měly být uváděny jen tehdy, pokud se koncentrační údaj týká právě těchto forem.  

Pro vyjádření různých forem výskytu téhož prvku a jeho veškeré koncentrace se pak používá různých 

symbolických způsobů zápisu. Pro veškerý orthofosforečnanový fosfor, který může být přítomen ve 

vodách především jako H2PO4
-
, HPO4

2-
 a PO4

3-
, se užívá zápisu P(PO4), případně se zdůrazněním 

veškeré koncentrace s dolním indexem „T“ (total), tedy P(PO4)T. Pro vyjádření různých forem prvku 

se většinou užívá vyjadřování symbolu prvku doplněnými symboly příslušné formy. Např. při 

vyjadřování forem dusíku: N-NH4 (amoniakální dusík), N-NO2 (dusitanový dusík), N-NO3 

(dusičnanový dusík) a Norg (organický dusík). Tyto způsoby vedou k jednoznačnosti vyjadřování, a tím 

ke srozumitelnosti výsledků chemického rozboru, ze kterých se vychází při dalších výpočtech i 

v oblasti vodního hospodářství.  

Ve vodách mohou být přítomny i látky, které nelze jednoduše stanovit jako individua, neboť se jedná 

o směsi různého složení či zastoupení (např.: ropné látky, tenzidy, huminové látky, ligninsulfonové 

kyseliny aj.). Jejich obsah se proto vyjadřuje ve zvolených standardech, mluvíme poté o tzv. 

skupinových stanoveních. 

Ke kontrole chemického rozboru se používá tzv. celkové mineralizace. Celkovou mineralizací (Σcm) se 

rozumí součet hmotnostních koncentrací tuhých anorganických látek rozpuštěných ve vodě, 

elektrolytů i neelektrolytů, vyjádřený v hmotnostních koncentracích (tj. obvykle v mg.l
-1

). Lze ji 

vypočítat z výsledků chemických rozborů vody, který musí obsahovat stanovení všech základních 

složek, tj. vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, hydrogenuhličitanů, síranů, chloridů, dusičnanů, 

eventuálně dalších, které by mohly výrazně ovlivnit celkovou hmotnostní bilanci. Z neelektrolytů se 

stanovuje zejména křemík, u minerálních vod ještě bor. 

Kvantitativně se složení vody (včetně obsahu plynů) vyjadřuje v hmotnostních koncentracích (cm) 

nebo v látkových koncentracích (c). Hmotnostní koncentrace se nejčastěji udává v mg.l
-1

 či g.l
-1

, při 

malých koncentracích v μg.l
-1

, látková koncentrace v mol.l
-1

, mmol.l
-1

, méně často μmol.l
-1

.  

 

 
Chemické přeměny mezi atomy, molekulami a ionty probíhají vždy v určitých poměrech, 

které lze vyjádřit celými čísly, proto je výhodné při chemických výpočtech ve vodním 

pracovat s látkovými koncentracemi, které přesněji vystihují příslušné kvantitativní 

poměry. 

 

Další diskutovanou otázkou je umístění symbolu složky vzhledem k číselné hodnotě koncentrace. 

Často se tento symbol objevuje na konci, např. 3,0 mg.l
-1

 Cu, což nelze považovat za správné, zcela 

nepřípustné je vkládání symbolů složek mezi značky např.: 100 mg BSK5/l nebo 207 mg CHSK-Mn.l
-

1
. Správně: koncentrace Cu je 3,0 mg.l

-1
, BSK5 je 100 mg/l nebo CHSK-Mn je 207 mg.l

-1
. 
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2.2. Anorganické látky ve vodách 
 

 
Čas ke studiu: 3 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat znečišťující látky ve vodách anorganického charakteru 

 určit jejich přírodní i antropogenní zdroje 

 popsat vliv anorganických znečišťujících látek na kvalitu vody 
 

 

 
 Výklad 

 

Anorganické látky vyskytující se ve vodách jsou v tomto učebním textu členěny podle chemické 

příbuznosti. Formy výskytu jednotlivých prvků závisí na hodnotě pH, oxidačně-redukčních reakcích, 

komplexotvorných reakcích a mohou být přítomny ve vodách současně jako kationty, anionty a 

neelektrolyty. 

2.2.1. Kovy 

 Sodík (Na), draslík (K)  

Sodík a draslík jsou běžnou složkou přírodních vod. Jsou rozšířeny v zemské kůře a z ní se výluhem 

ze zvětralých hlinitokřemičitanů (oligoklas, ortoklas) dostávají do vod. Ve vodách se převážně 

vyskytují ve formě jednoduchých kationtů Na
+
 a K

+
, pouze při vysokém obsahu solí se mohou 

vytvářet iontové asociáty ([NaSO4]
-
, ([NaCO3]

-
 ([NaHCO3]

-
). Zvýšený obsah těchto prvků mohou 

způsobit také některé průmyslové odpadní vody vznikající při vysolování, neutralizaci, při výrobě 

sodných a draselných anorganických solí, při regenerace iontoměničů apod. Draslík se může do vod 

dostávat také splachy z polí (hnojení draselnými hnojivy) nebo z živočišných výkalů (za jistých 

podmínek může indikovat fekální znečištění). Přírodní draslík obsahuje cca 0,0118 % radioaktivního 

izotopu 
40

K a tvoří součást radioaktivního pozadí vod. 

 

 
Člověk vyloučí močí za den cca 5 g sodíku a cca 2,2 g draslíku. 

 

 Vápník (Ca), hořčík (Mg) 

Vápník a hořčík jsou stálou součástí přírodních vod, ve kterých se vyskytují převážně jako jednoduché 

dvojmocné kationty Ca
2+

 a Mg
2+

. Větší obsah vápníku ve vodě zapříčiňuje přítomnost rozpuštěného 

oxidu uhličitého, který převádí méně rozpustnou formu uhličitanu na rozpustnější hydrogenuhličitan. 

Vápník a hořčík se do vod dostávají vyluhováním minerálů (vápence, dolomitu, magnezitu, sádrovce, 

vápenatých a hořečnatých hlinitokřemičitanů), uměle pak s odpadními vodami z výrob, kde se 

kyseliny neutralizují vápnem, vápencem, magnezitem nebo dolomitem apod.  
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Ve spojitosti s jejich obsahem ve vodě se hovoří o tzv. tvrdosti vody, což je z čistě 

chemického hlediska termín zastaralý a nesprávný, avšak mezi laickou i odbornou 

veřejností jde o vžitý pojem, se kterým se můžeme setkat i v moderní odborné literatuře. 

Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických 

zemin, což je v podstatě suma vápníku (Ca) a hořčíku (Mg), ale přispět mohou též další 

prvky (hliník, mangan, zinek, baryum, stroncium, železo). Negativní vliv tvrdosti vody není 

ve většině případů ve vztahu k celkovému obsahu Ca a Mg, ale ve vztahu ke koncentraci jen 

jednoho z nich (např.: pro tvorbu nánosů (kotelního kamene) je podstatně závažnější Ca 

než Mg, který ovlivňuje chuť pitné vody a působí agresivně na beton). Oba mají schopnost 

srážet roztoky mýdla, což pak bývá příčinou velké spotřeby mýdla. Vody s vysokou 

koncentrací Ca a Mg se nehodí pro přípravu kávy a čaje, neboť se z nich ztrácejí 

aromatické látky vyvázáním na uhličitan vápenatý a na jejich povrchu se tvoří 

spotřebitelsky nepříjemný povlak. Ze zdravotního hlediska je však obsah obou prvků v pitné 

vodě žádoucí, neboť oba prvky přítomné v „tvrdé vodě“ mají kladný vliv na lidský 

organismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lithium (Li), rubidium (Rb), cesium (Cs) 

Tyto prvky doprovázejí ve stopových koncentracích sodík a draslík. Do podzemních vod se dostávají 

výluhem z minerálů, ve významnějších koncentracích se vyskytují v minerálních vodách a vodě 

mořské. Lithium se kumuluje v půdách i rostlinách (inhibice růstu) a jeho obsah v minerálních vodách 

působí jako prevence proti koronárním onemocněním podmíněným arteriosklerózou, potlačuje také 

některé mentální poruchy spojené s agresivním chováním.  

 Stroncium (Sr), baryum (Ba)  

Stroncium a baryum přecházejí do podzemních vod vyluhováním z minerálů, ve kterých jsou 

obsaženy (stroncianit, witherit, celesit, baryt aj.). Vyskytují se rovněž v odpadních vodách z 

anorganických výrob barev, keramiky, papíru, skla apod. Koncentrace barya nad 1 mg.l
-1

 je v pitné 

vodě nežádoucí, protože může nepříznivě ovlivňovat nervový systém. Baryum stimuluje svalovou a 

srdeční činnost. Naopak stroncium v minerálních vodách se uplatňuje při léčbě některých kožních 

chorob a chorob dýchacích cest. Obsah stroncia ve vodách není limitován, stanovuje se celková 

aktivita α. 

 Hliník (Al), železo (Fe), mangan (Mn) 
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Hliník se dostává do vod vyluhováním hlinitokřemičitanů (živců a slíd). V přírodních vodách se 

vyskytuje většinou se železem. Antropogenním zdrojem jsou odpadní vody z povrchové úpravy 

hliníku a jeho slitin, z výrob papíru, kůže, barviv. Do vody se může také uměle dostat úpravou vody 

(číření síranem hlinitým) a vyluhováním kyselými srážkami. Byla prokázána jeho fytotoxicita a 

upozorňuje se na možné neurotické účinky. 

Železo se do vod dostává především z rud (pyrit, siderit, hnědel, krevel) a z hlinitokřemičitanů. 

Antropogenním zdrojem jsou odpadní vody z hutnictví železa, povrchové úpravy kovů apod. Formy 

výskytu ve vodách jsou závislé na podmínkách chemických reakcí (pH, přítomnost O2 a 

komplexotvorných sloučenin). V anaerobních podmínkách se nachází železo jako Fe
II
, a to zejména v 

podzemních vodách nebo spodních vrstvách vod nádrží a jezer. Za přítomnosti rozpuštěného kyslíku 

je železo přítomno jako Fe
III

. Oxidaci Fe mohou významně ovlivňovat různé anionty a kationty v 

závislosti na stabilitě vznikajících komplexů (sírany a chloridy oxidaci zpomalují, hydrogenuhličitany 

a fosforečnany proces urychlují). V malých koncentracích je železo běžnou součástí vod, v nádržích 

dochází k jeho stratifikaci (stejně tak u Mn), a to v období letní a zimní stagnace, v obdobích jarní a 

podzimní cirkulace se naopak rozptyluje po celé vertikále nádrže. Z hygienického hlediska je železo 

neškodné, ovlivňuje však vzhled a chuť vody, působí rušivě při technologických procesech, zanechává 

na materiálech rezavé skvrny, způsobuje nadměrný rozvoj železitých bakterií (ucpávání potrubí, 

zápach). 

Mangan se do vod dostává vyluhováním z minerálů (např. burel, dialogit), z půdy, sedimentů a 

odumřelých částí rostlin (dřevo obsahuje cca 0,5-5,0 g.kg
-1

). Větší množství manganu se může do vod 

dostat s odpadními vodami z metalurgických závodům či chemických výrob, kde jsou jeho sloučeniny 

užívány jako oxidační činidlo. Ve vodě se vyskytuje v oxidačních stupních II, III, IV a VI, v 

rozpuštěné a nerozpuštěné formě (vztahy mezi jednotlivými formami výskytu jsou složité a dosud 

nebyly zcela objasněny). Formy výskytu závisí na množství rozpuštěného kyslíku, oxidačně 

redukčním potenciálu, pH a složení vod. Mangan je podobně jako železo v běžných koncentracích 

výskytu z hygienického hlediska nezávadný, ale má nepříznivé senzorické účinky, ovlivňuje chuť, 

způsobuje zabarvení materiálu (nežádoucí při praní prádla, pro textilní, papírenský či potravinářský 

průmysl), při některých technologických procesech se může nepříznivě projevit rychlým rozvojem 

manganových bakterií.  

 Měď (Cu), stříbro (Ag), zlato (Au) 

Měď se v přírodních vodách vyskytuje v rozpuštěné i nerozpuštěné formě, z rozpuštěných forem se 

vyskytuje jako jednoduchý hydratovaný ion Cu
2+

, uhličitanové komplexy a hydrokomplexy. Do vod 

dostává oxidačním rozkladem sulfidů (chalkopyrit, chalkosin). Antropogenním zdrojem jsou odpadní 

vody z povrchových úprav kovů. Pro lidský organismus je nezbytným stopovým prvkem (v organismu 

se nekumuluje, akutní ani chronická onemocnění nejsou známa), ale již v rozmezí koncentrací 1-5 

mg.l
-1

 dodává pitné vodě nepříjemnou svíravou chuť. Sloučeniny mědi jsou však velmi toxické pro 

mikroorganismy a ryby. 

Stříbro se ve vodách vyskytuje převážně ve formě jednoduchého iontu Ag
+
, při větších koncentracích 

chloridů také ve formě chlorokomplexů. Vyskytuje se v některých důlních vodách a odpadních vodách 

fotografického průmyslu. Oligodynamických účinků stříbra se využívá k dezinfekci, při styku vody 

s kovovým stříbrem (nebo málo rozpustnými sloučeninami) se voda zbavuje bakterií (tyto účinky byly 

známy již ve středověku). Stříbro může být příčinou kožního onemocnění, při kterém se kůže barví 

hnědě (argyrie), toxicky působí na ryby a jiné vodní organismy. 

Zlato je z vodohospodářského hlediska málo významné. 

 Zinek (Zn), kadmium (Cd), rtuť (Hg) 

Zinek se dostává do podzemních vod při oxidačním rozkladu sulfidických rud. Antropogenním 

zdrojem jsou odpadní vody povrchových úprav kovů a z výroby viskózy. Ve větších koncentracích 

může při konzumaci v pitné vodě působit gastrointenstinální potíže, při koncentracích v rozmezí 10-20 

mg.l
-1

 dostává voda svíravou chuť, je toxický vůči rybám a jiným vodním organismům. 
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Kadmium doprovází ve stopových množstvích zinek v jeho rudách, antropogenním zdrojem jsou 

odpadní vody z povrchové úpravy kovů, keramického, fotografického, polygrafického průmyslu aj. 

Do vod se také může vyluhovat z plastikových potrubí, protože bývá součástí některých stabilizátorů. 

Jedním z hlavních zdrojů kadmia jsou exhaláty vznikající při spalování fosilních paliv, nafty, topných 

olejů a odpadů obsahujících plasty. Rozpuštěné kadmium se ve vodách vyskytuje jako jednoduchý 

hydratovaný ion Cd
2+

, ve formě anorganických i organických komplexů, nejčastěji se váže v 

komplexech s humnovými látkami. Kadmium patří ke kumulativním kovům, zesiluje toxické účinky 

Zn a Cu (synergismus), u člověka způsobuje anémii, pigmentaci zubů a dekalcifikaci (odvápnění 

kostí), předpokládají se i karcinogenní účinky, v organismu setrvává velmi dlouho (nepodléhá 

biotransformacím), je velmi toxické vůči rybám. 

Rtuť se v minerálech vyskytuje zřídka (rumělka), proto jsou hlavním zdrojem rtuti odpadní vody z 

elektrolýzy NaCl amalgámovým způsobem, z organických syntéz, z rudných úpraven, strojírenství 

(konzervace řezných emulzí), ze zemědělství (z moření osiv). Do atmosférických vod se dostává při 

spalování fosilních paliv a při zpracování rud. Rtuť má jeden z nejvyšších kumulačních koeficientů, 

mimořádně intenzivně se kumuluje v sedimentech a ve vodní flóře i fauně, patří mezi nejtoxičtější 

prvky. 

 Olovo (Pb), arsen (As), selen (Se) 

Zdroji olova v přírodních vodách mohou být některé olověné rudy (galenit, anglesit, cerrusit), do 

pitných vod se může dostávat korozí starého olověného potrubí. Antropogenními zdroji mohou být 

také odpadní vody ze zpracování rud či z chemického průmyslu nebo atmosférické depozice. Olovo se 

zachytává infiltrací vody přes půdní horizont, protože vytváří stabilní organické komplexy (např. 

s huminovými kyselinami). Patří mezi toxické látky, způsobuje chronické otravy. Negativně ovlivňuje 

samočisticí procesy ve vodách, neboť působí toxicky na mikroorganismy. 

Arsen v přírodě ve stopových množstvích doprovází některé sulfidické rudy, odkud je vyluhován 

podzemními a povrchovými vodami. Antropogenním zdrojem jsou odpadní vody z koželužen, 

z rudného průmyslu, z výroby barviv, z prádelen (doprovází fosfor). Arsen také obsahují exhaláty ze 

spalování fosilních paliv a výluhy z elektrárenských popílků. Arsen má značnou schopnost kumulovat 

se v sedimentech a vodních organismech. Sloučeniny arsenu jsou značně toxické a dlouhodobé 

požívání vod s jeho obsahem způsobuje chronické onemocnění (byly zjištěny i kancerogenní účinky), 

krátkodobé požívání má léčivé účinky (např.: podporuje tvorbu červených krvinek, ukládání tuků a 

bílkovin v těle). 

Selen je obsažen v odpadních vodách ze zpracování síry, používá se v keramickém, sklářském a 

elektrotechnickém průmyslu. Sloučeniny selenu jsou značně toxické, více než sloučeniny arsenu. 

Selen se kumuluje v rostlinných a živočišných tkáních, zvyšuje kazivost zubů a připouštějí se také 

kancerogenní účinky. 

 Chróm (Cr), nikl (Ni), kobalt (Co), molybden (Mo), wolfram (W), vanad (V), 

berylium (Be) 

Chrom není v přírodě příliš rozšířen, vyskytuje se v oxidačním stupni III a VI, přičemž v aerobním 

prostředí je stabilnější forma VI. Antropogením zdrojem jsou odpadní vody z kožedělného průmyslu a 

z povrchové úpravy kovů, dalším zdrojem jsou některé inhibitory koroze používané v chladicích 

okruzích nebo při rozvodu teplé vody. Toxicita chrómu závisí na jeho oxidačním stupni, toxicky 

působí na vodní flóru, faunu a živočichy zejména Cr
VI

, předpokládají se také karcinogenní účinky, 

negativně ovlivňuje také chuť a barvu vody. 

Berylium má značně toxické účinky. Jeho sloučeniny se používají v metalurgickém průmyslu, při 

výrobě raketových paliv a fluorescenčních lamp, nachází uplatnění v jaderných reaktorech jako 

moderátor. Vyvolává dermatózy a poruchy dýchacího ústrojí, při vdechování může mít i kancerogenní 

účinky. 

Ostatní kovy jsou z vodohospodářského hlediska málo významné. 
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2.2.2. Halogeny 

 Fluór (F) 

Nejrozšířenější formou výskytu ve vodách jsou fluoridy, přítomné převážně ve formě jednoduchého 

iontu F
-
. Přirozeným zdrojem fluóru mohou být některé minerály (fluorit, kryolit, apatit). 

Antropogenním zdrojem jsou některé odpadní vody sklářského a chemického průmyslu, kromě toho 

jsou někdy sloučeniny fluóru přidávány do pitné vody. Sloučeniny fluóru jsou obsaženy také 

v exhalacích z tepelných elektráren, odkud přecházejí do atmosférických vod. Fluór má ve vodách 

zvláštní hygienický význam. Ze stomatologického hlediska může zdravotní poruchy způsobit 

nedostatek i nadbytek flóru v pitné vodě. Větší koncentrace způsobují chronické onemocnění 

(fluorózu), které se projevuje skvrnami na zubech, v těžkých případech i změnami v kostech 

(kalcifikace, osteoskleróza), nedostatek fluóru pak způsobuje nadměrnou kazivost zubů (za optimální 

se považuje koncentrace cca 1 mg.l
-1

). 

 Chlór (Cl) 

Podobně jako u flóru jsou u chlóru nejčastější formou výskytu ve vodách chloridy, přítomné převážně 

ve formě jednoduchého iontu Cl
-
. V přírodních vodách jsou chloridy chemicky i biochemicky stabilní 

a spolu s hydrogenuhličitany a sírany tvoří hlavní anionty těchto vod. Zvláště bohaté na chloridy jsou 

fosilní, mořské vody a ropné vody. Antropogením zdrojem chlóru mohou být některých odpadní vody 

z chemického průmyslu, rovněž chlorované pesticidy donedávna používané v zemědělství a splaškové 

vody (člověk vylučuje chlór močí v množství cca 9 g.d
-1

).  

Elementární chlór se používá k dezinfekci vody nebo k oxidaci železa a manganu. V pitné vodě nejsou 

chloridy hygienicky závadné, ale ovlivňují chuť vody, protože chlór reaguje s řadou organických látek 

ve vodách (chlorační a oxidační účinky) a ve spojení s fenoly vznikají pachově závadné chlorfenoly. 

Aktivní chlór je značně škodlivý pro ryby a jiné vodní organismy (ve vodách pro chov ryb by neměl 

být přítomen). 

 Brom (Br), jód (J)  

Bromidy a jodidy zpravidla doprovázejí chloridy. Sloučeniny bromu a jódu mohou být obsaženy v 

odpadních vodách z chemického a farmaceutického průmyslu, značně se kumulují ve vodních 

organismech a probíhá i jejich chemisorpce v půdách. Minerální vody s jejich obsahem mají význam 

při léčbě některých forem TBC a ovlivňují příznivě činnost žláz s vnitřní sekrecí, nedostatek jódu je 

příčinou hypertrofie štítné žlázy (struma). 

2.2.3. Sloučeniny síry, fosforu a dusíku  

 Síra 

Anorganické sloučeniny síry se ve vodách vyskytují v oxidačních stupních –II, 0, IV a VI, a to jako 

sulfan a jeho iontové formy, elementární síra, thiosírany, thiokyanatany, siřičitany a sírany. 

Z organických látek obsahují síru některé bílkoviny, aminokyseliny, thioly a různé sulfosloučeniny 

jako aniontové tenzidy a ligninsulfonany. 

Sírany se vyskytují zejména v zóně zvětrávání, hlavními minerály, jsou sádrovec a anhydrit, dále 

vznikají oxidací sulfidických rud (důlní vody). Z těchto se pak vyluhováním dostávají do vody. 

Antropogenními zdroji jsou především odpadní vody z moříren kovů a exhalace ze spalování fosilních 

paliv, které obohacují atmosférické vody. Sírany mohou ve vodách za anaerobních podmínek podléhat 

biochemické redukci na sulfan a jeho iontové formy (za přítomnosti desulfurikačních bakterií rodu 

Desulfovibrio). Větší obsahy síranů způsobují agresivitu vod vůči betonu (ettringit – Candlotova sůl). 

Sírany v koncentracích vyskytujících se v povrchových a podzemních vodách nemají hygienický 

význam, při velké koncentraci však negativně ovlivňují chuť vody. 
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Siřičitany se v přírodních vodách téměř nevyskytují, mohou se přechodně tvořit jako nestabilní 

produkty biochemických přeměn sloučenin síry. Ve větších koncentracích jsou antropogenního 

původu z exhalací, odpadních vod z výroby sulfitové celulózy a tepelného zpracování uhlí. Ve 

vodárenství se siřičitany používají k dechloraci, odstraňování kyslíku z napájecích vod pro parní kotle 

a při redukci Cr
VI

 na Cr
III

 v odpadních vodách. Siřičitany jsou závadné tím, že odčerpávají z 

povrchových vod rozpuštěný kyslík a působí toxicky na vodní flóru a faunu. 

Thiosírany a thiokyanatany se v přírodních vodách vyskytují výjimečně, jsou chemicky nestabilní. 

Antropogenními zdroji jsou odpadní vody především z tepelného zpracování uhlí. V běžných 

koncentracích ve vodním prostředí nepůsobí toxicky.  

Sulfan a jeho iontové formy mohou být ve vodách anorganického původu (rozklad sulfidických rud, 

biologická redukce síranů) i organického původu (biologický rozklad organických sirných látek 

v anaerobním prostředí). Antropogenním zdrojem mohou být odpadní vody z koželužen, tepelného 

zpracování uhlí, zpracování ropy, barvíren a výroby sulfitové celulózy. Sulfan a jeho iontové formy 

jsou za oxických podmínek ve vodách nestabilní, neboť se mohou chemicky a biochemicky oxidovat 

až na sírany. Ve vodách se mohou trvale vyskytovat jen v anaerobním prostředí a jsou důkazem 

redukčních pochodů u dna nádrží a v dnových sedimentech, kde reagují s různými kovy, zejména se 

sloučeninami železa. Sulfan výrazně ovlivňuje chuť a pach vody, působí agresivně na beton, pro ryby 

je velmi toxický. 

 Fosfor 

Veškerý fosfor ve vodách se dělí na rozpuštěný a rozpuštěný. V podzemních vodách se téměř 

nevyskytuje, protože je dobře zadržován půdou a rostlinami. Přirozeným zdrojem anorganického 

fosforu je rozpouštění některých minerálů a zvětralých hornin (apatit, vriscit, strengit aj.), 

antropogenním zdrojem jsou aplikace fosforečných hnojiv, odpadní vody z prádelen a textilního 

průmyslu (ortofosforečnany a polyfosforečnany z pracích prostředků). Organického původu je fosfor 

obsažený v živočišných odpadech a splaškových odpadních vodách (člověk vylučuje fosforu cca 

1,5 g.d
-1

, ve splaškových vodách se vyskytuje také anorganická složka z pracích prostředků). Dalším 

zdrojem organického fosforu jsou odumřelá těla rostlin a živočichů. Sloučeniny fosforu mají 

významnou úlohu v přírodním koloběhu látek, jsou nezbytné pro nižší i vyšší organismy, které je 

přeměňují na organicky vázaný fosfor. Po uhynutí a rozkladu organismů se fosforečnany opět uvolňují 

do prostředí. Zvlášť významně přispívají spolu se sloučeninami dusíku k sekundárnímu znečištění 

vod, tzv. eutrofizaci (viz dále kapitola 3.3.5). 

 Dusík 

Sloučeniny dusíku patří mezi nejdůležitější mikrobiální prvky a uplatňují se při všech biologických 

procesech probíhajících v povrchových, podzemních a odpadních vodách i při biologických procesech 

čištění a úpravy vody. Dusík se vyskytuje ve vodách v různých oxidačních stupních (-III, -II, 0, I, III a 

V), v iontové i neiontové formě. Hlavními formami výskytu jsou elementární dusík, anorganicky a 

organicky vázaný dusík. Jeho distribuci ve vodách ovlivňují zejména probíhající biologické procesy. 

Anorganickým zdrojem dusíku jsou splachy ze zemědělských půd hnojených minerálními dusíkatými 

hnojivy, atmosférické vody (bouřková činnost) a dále oxidy dusíku unikající při spalování fosilních 

paliv. Zdrojem organického dusíku jsou splaškové odpadní vody (člověk vylučuje dusíku cca 12 g.d
-1

), 

odpady ze zemědělských výrob (močůvka, siláže), rozkládající se biomasa odumřelých 

mikroorganismů. Formy dusíku podléhají ve vodách četným biochemickým přeměnám, nejdůležitější 

jsou nitrifikace a denitrifikace.   
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Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany až dusičnany a může být 

způsobována různými organismy (chemolitotrofní, chemoorganotrofní, fototrofní, organotrofní, 

litotrofní). Nitrifikace je ovlivněna koncentrací O2, CO2, pH, teplotou a některými organickými i 

anorganickými látkami, které ji mohou potlačovat (fenol, anilin, dusitany aj.). Denitrifikace je redukce 

dusitanů a dusičnanů v anoxických podmínkách (ve vodě není přítomen elementární kyslík) na 

elementární dusík nebo na N2O či N2. 

Amoniakální dusík (N-NH4) se ve vodě vyskytuje ve formě nedisociovaného hydratovaného amoniaku 

NH3 nebo ve formě kationu NH4
+
, přičemž poměrné zastoupení obou forem závisí na pH vodního 

prostředí. Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu živočišných a rostlinných organických 

dusíkatých látek. Je také obsažen ve splaškových vodách a odpadech ze zemědělských výrob. 

Anorganického původu může být amoniakální dusík v odpadních vodách z plynáren, koksoven, 

generátorových stanic a galvanoven. Nachází se také v atmosférické vodě, do které se dostává 

z průmyslových exhalací a zemědělských výrob. Amoniakální dusík je v přírodních vodách za 

oxických podmínek velmi nestálý, nitrifikací přechází na dusitany až dusičnany. Z hygienického 

hlediska je velmi významný, neboť je jedním z indikátorů fekálního znečištění (hnilobných procesů). 

Amoniakový dusík ve vodě významně zvyšuje korozi mědi a jejich slitin, nedisociovaný hydrát 

amoniaku je toxický pro ryby. 

Dusitany přítomné ve vodách vznikají zejména biochemickou oxidací amoniakového dusíku nebo 

biochemickou redukcí dusičnanů. Anorganického původu jsou dusitany v atmosférických vodách při 

elektrických výbojích v atmosféře, v průmyslových vodách z výroby barviv, strojírenství (chlazení 

obráběcích strojů – inhibitory koroze), bývají součástí také některých rozmrazovacích kapalin. 

Dusitany jsou přítomné ve vodách ve formě jednoduchého iontu NO2
-
 a jsou ve vodách velmi nestálé, 

neboť jsou snadno oxidovány nebo redukovány (chemicky i biochemicky). Patří mezi významné 

indikátory znečištění podzemních vod pokud vznikly přeměnami dusíku organicky vázaného 

v živočišných odpadech. Z hygienického hlediska jsou poměrně významné, neboť při vyšších 

koncentracích v těle způsobují methemoglobinémii. Jejich obsah v pitné vodě je proto limitován. 

 

 
Po vstupu do lidského organismu reagují dusitany s hemoglobinem na methemoglobin, 

který nemá schopnost přenosu kyslíku v krvi. Při zvýšení methemoglobinu na 10-20 % 

vzniká klinická forma onemocnění (methemoglobinémie), které se projevuje šedomodrým 
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zbarvením kůže kolem úst a konečků prstů. Těžká klinická forma (nad 20 %) se projevuje 

modrým zbarvením i na ostatních částech těla, tachykardií, křečemi a průjmem, může se 

přidružit i krvácení, kóma a poškození myokardu. Nebezpečnou dávkou dusitanů pro 

dospělého člověka je 500 mg, u kojenců 1-10 mg, V kyselém prostředí gastrointestinálního 

traktu živočišných organismů se předpokládá také jejich možná transformace na 

potencionálně kancerogenní N – nitrosoaminy. Vyhláška 252/2004 Sb. stanoví hygienický 

limit obsahu dusitanů v pitné vodě na 0,5 mg.l
-1

. 

 

Dusičnany jsou konečným produktem rozkladu organicky vázaného dusíku. Ve vodách tak vznikají 

převážně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Zdrojem dusičnanů anorganického původu 

může být hnojení zemědělských půd dusíkatými hnojivy. Velký obsah dusičnanů ve vodách souvisí 

pravděpodobně s rozkladem organických dusíkatých látek ve vodě a v půdě a s nadměrným 

používáním hnojiv. V maximální koncentraci se nacházejí v podzemních vodách v zimním 

(mimovegetačním) období, kdy se vyluhují z půdy, protože jsou velmi málo zadržovány v půdním 

sorpčním komplexu. Dusičnany obsažené ve vodách způsobují spolu se sloučeninami fosforu 

sekundární znečištění vod, tzv. eutrofizaci (viz dále kapitola 3.3.5). Při biochemických přeměnách 

podléhají ve vodách zejména denitrifikaci – redukci na dusitany až elementární dusík, popřípadě oxid 

dusný.  

 

 
Denitrifikace vody byla navržena k odstraňování nadbytečného anorganicky vázaného 

dusíku z odpadních vod po jejich biologickém čištění, aby povrchové vody nebyly 

zatěžovány živinami podporujícími nadměrný rozvoj nežádoucích řas a sinic (eutrofizace). 

Kromě biochemické redukce dusičnanů je za určitých podmínek možná i jejich chemická 

redukce, která ve vodách probíhá působením Fe
II
 v alkalickém prostředí za katalytického 

působení mědi. 

 

Dusičnany jsou samy o sobě pro člověka málo škodlivé, riziko však spočívá v jejich možné redukci na 

toxičtější dusitany (v gastrointenstinálním traktu nebo v některých potravinách), a následném postižení 

organismu methemoglobinémií. Obsah dusičnanů v pitné vodě je proto limitován (vyhláška 

252/2004 Sb. stanoví hygienický limit obsahu dusitanů v pitné vodě na 50 mg.l
-1

).  

Kyanidy vyskytující se ve vodách nejsou přirozeného původu, ale pocházejí z odpadních vod z 

průmyslových výrob (galvanovny, tepelné zpracování uhlí, generátorové stanice aj.). Ve vodách se 

vyskytují jako jednoduché (HCN
-
, CN

-
) nebo jako komplexní ionty. Jednoduché a méně stabilní 

komplexní kyanidy podléhají ve vodách chemickým a biochemickým rozkladným procesům 

(hydrolýze a oxidaci). Jednoduché kyanidy jsou velmi toxické (hygienický limit CN
-
 pro pitnou vodu 

je 0,05mg.l
-1

), toxicita komplexních kyanidů závisí na konstantách stability. Ani kyanatany ve vodách 

nejsou přirozeného původu, vznikají chemickým čištěním kyanidových odpadních vod oxidací 

chlorem nebo při biologickém aerobním čištění odpadních vod obsahujících kyanidy. Jsou asi tisíckrát 

méně toxické než kyanidy. 

2.2.4. Oxid uhličitý a jeho formy  

Uhličitanový systém je jedním z nejdůležitějších systémů v přírodních i užitkových vodách. Výrazně 

ovlivňuje složení a vlastnosti vody (pH, agresivita, inkrustační účinky) a je důležitým prvkem při 

úpravě vody (koagulace, odželezňování, odmanganování atd.). 
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Oxid uhličitý přítomný ve vodách může být původu atmosférického, biogenního či hlubinného 

(z tuhnoucího magmatu, z tepelného rozkladu uhličitanových minerálů). Hlavním zdrojem oxidu 

uhličitého v prostých podzemních a povrchových vodách jsou biochemické procesy (biologický 

rozklad organických látek a termický rozklad uhličitanových minerálů). Ve vodě je oxid uhličitý 

přítomen převážně ve formě hydratovaných molekul, tzv. volný oxid uhličitý (při pH < 8,3). V iontové 

formě jako tzv. vázaný oxid uhličitý se vyskytuje jako ionty HCO3
-
 a CO3

2-
. Součet všech forem se 

pak označuje jako veškerý oxid uhličitý a jeho hodnota je velice důležitá při výpočtech uhličitanového 

systému. Obsah volného CO2 ve vodách je hygienicky nevýznamný, příznivě ovlivňuje chuť vody 

(působí maskovacím efektem na chuťové vjemy způsobené jinými látkami). 

2.2.5. Neelektrolyty ve vodách 

Mezi anorganické sloučeniny vyskytující se v přírodních vodách převážně jako neelektrolyty se řadí 

sloučeniny křemíku, boru, titanu a rozpuštěné plyny. Zda se tyto sloučeniny chovají ve vodě jako 

elektrolyty či jako neelektrolyty, závisí zejména na hodnotě pH a na přítomnosti některých 

komplexotvorných látek. 

 Křemík (Si) 

Křemík je po kyslíku nejrozšířenějším prvkem v přírodě, do vod přichází chemickým zvětráváním 

hlinitokřemičitanů vlivem CO2 a H2O. Antropogenním zdrojem křemíku jsou některé druhy 

průmyslových odpadních vod z výroby keramiky, skla a fluorizace pitné vody. Sloučeniny křemíku ve 

vodách jsou hygienicky málo významné. Obtíže působí ve větších množstvích v napájecích a 

kotelních vodách, protože je příčinou tvorby velmi nebezpečných křemičitanových nánosů na stěnách 

trubek parních kotlů a na lopatkách parních turbin (napájecí voda se proto podrobuje tzv. desilikaci). 

 Bor (B) 

Bor se v přírodě vyskytuje hojně, ovšem jeho množství jsou malá. Objevuje se v řídce se vyskytujících 

minerálech jako jsou sassolin či tinkal. Jeho antropogenním zdrojem jsou splaškové odpadní vody 

obsahující peroxoboritany pocházející z pracích prostředků a některé průmyslové odpadní vody např. 

ze sklářského, keramického, fotografického a potravinářského průmyslu. V koncentracích běžně se 



 

18 

vyskytujících v čistých podzemních a povrchových vodách není bór hygienicky významný, limit pro 

pitnou vodu je dle vyhlášky 252/2004 Sb. 1 mg.l
-1

. Dlouhodobé požívání vody s obsahem bóru může 

škodit gastrointestinálnímu traktu a může se projevit i porucha centrálního nervového systému. 

Vzhledem k tomu, že inhibuje růst rostlin, považuje se voda obsahující cca 1 mg.l
-1

 za nevhodnou pro 

závlahy. 

 Titan (Ti)  

Titan je obsažen ve většině minerálů (nejhojněji ilimerit, rutil). Antropogenního původu je z některých 

průmyslových odpadních vod metalurgického, chemického a keramického průmyslu. Titan ve vodách 

nemá žádný zvláštní hygienický ani technický význam. 

2.2.6. Plyny 

V přírodních vodách jsou obsaženy především oxid uhličitý, kyslík a dusík, v menších koncentracích 

přicházejí v úvahu methan, vodík, helium, radon, sulfan a amoniak. Mohou být atmosférického, 

chemického, resp. radiochemického nebo biochemického původu. Ve vodách se vyskytují 

v molekulární formě, některé v závislosti na hodnotě pH částečně reagují s vodou za vzniku iontových 

forem (CO2, H2S, NH3, SO2). Při úpravě a čištění vod se využívá také dalších plynů, zejména chlóru a 

ozónu.  

 Kyslík (O2)  

Kyslík se dostává do vody jednak přestupem ze vzduchu a jednak při fotosyntetické asimilaci 

fytoplanktonu a vodních rostlin, a naopak spotřebovává se při aerobním rozkladu organických látek, 

při oxidaci některých anorganických látek a respirací přítomných vodních organismů. Rozpustnost 

kyslíku ve vodě je dána Henryho zákonem, podle nějž je rozpustnost plynu ve vodě za stálé teploty 

přímo úměrná parciálnímu tlaku plynu nad rozpouštědlem. Koncentrace rozpuštěného O2 v čistých 

povrchových vodách odpovídá obvykle 85-95 % nímu nasycení, koncentrace kyslíku ve vodě během 

dne kolísá.  

 

 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku zpravidla dosahuje nejvyšších hodnot během poledne, 

nejnižších brzy ráno. Při intenzivním slunečním záření probíhá fotosyntéza velmi intenzivně 

a tak se voda může kyslíkem i přesytit. K přesycení může docházet také v místech vysoké 

turbulence toku (peřeje, vodopády, jezy apod.). 

 

Množství kyslíku přítomného ve vodě rozhoduje o druhu probíhajících procesů (aerobní nebo 

anaerobní). Kyslík je rozhodující pro zajištění aerobních procesů při samočištění povrchových vod a 

také při biologickém čištění odpadních vod. Koncentrace rozpuštěného kyslíku je důležitým 

indikátorem čistoty toků, jedním z prvních příznaků znečištění povrchových vod je pokles koncentrace 

rozpuštěného kyslíku pod zdrojem znečištění. Kyslík je nezbytný pro život ryb (za nejnižší mez se 

považuje koncentrace 3-4 mg.l
-1

). 

 Ozón (O3) 

Ozón je důležitým dezinfekčním a oxidačním činidlem pro úpravu vody. Oxidační účinky ozónu 

zlepšují barvu vody a odstraňují její pach. 

 Dusík (N2)  

Zdrojem dusíku přítomného ve vodách je převážně dusík atmosférický. Může se tvořit také přímo ve 

vodě nebo v půdě biochemickými denitrifikačními pochody z dusičnanů. Pokud je rozpuštěný ve 

vodě, nepodléhá chemickým přeměnám, může však docházet k jeho biochemickým přeměnám na 

organicky vázaný dusík. Dusík ve vodě nemá hygienický ani technický význam. 
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2.2.7. Radioaktivní látky ve vodách 

Všechny přírodní vody jsou slabě radioaktivní. Radioaktivita pochází jednak z přírodních zdrojů 

(přirozená radioaktivita) nebo ze zdrojů umělých (umělá radioaktivita). Přirozená radioaktivita vod je 

způsobována zejména přítomností radionuklidů 
226

Ra, 
222

Rn, 
238

U, 
230

Th, 
210

Po, 
210

Pb, 
40

K aj. 

V atmosférických vodách lze také nalézt přirozené radionuklidy vzniklé v atmosféře účinkem 

kosmického záření, např.: 
3
H a 

14
C. Umělou radioaktivitu způsobují zejména radionuklidy vznikající 

při jaderných explozích a jako odpad z provozu jaderných reaktorů, např.: 
90

Sr, 
90

Y, 
132

I, 
137

Cs, 
141

Ce, 
144

Ce, 
32

P aj. Další mohou vznikat působením neutronového záření na materiály reaktorů a jaderných 

zbraní (např.: 
59

Fe, 
60

Co, 
51

Cr, 
54

Mn aj.).  

 

 
Každý radionuklid je charakterizován poločasem rozpadu, druhem radiace a její energií. 

Umělé radionuklidy patří mezi zářiče β nebo β a γ, kdežto značná část přirozených 

radionuklidů patří mezi zářiče α a γ. Mírou mohutnosti radioaktivního zdroje je aktivita, 

vyjadřující počet atomů rozpadajících se v časové jednotce. Jednotkou aktivity je becquerel 

(Bq). 1 Bq je aktivita radioaktivní látky, při níž dojde k jednomu rozpadu atomového jádra 

za sekundu. 

 

Výsledky radiometrického rozboru vod se udávají jako objemová aktivita v Bq.l
-1

.  

Nejvýznamnějším zdrojem radioaktivního znečištění povrchových vod je radioaktivita odpadů z těžby 

a zpracování uranových rud (
226

Ra, 
210

Po a 
210

Pb), kapalné odpady z provozů jaderných reaktorů 

chlazených vodou, které obsahují jednak radioaktivní korozní produkty (např.: 
51

Cr, 
54

Mn, 
55

Fe, 
59

Fe, 
60

Co) a jednak 
3
H, které vzniká ozářením některých složek chladící vody neutrony. Ve vodách, 

dnových sedimentech a vodních organismech je možné se setkat asi s 50 radionuklidy. 

 

2.3. Organické látky ve vodách 
 

 
Čas ke studiu: 3 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat základní stanovení koncentrace organických látek ve vodách 

 vyjmenovat znečišťující látky ve vodách organického chrakteru 

 určit přírodní a antropogenní zdroje organických látek 

 definovat vlivy organických látek na kvalitu vody 
 

 

 
 Výklad 

 

Organické látky přirozeného původu se do vod dostávají zejména výluhy z půd a sedimentů (půdní a 

rašelinný humus, výluhy z listí a tlejícího dřeva) a činností a úhynem rostlinných a živočišných 

organismů žijících ve vodě. Antropogenního původu jsou pak organické látky ze splaškových a 

průmyslových odpadních vod a z odpadů ze zemědělství.  

Z biologického hlediska se dělí na látky podléhající biologickému rozkladu a na látky biochemicky 

rezistentní. Většina organických látek ve vodách podléhá biochemické oxidaci, spojené se spotřebou 
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kyslíku při biologickém čištění vod. Při rozličných organických látkách přítomných ve vodách se 

většinou charakterizuje jejich celkové množství, obvykle vyjádřené údajem o spotřebě kyslíku na 

jejich oxidaci, jedná o tzv. nepřímou metodu stanovení. Organické látky se mohou oxidovat chemicky 

či biochemicky, což dále umožňuje jejich charakterizaci z hlediska biologické rozložitelnosti. Celkový 

obsah organických látek ve vodě lze také vyjádřit nepřímo množstvím celkového organického uhlíku 

(TOC – total organic carbon). 

2.3.1. Základní stanovení koncentrací organických látek ve vodách 

Mezi základní nepřímé metody určování koncentrace organických látek ve vodách, patří stanovení 

chemické spotřeby kyslíku, biochemické spotřeby kyslíku a celkového organického uhlíku. 

 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

Chemická spotřeba kyslíku je hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní hmotnosti oxidačního 

činidla, které spotřebují oxidovatelné látky přítomné v litru vzorku za stanovených podmínek. Podle 

druhu oxidačního činidla se nejčastěji rozlišuje chemická spotřeba kyslíku manganistanem a chemická 

spotřeba kyslíku dichromanem. 

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem (KMnO4)  

Tuto metodu navrhl v roce 1866 Kubel (odtud také Kubelova metoda). Označuje se jako CHSKMn 

nebo CHSK-Mn. Stanovení se v současnosti provádí podle ČSN EN ISO 8467, kde je CHSKMn 

definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní spotřebě manganistanových iontů při 

zpracování vzorku vody tímto oxidačním činidlem za definovaných podmínek. Tato metoda je určena 

především pro vodu užívanou lidmi v domácnostech jako voda pitná, stolní či přírodní minerální voda. 

Nevýhodami metody jsou zejména nízký stupeň oxidace většiny organických látek a autoredukce 

manganistanu. Používá se stále ke stanovení ukazatele „oxidovatelnost“, nyní přesněji Chemical 

Oxygen Demant (COD) či Chemisches Saucrstoffverbrauch (CSV). 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (K2Cr2O7)  

Tato metoda byla nejvíce rozšířena v USA, kde postupně vytlačila Kubelovu metodu při analýzách 

odpadních vod, neboť dichromanem se oxiduje většina organických látek (za přítomnosti katalyzátoru 

téměř kvantitativně). Výsledky stanovení se označují jako CHSKCr či CHSK-Cr. Podle TNV 75 7520 

je CHSKCr definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní hmotnosti dichromanu, který 

spotřebují oxidovatelné látky přítomné v litru vzorku za stanovených podmínek. V současné době se 

uvádí jako jednotná metoda stanovení organických látek v odpadních vodách. Samotný symbol CHSK 

se podle dosavadních zvyklostí vyhrazuje právě této metodě a bližší specifikace (CHSKCr) se udává 

pokud by mohlo dojít k záměně s jinou metodou.  

Manganistanová metoda má u povrchových vod třikrát až čtyřikrát menší chemickou spotřebu kyslíku, 

než odpovídá skutečné koncentraci organických látek zjištěné dichromanovou metodou.  

 Organický uhlík (Corg) 

Obsah veškerých organických látek ve vodách lze také určovat stanovením Corg (Total organic karbon 

– TOC), založeném na úplné oxidaci všech organických látek na CO2 a H2O. Dle ČSN EN 1484 je 

definován jako součet koncentrací organicky vázaného uhlíku přítomného ve vodě v rozpuštěné nebo 

nerozpuštěné formě. Velký význam má toto stanovení při hodnocení biologické rozložitelnosti 

organických látek nebo při analýze některých průmyslových odpadních vod obsahujících látky 

neoxidovatelné K2Cr2O7. V souvislosti s tímto stanovením se uvádí řada označení: 

 TC – Total Carbon – celkový uhlík 

 TOC – Total Organic Carbon – celkový organický uhlík 

 TIC – Total Inorganic Carbon – celkový anorganický uhlík 

 DOC – Dissolved Organic Carbon – rozpuštěný organický uhlík 
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 POC – Particulate Organic Carbon – nerozpuštěný organický uhlík 

Mezi těmito hodnotami platí následující vztahy: 

 TOC + TIC = TC 

 DOC + POC = TOC 

Z hlediska kyslíkových bilancí při samočištění v tocích a aerobního čištění odpadních vod není 

stanovení Corg nejvhodnější metodou stanovení organického znečištění (není srovnatelné s BSK – viz 

dále). 

 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

Při odstraňování organických látek z odpadních vod se používají aerobní biologické procesy, které 

napodobují pochody probíhajících při samočištění povrchových vod. Organické látky jsou pro 

organotrofní bakterie zdrojem energie a živin. Část organických látek se biochemicky oxiduje až na 

CO2 a H2O a získaná energie z těchto pochodů je využita k syntéze nové biomasy ze zbývající části 

organických látek. Oxidace může probíhat za přítomnosti molekulárního kyslíku (za oxických 

podmínek), kdy je při enzymových oxidačních reakcích kyslík konečným akceptorem vodíku, jde o 

tzv. oxický nebo aerobní rozklad, anebo oxidace probíhá bez přítomnosti molekulárního kyslíku (za 

anoxických podmínek), a pak jde o rozklad anoxický nebo anaerobní. Zde jsou pak konečným 

akceptorem vodíku chemicky vázaný kyslík, síra, uhlík, dusík apod. Produkty rozkladu jsou pak CH4, 

CO2, H2O, H2S, NH3 aj. BSK je dle ČSN EN 1899 definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za určených podmínek biochemickou oxidací organických popř. 

anorganických látek ve vodě za určenou inkubační dobu (n dní). Označuje se BSKn a používá se jako 

míra koncentrace jen biologicky rozložitelných organických látek (naproti tomu CHSK postihuje 

organické látky biologicky rozložitelné i nerozložitelné). Úplná biochemická oxidace organických 

látek obsažených ve splaškových vodách trvá při standardní metodě přibližně 20 dní (BSK20), pro 

upotřebitelnost výsledků však byla zvolena jednotná inkubační doba 5 dní (původně zvolena proto, že 

představovala spotřebu kyslíku vody ve většině řek ve Velké Británii až po jejich vyústění do moře) a 

označuje se jako BSK5. 

 Vztah mezi BSK5 a CHSK  

Znečištění vody organickými látkami vystihuje CHSK, množství biologicky rozložitelných látek 

BSK20 a musí platit: 

CHSK > BSK20 > BSK5 

Poměrné zastoupení biologicky rozložitelných látek lze odhadnout z poměru BSK5 : CHSK. Čím je 

hodnota tohoto poměru větší, tím více biologicky snadno rozložitelných látek voda obsahuje. Odpadní 

vody obsahující snadno biologicky rozložitelné látky mají tento poměr zpravidla v rozmezí 0,5-0,75, 

biologicky vyčištěné odpadní vody 0,1-0,2 a čisté povrchové vody menší než 0,1. 

2.3.2. Druhy organických látek ve vodách 

Ve vodách se zejména vyskytují tyto druhy organických látek: 

 Fenoly a polyfenoly 

 Huminové látky 

 Lignin a ligninsulfonové kyseliny 

 Pesticidy 

 Tenzidy a detergenty 

 Uhlovodíky 

 Nepolární extrahovatelné látky 
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 Organicky vázané halogeny 

 Fenoly a polyfenoly  

Fenoly a polyfenoly přirozeného původu vyskytující se ve vodách vznikají biosyntetickými pochody 

v živých organismech nebo rozkladnými procesy při tlení rostlin (jsou součástí všech orgánů rostlin a 

dřevin). Fenolové sloučeniny přirozeného původu dělíme na vícesytné fenoly (polyfenoly) a rostlinné 

třísloviny. Antropogenního původu jsou fenoly obsažené zejména v průmyslových odpadních vodách 

z tepelného zpracování uhlí, rafinerií ropy apod. Fenoly průmyslového původu dělíme na jednosytné a 

vícesytné fenoly a sulfitové výluhy. Vícesytné fenoly zbarvují vodu žlutě až hnědožlutě, ale nemají 

významný vliv na vodní flóru a faunu, nejcitlivěji reagují ryby (při menších koncentracích, než je 

hranice, nad níž se u ryb projeví jejich toxicita, ovlivňují chuť rybího masa). Při úpravě surové vody 

na pitnou mají mimořádný význam, neboť při chloraci pitné vody vznikají intenzivně páchnoucí 

chlorfenoly. 

 Huminové látky 

Huminové látky jsou vysokomolekulární 

cyklické sloučeniny aromatického charakteru 

tmavě hnědého zbarvení vzniklé při 

humifikačních procesech, tedy při procesech, 

během nichž se z primární organické hmoty 

rozkladnými a syntetickými biochemickými 

pochody tvoří humus (tmavě zbarvená amorfní 

složka půdy). Z vodohospodářského hlediska se 

odlišují půdní a vodní humus (vzniká 

rozkladem planktonu a rostlin, hromadí se ve 

dnových sedimentech). Vodní humus je méně 

stabilizován a vzhledem k půdnímu humusu 

obsahuje méně uhlíku a dusíku a více kyslíku. 

Huminové látky jsou směsí huminů 

(nerozpustné ve vodě), huminových kyselin 

(rozpustné v alkáliích, nerozpustné v kyselinách), fulvonových kyselin (zůstávají rozpuštěné 

v kyselém prostředí) a humatomelanových kyselin. Struktura huminových kyselin a fulvokyseliny není 

přesně objasněna, neboť se nejedná o chemická individua, jsou to látky o velkém rozsahu 

molekulových hmotností, které obsahují trojrozměrné provázané molekuly, jejichž centrem je jádro 

aromatického charakteru. Huminové látky jsou přítomné ve všech přírodních vodách a často tvoří 

hlavní podíl organických látek, jsou biochemicky rezistentní a nejsou postižitelné hodnotou BSK5 

(neovlivňují kyslíkový režim povrchových vod). Komplexotvorné vlastnosti humusových kyselin jsou 

příčinou větších koncentrací kovů v huminových vodách, které se snáze vyluhují z půd a sedimentů. 

Huminové látky jsou v pitných, užitkových a provozních vodách nežádoucí, neboť mohou 

znehodnocovat kvalitu výrobků nežádoucím zbarvením (textilní, papírenský průmysl). 

Z vodohospodářského hlediska nelze nízkomolekulární formy huminových látek, dostatečně odstranit 

běžnou koagulací. Z hygienického hlediska jsou málo závadné. 

 Lignin a ligninsulfonové kyseliny 

Struktura ligninu zatím není zcela objasněna. Lignin lze definovat jako bezdusíkatou 

makromolekulární látku aromatického charakteru. Je významnou součástí rostlinných tkání. Jeho 

obsah ve dřevě je cca 20 – 30%. Při výrobě celulosy se lignin spolu s dalšími doprovodnými látkami 

odděluje dvěma způsoby: 

 působením hydrogensiřičitanů, kdy se převádí na rozpustný ligninsulfonan (sulfitový 

způsob výroby celulózy – vznikají ligninsulfonové kyseliny), 
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 hydroxidu a sulfidu sodného, kdy se převádí na alkalignin (sulfátový způsob výroby 

celulosy). 

Odpadní vody z výroby celulosy jsou závadné, neboť zejména ligninsulfonové kyseliny jsou 

biologicky těžko rozložitelné a setrvávají v povrchových vodách po velmi dlouhou dobu. 

Ligninsulfonany jsou navíc povrchově aktivní, což je příčinou značného pěnění a hnědého zbarvení 

povrchových vod. 

 Pesticidy 

Pesticidy, jsou prostředky používané k hubení rostlinných a živočišných škůdců. Podle způsobu 

aplikace se dělí na kontaktní (ulpívají na povrchu rostliny či škůdce) a systémové (pronikají do 

rostliny či škůdce). Podle biologické účinnosti se pak nejčastěji dělí na: 

 Insekticidy (přípravky určené k hubení hmyzu) – nejvýznamnější synteticky připravené 

insekticidy jsou chlorované sloučeniny (DDT, Aldrin, Dieldrin), organofosforové 

sloučeniny (Parathion, Chlorthion, Malathion, Phoxim) nebo karbamátové sloučeniny 

(Carbaryl, Ethiofencarb, Adicarb). 

 Fungicidy (přípravky určené k ochraně rostlin před napadením houbami) – zde patří 

zejména alkylmerkurisloučeniny jako fenylmerkurichlorid (agronal), fenylmerkuriacetát, 

přípravky obsahující elementární síru (sulikol) aj. 

 Herbicidy (přípravky určené k hubení plevelů) – nejvýznamnější jsou herbicidy odvozené 

od fenolů a jeho homologů (pentachlorfenol), od chlorovaných alifatických a aromatických 

kyselin (dalapon, amiben, metachloral), derivátů triazinu (simazin, atrazin), anorganické 

sloučeniny (Travex-NaClO3) aj. 

Dále se můžeme setkat s:  

 Akaricidy: přípravky určené k hubení roztočů 

 Algicidy: přípravky určené k hubení řas 

 Arborocidy: pesticidy určené k hubení stromů a keřů 

 Baktericidy: přípravky určené k hubení bakterií 

 Zoocidy: přípravky určené k hubení živočichů:  

- Avicidy: přípravky určené k hubení ptáků 

- Molluskocidy: prostředky určené k hubení měkkýšů 

- Piscicidy: přípravky určené k hubení ryb 

- Rodenticidy: přípravky určené k hubení hlodavců (deratizace) aj. 

Znečišťování vod pesticidy má původ zejména 

v nedodržování základních pravidel při jejich aplikaci a 

při manipulaci s nimi. Do povrchových vod se tak 

dostávají splachem částic půdy se zachycenými 

pesticidy z polí, transportem větrem při nesprávném 

leteckém postřiku a z odpadních vod z výroby pesticidů 

a mytí aplikační techniky. Ve vodách mohou být 

přítomny rozpuštěné nebo nerozpuštěné a jsou značně 

sorbovány nerozpuštěnými látkami minerální i 

organické povahy. Pesticidy podléhají ve vodách 

biologickému, chemickému nebo fotochemickému 

rozkladu. Při biologickém rozkladu závisí jejich 

odstranitelnost z vody na jejich struktuře a je nutné rozlišovat úplný rozpad molekuly na CO2 a H2O 

od částečné destrukce molekuly za tvorby různých meziproduktů rozkladu, které mohou být podstatně 
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toxičtější (např.: biologickou oxidací parathionu vzniká toxičtější paraoxon). Pesticidy porušují 

biologickou rovnováhu v tocích, toxickým působením na ryby a zooplankton, nepříznivě ovlivňují 

samočisticí schopnost vody, pach, chuť aj. Pokud se dostanou do pitných vod ohrožují zdraví 

obyvatel. 

 Tenzidy a detergenty  

Tenzidy jsou obecně povrchově aktivní látky a tato aktivita spočívá v jejich chemické stavbě. Tenzidy 

jsou látky s bipolární (antipatickou) strukturou. Tím, že se jejich molekula sestává ze dvou částí (jedna 

hydrofilní – polární a druhá hydrofobní – nepolární), umožňují proces mytí a praní.  

Z hlediska iontového charakteru hydrofilní skupiny se tenzidy dělí na ionogenní a neionogenní. 

Ionogenní tenzidy ve vodném prostředí disociují. Neionogenní tenzidy v molekule nemají náboj, ve 

vodném prostředí tedy nedisociují a rozpustnost ve vodě je dána přítomností hydrofilních skupin. 

Ionogenní tenzidy dále dělíme na anionaktivní (disociují na aktivní anion a neaktivní kation – ve 

vodném prostředí mají záporný náboj), kationaktivní (disociují opačně, mají kladný náboj), 

amfolytické (disociované ionty jsou aktivní podle hodnoty pH vodného prostředí, mohou být tedy 

anionaktivní nebo kationaktivní). 

Tenzidy se používají téměř ve všech odvětvích průmyslu (zejména textilním, kožedělném, 

potravinářském, gumárenském apod.). Nejvíce se uplatňují při přípravě pracích a čistících prostředků 

(anionaktivní a neionogenní). Kationtové slouží jako konzervační a dezinfekční činidla. 

Detergenty jsou přípravky určené k praní a čištění, jde o spotřební produkty, které kromě tenzidů 

obsahují i jiné složky (aktivační přísady – polyfosforečnany, peroxoboritany aj.), plniva (např. síran 

sodný) a některé speciální přísady (např. barviva, parfémy). 

 
Příklad složení výrobku obsahujícího tenzidy sprchového gelu či šampónu může vypadat 

např. takto: INCI/Ingredients: aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, 

cocamide DEA, coco glucoside, sodium chloride, citric acid, parfum, 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone,CI 74160. Tedy: voda – základní 

ingredience většiny kosmetických přípravků, sodium laureth sulfate (SLES, LES) – 

primární (anionaktivní) tenzid; cocamidopropyl betaine – sekundární (amfolytický) tenzid; 

cocamide DEA – sekundární (neionogenní) tenzid;  coco glucoside – sekundární 

(neionogenní) tenzid; sodium chloride (chlorid sodný) – regulátor viskozity směsi 

(„zahušťuje“ mycí směs); citric acid (kyselina citrónová) – regulátor hodnoty pH 

(optimální pH takovéhoto přípravku se pohybuje v rozmezí 5,0-5,8 – v souladu s pH 

pokožky); parfém – zatraktivňuje přípravek; konzervant (např. methylchloroisothiazolinone 

a methylisothiazolinone) – látka zabraňující mikrobiální nákaze výrobku; barva (označuje 

se indexem CI – color index) – zvyšuje estetickou hodnotu přípravku. 

 Uhlovodíky 

Hlavním zdrojem uhlovodíků jsou produkty získávané z ropy: 

benzíny, petrolej, motorová nafta, topné a mazací oleje, mazut 

a asfalt. Hovoří se pak o ropných látkách, které jsou tvořeny 

především ropnými uhlovodíky (v ropných uhlovodících 

chybějí alkeny a alkiny) a aromatickými uhlovodíky, 

nesubstituovanými i substituovanými. Zde je nutné rozlišovat 

pojem ropné látky od ropných uhlovodíků. Ropné látky jsou 

širším pojmem, zahrnují i polární látky vyskytující se v ropě, 

kyslíkaté, dusíkaté a sirné.  

Spalováním uhlovodíků dochází ke kontaminaci především atmosféry, odkud se suchou i mokrou 

depozicí dostávají do vody a půdy. Voda a půda mohou být také kontaminovány přímo z 

průmyslových odpadních vod, především při haváriích vznikajících v důsledku technických závad a 

chyb obsluhy při dopravě, manipulaci a skladování ropy a ropných produktů. 
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Samostatnou skupinu uhlovodíků tvoří 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAH), 

např.: naftalen, anthracen, fenanthren, acenaftylen, 

acenaften, fluoren, fluoranthen, pyren, chrysen, 

benz(a)anthracen, benzo(a)pyren aj. 

Z antropogenních zdrojů se na znečištění PAU 

nejvýznamněji podílejí spalovací procesy, zvláště 

při nedokonalém spalování organické hmoty 

(spalováni tuhých a kapalných paliv, provoz 

motorových vozidel), některé průmyslové 

technologie (karbonizace uhlí, krakování ropy), 

dále impregnace dřeva, dehtové nátěry aj.  

Uhlovodíky (včetně PAU) mohou však vznikat i přírodními biologickými procesy, biosyntézou řas, 

vodních rostlin a bakterií, např. mohou vznikat jako produkty metabolizmu některých bakterií a 

fytoplanktonu (zejména při jeho odumírání), proto byl zaveden pojem nepolárních extrahovatelných 

látek (viz níže). 

Uhlovodíky mohou být ve vodě v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě (emulgované nebo 

adsorbované na tuhých fázích, popř. tvořící povrchový film různé tloušťky – olejový film se začíná na 

hladině tvořit při koncentraci volných olejů asi od 0,1 – 0,2 mg. l
-1

). 

 

 
50 litrů oleje vystačí na pokytí km

2
 vodní plochy vrstvou o tloušťce 0,05 mm. 1 litr benzínu 

dokáže znehodnotit až 5 milionů litrů pitné vody. 

 

Uhlovodíky ve vodách zhoršují jejich organoleptické vlastnosti, mohou působit toxicky na vodní 

organismy a povrchový film omezuje přestup vzdušného kyslíku do vody, čímž negativně ovlivňuje 

její samočisticí schopnosti. Rozpustnost uhlovodíků ve vodě klesá s rostoucím molárním objemem 

uhlovodíkových homologů a rovněž se snižující se teplotou.  

 

 
Srovnání distribuce jednotlivých uhlovodíků a jejich poměrného zastoupení umožňuje do 

určité míry odhalit jejich genezi. Například s klesajícím poměrem fluoranthenu k pyrenu 

vzrůstá pravděpodobnost původu z emisí z dopravy oproti emisím z uhlí. Převaha 

fluoranthenu a benzofluoranthenů ukazuje na původ z vysokoteplotních pyrolytických 

procesů. Poměrně snadno lze také rozlišit PAU fosilního původu od PAU spalovacího 

původu. 

 

Při znečištění vod uhlovodíky je nutné brát v úvahu i jejich sorpci na suspendovaných látkách a 

sedimentech. V úvahu přicházejí suspendované jílové minerály, hydratované oxidy a sedimenty, 

jejichž sorpční schopnost závisí na obsahu organického uhlíku. Schopnost uhlovodíků sorbovat se na 

tuhých fázích patří mezi hlavní faktory ovlivňující migraci uhlovodíků v prostředí. Kromě adsorpce 

přichází v úvahu i inkorporace do biomasy. O pohyblivosti uhlovodíků v prostředí rozhoduje jejich 

rozpustnost, distribuční koeficient oktanol-voda a tlak nasycených par. Tyto vlastnosti závisí na 

relativní molekulové hmotnosti. Pokud jsou přítomny emulgované formy uhlovodíků, pak se sorbují 

snáze než formy rozpuštěné. 

Uhlovodíky mohou podléhat ve vodách fotochemickým, chemickým a biochemickým transformacím, 

které vedou k jejich postupnému odstraňování z prostředí. Během těchto procesů se však mohou tvořit 

poměrně stabilní meziprodukty, které mohou být toxičtější než původní uhlovodíky (např. peroxidy). 

Fotolýze podléhají především aromatické uhlovodíky absorbující záření v UV-oblasti. 
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 Nepolární extrahovatelné látky (NEL) 

Protože uhlovodíky ve vodách nemusí být vždy ropného původu, ale mohou být i původu přírodního 

(mohou vznikat biologickými pochody), upustilo se od pojmu „stanovení ropných látek“ a hovoří se o 

stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL). 

Zejména velmi nízké koncentrace NEL v přírodních vodách nemusí být vždy důsledkem znečištění 

ropnými látkami. Tento název je přesnější i proto, že za daných usančních podmínek jsou kromě 

uhlovodíků současně stanoveny i další nepolární látky, např. organické deriváty neropného původu aj. 

Proto pojem nepolární extrahovatelné látky považujeme za nadřazený pojmu ropné látky. 

Stanovení NEL je nespecifickou screeningovou metodou, která zahrnuje kromě uhlovodíků i další 

nepolární látky, jako např. organické halogenderiváty a nitroderiváty. Toto stanovení má především 

indikační význam, k identifikaci jednotlivých toxikologicky významných látek v celkové sumě NEL je 

nutné použít chromatografické metody. Vzhledem k rozvoji a dostupnosti chromatografických metod 

pro specifické stanovení jednotlivých toxických komponent dochází v poslední době k určitému 

odklonu od skupinového stanovení NEL ve prospěch stanovení jednotlivých vybraných toxických 

aromatických uhlovodíků a chlorovaných organických látek.  

 Organicky vázané halogeny 

I když se obecně hovoří o organických halogenderivátech, jde převážně o chlorované organické 

deriváty. V přírodě se prakticky netvoří žádné halogenované organické látky, i když se někdy 

naznačuje, že za určitých podmínek může v půdě probíhat halogenace huminových látek. Organické 

halogenderiváty pocházejí především z komunální, průmyslové a zemědělské sféry (čistírny, 

strojírenský průmysl, chemický průmysl, konzervační prostředky, pesticidy aj.). Nasycené 

chloralkany, chloralkeny, chlorcykloalkany a chlorcykloalkeny se v technické praxi, průmyslu a 

domácnostech používají jako odmašťovací a čisticí prostředky, extrakční činidla a rozpouštědla. 

Hexachlorcyklohexan patří mezi pesticidy (např.: HCH, Lindan), rovněž tak chlorpolycykloalkeny 

(např.: Heptachlor, Aldrín,). 

Zvláštní skupinu alifatických halogenderivátů tvoří tzv. trihalogenmethany (THM), vznikající při 

hygienickém zabezpečování vody chlorací. THM byly poprvé zjištěny v sedmdesátých letech 

(trichlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan). Vznik THM a jejich poměrné zastoupení 

závisí na teplotě, hodnotě pH, koncentraci huminových látek, počáteční a konečné koncentraci chloru 

a reakční době. Reakce probíhá poměrně pomalu, takže zjištěné koncentrace se mohou lišit v závislosti 

na době odběru po chloraci vody. Proto obvykle koncentrace THM narůstá i po vstupu upravené vody 

do vodovodní sítě a nejvyšší koncentrace se nacházejí až u spotřebitele. 

Toxicita halogenovaných organických látek, z nichž řada patří mezi prioritní škodliviny a jejich 

poměrně častý výskyt ve vodách vedla ke snaze o jejich sumární stanovení, aniž by byla ihned nutná 

identifikace jednotlivých individuí. Při tomto sumárním stanovování se halogenované organické látky 

obvykle napřed izolují adsorpcí nebo extrakcí a podle potřeby se rozlišují i těkavé a netěkavé podíly. 

Základním principem sumárního stanovení organických halogenderivátů je jejich spalování v proudu 

kyslíku (nebo směsi kyslíku a inertního plynu) při teplotě asi l 000°C, obvykle s koncovou titrací 

uvolněných halogenovodíků.  

Obvykle se pro halogeny používá symbol X a rozlišují se následující základní skupiny organicky 

vázaných halogenů: 

 TOX (total organic halogens) – celkové organicky vázané halogeny, 

 DOX (dissolved organic halogens) – celkové rozpuštěné organicky vázané halogeny, 

 AOX (adsorbable organic halogens) – adsorbovatelné organicky vázané halogeny, 

 EOX (extractable organic halogens) – extrahovatelné  organicky vázané halogeny, 

 POX (purgeable organic halogens) – těkavé organické vázané halogeny. 



 

27 

Nejčastěji se stanovuji AOX. Poměrně rychlé stanovení AOX se stále více prosazuje v požadavcích na 

jakost různých druhů vod. Má především hodnotu indikační, protože umožňuje rozhodnout, zda by 

přicházela v úvahu podrobnější analýza jednotlivých chlorderivátů náročnějšími instrumentálními 

metodami. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 2 

 

Celková mineralizace (Σcm) je součet hmotnostních koncentrací tuhých anorganických látek 

rozpuštěných ve vodě, elektrolytů i neelektrolytů, vyjádřený v hmotnostních koncentracích. 

Tvrdost vody je koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemi, což je v podstatě 

suma vápníku (Ca) a hořčíku (mg), ale přispět mohou též další prvky (hliník, mangan, zinek, baryum, 

stroncium, železo). 

Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany a může být 

způsobeny různými organismy. 

Denitrifikace je redukce dusitanů a dusičnanů v anoxických podmínkách (ve vodě není elementární 

kyslík) na elementární dusík nebo na N2O či N2. 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) je hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní hmotnosti 

oxidačního činidla, které spotřebují oxidovatelné látky přítomné v litru vzorku za stanovených 

podmínek. 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného 

kyslíku spotřebovaného za určených podmínek biochemickou oxidací organických popř. 

anorganických látek ve vodě za určenou inkubační dobu. 

Organický uhlík (Corg) je definován jako součet koncentrací organicky vázaného uhlíku přítomného 

ve vodě v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě. 

Huminové látky jsou vysokomolekulární cyklické sloučeniny aromatického charakteru tmavě 

hnědého zbarvení vzniklé při humifikačních procesech, tedy při procesech, během nichž se z primární 

organické hmoty rozkladnými a syntetickými biochemickými pochody tvoří humus (tmavě zbarvená 

amorfní složka půdy). 

Lignin lze definovat jako bezdusíkatou makromolekulární látku aromatického charakteru. 

Pesticidy jsou prostředky používané k hubení rostlinných a živočišných škůdců. 

Tenzidy jsou obecně povrchově aktivní látky s bipolární (antipatickou) strukturou. 

Ropné látky jsou tvořeny především ropnými uhlovodíky (v ropných uhlovodících chybějí alkeny a 

alkiny) a aromatickými uhlovodíky, nesubstituovanými i substituovanými. 

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) jsou uhlovodíky jak ropného, tak i přírodního původu 

 

 
Otázky ke kapitole 2 

 

1. Jaké kovy se nejčastěji vyskytují ve vodách? 

2. Vysvětlete pojem tvrdost vody. 

3. Na čem jsou závislé formy výskytu prvků ve vodách? 

4. I když jsou železo a mangan z hygienického hlediska nezávadné, proč je jejich výskyt ve 

vodách nežádoucí? 

5. Proč je přítomnost kadmia a rtuti ve vodách nežádoucí? 

6. Jaký hygienický význam ve vodách má fluor? 

7. Dokázali byste definovat nitrifikaci, denitrifikaci a methemoglobinémii? 
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8. Co je to uhličitanový systém a proč je důležitý? 

9. Víte co je Henryho zákon a jak zní? 

10. Proč je důležité množství kyslíku rozpuštěného ve vodě? 

11. Dokážete vyjmenovat nejdůležitější zdroje radioaktivního znečištění povrchových vod? 

12. Z jakých zdrojů se dostávají do vod organické látky? 

13.  Dokážete popsat základní stanovení organických látek ve vodách (CHSK, BSK, TC)? 

14. Jaký je vztah mezi CHSK a BSK? 

15. Jaké se ve vodách vyskytují druhy organických látek? 

16. Co jsou huminové látky? 

17. Jsou pesticidy ve vodách nebezpečné? 

18. Jaký mají vliv na vodní ekosystém pesticidy? 

19. Jak se do vod dostávají uhlovodíky? 

20. Proč jsou uhlovodíky ve vodách nebezpečné? 

21. Jak se stanovují nepolární extrahovatelné látky? 

 

 
Klíč k řešení 

 

 

 

 

Streeter-Phelpsova rovnice 

 

Do řeky jsou odváděny odpadní vody o koncentraci BSK5 495 g.m
-3

 v množství 300 l.s
-1

. 

Před smísením s odpadní vodou mí říční voda koncentraci BSK5 8,2 mg.l
-1

. Odpadní voda 

má okamžitý nárok na kyslík, proto je po smísení s vodou v řece koncentrace O2 při 20 °C 

vyjádřena hodnotou 7,72 g.m
-3

. Pro tento úsek toku byly zjištěny hodnoty konstant k1= 0,22 

d
-1

 a  kr= 0,27 d
-1

. 

Jaká bude koncentrace znečištění a kyslíku po 10 km toku? 

 

QT = 18 m
3
/s 

LP = 8,2 mg/l 

Q0 = 300 l/s 

CBSK5 = 495 g/m
3
 

𝐿 =  
𝑄𝑇 ∗ 𝐿𝑃 + 𝑄0 ∗ 𝑐𝐵𝑆𝐾

𝑄𝑇 + 𝑄0
 

𝐿 =
18 ∗ 8,2 + 0,3 ∗ 495

18 + 0,3
=

296,1

18,3
= 16,18 𝑔/𝑚3 

Množství BSK za čas T -> po biochemickém rozkladu 

𝐿𝑇 = 𝐿 ∗ 10−𝑘1𝑇 

𝐿 =
𝑙

𝑛
=

10 000

0,15
= 66 666,67𝑠 = 0,772𝑑 

𝐿𝑇 = 𝐿 ∗ 10−𝑘1𝑇 = 𝐿 ∗ 𝑒−𝑘1𝑇∗𝑙𝑛10 

𝐿𝑇 = 16,18 ∗ 𝑒−022∗0,772∗𝑙𝑛10 = 10,95 𝑙/𝑚3 

𝐷𝑇 =
𝑘1𝐿

𝑘𝑟 − 𝑘1
(10−𝑘1𝑇 − 10𝑘1𝑇) + 𝐷0 ∗ 10−𝑘𝑟𝑇 

D0 = cr – cO2 = 9,08 – 7,72 = 1,36 g/m
3 

cr = 9,08 …. z tabulek 

𝐷𝑇 =
0,22 ∗ 10,95

0,27 − 0,22
(10−0,22∗0,772 − 10−0,27∗0,772) + 1,36 ∗ 100,27∗0,772 = 5,478 𝑔/𝑚3 
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 Druhy vod 3.
 

Množství veškeré vody na zemi 

i v atmosféře zůstává 

konstantní a celou soustavu pak 

nazýváme hydrosférou. Vodu v 

hydrosféře lze přibližně rozdělit 

z 97% na slanou (nevhodná pro 

většinu potřeb člověka) a 

sladkou (3%), z níž je 80% 

zmrzlé a 20% tekuté. 

Objem vody v oceánech a 

mořích se celkem odhaduje na 

cca 1 330 mil. km
3
, v jezerech a 

řekách na 751 200 km
3
 (z toho 

v řekách 1 200 km
3
). Průměrné 

množství vody, která se 

pohybuje v atmosféře, se 

odhaduje na cca 12 500 km
3
. 

Relativně vysoká množství lze také nalézt v půdě a rostlinných a živočišných organismech. 

Z hlediska místa výskytu vodu obvykle rozdělujeme na atmosférickou, povrchovou a podpovrchovou. 

Z hlediska účelu ji dělíme na pitnou, užitkovou, provozní a odpadní (viz níže). Dále pak podle 

specifickým požadavků na její kvalitu na vodu chladící, kotelní, závlahovou, rekreační apod. 

 

3.1. Atmosférická voda 
 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat atmosférickou vodu 

 definovat a dělit srážky dle různých kritérií 
 

 
 Výklad 

 

Atmosférická voda zahrnuje veškerou vodu v ovzduší bez ohledu na její skupenství. Na zemský 

povrch přichází kondenzací vodních par ve formě srážek, které se z hlediska místa vzniku a spadu dělí 

na: 

 Vertikální (padající) srážky, které se tvoří ve vyšších vrstvách atmosféry a v závislosti na 

teplotě a stupni nasycení vzduchu padají k zemi v kapalném či tuhém stavu (déšť, déšť se 

sněhem, sníh, kroupy atd.). 

 Horizontální (usazené) srážky – které se tvoří kondenzací přímo na povrchu země (rosa, 

jíní, námraza atd.). 
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Podle příčin vzniku srážek se rozeznávají srážky: 

 Cyklonální – vypadávají v oblasti cyklón (depresí), jsou dlouhodobé, územně rozsáhlé a 

méně vydatné. 

 Konvekční – vypadávají v místech rychlé změny teploty nasyceného vzduchu v letním 

období, jsou krátkodobé, vydatné a působí na malém území. 

 Orografické – vypadávají v důsledku ochlazením vzdušné hmoty terénními překážkami 

(např. stojí-li v cestě převládajícímu směru proudění horský masiv). Tyto srážky jsou 

delšího trvání a méně vydatné.  

Srážky lze charakterizovat množstvím a intenzitou srážek, což souhrnně nazýváme úhrn srážek. Úhrn 

srážek udává množství vody spadlé na vodorovnou plochu v daném místě za určitý časový interval. 

Vyjadřuje se výškou vodního sloupce v mm (1 mm srážek odpovídá 1 litru vody spadlé na plochu 

1 m
2
). K určování množství srážek se používá srážkoměr (hyetometr). Pro registraci úhrnu a časového 

průběhu srážek slouží ombrografy (hyetografy).  

 

Průměrný úhrn srážek se zvyšuje s nadmořskou výškou a maxima dosahuje (ve středoevropských 

podmínkách) okolo nadmořské výšky 2500 m. (Nad touto hranicí se projevuje takzvaná inverze 

srážek, tedy pokles srážkových úhrnů s výškou.) 

Atmosférická voda je nejčistší formou vody, avšak průchodem atmosférou se znečišťuje – srážky po 

dobu pádu strhávají (vymývají) ze vzduchu množství plynných částic a aerorosolů, tzv. mokrá 

depozice. Složení atmosférických vod tedy ovlivňuje složení atmosféry a stupeň znečištění emisemi 

antropogenního původu (emise ze spalování fosilních paliv, z průmyslu a dopravy), ale také 

přirozeného původu (vulkanická činnost, rozklad živočišných a rostlinných zbytků, produkce 

biomasy). Celková mineralizace a složení atmosférických vod se mění s intenzitou a dobou srážek a 

mění se v závislosti na znečištění atmosféry. Při znečištěném ovzduší vzrůstají koncentrace kationů 

vápníku, hořčíku a NH4
+
 a klesají koncentrace sodíku a draslíku, z aniontů vzrůstají koncentrace síranů 

a dusičnanů a klesají koncentrace hydrogenuhličitanů. Právě vzhledem k malým koncentracím 

hydrogenuhličitanů a vyšší koncentracím dusičnanů a síranů je tlumivá kapacita atmosférických vod 

velmi nízká, což se projevuje kyselostí srážek, tzv. kyselé deště. V oblastech s neznečištěnou 
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atmosférou se pohybuje hodnota pH nejčastěji v rozmezí 5,5 – 6,0. V Evropě se v současnosti pH 

srážek pohybuje okolo 4,0 – 4,5. V některých oblastech byly naměřeny hodnoty pH i pod 3,0.  

Vlivem kyselých dešťů dochází k nežádoucím fyzikálně-chemickým změnám ve složení povrchových 

vod a půdy. Kyselé deště způsobují okyselení vod a půdy (reakce vodíkových kationů z kyselých 

dešťů s hydrogenuhličitanovými aniony ve vodě, zvyšování obsahu síranů atd.), což má dále za 

následek uvolňování kovů z půdy a sedimentů (zejména Fe a Al, působící jako kořenové jedy). 

Atmosférické vody se po spadu na zem částečně odpaří, částečně vsáknou a částečně odtečou. 

Vsakování závisí na povaze půdy, ročním období i na intenzitě deště, vznikají dva další druhy vod – 

povrchové a podzemní. 

3.2. Voda podpovrchová 
 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat podpovrchovou vodu 

 popsat vlivy, které se uplatňují při formování složení podzemních vod 

 klasifikovat podzemní vody dle různých kritérií 

 

 
 Výklad 

 

Voda podpovrchová je veškerá voda, která se vyskytuje v zemské kůře. Patří sem voda vázaná 

chemicky a fyzikálně (mechanicky). Chemicky vázaná voda je z hydrologického hlediska 

nevyužitelná. Mechanicky vázaná voda se vyskytuje jednak v pásmu provzdušnění jako půdní voda, 

jednak v pásmu nasycení jako podzemní voda.  

Voda půdní, je obsažena v půdě bez ohledu na její skupenství a obvykle nevytváří souvislou hladinu.  

Voda podzemní je ta část podpovrchové vody, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Vyplňuje dutiny zvodnělých hornin a podle jejich 

charakteru vytváří obvykle souvislou hladinu. 

Podzemní vody vznikají infiltrací vod 

atmosférických a povrchových 

půdními a horninovými vrstvami a 

jsou obohaceny zejména vyluhováním 

a rozpouštěním o různé chemické 

látky, převážně anorganického 

charakteru (rozpustné anorganické 

soli). Při formování složení 

podzemních vod se uplatňují 

především tyto vlivy: 

 přímé rozpouštění (obvykle 

nestačí k vytvoření větších koncentrací 

rozpuštěných látek, s výjimkou styku 

se snáze rozpustnými minerály na bázi 

uhličitanů, síranů a chloridů); 
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 chemické působení (přítomností oxidu uhličitého se převádějí málo rozpustné uhličitany 

(Ca, Mg, Fe, Mn) na rozpustnější hydrogenuhličitany, čímž voda dosahuje větší 

mineralizace); 

 modifikující přeměny (druhotné modifikující přeměny výše uvedených působení 

v důsledku výměny iontů, sorpce, chemické oxidace a redukce (ovlivňují formy výskytu 

složek, jejich rozpustnost a migraci) a biochemických pochodů); 

 složení atmosférických a povrchových vod, zejména v průmyslových oblastech (obsah řady 

specifických chemických látek). 

Chemické složení podzemních vod se mění v horizontálním i vertikálním směru (tzv. horizontální a 

vertikální zonálnost). S hydrochemickou zonálností souvisí i zonálnost oxidačně-redukční, která je 

ovlivněna koncentracemi rozpuštěného kyslíku (s hloubkou klesá), chemickými a biochemickými 

pochody (oxidačně-redukčními).  

Podzemní vody se klasifikují z různých hledisek – podle stupně a charakteru mineralizace, podle 

obsahu plynů, podle obsahu radioaktivních látek, stopových látek, teploty apod. Podle množství 

rozpuštěných látek (celkové mineralizace) se podzemní vody dělí na:  

 prosté, s obsahem látek do 1 000 mg.l
-1

; 

 slabě mineralizované, s obsahem látek 1 000 – 5 000 mg.l
-1

; 

 středně mineralizované, s obsahem látek 5 000 – 15 000 mg.l
-1

; 

 silně mineralizované, s obsahem látek nad 15 000 mg.l
-1

. 

Z hydrochemického hlediska se rozdělují podle hlavních iontových složek nebo podle 

charakteristických iontových kombinací, značně je rozšířena Alekinova klasifikace: 

 I. třída – hydrogenuhličitanové vody; 

 II. třída – síranové vody; 

 III. třída – chloridové vody. 

Jednotlivé třídy se pak dále dělí do skupin s převládajícím kationem na: 

 1. skupina – sodné; 

 2. skupina – hořečnaté; 

 3. skupina – vápenaté. 

K odlišení minerálních vod od prostých podzemních vod slouží balneologická kritéria. Z prosté 

podzemní vody se stává voda minerální při překročení určitých limitních obsahů rozpuštěných tuhých 

látek a plynů (obsah rozpuštěných látek nad 1 000 mg.l
-1

, teplota nad 25°C při vývěru – tzv. termální 

prameny, obsah volného CO2 nad 1 000 mg.l
-1

 – tzv. kyselky, atd.). Minerální vody se pak klasifikují 

podle obsahu rozpuštěných plynů (např.: uhličitanové, sulfanové), podle celkové mineralizace, podle 

převládajících aniontů a kationtů, podle biologicky a farmakologicky významných součástí (např.: 

jodidové, železnaté, arsenové), podle radioaktivity, podle teploty při vyvěrání (např.: termální, 

hypertermální) a podle osmotického tlaku (např.: hypotonické, izotonické a hypertonické). Minerální 

vody jsou přírodně léčivé, což znamená, že je vědecky prokázaný jejich příznivý vliv na lidský 

organismus. 

3.3. Voda povrchová 
 

 
Čas ke studiu: 2 hodiny 
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Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat povrchové vody, vody tekoucí a stojaté 

 popsat klasifikaci jakosti povrchových vod 

 definovat samočistící schopnosti vod 

 vysvětlit, co je eutrofizace, jaký má vliv na vodní útvar a jak ji lze omezit 

 

 

 
 Výklad 

 

Voda povrchová je voda, která se trvale nebo dočasně vyskytuje na zemském povrchu. Povrchová 

voda pokrývá celkem 361 mil. km
2
, což je při celkové ploše zeměkoule 510 mil. km

2
, cca 70,5 % 

veškerého zemského povrchu. Povrchová voda se dělí na vodu kontinentální (tekoucí, stojatá) a vodu 

mořskou. Z veškeré vody na Zemi je v převaze voda mořská. Největší plochy zabírají světové oceány 

(zahrnují i tzv. okrajová moře) a jsou jimi: 

 Tichý oceán – plocha 180 mil. km
2
, objem 720 mil. km

3
. 

 Atlantský oceán – plocha 93 mil. km
2
, objem 307 mil. km

3
. 

 Indický oceán – plocha 75 mil. km
2
, objem 287 mil. km

3
. 

 Severní ledový oceán – plocha 13 mil. km
2
, objem 16 mil. km

3
. 

Povrchové vody kontinentální vznikají z vod atmosférických a podzemních a jejich primární složení 

určuje zejména: 

 poměr zastoupení typů zdrojů (atmosférické a podzemní vody), 

 geologická skladba podloží, 

 klima (srážkové a teplotní poměry, ročním obdobím, intenzita slunečního záření), 

 průtok, 

 zalesnění, 

 antropogenní činnosti (průmysl, zemědělstvím aj.). 

Trvalé nebo dočasné soustředění vody na zemském povrchu (nebo v zemské kůře) se nazývá vodní 

útvar (může být přírodní či umělý). Vodní útvar, který přijímá vodu z určitého povodí se je pak 

definován jako vodní recipient. Voda ve vodním recipientu může být tekoucí nebo stojatá. Vodní 

útvary, zejména tekoucí, ovlivňují utváření reliéfu, jsou důležitými krajinotvornými činiteli, hrají 

důležitou roli při rekreaci obyvatelstva a bezprostředně ovlivňují život každého člověka. 

3.3.1. Vody tekoucí 

Vodní tok je vodní útvar charakteristický trvalým nebo občasným pohybem vody v korytě, který je 

napájen z vlastního povodí nebo jiného vodního útvaru. (V praxi se můžeme setkat s nesprávným 

termínem „vodoteč“.) Řád vodního toku je číslo posloupnosti jeho zaústění do moře nebo bezodtokové 

pánve (tok, vlévající se do moře je tokem 1. řádu, jeho přítoku jsou toky 2. řádu atd.). 

Složení vodního toku se mění jak s délkou, tak i šířkou toku a změny ve složení mohou být krátkodobé 

(způsobené převážně hydrologickými a klimatickými poměry) nebo dlouhodobé (trvalejší změny 

způsobené zejména antropogenní činností). Vlivem přiváděného znečištění odpadními vodami se 

porušuje biologická rovnováha v tocích, jejich samočisticí schopnost, čímž dochází ke změnám jakosti 
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povrchových vod. Podle ovlivnění jakosti povrchových vod lze znečišťující látky rozdělit do tří 

skupin: 

  látky působící přímo toxicky nebo způsobující organoleptické závady, 

  látky ovlivňující kyslíkový režim (kyslíkovou bilanci toku), 

  látky anorganické netoxické (rozpuštěné i nerozpuštěné).  

Tekoucí povrchové vody představují na území ČR hlavní část vodních zdrojů z celkového počtu 3 667 

vodních toků (v povodí Labe 2 472, Moravy 929, Odry 266), z toho má 73 vodních toků plochu 

povodí nad 300 km
2
.  

3.3.2. Vody stojaté 

Stojaté povrchové vody vznikají většinou zahrazením vodních toků a vznikají tak vodní nádrže, zdrže 

či rybníky. Vodní nádrže jsou vodní útvary vzniklé přirozeným nebo umělým nahromaděním 

(akumulací) vody. Podle účelu rozeznáváme nádrže ochranné (retenční) a zásobní (akumulační). Řada 

nádrží je projektována jako nádrže víceúčelové. 

Vodní nádrže se odlišují od toků především hloubkou a dobou průtoku, která se pohybuje od několika 

desítek dnů do více než jednoho roku. Řízením odtoku lze do jisté míry měnit chemické složení vody, 

které závisí na stejných faktorech jako u vod tekoucích. Složení stojatých vod se mění zejména ve 

směru vertikálním (vertikální zonace) i horizontálním. Vertikální změny ve složení se týkají zejména 

teploty, rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého, sloučenin fosforu, dusíku, železa a manganu, hodnot 

pH a neutralizačních kapacit. Vertikální zonace je tím výraznější, čím je nádrž hlubší a doba průtoku 

vody delší. Na jaře a na podzim se působením větru promíchává celý objem nádrže a hovoří se o jarní 

a podzimní cirkulaci. Postupným oteplováním se u povrchu hromadí teplejší vody o menší hustotě, 

tvoří se postupně teplotní stratifikace a hovoří se o tzv. letní stagnaci. V zimě po podzimní cirkulaci 

dochází ochlazováním povrchu k inverznímu vrstvení teploty (chladnější voda než 4°C má menší 

hustotu a shromažďuje se u hladiny) a hovoří se o zimní stagnaci. Termální stratifikace podmiňuje i 

stratifikaci dalších indikátorů jakosti vody, především stratifikaci kyslíkovou, která je z hlediska 

chemických a biochemických procesů velmi významná.  

Odběr vody pro vodárenské účely ode dna nádrží není vhodný, protože jakost vody u dna bývá 

podstatně horší než ve svrchních vrstvách, naopak ve vegetačním období není vhodný u svrchních 

vrstev (z důvodu eutrofizace). 

3.3.3. Hodnocení jakosti povrchových vod 

Hodnocení jakosti povrchových vod provádí podle normy ČSN 75 7221. Klasifikace jakosti vody se 

podle této normy provádí zařazením jednotlivých ukazatelů do třídy jakosti povrchové vody a 

uskutečňuje se srovnáním vypočtené tzv. charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu 

odpovídající soustavou mezních hodnot. Zvlášť se klasifikují jednotlivé ukazatele příslušné skupiny a 

výsledná třída skupiny je určena dle nejnepříznivějšího ukazatele jakosti vod ve skupině. Ukazatele 

jakosti povrchové vody jsou v normě děleny do pěti skupin: 

 Obecné, fyzikální a chemické ukazatele 

 Specifické organické látky 

 Kovy a metaloidy 

 Mikrobiologické a biologické ukazatele 

 Radiologické ukazatele 

Tzv. základní klasifikace jakosti povrchové vody se pak provádí podle ukazatelů:  

 saprobní index makrozoobentosu,  

 biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5),  
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 chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr),  

 amoniakální dusík (N-NH4),  

 dusičnanový dusík (N-NO3), 

 celkový fosfor (Pc).  

Výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných 

ukazatelů. 

 

 
Saprobní index je číselný výraz pro saprobitu, tj. vlastnosti vodního prostředí, které 

četnými abiotickými a biotickými faktory řídí složení a vývoj saprobních společenstev, jsou 

na sobě závislé, mají určité složení, charakter a sukcesi (střídání ve skladbě společenstva). 

 

Povrchové vody se podle normy rozdělují do 5 tříd jakosti: 

I. třída – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, 

při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v 

tocích. 

II. třída – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že 

ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného 

ekosystému. 

III. třída – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že 

ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, 

vyváženého a udržitelného ekosystému. 

IV. třída – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že 

ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existence pouze 

nevyváženého ekosystému. 

V. třída – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze silně 

nevyváženého ekosystému. 

Výsledky klasifikace se vyznačí na mapě ve sledovaných kontrolních profilech barevně podle zjištěné 

třídy. Barevné označení tříd jakosti povrchové vody: 

 I. třída – světle modrá  

 II. třída – tmavě modrá  

 III. třída – zelená  

 IV. třída – žlutá  

 V. třída – červená  

Výpočet charakteristické hodnoty 

Charakteristická hodnota je hodnota ukazatele jakosti vody, která při hodnocení jakosti vody 

nahrazuje celý soubor naměřených hodnot ukazatele jakosti vody. Charakteristická hodnota ukazatele 

jakosti vody (cP) je hodnota s předem stanovenou pravděpodobností nepřekročení (P), nejčastěji 90% 

(c90). (U rozpuštěného kyslíku je to hodnota s pravděpodobností překročení 90%, což odpovídá 

hodnotě s pravděpodobností nepřekročení 10%.) 

Naměřené hodnoty ukazatele se nejprve seřadí do sestupné řady podle velikosti c1 = nejvyšší hodnota, 

c2 = druhá nejvyšší hodnota atd. Hodnota cp se vypočítá z rovnice: 
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Kde cp je hodnota s předem zvolenou pravděpodobností p  [mg/l] 

 ck  k-tá hodnota v sestupné řadě (u rozpuštěného kyslíku ve vzestupné 

řadě)  [mg/l] 

 ck-1  (k-1)-tá hodnota v sestupné řadě k hodnot 

 dp  pomocná proměnná  [-] 

 

Hodnota dp se vypočítá z rovnice: 

   

Kde k je pomocná proměnná  [-] 

 P  předem zvolená pravděpodobnost  [-] 

 n  počet měření  [-] 

A hodnota k  se vypočítá z rovnice: 

   

Přičemž hodnota pomocné proměnné k se zaokrouhluje vždy nahoru na celé číslo. 

3.3.4. Samočisticí schopnost vod 

Samočištění lze definovat jako soubor přirozeně probíhajících fyzikálních, chemických a biologických 

procesů, které přirozeným způsobem čistí povrchovou vodu. Podíl dílčích pochodů je pro každý vodní 

útvar jiný, všechny procesy však probíhají úzkém vztahu. Nezastupitelnou úlohu v procesech 

samočištění mají mikroorganismy. Z ekologického hlediska je samočištění přirozený autoregulační 

proces, kterým se vodní ekosystémy vrací do původního stavu dynamické rovnováhy (homeostáza). 

Samočištění probíhá ve všech typech vod, přičemž u tekoucích vod bývá schopnost samočištění 

obvykle větší než ve vodách stojatých. Nejúčinněji a nejrychleji probíhá samočištění v mělkých 

peřejnatých tocích, kde čištění napomáhá dobré okysličení vody a také dobrý styk znečištění s 

biofilmem na dně toku. Naopak v pomalu tekoucích vodách a ve vodách stojatých jsou v důsledku 

zvýšené sedimentace organické a jiné znečišťující látky ve velké míře ukládány do sedimentů dna, kde 

poté probíhá jejich poměrně pomalejší anaerobní rozklad.  

Samočištění probíhá zpravidla účinněji během letního období – zejména v důsledku vyšší metabolické 

a degradační aktivity mikroorganismů. Rychlost procesů závisí na druhu a koncentraci znečišťujících 

látek, rychlosti proudění, hloubce vody, teplotě vody a kyslíkových poměrech. 

Samočisticí procesy můžeme rozdělit na: 

 fyzikální, 

 chemické, 

 biologické (biochemické). 

Z fyzikální procesů mají největší význam především: 

 Disturbance (rozrušování) větších částic znečištění účinkem proudu a transportem po dně. 

 Retence, akumulace a sedimentace nerozpuštěných částic. 
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 Vzplývání lehkých částic (polystyrénu, tuků a olejů), jejich shlukování a vyplavování na 

břehy, zachycování v porostech vodních rostlin, v kořenech stromů apod. 

 Sorpce znečišťujících látek na povrch částic dna. 

 Disperze (rozptyl), promíchávání a nařeďování znečišťujících látek. 

 Difúze plynných produktů biochemických procesů z vodního prostředí do ovzduší a přestup 

plynů, zejména kyslíku, z ovzduší do vodního prostředí. 

 Působení slunečního záření (fotodegradace, podpora fotosyntézy). 

Výhradně chemické procesy mají při samočištění méně významné uplatnění než procesy fyzikální a 

biologické. Z chemických procesů se zejména uplatňují hydrolýza, hydratace, oxidačně-redukční 

reakce či iontová výměna. 

Zpravidla nejdůležitějšími procesy v samočištění jsou procesy biologické, resp. biochemické. 

Biologickými pochody dochází zpravidla k přeměně organických látek, které jsou zapojovány do 

koloběhu látek v rámci jednotlivých trofických úrovní daného vodního ekosystému. Nejdůležitější 

úlohu při biochemických pochodech mají mikroorganismy, zejména baktérie a mikromycety. Podle 

chování organických látek ve vodě a schopnosti mikroorganismů využívat tyto látky jako zdroj 

energie a transformovat je na látky jednodušší, dělíme organické látky na lehce nebo obtížně 

rozložitelné a nerozložitelné (biochemicky stabilní a rezistentní). První informaci o zastoupení 

rozložitelných a nerozložitelných látek ve vodě poskytuje poměr BSK5 : CHSKCr (viz výše). Zatímco 

rozložitelné organické látky se ve vodním prostředí postupně převádějí na jednodušší sloučeniny, při 

úplném rozkladu až na sloučeniny anorganické (CO2, H2O, NH4
+
 aj.) a mohou negativně působit pouze 

při vyšších koncentracích především ovlivněním kyslíkového režimu vodního útvaru, nerozložitelné 

organické látky nepodléhají přeměně. Mohou se akumulovat v sedimentech a prostřednictvím 

potravního řetězce i ve vodních organismech. Tyto látky mohou mít toxické, karcinogenní, mutagenní 

nebo teratogenní účinky.  

Biologické samočisticí procesy lze zjednodušeně rozdělit na aerobní (za přítomnosti kyslíku) a 

anaerobní (bez přítomnosti kyslíku), přičemž aerobní procesy hrají v samočištění významnější úlohu, 

probíhají rychleji a zapojuje se do nich mnohem větší spektrum organismů včetně ryb.  

3.3.5. Eutrofizace 

Eutrofizace povrchových vod je považována 

za sekundární znečištění a obecně ji lze 

definovat jako nadprodukci biomasy řas, 

sinic a vodních rostlin následkem trvale 

vysokého přísunu živin, zejména dusíku a 

fosforu, do vodního útvaru. Objevuje se buď 

vysoký obsah biomasy mikroskopických 

organismů rozptýlených ve vodě, tzv. vodní 

květ (sinice a řasy), nebo zvýšený rozvoj 

vodní makrovegetace, případně 

makroskopické nánosy vláknitých sinic a řas 

na ponořených podkladech. Podle toho, jak 

se živiny (fosfor, dusík) do vody dostávají, 

se dělí eutrofizace na umělou a přírodní.  

Přírodní eutrofizace je způsobena 

uvolňováním dusíku a fosforu z půdy, 

sedimentů a odumřelých těl organismů či suchými a mokrými depozicemi fosforu (transport 

prachových částic).  
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Umělá eutrofizace je způsobena antropogenní činností. Člověk zvyšuje přírodní koncentrace fosforu a 

dusíku v povrchových vodách především vypouštěním komunálních a průmyslových odpadních vod a 

nevhodným zemědělským využíváním krajiny (viz sloučeniny dusíku a fosforu ve stati 2.2.3). 

 Vliv eutrofizace na vodní útvar 

Eutrofizace působí na vodní ekosystém negativně, v krajních případech může vést až k jeho zániku. 

Ovlivňuje zejména kyslíkový režim vodního útvaru, čímž narušuje jeho samočisticí schopnost. Za 

denního světla produkují zelené rostliny kyslík fotosyntézou, v noci všechny rostliny, aerobní 

mikroorganismy a rozkládající se organické látky kyslík spotřebovávají. Jestliže dojde k velkému 

nahromadění biomasy, je veškerý dostupný kyslík spotřebován na oxidaci organické hmoty, která se 

vytváří v sedimentu na dně. Voda je tak postupně zbavena kyslíku a mizí z ní veškerý aerobní život. 

Nadměrný růst fytoplanktonu způsobuje problémy také vyšším rostlinám a zapříčiňuje jejich úbytek. 

Řasy a sinice, jež se shromažďují u hladiny, vytvářejí bariéru slunečním paprskům, které se tak 

nedostanou k organismům ve větší hloubce. Velká koncentrace fytoplanktonu způsobuje úbytek 

citlivějších organizmů, jejichž místo pak zaujímají organizmy odolnější, které se v důsledku malého 

množství přirozených konzumentů a predátorů přemnožují a způsobují další, mnohdy nevratné, změny 

biodiverzity. Odolné vyšší rostliny pak rychlým a nelimitovaným růstem způsobují zarůstaní toků či 

snižují retenční kapacitu nádrží. 

Zřejmě nejdiskutovanějším problémem spojeným s eutrofizací zejména v rekreačních oblastech jsou 

toxiny, které produkují některé sinice (tzv. cyanotoxiny). Představují potenciální riziko nejen pro 

vodní organismy a živočichy, ale také pro živočichy suchozemské, a v neposlední řadě pro člověka. 

Cyanotoxiny mohou přímo vyvolat tři hlavní skupiny onemocnění, a to poruchy zažívacího traktu, 

alergické reakce – respirační a kontaktní dermatitidy a onemocnění jater. Ve světě je známo dokonce 

několik případů úmrtí po požití vody kontaminované cyanotoxiny. 

 Omezování eutrofizace 

V současnosti neexistuje žádné jednoduché opatření, které by bylo proti rozvoji vodního květu 

univerzálně účinné, aplikovatelné na všechny typy vodních útvarů, a zároveň nepoškozovalo vodní 

ekosystém. Protože příčinou eutrofizace je zejména zvýšený obsah živin ve vodě, je základním 

předpokladem jejího trvalého omezení snížení přísunu minerálních živin – dusíku a fosforu. Metody 

používané pro vodní nádrže jsou tedy zaměřeny na snižování obsahu živin nebo je jejich cílem přímé 

snížení růstu sinic. 

Omezení přísunu živin z povodí 

Přísun živin s povodí je úzce spjat s povrchovými plachy, a tedy s celkovým odtokem vody z krajiny, 

opatření jsou tedy totožná s opatřeními zvyšujícími retenční schopnost daného povodí. Do těchto 

opatření můžeme zařadit tyto obecné postupy: 

 Revitalizace vodních toků 

 Obnova břehových porostů 

 Obnova mokřadů 

Situace v povodí může být také pozitivně ovlivněna změnou využívání zemědělské půdy či změnou 

způsobu hnojení (množství, načasování, typy hnojiv). 

S omezením přísunu živin do povodí souvisí také opatření týkající se omezování znečištění 

vypouštěných odpadních vod (zejména splaškových). Z tohoto úhlu pohledy má význam zejména 

výstavba nových čistíren odpadních vod či zavedení terciálního stupně čištění odstraňujícího fosfor. 

Opatření na přítocích 
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Další možností, jak snížit obsah živin přitékajících do vodního útvaru, je opatření na přítocích, které 

sníží obsah dusíku a fosforu těsně před nádrží. Takovou funkci splňují např. přednádrže, odklonění 

přítoku či čištění přítoku. Tato opatření jsou využívána zejména při ochraně vodárenských nádrží. 

Opatření na vodní nádrži 

Kromě vnějšího přísunu živin do vodního útvaru může být hlavním zdrojem živin zejména ve vodních 

nádržích uvolňování ze sedimentů, a to i mnoho let poté, co byl vnější přísun živin zastaven. Regulace 

vnitřního zdroje živin v nádržích se provádí různými postupy, kterým by vždy mělo předcházet 

omezení přísunu živin z vnějších zdrojů. Metody můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

 Zásahy ve vodním sloupci: 

- Odstraňování fosforu: 

 srážení fosforu z vodního sloupce (srážení Al2(SO4)3, FeCl3, bentonity aj.); 

 hypolimnické odpouštění (snižování obsahu fosforu ve spodních vrstvách 

nádrže). 

- Odstranění biomasy: 

 mechanicky (sítě, textilie); 

 chemicky (algicidy a algistatické látky); 

 biologicky (regulace potravních vztahů v nádržích – podpora rozvoje 

predátorů, výsadba vyšší rostlin); 

 epilimnické odpouštění (odplavení biomasy); 

 ošetření ultrazvukem, el. napětím. 

- Umělá destratifikace a míchání 

- Proplachování a ředění 

 Ošetření sedimentů   

- Překrývání sedimentů (písek, štěrk, geotextilie, zeolity aj.) 

- Odstranění sedimentů (vypuštění a vytěžení sedimentů, sací bagr) 

- Oxidace sedimentů pomocí dusičnanů – RIPLOX (kombinované ošetření sedimentů 

sloučeninami 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 3 

 

Hydrosférou se rozumí veškerá vody na zemi i v atmosféře. 

Úhrn srážek udává množství vody spadlé na vodorovnou plochu v daném místě za určitý časový 

interval. 

Mokrou depozicí se rozumí vymývání plynných částic a aerosolů ze vzduchu srážkami. 

Podpovrchová vody je veškerá voda, která se vyskytuje v zemské kůře. 

Voda povrchová je voda, která se trvale nebo dočasně vyskytuje na zemském povrchu. 

Vodním útvarem se rozumí trvalé nebo dočasné soustředění vody na zemském povrchu (nebo v 

zemské kůře). 

Vodní tok je vodní útvar charakteristický trvalým nebo občasným pohybem vody v korytě, který je 

napájen z vlastního povodí nebo jiného vodního útvaru 



 

40 

Stojaté povrchové vody vznikají většinou zahrazením vodních toků a vznikají tak vodní nádrže, zdrže 

či rybníky. 

Samočistící schopnost vody lze definovat jako soubor přirozeně probíhajících fyzikálních, 

chemických a biologických procesů, které přirozeným způsobem čistí povrchovou vodu 

Eutrofizaci lze definovat jako nadprodukci biomasy řas, sinic a vodních rostlin následkem trvale 

vysokého přísunu živin, zejména dusíku a fosforu, do vodního útvaru. 

 

 
Otázky ke kapitole 3 

 

1. Jak lze dělit vodu z hlediska jejího výskytu? 

2. Co je mokrá depozice? 

3. Co ovlivňuje složení atmosférických vod? 

4. Co jsou kyselé deště? 

5. Co je to podzemní voda? 

6. Jak se klasifikují podzemní vody? 

7. Co určuje primární složení povrchové vody? 

8. Jaký je rozdíl mezi letní a zimní stagnací? 

9. Jak se dělí ukazatele jakosti povrchových vod? 

10. Do jakých tříd jakosti se dělí povrchové vody? 

11. Co je charakteristická hodnota? 

12. Jak lze definovat samočištění? 

13. Jak lze rozdělit samočistící procesy? 

14. Čím je způsobena eutrofizace? 

15. Jak působí eutrofizace na vodní ekosystém? 

16. Jak lze eutrofizaci omezit? 

 

 
Klíč k řešení 

 

 

 

 

Charakteristická hodnota c90 

 

Na toku byly v průběhu dvou let naměřeny tyto koncentrace BSK5 (v mg/l): 

11 mg/l, 13 mg/l, 10 mg/l, 11 mg/l, 9 mg/l, 6 mg/l, 12 mg/l, 16 mg/l, 10 mg/l, 8 mg/l, 5 

mg/l, 6 mg/l, 4 mg/l, 6 mg/l, 9 mg/l, 14 mg/l, 11 mg/l, 10 mg/l, 8 mg/l, 12 mg/l, 9 mg/l, 11 

mg/l, 7 mg/l, 4 mg/l, 7 mg/l. 

 

Vypočítejte charakteristickou hodnotu c90 

 

CP … charakteristická hodnota o zvolené pravděpodobnosti 

Ck … k-tá hodnota sestupné řady (resp. vzestupné) 

Ck-1 … (k-1)-tá hodnota sestupné řady (resp. vzestupné) 

dP … pomocná proměnná 

n … počet prvků řady 

P … zvolená pravděpodobnost v % 

k … pomocná proměnná 

𝑘 =
100 − 𝑃

100
∗ (𝑛 + 0,4) + 0,3 

𝑘 =
100 − 90

100
∗ (24 + 0,4) + 0,3 = 2,74 ≅ 3 

𝑑𝑃 = 𝑘 −
100 − 𝑃

100
∗ (𝑛 + 0,4) − 0,3 
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𝑑90 = 3 −
100 − 90

100
∗ (24 + 0,4) − 0,3 = 0,26 

Určí se 3 nejvyšší hodnoty, které se seřadí do sestupné řady: C1 = 16, C2 = 14, C3 = 13 

𝐶𝑃 = (𝑑𝑃 ∗ 𝐶𝑘−1) + (1 − 𝑑𝑃) ∗ 𝐶𝑘 

𝐶90 = (0,26 ∗ 𝐶2) + (1 − 0,26) ∗ 𝐶3 = (0,26 ∗ 14) + (0,74 ∗ 13) = 13,26 mg/l 

 

  

  

 

 Odpadní vody 4.
 

Odpadními vodami obecně rozumíme vody použité mimo vodní zdroj, jejichž vlastnosti či složení 

byly změněny lidskou činností a vody z atmosférických srážek odváděné stokovou sítí. Zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách, definuje v §38 odpadní vody jako „vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají 

po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou 

ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“. 

Podle původu lze odpadní vody dělit na: 

 splaškové (odpadní vody z domácností, kuchyní, sociálních zařízení), 

 průmyslové (odpadní vody z výrobních procesů v průmyslu), 

 zemědělské (odpadní vody ze zemědělské velkovýroby), 

 srážkové (vody, odváděné do stokového systému z ulic, střech a veřejných prostranství). 

Městské odpadní vody jsou vody tekoucí v městském stokovém systému. Jsou to směsi odpadních vod 

splaškových, průmyslových a srážkových. 

4.1. Splaškové odpadní vody 
 

 
Čas ke studiu: 0,1 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat splaškové odpadní vody 

 popsat faktory, které mají vliv na množství a koncentraci těchto vod 
 

 

 
 Výklad 
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Splaškové odpadní vody 

(splašky) jsou vody z 

domácností, sociálních zařízení 

závodů a technické vybavenosti 

měst a obcí (např.: divadla, 

kina, obchody, služby apod.). 

Splaškové vody jsou většinou 

zbarveny šedě až šedohnědě a 

jsou silně zakalené. Množství 

těchto vod závisí na specifické 

potřebě vody na jednoho 

obyvatele a den, která kolísá od 

150 do 400 l.os
-1

.d
-1

 (u 

některých měst bývá i vyšší). 

Rozdíly jsou dány vybaveností 

bytů a velikostí obcí, kde 

potřeba vody kolísá během dne, 

týdne i roku. Stejně jako množství kolísá i složení splaškových vod. Koncentrace znečišťujících látek 

odpovídají průměrné produkci znečištění od obyvatel (odpovídá životnímu rytmu) a naředění těchto 

látek celkovým množstvím spotřebované, srážkové a balastní vody. Výrazné rozdíly jsou zejména 

mezi dnem a nocí. Hlavní podíl znečišťujících látek pochází z moče a fekálií (45 – 83 % organických 

látek). Znečištění splaškových vod může být ovlivněno i typem stokové soustavy (jednotná nebo 

oddílná – samostatně odvádějící srážkové vody), většinou je však soustava jednotná. Základní 

anorganické složení je dáno složením vody pitné a užitkové, používané v domácnostech a sociálních 

zařízeních. Přírůstek anorganických znečišťujících látek pochází z moče, fekálií, kuchyňských odpadů, 

mycích, čistících i pracích prostředků a ze znečištění ulic, veřejných i jiných prostranství. Jde zejména 

o chloridy, sodík, draslík, fosforečnany a anorganické formy dusíku (biologický rozklad organických 

dusíkatých látek, především močoviny). Dále se jedná o sacharidy, lipidy a ostatní organické látky 

(např.: tenzidy). Splaškové odpadní vody obsahují převážně biologicky snadno rozložitelné organické 

látky, které lze postihnout BSK. Během toku splaškových vod kanalizací se původní složení 

působením řady vlivů (fyzikálních, chemických a biologických) mění. Největší změny způsobují vlivy 

biologické, neboť splaškové vody obsahují značné množství mikrobů a snadno rozložitelných látek. 

Podle kyslíkových poměrů pak probíhají pochody aerobní (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobní, 

které nejsou žádoucí (zápach, tvorba sulfanu, který se může biologicky oxidovat až na kyselinu 

sírovou, což může zapříčinit korozi stok). 

4.2. Průmyslové odpadní vody 
 

 
Čas ke studiu: 1 hodina 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat průmyslové odpadní vody, 

 popsat jejich vznik 

 popsat faktory, které mají vliv na množství a koncentraci těchto vod 
 

 

 
 Výklad 
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Průmyslové odpadní vody vznikají při výrobě v závodech či při těžení a zpracování surovin. Na rozdíl 

od splaškových vod mají rozmanitý charakter i složení, a to podle toho, ze kterého průmyslového 

odvětví pocházejí. Průmyslové odpadní vody se obvykle dělí podle znečišťujících látek, na převážně 

anorganicky, převážně organicky znečištěné a přechodné (nejčastější). Kromě převažujících látek se 

hodnotí přítomnost toxických a různých škodlivých látek, které mohou např. znemožnit některé čistící 

procesy. V převážně anorganicky znečištěných odpadních vodách mohou být znečišťující látky 

přítomny v nerozpuštěné nebo rozpuštěné formě a mohou patřit mezi látky netoxické nebo toxické. 

Organické látky, obsažené v průmyslových odpadních vodách, lze rozdělit na: 

 netoxické a biologicky rozložitelné (např.: sacharidy, bílkoviny, glycerol); 

 netoxické a biologicky obtížně rozložitelné (např.: alifatické sloučeniny; ligninsulfonany, 

některá organická barviva); 

 toxické a biologicky rozložitelné (např.: fenoly, organofosforové insekticidy, chlorfenoly); 

 toxické a biologicky obtížně rozložitelné (např.: chlorované uhlovodíky, nitroaniliny, 

některé kationtové tenzidy).  

Průmyslové odpadní vody lze dělit rovněž podle druhu obsažených anorganických a organických látek 

na tyto základní skupiny: 

 odpadní vody převážně anorganicky znečištěné nerozpuštěnými látkami (např.: z praní uhlí 

a rud, keramického a sklářského průmyslu apod.), 

 odpadní vody převážně anorganicky znečištěné netoxickými rozpuštěnými látkami (např.: 

výroba sody, draselných, dusíkatých a fosforečných hnojiv), 

 odpadní vody převážně anorganicky znečištěné nerozpuštěnými nebo rozpuštěnými 

látkami, z nichž některé jsou toxické (např.: elektrotechnická výroba chloru, důlní vody, 

radioaktivní odpadní vody, vody z povrchové úpravy kovů). 

Kromě organických a anorganických látek mohou odpadní průmyslové vody obsahovat také 

mikrobiologické znečištění či mohou být znečištěny tepelně. V podkapitolách níže jsou rozebrány 

některé specifické druhy odpadních vod. 

4.2.1. Odpadní vody ze zpracování ropy 

Odpadních vod vzniká při zpracování ropy velký objem s různým stupněm znečištění a různým 

charakterem znečišťujících látek. Největší podíl v těchto odpadních vodách tvoří vody chladící, dále 

vody technologické, srážkové a splaškové ze sociálních zařízení, vody čerpané z hydraulické ochrany 

aj. Specifickými odpadními vodami jsou vody zaolejované (chladící, oplachové, z prostor 

skladovacích zřízení apod.).  

Znečišťující látky z výroby ropy jsou v odpadní vodě přítomné ve formě rozpuštěné, ve spojité fázi 

nebo v emulzi. Stabilní ropné emulze tvoří vody z odvodňování a odsolování ropy a některých 

syntetických pochodů. Odpadní vody z hydrogenace obsahují velká množství sulfidů a dalších 

sloučenin síry.  

Většinu těchto odpadních vod je třeba čistit a pro dosažení optimálních nákladů i maximálně možného 

vyčištění je nutné je separovat. Podle druhu znečištění se pak pro jednotlivé oddělené proudy volí 

vhodná čistící technologie. Čištění se tedy většinou skládá z několika stupňů – nejprve se mechanicky 

oddělují volné ropné látky v separátorech, pro odstranění emulzí se odpadní vody číří a nakonec se 

vody podrobují biologickému čištění (většinou aktivace s dlouhou dobou zdržení). 

4.2.2. Odpadní vody z chemického průmyslu 

Odpadní vody z chemického průmyslu mají značně proměnlivé složení, a tím se řadí mezi vody 

nejobtížněji čistitelné. Rozdělují se na odpadní vody z anorganických výrob a z organických výrob. 

Odpadní vody z anorganických výrob obsahují nerozpuštěné anorganické látky, kyseliny, rozpuštěné 

soli, těžké kovy atp. Odpadní vody z organických výrob obsahují anorganické látky (nejčastěji 
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kyseliny, soli, těžké kovy) a nejrůznější organické látky. Technologické odpadní vody jsou před 

smícháním s ostatními vodami předčišťovány, nejčastěji se využívá těchto postupů: 

 usazování, filtrace; 

 číření, flotace; 

 neutralizace, oxidace, redukce; 

 adsorpce; 

 extrakce, destilace, stripování; 

 zachycení na ionexech atd. 

Po předčištění se odpadní vody většinou vedou na biologickou čistírnu odpadních vod. Vhodná se jeví 

aktivace, v případě organického znečištění s delší dobou zdržení. 

4.2.3. Odpadní vody z výroby buničiny a papíru 

Tyto provozy patří mezi největší znečišťovatele povrchových vod množstvím odpadních vod (dle 

způsobu výroby buničiny 300–500 m
3
 na tunu výrobku) i jejich obsahem anorganických i organických 

látek. Výroba celulózy může v zásadě probíhat dvěma způsoby: 

 sulfitovým způsobem – v kyselém prostředí za využití hydrogensiřičitanů; 

 sulfátovým způsobem – v alkalickém prostředí za využití NaOH a Na2S. 

Odpadní vody při výrobě celulózy sulfitovým způsobem vznikají při praní, separaci a odvodnění 

buničiny. Obsahují mimo jiné těžko rozložitelné organické látky, které jsou povrchově aktivní a 

způsobují zabarvení vody do tmavě hněda (ligninsulfonany). Čištění těchto vod je poměrně 

komplikované a náročné, vyžaduje několikastupňový proces sestávající z různých operací 

mechanických, chemických a biologických. Posledním stupněm bývá odstranění zabarvení vody. 

Odpadní vody při výrobě celulózy sulfátovým způsobem vznikají při praní, separaci a odvodnění 

buničiny, při kondenzaci vařákových plynů a při bělení celulózy. Tyto odpadní vody mají tmavě hnědé 

zabarvení a alkalickou reakci. Ve srovnání s odpadními vodami z výroby celulózy sulfitovým 

způsobem obsahují méně organických látek a jedná se především o látky biologicky rozložitelné. Tyto 

odpadní vody se nejčastěji čistí na mechanicko-biologické čistírně. Mechanický stupeň se sestává ze 

sedimentace či flotace, kterými se zachycují vlákna, pro biologický stupeň je využíváno opět aktivace. 

Odpadní vody z výroby buničiny a papíru obsahují hlavně krátká vlákna buničiny, plnidla a klížidla. 

Jejich oddělení sedimentací, flotací či filtrací umožňuje tyto vlákna i vody necirkulovat pro výrobu 

méně kvalitního papíru či lepenky.  

4.2.4. Odpadní vody z tepelného zpracování uhlí 

Při zplyňování hnědého uhlí a při výrobě koksu vznikají zejména fenolové vody. Ty bývají znečištěny 

řadou toxických a zapáchajících chemických sloučenin, někdy ve vysokých koncentracích – různými 

druhy fenolů, amoniakem, dehty, sirnými sloučeninami, organickými látkami, a obsahují také 

nerozpuštěné látky (částice uhlí, hlušiny atp.).  

Tyto odpadní vody vyžadují nákladné a komplikované čistící postupy, založené často na extrakci a 

dalších chemických metodách. První stupeň čištění těchto vod má za úkol zbavit je dehtu, druhý 

amoniaku (vytěsněním inertními plyny nebo vodní parou) a poslední fenolových sloučenin. Posledním 

stupněm bývá většinou biologický stupeň, vhodná je několikastupňová aktivace s nitrifikací a 

denitrifikací. 

4.2.5. Odpadní vody z povrchové úpravy kovů 

Konečná úprava strojírenských a elektrotechnických výrobků se nejčastěji děje galvanováním. 

Odpadní vody pak obsahují toxické anorganické soli těžkých kovů, příp. kyanidové a dusitanové 

aniony, často jsou kyselé (odpadní vody z moření, chromové odpadní vody) či alkalické povahy 
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(kyanidové vody). Jejich odstranění chemickými metodami je proto naprosto nezbytné, neboť již 

v malých množstvích negativně ovlivňují aerobní i anaerobní stupeň čištění odpadních vod. 

Nejčastěji se používají tyto čistírenské procesy: 

 sedimentace a filtrace, 

 neutralizace, srážení (iontů těžkých kovů), oxidace a redukce, 

 iontová výměna. 

V současné se stává nezbytnou součástí technologií povrchové úpravy kovů zavedení recirkulace 

oplachových vod, které se regenerují na ionexových filtrech, čímž dochází k ekonomizaci i 

ekologizaci provozů. 

4.2.6. Odpadní vody z tepelných elektráren 

Nejvýznamnější jsou chladící vody, které by při přímém vypouštění do vodních toků způsobovaly 

jejich oteplování, což by mělo za následek snížení rozpustnosti kyslíku, intenzivní růst nežádoucích 

organizmů, urychlení rozkladných pochodů atd. Proto je dnes snaha o maximální podíl recirkulace. 

Vedle toho vznikají při provozu tepelné elektrárny další odpadní vody: 

 vody z cirkulačního a chladícího systému; 

 vody z různých metod úpravy – filtrace, čiření aj.; 

 energetických zařízení; 

 odpadní vody ze strojoven – poměrně malé množství a vody splaškové. 

Tyto vody se čistí dále popsanými standardními metodami. 

4.2.7. Odpadní vody z textilního průmyslu 

Odpadní vody vznikají v textilním průmyslu při mokrých postupech zpracování vláken a tkanin jako 

jsou praní, vyvářka, bělení, barvení a apretace. Odpadní vody z praní obsahují tenzidy, zbytky alkálií a 

pracích prostředků (polyfosforečnany). Bělení se provádí chlorem, chlornany či peroxidem vodíku, 

k barvení se pak používají nejrůznější druhy textilních barev. Odpadní vody z barvení mohou kromě 

zbytků anorganických či organických barviv obsahovat soli, alkálie, sulfidy apod. Konečná úprava 

textilií (apretace) se provádí přípravky, které obsahují škrob, polyvinylalkohol a další chemikálie. 

Odpadní vody z výroby textilu jsou barevné a silně organicky i anorganicky znečištěné. Čištění 

odpadní vody se skládá z několika stupňů, nejčastěji ze stupňů mechanického, biologického a 

dočištění filtrací přes aktivní uhlí, kterou se odstraňují biologicky nerozložitelné a barevné látky.  

4.2.8. Odpadní vody z potravinářského průmyslu 

Charakter vypouštěných odpadních vod závisí na technologii výroby a zpracovávané surovině. Tyto 

odpadní vody jsou koncentrovanější než vody splaškové a obsahují z větší části biologicky 

rozložitelné organické znečištění a nerozpuštěné organické a anorganické látky. Čištění těchto 

odpadních vod se provádí zpravidla ve dvou stupních. Nejprve se zachytí nerozpuštěné látky nebo 

organické koncentráty (tuky, krev, syrovátka atp.) a poté se vody podrobují biologickému čištění. 

Zachycené koncentráty se dále zpracovávají nebo se využívají jako krmivo. Pro biologické čištění se 

využívá nízkozátěžové aktivace s dlouhou dobou zdržení a aerobní stabilizací kalu nebo v poslední 

době anaerobní způsob biologického čištění, někdy kombinovaný s aerobním dočištěním. 

4.2.9. Důlní vody 

Podle zákona o vodách patří důlní vody mezi z tzv. vody zvláštní. Důlní vody jsou povrchové a 

podzemní vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť, štěrkoven a 

pískoven. Jsou to však také vody doprovodné v těžených ropných a plynových ložiscích, které jsou 

součástí těžené nerostné suroviny, vody používané ke vtláčení do ložiska (např. u solí) a zpětně 
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čerpané ve formě solanky nebo roztoky vtlačované do horninového prostředí (např. při chemické těžbě 

uranových rud). 

Složení důlních vod ovlivňují druhy těženého materiálu, podmínky těžby hydrogeologické poměry 

dané lokality. Za závadné se považují: 

 vysoce zasolené důlní vody z hlubinné těžby; 

 kyselé důlní vody z povrchové těžby hnědého uhlí; 

 radioaktivní důlní vody z těžby uranových rud. 

Zasolené důlní vody se nejčastěji akumulují a vypouštějí s ohledem na průtoky do recipientu dle 

povolení vodohospodářského orgánu. Koncentrované kyselé důlní vody se před vypuštěním upravují 

neutralizací, provzdušňováním či sedimentací. Nebezpečnost vod z těžby a úpravy uranových rud 

spočívá zejména v tom, že obsahují izotopy s velice dlouhým poločasem rozpadu (
226

Ra,
 210

Pb atd.). 

Podle způsobu těžby a zpracování se k těmto látkám přidávají ještě další jako zbytky kyselin a různé 

anorganické rozpustné soli. Protože není známá metoda, která by omezila radioaktivitu přítomných 

látek, všechny užívané metody čištění těchto odpadních vod jsou založeny na chemickém či fyzikálně 

– chemickém zakoncentrování radioaktivních izotopů a jejich následné separaci. Z nejčastěji 

užívaných procesů dnes převládá odpařování, srážení a výměna iontů. Radioaktivní izotopy pak musí 

být bezpečně a dlouhodobě uloženy.  

Těžba uhlí ještě následně produkuje vody z uhelného prádla, obsahující jemnou suspenzi částic uhlí. 

Vody je nutno před vypouštěním vyčistit sedimentací (v odkalištích) a získané kaly odvodnit.  

4.3. Srážkové vody 
 

 
Čas ke studiu: 0,1 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat srážkové vody 

 popsat faktory, které mají vliv na množství a koncentraci těchto vod 
 

 

 
 Výklad 

 

Srážková voda je sváděna do kanálových vpustí (gul) stokové soustavy. Stoková soustava může být 

jednotná (srážkové vody se odvádějí společně se splaškovými, případně průmyslovými vodami) nebo 

oddílná (srážkové vody se odvádějí samostatně), většinou je však soustava jednotná. Na počátku dešťů 

je srážková voda silně znečištěna rozpuštěnými nebo suspendovanými látkami pocházejícími 

z atmosféry, dále obsahuje velký podíl nerozpustných mechanických nečistot různého původu, včetně 

ropných látek unikajících z motorových vozidel. Znečišťující látky jsou splavovány vodou s povrchu 

střech, vozovek, chodníků a zpevněných nebo nezpevněných ploch do kanalizace. Vyšší koncentrace 

znečišťujících látek tohoto druhu se objevují v zimním období a předjaří, kdy jsou do dešťové 

kanalizace splachovány posypové hmoty z chodníků a vozovek (písek, škvára, štěrk a sůl).  

4.4. Směšování odpadní vody s vodou v recipientu 
 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodin 
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Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  spočítat koncentraci znečišťujících látek v recipientu po smíchání odpadní vody 

s vodou v toku 

 
 

 
 Výklad 

 

Odpadní voda se po vypuštění mísí s vodou v recipientu. Toto směšování je složitý proces, obecně 

však lze konstatovat, že po určitém úseku toku dochází k úplnému promíchání odpadní vody s vodou 

v toku. V praxi se proto používá pro stanovení koncentrace určité látky v toku po smíchání s odpadní 

vodou prostá směšovací rovnice, které celou problematiku značně zjednodušuje: 

 

Kde cr je koncentrace znečišťujících látek ve vodě v recipientu  [mg.l
-1

], 

 Qr - průtok vody v recipientu  [l.s
-1

], 

 COV - koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěné odpadní vodě  [mg.l
-1

], 

 QOV - průtok vypouštěné odpadní vody  [l.s
-1

], 

 Cx - koncentrace znečišťujících látek v recipientu po smísení  [mg.l
-1

]. 

Použití této rovnice předpokládá, že ke smíchání odpadní vody s vodou v recipientu dojde okamžitě 

nebo během velmi krátkého časového úseku a že vypuštěná látka nereaguje s látkami obsaženými ve 

vodě v recipientu. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 4 

 

Odpadní vody jsou definovány zákonem č. 254/2001 Sb. „vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud 

mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“. 

Městské odpadní vody jsou vody tekoucí v městském stokovém systému. Jsou to směsi odpadních 

vod splaškových, průmyslových a srážkových. 

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou vody z domácností, sociálních zařízení závodů a technické 

vybavenosti měst a obcí. 

Průmyslové odpadní vody vznikají při výrobě v závodech či při těžení a zpracování surovin. 

 

 
Otázky ke kapitole 4 

 

1. Co jsou to odpadní vody? 

2. Co jsou splaškové odpadní vody? 

3. Na čem závisí koncentrace znečišťujících látek ve splaškových odpadních vodách? 

4. Jak se obvykle dělí průmyslové odpadní vody? 

5. Jak se čistí odpadní vody ze zpracování ropy? 

6. Proč jsou odpadní vody z chemického průmyslu nejobtížněji čistitelné? 

 

     OVrxOVOVrr QQcQcQc 
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7. Jaké postupy se používají při předčištění odpadních vod z chemického průmyslu? 

8. Jaké látky obsahují odpadní vody z výroby buničiny a papíru? 

9. Jak se čistí odpadní vody z tepelného zpracování uhlí? 

10. Jaké znečišťující látky obsahují odpadní vody z povrchové úpravy kovů? 

11. Jak se čistí odpadní vody z potravinářského průmyslu? 

12. Které důlní vody se považují za závadné? 

13. Jakými látkami bývají znečištěny srážkové vody? 

 

 
Klíč k řešení 

 

 

 

 

Směšování odpadní vody s vodou z recipientu 

 

V profilu P1 je znečištění BSK5 v toku 15,6 g/s.  Do profilu P2 přitéká chladící voda o 

znečištění BSK5 4,2 mg/l, v množství 10 400 m
3
/h, což je ekvivalentní ¼ Q355 toku. Do 

profilu P3 natéká odpadní voda z obce o 75 555 EO, kteří vyprodukují 135 l odpadní vody 

na osobu za den. Kromě toho za čistírnu přitéká chladící voda, která navýší průtok odpadní 

vody z obce o 1,5 l/s. Odpadní vody z obce jsou před zaústěním do toku čištěny na ČOV, 

jejíž účinnost na BSK5 je 65 %. 

Vypočítejte ovlivnění toku. 

 

P1: BSK5 = 15,6 g/s 

P2: BSK5 = 4,2 mg/l 

Q355 = 4*10 400 = 41 600 m
3
/h = 11 555,6 l/s 

P1 

𝑄𝑃1
 = Q335 = 11 556 l/s 

BSK5 = 15,6 g/s => BSK5 = 
15,6

11555,6
∗ 1000 = 1,35 𝑚𝑔/𝑙 

P2 

QP2 = 10 400 m
3
/h = 2888,9 l/s 

BSK5 = 4,2 mg/l 

P3 

Q(75 555 ob) = 
75 555∗135

24∗3600
= 118 𝑙/𝑠 

Q(36EO) = Q75 + 1,5 = 119,5 l/s 

BSK5 = 60 g/os/den 

𝐵𝑆𝐾5 =
75 555 ∗ 60

24 ∗ 3600
= 77,469 𝑔/𝑠 

𝐵𝑆𝐾5 =
77,469

119,5
∗ 1000 = 648,276 𝑚𝑔/𝑙 

ČOV BSK‘5 = BSK5*(1-η) asi jsem slepý, ale nenašel jsem symbol 

= 648,276*(1-0,65)=226,9 mg/l 

 

Bez ČOV 

𝑋 =  
𝑄𝑃1

∗ 𝑐𝑃1
+ 𝑄𝑃2

∗ 𝑐𝑃2
+ 𝑄𝑃3

∗ 𝑐𝑃3

𝑄𝑃1
+ 𝑄𝑃2

+ 𝑄𝑃3

 

𝑋 =  
1,35 ∗ 11555,6 + 2888,9 ∗ 4,2 + 119,5 ∗ 648,276

11555,6 + 2888,9 + 119,5
= 7,223 𝑚𝑔/𝑙 

S ČOV 

𝑋 =  
1,35 ∗ 11555,6 + 2888,9 ∗ 4,2 + 119,5 ∗ 226,9

11555,6 + 2888,9 + 119,5
= 3,766 𝑚𝑔/𝑙 
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 Ochrana vod 5.
 

Užívání vody člověkem je téměř vždy spojeno se změnou jejích vlastností a v menším nebo větším 

rozsahu i přírodních faktorů, ovlivňujících její oběh. Proto je nutno antropogenní činnost usměrňovat 

tak, aby nebyla překážkou dalšího využívání vod.  

Obecně lze opatření soužící k ochraně vod rozdělit na preventivní a následná. Za preventivní opatření 

je především třeba pokládat zákony, nařízení, normy a vyhlášky stanovující pravidla o nakládání 

s vodami a jejich ochrany, o úplatách, ukazatelích přípustného znečištění apod. Stejně tak preventivně 

působí nejrůznější technická zařízení zamezující pronikání nežádoucích polutantů do povrchových i 

podzemních vod. 

5.1. Vodní zdroj, potřeba a spotřeba vody 
 

 
Čas ke studiu: 1 hodina 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat vodní zdroje, vyjmenovat přírodní faktory, které je ovlivňují 

 popsat jednotlivé druhy ochrany vod 

 

 
 Výklad 

 

Povrchové nebo podzemní vody využívané nebo využitelné pro různé potřeby společnosti se nazývají 

vodními zdroji (obdobnou definici vodního zdroje podává vodní zákon v § 2 odst. 4). Jedná se o podíl 

vody, nacházející se na zemském povrchu a pod ním, jehož velikost je určována jednak nároky 

společnosti a jednak technickými a ekonomickými možnostmi společnosti, které jsou v dané časové 

úrovni k dispozici pro jeho využívání. V praxi se omezuje pojem vodního zdroje na tu část vody, 

kterou člověk nemusí aktivizovat technickými prostředky (v tomto pojetí není do vodního zdroje 

zahrnuta půdní voda, která však v našich klimatických podmínkách představuje významný příspěvek 

pro krytí vláhové potřeby plodin a dřevin v zemědělství a lesnictví), dále v ní není zahrnuta část 

povrchové vody, která se, např. v důsledku srážek a sněhu, nachází na zemském povrchu mimo vodní 

útvary. 

Většinou rozlišujeme:  

 Povrchové vodní zdroje – Tvoří hlavně vody související s přirozeným odtokem na 

zemském povrchu a jejich kapacitu určují orografické, geomorfologické, geologické, 

pedologické, geonomické, lesnické a zejména hydrologické poměry (stále větší podíl na 

usměrňování odtokových poměrů má lidská činnost). 

 Podzemní vodní zdroje – Tvoří vody akumulované i protékající pod zemským povrchem 

v podmínkách přírodního horninového prostředí. 

Požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod porovnává 

s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu 

vodohospodářská bilance. Vodohospodářská bilance přihlíží k potřebám člověka a k výsledkům 

hospodaření člověka s vodou, k její potřebě, spotřebě, poškozování atd. (na rozdíl od hydrologické 

bilance spočívající v hodnocení hlavních hydrologických faktorů v hydrologickém cyklu nezávisle na 

potřebách člověka).  
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Jako potřebu vody definujeme množství vody, které spotřebitel vyžaduje pro svou činnost bez ohledu 

na druh vodního zdroje. 

 

 
Potřeba vody pro vytvoření denní dávky potravin pro člověka se v průměru odhaduje na 

cca 5 m
3
 vody, ale skutečné množství závisí na složení potravy - vegetariánská cca 1,6 m

3
.d

-

1
, masitá až 16 m

3
.d

-1
). 

 

V praxi je zpravidla potřeba vody (P) rovna odběru vody, přičemž spotřeba vody (SP) je z bilančního 

hlediska posuzována jako místní ztráta a potom platí: 

   

kde  O  je  vratný odtok použité vody od spotřebitele (odpad vody).  

Z toho vyplývá, že potřeba vody je souhrn veškerého množství vody vstupujícího do výrobního 

procesu nebo jiného použití. Potřebu vody je nutno definovat ve čtyřech parametrech: v místě 

(regionu, povodí apod.), v čase, v množství a v jakosti (charakteristika složení a vlastnosti vody, 

vyjádřená fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli). 

Spotřeba vody je část použité vody, která se trvale ztrácí v místním prostoru a čase, je dlouhodobě 

vytěsněna z hydrologického cyklu (např. voda jako součást produktu). V globálním měřítku 

hydrologického cyklu nemůže být ztrátou vody ve smyslu absolutního oběhu vody v přírodě, avšak v 

některých regionech způsobuje deficit disponibilních zdrojů vody. Jinak řečeno, spotřeba vody je 

souhrn veškerého množství vody, která se bezprostředně nevrací do recipientu. 

 Přírodní faktory ovlivňující vodní zdroje  

Vodní zdroje ovlivňuje rozsáhlý soubor přírodních faktorů, z nichž nejdůležitější jsou srážky a výpar, 

které ovlivňují základním způsobem množství vodních zdrojů a bezprostředně souvisejí s 

klimatickými poměry území.  

V našich klimatických podmínkách srážky ovlivňují rozhodujícím způsobem územní a časovou 

nerovnoměrnost výskytu vodních zdrojů a jejich celkové množství (s výjimkou zejména povodí Dyje, 

Olše, Ohře – částečná dotace přítokem ze sousedních států), neboť jsme odkázáni na množství vody, 

jež v různých formách (kapalné, tuhé) spadne na naše území anebo na něm kondenzuje. Klimatické 

poměry jsou dány polohou ČR v mírném klimatickém pásmu severní polokoule a na rozmezí 

oceánského a kontinentálního klimatu s pravidelným střídáním čtyř ročních období. 

 Ochrana vodních zdrojů 

Ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů zahrnuje zejména: 

 ochranu přírodních faktorů, které vodní zdroje pozitivně ovlivňují, jak z hlediska jejich 

množství, tak i z hlediska jakosti; 

 ochranu území, která zahrnují významné nebo mimořádné vodní zdroje; 

 ochranu území, která umožňují umělé zvyšování množství povrchových nebo podzemních 

vod.  

Ochrana vodních zdrojů se tedy realizuje formou omezování nebo zákazů některých činností, které 

přímo a nebo nepřímo ohrožují vodní zdroje. Ochrana vodních zdrojů je pojem obecně podřazen 

širšímu pojmu ochrana vod. Ochranu vod můžeme členit na ochranu obecnou, zvláštní a speciální. 

 Obecná ochrana 

 

OSPP 
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Obecná ochrana vod je souhrn veškerých opatření k zajištění ochrany vod jako složky životního 

prostředí. Obecná ochrana zahrnuje ochranu všech vodních zdrojů z hlediska jejich množství a jakosti 

na celém území ČR. Po legislativní stránce je obecná ochrana vod zajištěna zejména vodním zákonem 

a jeho prováděcími předpisy. Pro každého z obecné ochrany vod vyplývají především tyto povinnosti: 

 při nakládání s povrchovými a podzemními vodami je nutno dbát o jejich ochranu, 

zabezpečovat jejich hospodárné i účelné využívání a pečovat o to, aby nedocházelo 

k porušování vodohospodářských, případně jiných zájmů; 

 vlastníci nebo uživatelé zemědělských nebo lesních pozemků a rybníků jsou povinni je 

obhospodařovat takovým způsobem, který uchovává vodohospodářsky vhodné podmínky 

(z hlediska množství a jakosti) a napomáhá ke zlepšování hydrologických poměrů; 

 uživatelé vod, kteří vypouštějí odpadní vody nebo zvláštní vody, jsou povinni dbát, aby 

jakost povrchových a podzemních vod nebyla zhoršena, proto jsou dále povinni zajišťovat 

zneškodňování vypouštěných vod, způsobem odpovídajícím současnému stavu techniky; 

 uživatelé, kteří zacházejí s látkami, jež mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních 

vod, jsou povinni učinit taková opatření, aby tyto látky nevnikly do těchto vod a neohrozily 

jejich jakost a zdravotní nezávadnost. 

Tyto obecné požadavky zdůrazňují především všestrannou ochranu jakosti vod, jejich množství i 

odtokových poměrů. Patří zde také zachování nebo zlepšování odtokových poměrů, zejména 

správným hospodařením na zemědělské a lesní půdě posílením jejích protierozních, infiltračních a 

protisesuvných funkcí. Obecná ochrana jakosti vod zahrnuje především čištění odpadních vod, neboť 

znečišťování vodních toků vypouštěnými odpadními vodami, je kromě devastace lesních porostů 

exhalacemi, jedním z nejzávažnějších problémů na úseku ochrany vod. 

 Zvláštní ochrana 

Zvláštní ochrana má za účel zajistit z různých důvodů vyšší stupeň ochrany než ochrana obecná. Je 

stanovena vodním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zaměřuje na vybrané oblasti, které jsou 

cenné z hlediska tvorby vodních zdrojů, jejich využívání nebo kde je ohrožení vodních zdrojů 

pravděpodobnější než v jiných oblastech.  

V tomto smyslu zvláštní ochrana zahrnuje: 

 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) – oblasti, které pro své přírodní 

podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod (ve kterých vlivem příznivých 

přírodních podmínek dochází k tvorbě vyšších specifických odtoků i jejich přirozené 

regulaci a které výrazně přispívají k vodnosti významných toků). Jedná se o oblasti s 

vysokým úhrnem srážek, obvykle vyšším stupněm zalesnění a velkými nároky na vodní 

zdroje (§ 28 vodního zákona a provádějící předpisy). Jsou vymezeny v nařízeních vlády č. 

10/1978 Sb., č. 40/14979 Sb. a č. 85/1981 Sb. 

 Citlivé oblasti, což jsou (dle § 32 vodního zákona) vodní útvary povrchových vod, v nichž 

dochází nebo může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti 

vod, které jsou využívány nebo využitelné jako zdroje pitné vody a koncentrace dusičnanů 

přesahuje 50 mg/l, nebo u nichž je nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. Za citlivé 

oblasti vymezila vláda § 10 nařízení č. 61/2003 Sb. všechny povrchové vody ČR. 

 Zranitelné oblasti, což jsou (dle § 33 vodního zákona) území, kde se vyskytují povrchové 

nebo podzemní vody, zejména využívané nebo využitelné jako zdroje pitné vody a 

koncentrace dusičnanů přesahuje 50 mg/l, povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké 

koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu 

zhoršení jakosti vody. Tyto oblasti spolu s podmínkami jejich ochrany jsou vymezeny v 

nařízení vlády č. 103/2003 Sb.  
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 Povrchové vody využívané ke koupání, což jsou (dle § 34 vodního zákona) povrchové vody 

vyhovující jakosti, které obvykle používá ke koupání větší počet osob. Jsou stanoveny 

vyhláškou č. 159/2003 Sb.  

 Podporu života ryb (dle § 35 vodního zákona). Podpora života ryb zahrnuje povrchové 

vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

živočichů (s rozdělením na vody lososové a kaprové), pro něž platí zvláštní podmínky 

ochrany a jsou stanoveny v nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 

 Speciální ochrana 

Speciální ochranu stanovuje vodoprávní úřad (na základě § 30 vodního zákona a vyhlášky č. 137/1999 

Sb.). Jedná se především o ochranná pásma vodních zdrojů. Ta se zřizují k ochraně existujících nebo 

plánovaných odběrů vody, k ochraně jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Ochranná 

pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním 

okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, 

jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 

5.2. Čištění odpadních vod 
 

 
Čas ke studiu: 6 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat chemické, fyzikálně-chemické a biologické metody čištění odpadních vod 

 popsat různé způsoby aerobního čištění 

 definovat a vypočítat vybrané technologické parametry aktivace 

 popsat hlavní technologické modifikace aktivace 

 popsat mechanismus anaerobního čištění 

 porovnat aerobní a anaerobní procesy, definovat jejich výhody a nevýhody 

 vysvětlit princip přírodních čistíren odpadních vod, rozdělit je podle základních typů a 

definovat jejich přednosti a nedostatky 
 

 
 Výklad 

 

Největší nebezpečí antropogenního vlivu na hydrosféru spočívá ve vypouštění znečištěných odpadních 

vod, jejichž vzniku se nelze vyhnout. Je proto třeba je co nejdokonaleji čistit a pokud je to možné, 

recyklovat je. Čištění odpadních vod se provádí mnoha různými způsoby, které lze rozdělit podle 

jejich podstaty do tří základních skupin:  

 fyzikální postupy,  

 chemické postupy, 

 biologické postupy.  

Téměř nikdy nestačí k vyčištění odpadních vod pouze jeden způsob, nýbrž je třeba je k dosažení 

kýženého efektu kombinovat. Vlivem velké rozmanitosti složení odpadních vod z různých odvětví 

průmyslu, kdy i odpadní vody z jednotlivých provozů téhož odvětví se svým složením liší, nelze udat 
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jednotný předpis pro sestavu čistírny vod. Je nezbytné řešit čistírny případ od případu vždy s 

přihlédnutím ke specifice každého odvětví. 

 Fyzikální metody 

Při čištění odpadních vod fyzikálními metodami nedochází k přeměně látek ve vodě přítomných, z 

vody jsou odstraňovány v podstatě mechanickými způsoby. K těmto postupům patří: 

 mechanické předčištění, 

 usazování, 

 usazování kombinované s čiřením, 

 usazování kombinované s flotací, 

 usazování kombinované s vyhníváním kalu. 

Mechanické předčišťování 

K mechanickému předčišťování slouží v čistírně česla a síta, lapače písku, lapače tuků a 

rozmělňovače. Jimi se odstraní takové nerozpuštěné látky, které by v dalším čisticím procesu působily 

závady. 

Česla a síta zachycují plovoucí 

předměty a nečistoty, které by 

mohly např. ohrozit chod 

čerpadel (hadry, klacky). Česla 

jsou sestavy kovových prutů 

kruhového nebo obdélníkového 

průřezu umístěné kolmo nebo 

šikmo k hladině vody při vtoku 

do čistírny. Vzdálenost 

jednotlivých prutů u hrubých 

česel je 100 – 200 mm, u 

jemnějších 30 – 60  mm. Někdy 

bývají česla, zejména jemná, 

opatřena mechanickým stíráním a 

odstraňováním zachyceného 

materiálu.  

Je-li třeba dosáhnout účinnějšího 

předčištění, používají se místo 

česel, resp. za ně ve směru toku, síta. Síta mohou být stabilní nebo častěji ve formě nekonečného pásu 

nebo bubnu, který je po opuštění vodního proudu čištěn. 

Lapače písku slouží k odloučení všech 

tuhých látek s měrnou hmotností větší, než 

má voda, které nebyly zachyceny česly a 

které voda unáší dále do čistírny. Jde 

zejména o písek, drobné kovové předměty 

atd. Svou přítomností by mohly při provozu 

čistírny škodit v mnoha směrech. Rychlost 

průtoku vody těmito lapači musí být 

navržena dostatečně nízká, pro zkrácení 

usazovací dráhy bývají lapače písku mělké. 

Lapače tuků odstraňují oleje a tuky 

přítomné v odpadních vodách, které by 

mohly následně působit potíže ve stokové síti i přímo v technologii čistírny. Vadí zejména 
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zalepováním aparatur, náplní filtrů atd. Lapače tuků pracují na principu norných stěn, tj. svislých 

desek zasahujících pod hladinu vody v takovém místě, kde je rychlost průtoku vody značně 

zpomalena. Před stěnou jsou z vody vylučovány tuky a oleje a za stěnou jsou zachycovány; je nutné 

včas a pravidelně je odstraňovat. 

Usazování 

Další fyzikální metodou, která slouží k odstraňování suspendovaných částic z odpadní vody, je 

usazování. Tímto termínem se zde míní odstranění jak částic těžších než voda, tak i lehčích. Zároveň 

je třeba připomenout, že se může jednat o částice již přítomné ve vodě přitékající do čistírny, ale i o 

částice ve vodě záměrně vytvořené s cílem zvýšit čisticí schopnost flokulací, aglomerací či aktivním 

kalem. 

Usazováky mají funkci v 

podstatě stejnou jako již 

dříve popsané lapače 

písku a tuků, tj. odstranit 

z vody částice s odlišnou 

měrnou hmotností. Na 

rozdíl od zmíněných 

předčišťovacích zařízení 

však probíhá jejich 

působení na kvalitativně i 

kvantitativně vyšší 

úrovni. Při tomto 

historicky nejdéle 

používaném 

mechanickém čisticím 

procesu jde o pomalý 

horizontální průtok vody 

nádrží, přičemž příměsi 

s měrnou hmotností 

menší než voda vystoupí 

na hladinu, zatímco látky těžší klesnou ke dnu. V současné době existuje řada různých typů usazováků 

lišících se tvarem (kruhové, obdélníkové) a tím, zda je kal z nádrže odstraňován ihned po usazení, 

nebo periodicky, příp. s vyhníváním. 

Z konstrukčního hlediska lze prostor zaujímaný usazovákem rozdělit do čtyř zón: 

 vstupní zóna, zajišťující hladký přechod ze vstupního proudění do ustáleného stejnorodého 

proudění bez vírů a turbulencí vyžadovaného v usazovací zóně; 

 výstupní zóna zajišťující přechod z usazovací zóny do výstupu; 

 usazovací zóna, v níž dochází k sedimentaci pokud možno bez ovlivňování ostatními 

zónami; 

 kalová zóna, v níž se shromažďuje kal a odkud je odstraňován. 

Nejrozšířenější typ usazováku je usazovák s kruhovým průřezem, tzv. Dorrův usazovák. Jeho hlavní 

částí je svislý válec o průměru až několik desítek metrů, nepříliš hluboký pro zkrácení sedimentační 

dráhy. Znečištěná voda je přiváděna potrubím do uklidňovacího prostoru v ose válce a odtud 

postupuje radiálním směrem k obvodovému plášti. Zde přepadá z hladiny do sběrného kanálu a je 

potrubím odváděna. Během této doby dochází k sedimentaci kalu k mírně kónickému dnu nádrže, 

odkud je pomalu běžným hrablem upevněným na hřídeli shrabáván do sběrného prostoru uprostřed 

dna. Odtud se různě konstrukčně řešeným odtahem odvádí. 

V usazovácích obdélníkového průřezu postupuje voda horizontálně po délce nádrže, odloučený kal se 

usazuje na dně a je shrabován do kalové jímky ve dně nádrže situované obvykle na straně vstupu 
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vody. Odtud je přetlakem vody vypouštěn nebo odčerpáván kalovým čerpadlem. Shrabuje se hrably 

upevněnými na pohyblivých řetězech nebo škrabáky na mostní konstrukci pojíždějící po delších 

stranách nádrže. Škrabáky se mohou při zpětném pohybu vynořit a stahovat do přepadového žlabu 

eventuálně odloučené oleje, pěnu atd. Existují též usazováky, které mají stěny u dna skosené, takže je 

ve dně vytvořen jeden nebo více podélných žlabů. Usazený kal je z něho odčerpáván hadicemi či 

trubkami umístěnými opět na pojízdné konstrukci. K uklidnění proudění vody slouží přelivné a 

odtokové hrany po celé šířce nádrže a norné stěny sloužící též k zachycení pěny či olejů. 

Usazování kombinované s čiřením 

V mnoha případech odstraňování jemných suspendovaných, příp. koloidních částic z vody, by pomalá 

gravitační sedimentace nutila k provozu při velmi nízkých průtočných rychlostech nebo ke stavbě 

usazováků s velkým průměrem. Proto se k urychlení děje zavádějí různé podpůrné metody. Jednou z 

nich je čiření, jímž jsou jemné suspendované částice převáděny do větších shluků, jejichž sedimentace 

je rychlejší. 

Velmi špatné samovolné spojování některých druhů částic do větších konglomerátů, tedy obtížný 

vznik stabilní suspenze, je způsoben stejným elektrickým nábojem částic. Ten může vzniknout např. 

adsorpcí iontů z roztoku na povrchu částice nebo elektrolytickou disociací povrchu tuhé fáze. 

Destabilizace těchto soustav je pak možno docílit zrušením elektrického náboje. K tomu se užívají 

různá destabilizační činidla nazývaná též koagulanty nebo flokulanty. Vzhledem k jejich různé 

chemické podstatě působí i různými mechanismy. Výběr druhu flokulantu či jejich kombinace, 

dávkování, optimální pH a další podmínky je nejvýhodnější zjistit experimentálně.  

Při konkrétním provádění se rozlišují dvě základní fáze. První je tzv. perikinetická (koagulace). Při ní 

se za intenzivního míchání směsi přidává koagulační činidlo, které se rychle mísí s celým objemem 

vody. V této fázi dochází k neutralizaci elektrického náboje částic následované jejich shlukováním do 

větších, avšak nesedimentujících celků. V druhé fázi, tzv. ortokinetické (flokulace), dochází ke 

spojování primárně vzniklých celků do větších vloček (anglicky floc = vločka) a jejich sedimentaci. 

Míchání musí být v této fázi daleko mírnější než v první. Rychlostní gradient v kapalině musí být 

takový, aby bylo zajištěno, že se částice mohou setkat, ale na druhé straně nesmí být rozbíjeny již 

vzniklé vločky. 

Zařízení pro realizaci čiření je znám poměrně velký počet a liší se jak konkrétním určením (pro čištění 

odpadních vod nebo pro úpravu pitné vody), tak konstrukčním řešením. V případě čištění odpadních 

vod se často užívá speciálně konstruovaného čířiče, kdy všechny tři operace – koagulace, flokulace i 

sedimentace – probíhají v jediném zařízení. 

Usazování kombinované s flotací 

Jiným způsobem napomáhajícím dokonalejšímu oddělení suspendovaných částic z vody je flotace. 

Tato metoda byla vyvinuta pro rozdělování směsí tuhých částic tak, že se do jejich suspenze ve vodě 

přidala povrchově aktivní látka. Při následném provzdušňování byly hydrofobní částice vyneseny 

k hladině a odtud odstraňovány, druhé zůstaly v kapalině jako kal. Tento princip je využíván i při 

čištění odpadních vod s tím rozdílem, že se do vody nepřidávají povrchově aktivní látky. Částice 

suspendované v kapalině jsou přivedeny do styku s bublinkami vzduchu. Vzniklý komplex tuhé látky 

a vzduchu má dohromady nižší měrnou hmotnost než voda a stoupá k hladině, odkud je odstraňován. 

Mezi stejné hydroseparační procesy náleží též elektroflotace. Jemné bublinky jsou v tomto případě 

vyráběny elektrolyticky a metoda je vhodná pro odlučování látek s měrnou hmotností jen nepatrně 

odlišnou od měrné hmotnosti vody (např. emulze ropných látek apod.). 

Usazování kombinované s vyhníváním kalu 

Zařízení, ve kterých probíhá současně sedimentace kalů a jejich vyhnívání, v sobě spojují vlastně dva 

způsoby čištění odpadních vod, fyzikální a biologický. Tento způsob usazování je používán zejména 

tam, kde je třeba dosáhnout vysoké kapacity zařízení. Kal může být ze zařízení odváděn kontinuálně 

nebo periodicky, vždy po určité době (např. jednou za měsíc). Periodické odvádění kalu se používá 
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pro menší množství čištěné vody a tam, kde je vzniklý kal organického původu a je tudíž možno 

docílit jeho anaerobního vyhnití. 

Anaerobní rozkladné (vyhnívací) procesy probíhají působením anaerobních bakterií, tj. takových, 

které k životu nepotřebují kyslík a jejichž výsledkem jsou vedle minerálních látek (CO2, H2O) i různé 

organické metabolity, které již dále nedegradují. Jedná se především o CH4, o některé mastné kyseliny 

atp. Anaerobní pochody nabývají stále většího významu při zpracování odpadů a jejich dalším využití, 

neboť vznikající metan i ve směsi s CO2 jako bioplyn představuje vítaný energetický zdroj. 

 Chemické a fyzikálně-chemické metody 

Chemickými metodami jsou z odpadních vod odstraňovány suspendované nebo rozpuštěné látky 

přidáváním vhodných chemických činidel nebo využitím zákonitostí fyzikální chemie. Jedná se 

především o neutralizaci, snížení obsahu rozpustných solí srážením, výměnu jednoho iontu jiným atd. 

Mezi fyzikálně-chemické metody jsou zařazeny i adsorpce a membránové procesy. 

Neutralizace 

Neutralizace je pochod, který je obvykle předřazen dalším chemickým či biologickým čisticím 

metodám, avšak může být také jedinou čisticí metodou. Je při ní upravováno pH vody na přijatelnou 

hodnotu (dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je imisní standard pH pro povrchové vody 6-8). Při 

neutralizaci vznikají jednak dobře rozpustné soli, jednak málo rozpustné sloučeniny, které z čištěné 

vody vypadávají, a je proto nezbytné zařadit po neutralizaci jejich vhodné oddělení fyzikální cestou 

(sedimentací, filtrací). 

Neutralizace se nejvýhodněji provádí smícháním alkalických a kyselých vod, popř. promýváním 

kyselých či alkalických plynů vodou opačného pH. Je to ekonomicky nejvýhodnější, ale ne vždy je 

k dispozici vhodný systém a odpovídající množství odpadní vody či odpadních plynů. Tam, kde 

nejsou čištěny velké objemy vod (malé dílny či závody, školy, ústavy) se často užívá průtoku většinou 

kyselých vod přes kusový materiál alkalické povahy jako např. vápenec, dolomit nebo magnezit. 

(Materiál se rozdrtí na částice velikosti 1 – 4 cm a umístí do jímky, do které se napouští odpadní voda. 

Doba reakce se pohybuje okolo 1 – 3 hodin dle potřeby.) Tento způsob však není vhodný pro odpadní 

vody s vysokým obsahem H2SO4 a HF, neboť vznikající nerozpustné sloučeniny CaSO4 a CaF2 se 

usazují na povrchu náplně a dezaktivují ho. 

Při větších objemech odpadních vod není obvykle míšení vod s různým pH dostačující, a proto se 

neutralizace provádí přímým dávkováním neutralizačních činidel. V případě alkalických vod se 

nejčastěji používají odpadní kyseliny (sírová nebo chlorovodíková), kyselé vody se neutralizují 

hydroxidem vápenatým; jen výjimečně se užívá NaOH nebo Na2CO3. Doba potřebná k reakci se 

pohybuje v rozmezí 5 – 30 minut a je vedle rychlosti reakce podmíněna dokonalým promícháním 

reagentu s vodou. V novějších neutralizačních stanicích je dávkování činidel automaticky řízeno podle 

údajů předřazeného pH-metru. Současně bývají neutralizační tanky opatřeny chlazením pro odvod 

neutralizačního tepla. 

Srážení 

Procesy a chemické reakce, při kterých dojde k převodu dobře rozpustných látek do formy v daném 

prostředí vůbec nerozpustné nebo málo rozpustné, se nazývají srážení. Rozpustnost různých látek ve 

vodě lze vyjadřovat empiricky zjištěnými hodnotami rozpustnosti při určité teplotě, které jsou běžně 

tabelovány. V případě látek velmi málo rozpustných se tento způsob nehodí a rozpustnost se 

charakterizuje látkovou konstantou, tzv. součinem rozpustnosti, který je závislý na teplotě a pH. Pro 

řadu látek je tabelován a z jeho hodnoty lze koncentraci dané sloučeniny ve vodném roztoku vypočítat. 

Čím je hodnota součinu rozpustnosti nižší, tím je i nižší rozpustnost. 

Příkladem užití srážecích metod může sloužit i odstraňování fluoridů z odpadních vod, kdy vypadávají 

jako fluorid vápenatý, a zejména převod solí těžkých kovů na nepatrně rozpustné hydroxidy a sulfidy. 

Oxidace a redukce 
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Oxidace nebo redukce chemickými činidly se k čištění odpadních vod používá zejména tehdy, když 

přítomné látky obtížně podléhají biologické degradaci, když voda obsahuje redukující látky, které by 

ve vodě rychle odebíraly kyslík a zastavily by tím žádoucí oxidační procesy, nebo obsahuje-li voda 

takové toxické látky, jež se buď snadno oxidují (např. kyanidy) nebo redukují. Svůj význam mají tyto 

procesy také při odstraňování látek způsobujících zápach nebo nežádoucí zabarvení atd. 

K oxidaci lze užít ozónu, kyslíku, peroxidů či chlóru (v elementární formě nebo častěji jako chlórové 

vápno). Použití ozónu je však poměrně drahé (velká spotřeba elektrické energie při výrobě), a proto je 

omezeno hlavně na dezinfekci pitné vody. Peroxidy se z obdobných důvodů užívají jen při některých 

speciálních postupech, a tak největšího průmyslového rozšíření doznává chlorace. Na vlastní průběh 

reakcí má vliv řada činitelů, mezi kterými je nejdůležitější teplota, pH, koncentrace chlóru, přítomnost 

různých inhibitorů reakcí atd. 

Vedle komplexnosti oxidace má užití chlóru výhodu ve snadné proveditelnosti. Při oxidaci plynným 

chlórem je chlór veden z bomby přes filtr, měřicí zařízení určující objem prošlého plynu a 

bezpečnostní ventil do směšovacího zařízení, kde se mísí s vodou. Tato chlórová voda se potom 

ejektorem vhání do reaktoru, kde je směšována s hlavním proudem odpadní vody. Používání 

chlornanů je však jednodušší a méně nákladné. 

Oxidační cestou jsou velmi často odstraňovány kyanidy z vod odpadajících např. z galvanoven. Při 

oxidaci chlórem v alkalickém prostředí probíhá jejich přeměna na kyanatany, které jsou podstatně 

méně toxické než kyanidy a přebytkem chlóru mohou být dále oxidovány až na elementární dusík. 

Oxidace kyanidů chlornanem sodným a ozónem probíhá taktéž přes kyanatany na dusík. 

Jako příklad redukce lze uvést odstraňování dusitanů z odpadních vod. V prostředí o pH = 4 se 

působením kyseliny amidosulfonové dusitanový iont redukuje až na molekulární dusík. V kyselém 

prostředí o pH = 2 - 2,5 lze též převádět toxické chromanové ionty na méně toxické chromité ionty 

působením oxidu siřičitého nebo hydrogensiřičitanu sodného. Uskutečňuje-li se redukce v alkalickém 

prostředí, vypadává trojmocný chrom přímo ve formě nerozpustného hydroxidu chromitého. 

Pro dokonalejší a hlubší destrukci organických látek (pesticidů, fenolů, chlórovaných rozpouštědel aj.) 

se v novější době používá kombinace oxidace a UV záření. Čištěná voda je smíchána s peroxidem 

vodíku a vedena do reakční nádoby, do níž se současně přivádí plynný ozón, vyráběný na místě v 

ozonizátoru. V reaktoru voda protéká komorami, ve kterých jsou instalovány trubice produkující UV 

záření o přesné vlnové délce. Energií tohoto záření dochází ke štěpení ozónu a peroxidu vodíku za 

vzniku radikálů, které reagují s přítomnými organickými látkami. Rozrušují vazby mezi atomy a 

výsledkem je v mnoha případech až oxid uhličitý a voda, jindy alespoň sloučeniny s jednodušší 

strukturou, snadněji biologicky rozložitelné. 

Adsorpce 

Adsorpce je děj, při kterém se ze směsi látek rozpuštěných ve vodě (ať již pitné nebo odpadní) 

molekuly některých z nich váží snadněji a pevněji k povrchu tuhé fáze, tzv. adsorbentu, než jiné. 

Z adsorbentů je nejznámější aktivní uhlí, ale užívají se i řady dalších látek přírodního i syntetického 

původu. Jsou charakterizovány obrovským měrným povrchem dosahujícím až stovky m
2
 na gram. 

Adsorpční čištění vod se prosazuje stále více, zejména v případech, kdy biologické čištění není vhodné 

nebo je nedostačující. Speciální oblastí použití je odstraňování nízkokoncentrovaných, ale 

nebezpečných polutantů, neboť jedna z výhod adsorpce spočívá v možnosti dosáhnout při ustavení 

rovnováhy mezi koncentracemi dané látky v roztoku a na adsorbentu velice nízkých koncentrací právě 

v roztoku. 

Molekula, která se dostane do styku s povrchem adsorbentu zde může být vázána elektrostatickými 

silami, fyzikálně vlivem van der Waalsových sil či chemisorpcí.  

Konkrétní provedení adsorpce může být diskontinuální nebo kontinuální. Diskontinuální provedení 

děje je výhodnější tehdy, jedná-li se o zpracování menších objemů vody. Do nádrže opatřené 

míchadlem se napustí čištěná voda, přidá se adsorbent (obvykle v práškové formě) a míchá se až do 

dosažení rovnováhy. Poté se nasycený adsorbent oddělí a vede k regeneraci, voda se buď vypustí nebo 
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v případě vícestupňového uspořádání vede do dalšího stupně. Při kontinuální adsorpci probíhá děj 

v adsorbéru tvořeném obvykle svislou válcovou nádobou plněnou adsorbentem. Voda protéká shora 

dolů poměrně nízkou rychlostí. (obvyklý průtok bývá 1,3 - 3,3 l/sec na m
2
 průřezu vrstvy, avšak 

optimální hodnota se většinou zjišťuje experimentálně). Z dosavadního popisu je zřejmé, že adsorpce 

je pouze dělící operací, polutant je z vody odstraněn, ale není zlikvidován. Kapacita adsorbentu se za 

určitý čas vyčerpá, adsorbent je nasycen a musí být vyměněn nebo regenerován. Regenerací se 

adsorbovaná látka odstraní a musí se dále zpracovat, adsorbent se recykluje. Proto se při kontinuální 

adsorpci užívají nejméně dva adsorbéry, přičemž jeden je v činnosti a druhý regenerován. 

Membránové separační procesy 

Membránové separační procesy představují novou a ekonomicky výhodnou metodu, která doplňuje 

dosavadní klasické separační procesy. Je zde využito vlastností membrán, jež jsou jako fyzikální 

bariéra, kterou některé látky (např. voda, nízkomolekulární látky) procházejí, jiné látky 

(makromolekulární sloučeniny, koloidní částice) jsou zadržovány a membránou neprocházejí. 

Membrány jsou tudíž polopropustné (semipermeabilní). 

Podle hnací síly procesu rozeznáváme membránové separace: 

 tlakové – mikrofiltrace, ultrafiltrace, reverzní osmóza, 

 difuzní – dialýza , 

 elektrodifuzní – elektrodialýza. 

V ochraně životního prostředí bývají nejčastěji užívány membránové procesy tlakové a elektrodialýza. 

Hnací silou u tlakových procesů je rozdíl tlaků na obou stranách membrány a pohybuje se dle typu 

operace mezi 400 kPa až 5 MPa. Při elektrodialýze je hnací silou rozdíl elektrických potenciálů mezi 

elektrodami.  

Ultrafiltrací lze oddělit od rozpouštědla makromolekulární a středněmolekulární látky. Reverzní 

osmóza a elektrodialýza oddělují od kapaliny nízkomolekulární látky. 

Základním prvkem membránových procesů jsou membrány. Jsou zhotovovány zvláštními postupy 

především z polymerního materiálu (acetát celulózy, polysulfon, PVC atd.), přičemž v něm vznikají 

póry příslušné velikosti, resp. požadovaná struktura použitého materiálu. Symetrické membrány jsou 

tvořeny materiálem, který má po celé tloušťce shodnou velikost a tvar pórů, asymetrické se vyznačují 

tenkou aktivní vrstvou, jež je uložena na silnější podpůrné vrstvě téhož materiálu nebo i materiálu 

jiného (tzv. kompozitní membrány). 

Samy membrány nemají velkou pevnost, a proto musí být pro provozní účely umísťovány do tzv. 

membránových modulů, ve kterých jsou jednak podepřeny, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň 

se dosáhne dostatečně vysoké pracovní plochy. Speciálním typem membrán jsou dutá vlákna. 

Membránové procesy nacházejí uplatnění v chemickém i potravinářském průmyslu, 

v biotechnologiích a v mnoha případech čištění odpadních i oplachových vod. 

 Biologické metody 

Biologické metody jsou spolu s usazováním nejstarší a nejdéle používané způsoby čištění odpadních 

vod. Ve svém principu nejsou nic jiného než napodobení a zrychlení procesů, které probíhají v přírodě 

při samočištění vod. Většinou jsou jednoduché, relativně laciné a při jejich aplikaci se do vody 

nezavádějí žádné další zbytkové látky. Na druhé straně jsou vzhledem k jejich biologické podstatě 

hůře ovladatelné než metody mechanické či chemické a jejich průběh je citlivý na změnu podmínek 

práce nebo na případné toxické látky, které mohou činnost organismů inhibovat nebo je rovnou 

zahubit. 

Za běžných podmínek jsou v každé vodě jako součást přírodního prostředí přítomny mikroorganismy. 

Mikroorganismů existuje v přírodě obrovské množství druhů a lze je roztřídit podle řady různých 

kritérií. Z hlediska potřeb čištění odpadových vod je důležitý jejich metabolizmus a z tohoto hlediska 

rozlišujeme destruenty (heterotrofní organismy) a producenty (autotrofní organismy). Destruenti 
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vyžadují pro svůj život hotový organický zdroj uhlíku. Vedle toho vyžadují pro stavbu těla ještě 

některé anorganické živiny, především N a P. 

Producenti se živí minerálními látkami, které přijímají ve vodných roztocích a syntetizují z nich látky 

organické. Podle zdroje energie, kterou ke svému životu taktéž potřebují, rozlišujeme fototrofní 

organismy (využívají energie světelného záření a vedle organických látek produkují fotosyntézou 

pomocí chlorofylu kyslík) a chemotrofní (zdrojem energie jsou různé chemické reakce jako např. 

oxidace sulfidů sirnými bakteriemi). 

Dalším důležitým členění mikroorganismů je členění na aerobní (k životu vyžadují kyslík) a anaerobní 

organismy (kyslík nevyžadují, jeho přítomnost je pro ně škodlivá). Vedle nich existují též bakterie 

fakultativně anaerobní, které jsou schopné života s kyslíkem i bez něho. 

Podstatou aerobního biologického čištění odpadních vod jsou aerobní biochemické pochody, při 

kterých se rozmnožují převážně heterotrofní bakterie i jiné mikroorganismy a rozkládají organické 

látky (tzv. substrát) k získání energie pro své životní pochody a stavbu vlastních těl. Podmínkou těchto 

dějů je dostatečný přívod kyslíku. 

Transport rozpuštěných látek nacházejících se v okolí buňky do jejího nitra je enzymatickým 

pochodem. Nízkomolekulární látky jsou přenášeny do buňky přímo enzymatickým systémem, jenž je 

tvořen enzymy běžně se vyskytujícími v buňce ve spojení s vlastnostmi buněčné stěny. Látky 

vysokomolekulární (škrob, bílkoviny) jsou nejprve štěpeny hydrolytickými exoenzymy a hydrolázami 

na sloučeniny nízkomolekulární (monosacharidy, mastné kyseliny) a ty jsou opět transportovány do 

buňky. 

Stavební součásti buněk a dodaná energie vstupují uvnitř buněk do dvou typů reakcí – syntézy a 

dýchání. Při dýchání jsou sloučeniny dále štěpeny působením nejrůznějších enzymů, odebraný vodík 

je spalován na vodu či jiné plyny, uhlík je převáděn na CO2. Při syntéze je část uhlíku spolu s dalšími 

prvky převedena na specifické sloučeniny, ze kterých si mikroorganismy syntetizují jednak zásobní 

látky (polysacharidy, lipidy), jednak své specifické bílkoviny – protoplasmu, enzymy atd. Energie 

uvolněná při oxidaci je využita při syntetických pochodech, eventuální přebytek se projevuje jako 

odpadní teplo. Vedle CO2 a H2O vznikají při životních pochodech mikroorganismů i další odpadní 

látky, jejichž složení závisí na druhu organismu a okolním prostředí (N2, O2 či CH4, méně žádané H2S, 

aminy, merkaptany apod.). Dalším nezbytným produktem jsou samy mikroorganismy (biomasa, kal). 

Vzniklé mikroorganismy po určité době odumírají. Následným rozkladem odumřelé biomasy vznikají 

rozpustné i nerozpustné odpadní produkty. Některé z nich nejsou biologicky rozložitelné, ale většina z 

nich může sloužit jako zdroj živin pro jiné druhy mikroorganismů. To se označuje jako skrytý růst a 

nabývá významu při čištění vod směsnými kulturami. 

 Aerobní čištění 

Způsoby aerobního čištění odpadních vod lze rozdělit na přirozené (simulující přírodní podmínky) a 

umělé (probíhající v reaktorech). Umělé způsoby čištění lze dále dělit na procesy s biomasou ve 

vznosu (např. aktivace) a na procesy s biomasou přisedlou (např. biofiltry). Při čištění odpadních vod 

obsahujících suspendované látky a u čistíren, ve kterých není přebytečný biologický kal stabilizován 

přímo v aerobní biologické jednotce, je vhodné předřadit biologickému čištění usazovací nádrž. U 

odpadních vod s vysokou koncentrací organického znečištění je účelné zařadit jako prvý stupeň 

anaerobní biologickou jednotku a odtok z ní dočistit aerobním způsobem. 
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Přirozené způsoby aerobního čištění 

Průmyslové aplikace aerobního čištění odpadních vod prošly během let dlouhým vývojem. Nejstarším 

způsobem, užívaným pro čištění městských odpadních vod a nevhodným pro průmyslové odpadní 

vody, je tzv. půdní filtrace nebo závlahy. Při nich se voda rozváděla v mělké vrstvě po určité ploše 

půdy, prosakovala jí a byla odváděna drenážemi. Činností půdních mikroorganismů docházelo 

k odstranění znečišťujících látek a voda odtékala poměrně čistá.  

Novějším způsobem biologického čištění jsou biologické (stabilizační) nádrže a rybníky. Jsou to 

mělké nádrže průtočné nebo akumulační, pracující s dlouhou dobou zdržení čištěné vody (někdy až 

měsíce). Kyslík potřebný pro život mikroorganismů je dodáván pouze difúzí hladinou. Proto se 

zejména po napuštění odpadní vody do nádrže projeví jeho nedostatek a určitou dobu probíhají 

anaerobní pochody. Po poklesu koncentrace znečištění převládnou pochody aerobní. V pozdější době 

bylo pro zkrácení doby zdržení vody, a tudíž pro zvýšení kapacity zařízení, zavedeno umělé 

provzdušňování. 

Stabilizační nádrže pro čištění a dočišťování odpadních vod lze dělit do následujících tří skupin:  

 Stabilizační nádrže pro čištění odpadních vod – přiváděné vody je nutné mechanicky 

předčistit, navrhují se jako dvoustupňové nebo vícestupňové, přičemž doba zdržení je min. 

5 dní,  hloubka 1,0 – l,5 m. V zimním období (zámraz) je nutná dodatečná aerace. 

(Účinnost u BSK5 70 – 90% a u CHSK 60 – 70 %). 

 Dočišťovací stabilizační nádrže – slouží k dočišťování vod po mechanickém a biologickém 

čištění, navrhují se s obdobnými parametry jako nádrže na čištěni odpadních vod, 

povrchové látkové zatížení je však nižší. (Účinnost u BSK5 35 – 40%, u ChSK 15 – 20%, u 

suspendovaných látek 30 – 35%, u P 35 až 40% a u N 20 – 25%.) 

 Kombinované stabilizační nádrže – slouží jako intenzifikační prvek pro čištění i 

dočišťování odpadních vod. 

Odstraňování organických látek z odpadní vody při čištění v biologických nádržích zajišťují baktérie, 

které je oxidují na H2O a CO2. Kyslík potřebný k oxidaci je dodáván řasami a povrchovou aerací. 

Nečistoty z odpadní vody, odumřelé organismy apod. klesají ke dnu, kde probíhají anaerobní pochody. 

Těmito pochody vznikají organické kyseliny, případně metan. Řasy používají CO2 produkovaný 

bakteriemi, vodu a anorganické prvky (N a P) k syntéze nových buněk a zároveň produkují O2, který 

se rozpouští ve vodě. Z odpadní vody se tak odstraní 75 – 95% N–NH4, 60% Norg a až 95 % P. 

Nejprogresivnějším zařízením této skupiny jsou tzv. oxidační příkopy. Jedná se o příkop s uzavřeným 

oběhem vody, různé délky a šířky s výškou vodní vrstvy maximálně 1 m, která je nucena příkopem 

protékat za současné mechanické aerace. Vzhledem k nízké vrstvě vody lze užít jen aerátory s 

horizontální osou. Objem vody v aeračním příkopu je velký při porovnání s objemovým průtokem 

čištěné vody. Příkopy jsou vhodné opět pro nepříliš znečištěné vody obsahující biologicky dobře 

rozložitelné látky. Tyto tzv. přirozené způsoby se dnes používají zřídka, v současné praxi převládají 
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způsoby technicky dokonalejší. Všechny využívají činnosti biomasy, která je v některých případech 

pevně zakotvena na nosiči, v jiných je ve vodě přítomna ve formě volně plovoucích vloček 

biologického kalu.  

Umělé způsoby aerobního čištění s přisedlou biomasou 

Biologické kolony 

Zkrápěné biologické kolony (též biologické filtry, biofiltry) jsou původně nízké válcové nádrže 

(kolony) vyplněné kusovým materiálem, shora zkrápěné odpadní vodou. Tato voda musí nejprve projít 

mechanickým předčištěním, aby tuhé částice nezanášely prostor kolony. Po určité době se na náplni 

kolony utvoří a zachytí slizovitý povlak mikroorganismů (biologický sliz, biologická blána, biofilm) o 

tloušťce cca 0,1 – 0,3 cm, v němž probíhá vlastní biologické čištění. Objem slizovitého povlaku 

náplně s časem vzrůstá důsledku růstu mikroorganismů, a je proto nutno jeho přebytek v určitých 

intervalech odplavovat.  

Jako náplně kolon lze užít různých přírodních či umělých materiálů, které musí být dostatečně 

mechanicky pevné a odolávat vlhkosti a chemickým vlivům (např. štěrk, struska, plastické hmoty). 

Jejich povrch musí být členitý, aby se biomasa dobře zachytila, byla prodloužena doba stékání vody 

po povrchu náplně a bylo zajištěno promíchávání kapalinového filmu. Výška náplně bývá 1,5 – 4 m u 

klasických kolon, u moderních věží i vyšší.  

 

Ve stěně kolony u dna jsou zpravidla otvory, jimiž přirozeně proudí do vnitřního prostoru kolony 

vzduch v důsledku teplotního spádu mezi teplotou uvnitř filtru a teplotou okolního ovzduší, čímž jsou 

zajištěny podmínky pro aerobní pochody. Odpadní vody se přivádí skrápěcím zařízením s 

hydraulickým pohonem, a to buď rotačním na principu Segnerova kola (biofiltry s kruhovým 

půdorysem), nebo pojízdným (biofiltry obdélníkového půdorysu). Nepohyblivých skrápědel se 

používá pouze u úzkých věžových biofíltrů s malou plochu (l – 6 m
2
). Voda musí být po povrchu 

náplně rovnoměrně rozptýlena, nikdy na něm nesmí stát ve vrstvě a náplní má pronikat v kapkách 

nebo tenkém filmu. Stejně tak nesmí náplň zůstat delší dobu bez zkrápění (např. po dobu 

celopodnikové dovolené), neboť by mikroorganismy odumřely a bylo by třeba nového zapracování 

trvajícího až týdny.Vyčištěná odpadní voda protéká roštem a stéká na dno, které má mírný sklon, ke 

sběrným žlábkům a odtamtud se vede do dosazovací nádrže, ve které se odděluje stržená biologická 

blána od vody. 

Účinnost čištění na biofiltrech je ovlivněna dobou styku vody s povrchem náplně, teplotou uvnitř 

biofiltru, množstvím a aktivitou mikroorganismů v biologické bláně a přestupem kyslíku do blány. 

Rotační biofilmové reaktory 

Za určitou modifikaci biologických filtrů lze považovat rotační biofilmové reaktory Biofilm je zde 

pevně zakotven na nosiči, který se otáčí na hřídeli a je částečně ponořen do čištěné odpadní vody. 

Podle konstrukce vlastního nosiče je lze rozdělit do dvou skupin: 
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 Rotační deskové reaktory (RDR), kde jsou nosičem kruhové disky upevněné na rotujícím 

hřídeli. 

 Rotační klecové reaktory, u kterých je nosičem různě tvarovaný nepohyblivý povrch nebo 

různě tvarované částice umístěné ve speciálním nosiči – kleci. 

Princip činnosti je u obou typů nosičů shodný. Biofilm na nosiči se při jeho otáčení ocitá střídavě pod 

hladinou vody, kde dochází k sorpci rozpuštěných znečišťujících látek do biofilmu. Poté se tato vrstva 

ocitne na vzduchu, kdy dochází naopak k pronikání kyslíku do biomasy. U menších jednotek je hřídel 

s disky umístěna v půlkruhovém žlabu protékaném axiálně, u vícestupňových zařízení je zapojeno v 

sérii více žlabů protékaných radiálně. Disky se vyrábí v průměrech od 0,6 – 4 m a jejich povrch je 

různě profilován pro dosažení velkého povrchu a možnost dobrého zakotvení biomasy. Jejich tloušťka 

závisí na materiálu a způsobu výroby, rozteč disků činí 10 – 40 mm. Otáčení je poměrně pomalé, 

obvodová rychlost cca 0,3 m/s.  

Protože systém je průtočný, odchází suspendovaná biomasa s odtokem do separačního zařízení 

(usazovací nádrže, mikrosíta), kde se odděluje od vyčištěné vody. 

Umělé způsoby aerobního čištění s biomasou ve vznosu - aktivace 

Nejrozšířenější biologickou metodou čištění odpadních vod je zřejmě aktivace. Při tomto způsobu je 

odpadní voda přivedena do styku s tzv. aktivovaných kalem za intenzivního provzdušňování 

v nádržích, označovaných dle účelu jako aktivační. Aktivovaný kal je směsnou kulturou bakterií 

různých druhů, vyskytují se zde i houby, plísně, kvasinky, vláknité mikroorganismy, protozoa atd. Za 

optimálních podmínek se aktivovaný kal získává ve formě dobře sedimentujících vloček 

agregovaných tzv. bioflokulací. Příčinou shlukování bakteriálních jedinců do vloček je zbytnění jejich 

buněčné blány tvorbou extracelulárních polymerů (působí jako organické flokulanty), složených 

převážně z polysacharidů, částečně pak také z bílkovin a dalších organických látek. Hmotnostní podíl 

uvedených polymerů ve směsné kultuře roste od cca 1 % do 6 % se stářím kalu od 1 do 5 dnů. 

S dalším stárnutím aktivovaného kalu se již jejich podíl nemění. Z tohoto hlediska je nežádoucí 

vláknité bytnění kalu, tj. situace, za níž převládá růst vláknitých, špatně sedimentujících a 

flokulujících bakterií. Tvorba vloček není bezpodmínečnou nutností pro dobré odstranění nežádoucích 

organických látek z vody, ale je nezbytnou podmínkou oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody. 

V základním uspořádání aktivace je čištěná voda přiváděna do aktivační nádrže, do níž je zároveň 

přiváděn recirkulující kal a která je intenzivně provzdušňována (čímž je do nádrže jednak přiváděn 

potřebný kyslík, a jednak je biomasa udržována ve vznosu). Po určité době setrvání této směsi 

v nádrži, tzv. době zdržení (podle typu aktivace cca 4 – 16 hodin), kdy se voda zbavuje nežádoucích 

rozpuštěných a částečně i nerozpuštěných příměsí, je směs vody a kalu převedena do dosazovací 

nádrže (speciálně konstruovaná usazovací nádrž, kde se oddělují vločky aktivního kalu od vyčištěné 

vody). Vyčištěná voda je pak odváděna do recipientu, část sedimentovaného kalu je recyklována na 

počátek aktivační nádrže (objemový podíl recirkulovaného kalu bývá 30 až 50 %), část se odvádí 

dalšímu zpracování (např. na aerobní vyhnívání s produkcí bioplynu) nebo na likvidaci. 

Vybrané technologické parametry aktivace 

Doba zdržení 

Doba zdržení Θ je definována jako poměr objemu nádrže V k přítoku odpadní vody Q0: 

  

V takto definované době zdržení se neuvažuje recirkulace. Dobu zdržení lze také definovat pro směs 

odpadní vody a vraceného kalu QS: 

  

0Q

V


SQ

V
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Pokud je QR přítok vraceného kalu, pak QS = QR + Q0 = Q0 (1 + QR/Q0). Definujeme-li QR/Q0 jako tzv. 

recirkulační poměr R, pak lze pro dobu zdržení s recirkulací ΘS psát: 

   

Objemové zatížení 

Objemové zatížení BV je definováno jako hmotnostní množství substrátu přivedené do 1 m
3
 nádrže za 

den: 

  

Kde S0 je koncentrace substrátu v odpadní vodě (většinou vyjádřená hodnotou BSK5 nebo CHSK), Q0 

je přítok odpadní vody. Objemové zatížení se nemění s recirkulací. 

Zatížení kalu 

Zatížení kalu BX je definováno jako hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg celkové nebo 

organické sušiny za den: 

  

 nebo 

  

Kde X je koncentrace celkové sušiny kalu v aktivační nádrži a f0 organický podíl v sušině kalu 

(vyjádřený hmotnostním zlomkem). 

Stáří kalu 

Stáří kalu ΘX je definováno jako podíl hmotnosti sušiny kalu v aktivační nádrži a hmotnosti sušiny 

kalu odebírané za den jako přebytečný kal, včetně suspendovaných látek unikajících odtokem: 

  

Kde XW je koncentrace sušiny přebytečného kalu, QW je objem přebytečného kalu odebíraný ze 

systému za 1 hodinu a X2 je koncentrace suspendovaných látek v odtoku z dosazovací nádrže.  

Náhradní koncentrace kalu 

Výše uvedený výpočet zatížení a stáří kalu se vztahuje pouze na kal, který je v aktivační nádrži, ale 

zásoba kalu v celém systému (GS) je součtem hmotnosti kalu v aktivační nádrži (VX), v dosazovací 

nádrži (G) a přívodních žlabech i potrubích (Gp). Z tohoto důvodu a zejména pro možnost vzájemného 

srovnání výsledků z různých čistíren se používá tzv. náhradní koncentrace kalu XN. 

  

Dosazením náhradní koncentrace kalu XN do výše uvedených vztahů pro zatížení a stáří kalu pak lze 

vypočítat zatížení a stáří kalu v celém systému. 

Kalový index 

Kalový index (KI) je definován jako objem (v litrech), který zaujímá 1 kg sušiny kalu po půlhodinové 

sedimentaci: 
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Kde P je objem kalu po půlhodinové sedimentaci vztažený k počátečnímu objemu (v %) a X je 

koncentrace sušiny kalu. 

Hodnota kalového indexu je určena strukturou vloček kalu. Podle jeho velikosti se rozlišuje 

aktivovaný kal: 

 normální – (KI) < 100 mg.g
-1

,  

 lehký – (KI) = 100 – 200 mg.g
-1

,  

 zbytnělý – (KI) >200 mg.g
-1

.  

Bytnění kalu je nežádoucí jev, který zhoršuje sedimentačních vlastnosti kalu. Jeho příčinou je většinou 

přítomnost vláknitých organizmů (např. Shaerotilus, Leptomitus, Leucotrix, Thiotrix aj.), kterými 

bývají vločky protkány a stávají se lehkými. Často dochází k bytnění kalu při čištění odpadních vod s 

vysokým obsahem sacharidů (konzervárny, pivovary, mlékárny a jiné). 

Aerační cyklus kalu 

Aerační cyklus kalu ΘK je doba, po kterou se aktivovaný kal provzdušňuje v zařízení, než se opět vrátí 

na začátek nádrže. V systémech bez oddělené regenerace kalu je ΘK = ΘS. V systémech s oddělenou 

regenerací platí: 

 ΘK = ΘS + ΘR 

Kde ΘR = VR/QR je doba aerace odsazeného aktivovaného kalu v odděleném regenerátoru o objemu VR. 

Provzdušňování aktivačních nádrží 

Pro aerobní biologické čištění odpadní vody je nezbytné do aktivační nádrže přivádět kyslík, aby byla 

kryta jeho potřeba pro intenzívně probíhající biochemické procesy. Kyslík v aktivační nádrži se 

spotřebovává na oxidaci organických látek činností mikroorganizmů a s tím spojenou syntézu 

buněčného materiálu, autooxidaci buněčného materiálu, zejména oxidaci zásobních látek (endogenní 

metabolizmus), oxidaci amoniakálního dusíku nitrifikačními bakteriemi na dusík dusitanový a 

dusičnanový. 

Pro hodnocení účinnosti aeračních zařízeni se zavádí pojem oxygenační kapacita, což je množství 

kyslíku, které je za standardních teplotních podmínek (obvykle 20°C) schopno zařízeni předat do vody 

(neznečištěné) s nulovou koncentrací O2. 

Způsoby aerace jsou různé. Rozlišuje se aerace pneumatická, mechanická a hydropneumatická.U 

pneumatické aerace se přivádí do reaktoru vzduch, který je rozptylován do směsi pomoci aeračních 

elementů. Mechanická aerace je zajišťována povrchovými aerátory, které se v aerované vodě otáčejí a 

vytvářejí při turbulenci celého objemu i disperzi vodních částic v okolí aerátorů, čímž je zajištěn 

přestup O2 ze vzduchu do vody. U hydropneumatické aerace je do aeračního zařízení (ejektor, 

čerpadlo aj.) tryskou nasáván nebo vháněn vzduch a ten je poté rozptýlen do čerpané směsi 

hydrodynamickým účinkem nebo mechanickým účinkem rotujícího tělesa. 

Přehled hlavních technologických modifikací aktivace 

Od roku vzniku (1913) zaznamenala aktivace mnoho změn i úprav. V dnešní době je provozováno 

několik modifikací původního klasického procesu, které se liší jednak zatěžovacími parametry, a 

jednak technologickou či stavební úpravou. Podle zatížení dělíme aktivační systémy na nízko, středně 

a vysoko zatížené. Nejběžnější modifikace aktivačního procesu jsou uvedeny ve statích níže. 

Klasická aktivace 

Tyto systémy jsou nejčastěji provozovány v dlouhých koridorových nádržích. Na začátku těchto 

nádrží je největší rychlost spotřeby O2, a proto se tam často přidává více vzduchu. Systému se pak říká 

odstupňovaná aerace. Pro městské odpadní vody, které obsahují nadbytek fosforu, to je však zbytečné. 
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Vyrovnání rychlosti spotřeby O2 podél dlouhé koridorové nádrže lze docílit vyrovnáním zatížení podél 

nádrže. V praxi se to realizuje tak, že se odpadní voda přivádí podél celé nádrže nebo v několika 

místech. Systému se pak říká postupně zatěžovaná aktivace. Obdobně jako odstupňovaná aerace je i 

postupně zatěžovaná aktivace podle nových poznatků uspořádáním zcela zbytečným, v některých 

případech i škodlivým. U těchto klasických aktivačních systémů se aktivovaný kal spolu s primárním 

kalem následně podrobuje anaerobní stabilizaci. Jednou z nejstarších modifikací aktivačního procesu 

je aktivace s oddělenou regenerací kalu, kdy se recykl aktivovaného kalu regeneruje v k tomu určené 

nádrži (je přiváděn pouze vzduch).  

Aktivace s aerobní stabilizací kalu  

U malých zdrojů odpadních vod není ekonomické stabilizovat čistírenské kaly mezofilní anaerobní 

stabilizací, proto se malé čistírny navrhují a provozují s aerobní nebo anaerobní kryofilní stabilizací 

kalu. V prvém případě je primární sedimentace vynechána, ve druhém se používá štěrbinových nádrží.  

Specifikum malých čistíren spočívá v tom, že obvykle nemají stálou a kvalifikovanou obsluhu jako 

velké čistírny a že přítok je rovněž značně nerovnoměrnější než u velkých čistíren. Kvalita odtoků 

z malých čistíren je určena především funkcí dosazovací nádrže (hodnoty BSK a NL). Rozlišujeme 

pak čistírny s oddělenou dosazovací nádrží (klasické uspořádání aktivace), čistírny s dosazovací nádrží 

spojenou s nádrží aktivační a čistírny bez aktivace. 

Čistírny s dosazovací nádrží spojenou s nádrží aktivační – Tyto nádrže mohou být betonové nebo 

kovové (ve formě tzv. balených ČOV), kruhové či podélné. Pro všechny tyto komplexní jednotky je 

společná značná citlivost na hydraulické přetížení. Lze je tedy doporučit pouze tam, kde je čistírna 

napojena na oddílnou stokovou síť. Nelze od nich očekávat stabilně vysoké účinnosti. Kal (pokud je 

bez nucené recirkulace) se velmi často hromadí v dosazovacím prostoru, kde probíhá denitrifikace, až 

nakonec jsou vločky kalu vynášeny bublinami dusíku do odtoku, čímž zhoršují podstatně jeho kvalitu. 

Na základě tohoto poznatku jsou nyní pro dosažení vyrovnaného a spolehlivého provozu zaručujícího 

kvalitní odtoky všechny komplexní nádrže vybaveny nucenou recirkulací kalu. 

Čistírny bez dosazovací nádrže – Veliké kolísání potoku odpadních vod do malé čistírny způsobuje 

značné problémy s návrhem a provozem dosazovací nádrže, která je u nich kritickým místem 

ovlivňujícím kvalitu vyčištěné vody. Proto vznikly systémy bez dosazovací nádrže, ve kterých její 

funkci přebírá periodicky vlastní aktivační nádrž. Čištění probíhá obvykle ve čtyřiadvacetihodinovém 

cyklu, kdy po dobu 20 – 22 hodin pracuje nádrž jako aktivační a postupně se plní přitékající odpadní 

vodou. V době minimálního přítoku (v nočních hodinách) se automaticky vypne plovoucí aerátor a 

nádrž se mění v nádrž dosazovací. 

Dvoustupňová aktivace 

Dvoustupňová aktivace se skládá ze samostatné aktivační a dosazovací nádrže prvního a druhého 

stupně a navrhuje se pro odpadní vody s vyšším obsahem organického znečištění (BSK5 nad 300 mg.l
-

1
). Hlavní problém s dvoustupňovou aktivací v minulosti spočíval v tom, že první stupeň nebyl 

navrhován na dostatečně vysoké zatížení, čímž došlo k odstranění prakticky veškerého znečištění 

v prvním stupni, takže mikroorganismy ve druhém stupni neměly dostatek potravy a navíc při 

nevhodných technologických parametrech v prvním stupni v něm docházelo k vláknitému bytnění 

kalu. Tento problém překonal AB proces. Není to v podstatě nový proces, pouze důsledně vyřešená 

dvoustupňová aktivace. Hlavním problémem v praxi je zajištění vysoké oxygenační kapacity v prvním 

stupni. Dvoustupňový systém není vhodný pro biologické odstraňování N a P, protože ve druhém 

stupni, kde by to mohlo být realizováno není již dostatek organického substrátu. 

Karuselová aktivace 

Karuselová aktivace byla vyvinuta v posledních letech. Podobá se oxidačnímu příkopu, od kterého se 

odlišuje aerátory s vertikální osou a výškou vodního sloupce 3 až 5 m. Nezabírá tedy tolik plochy jako 

oxidační příkop. Ve vhodně navržených a provozovaných systémech lze dosáhnout vysoké účinnosti 

odstranění dusíku simultánní nitrifikací a denitrifikací. Často je provozována bez primární 
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sedimentace a s aerobní stabilizací kalu, a to i pro poměrně velké zdroje odpadních vod (až 100 000 

EO). 

Šachtová aktivace 

Reaktor šachtové aktivace tvoří vnější trouba z ocele, betonu nebo skelného laminátu o průměru 2 – 

10 m a hloubce 50 – 200 m, do které je vložena vnitřní trubka o průměru l – 1,2 m. Aktivační směs 

cirkuluje, přičemž rychlost cirkulace ve vnitřní sekci je l až 2 m.s
-1

. Hnací síla cirkulace je dána 

rozdílem specifických hmotností ve vnitřní a vnější sekci nad přívodem provozního vzduchu, který 

dodává kompresor do hloubek 18 – 40 m. Šachta musí být dokonale utěsněna, aby nedocházelo ke 

kontaminaci podzemních vod na jedné straně a k jejich vnikání do šachty na straně druhé. Vedle 

úspory půdy (zábor se sníží až o 50 %)  méně než u klasické aktivace) je šachtová aktivace atraktivní 

vysokými hodnotami oxygenační kapacity a účinností využití O2 ze vzduchu.  

Věžová aktivace 

Výhodou věžové aktivace je (obdobně jako u aktivace šachtové) vysoké využití O2 ze vzduchu (60 – 

80 %), vysoký energetický výtěžek a malý zábor půdy. Věžová aktivace byla vyvinuta firmami Bayer 

AG a Hoechst AG v Německu.  

U systému Bayer ji tvoří uzavřený a uvnitř protikorozně chráněný reaktor o průměru 10 – 26 m, výšce 

15 – 20 m a pracovním objemu l 200 – 13 000 m
3
. K vlastnímu reaktoru je připojena kónická 

prstencová dosazovací nádrž. Podle potřeby lze kombinovat paralelně několik reaktorů. Směs ve 

věžové aktivaci je provzdušňována injektorem. Vzduch do injektoru je přiváděn kompresorem, který 

musí pracovat proti tlaku složenému z hydrostatického tlaku a ztrátě tlaku v injektoru. Injektorem se 

přivádí odpadní voda do reaktoru, případně se jím přečerpává aktivační směs.  

Věžový reaktor fy Hoechst má průměr 16 – 45 m, výšku vodního sloupce 15 – 20 m a pracovní objem 

3 000 – 7 500 m
3
. Většinou jsou to ocelové reaktory, uzavřené a podle potřeby uvnitř opatřené 

epoxidovým nátěrem. V reaktoru jsou umístěny cirkulační trouby, jejichž funkcí je vylepšit vertikální 

zpětné promíchávání aktivační směsi. Aktivační směs je provzdušňována speciálními tryskami. Za 

optimálních podmínek je využití O
2
 ze vzduchu až 75 % . 

Selektorová aktivace 

Selektor je definován jako přítoková část aktivačního systému, ve které je úmyslně udržována vyšší 

koncentrace rozpuštěného substrátu za účelem podpory růstu žádoucích nevláknitých organismů a 

potlačení růstu nežádoucích vláknitých organismů. Zařazení selektoru na začátek každého aktivačního 

systému neznamená prakticky žádné zvýšení investičních nákladů, ale jde pouze o rozdělení 

přítokového prostoru na sekce v koridorových nebo kruhových nádržích. Správně navržená a 

provozovaná selektorová aktivace zaručuje vysokou účinnost čištění a nízké hodnoty kalových indexů. 

Selektor může být oxický, anoxický (pro denitrifikaci) nebo i anaerobní (pro odstranění P). Tento typ 

aktivace není vhodný pro průmyslové odpadní vody obsahující vysoké koncentrace toxických látek. 

Adsorpční aktivace 

Biologické čištění odpadních vod nedokáže z odpadní vody odstranit biologicky nerozložitelné 

organické látky. Z tohoto důvodu se při čištění některých průmyslových odpadních vod obsahujících 

vyšší koncentrace biologicky nerozložitelných organických látek dávkuje do odpadní vody nebo do 

aktivační nádrže práškové aktivní uhlí. Aktivní uhlí se při biologickém čištění biologicky nerozkládá, 

a proto je jeho koncentrace v aktivační nádrži v ustáleném stavu. Účinnost tohoto systému bývá často 

vyšší, než je pouhý součet účinnosti biologického a fyzikálně chemického procesu. Specifické 

množství látek odstraněných aktivním uhlím je při kombinaci obou procesů několikrát vyšší, než je 

adsorpční kapacita použitého uhlí. Skutečná funkce aktivního uhlí v tomto kombinovaném systému 

není dosud jednoznačně objasněna. Aktivní uhlí každopádně zatěžuje aktivovaný kal a snižuje tak 

kalový index. 

Kyslíková aktivace 
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Kyslíková aktivace je modifikací aktivace, při které je aktivační nádrž aerována přímo kyslíkem 

(nikoli vzduchem). Výhodou kyslíkové aktivace proti aktivaci provzdušňované je schopnost dodávat 

potřebný kyslík v neomezených rychlostech, tj. má prakticky neomezenou oxygenační kapacitu. 

Moderní aktivace 

Současné znalosti aktivačního procesu umožňují formulovat požadavky na moderní aktivaci, která by 

měla v maximální míře zajistit: 

 potlačení vláknitého bytnění přirozenou kinetickou selekcí nevláknitých mikroorganismů; 

 odstranění N nitrifikací a denitrifikací; 

 odstranění P. 

K zajištění těchto požadavků je vhodné, aby každá aktivační nádrž byla vhodně rozdělena na sekce, 

což umožňuje měnit podle potřeby technologický režim. K tomu je zapotřebí, aby byl systém vysoce 

flexibilní z hlediska rozvodu odpadní vody, vnitřní recirkulace a rozdělení hodnot oxygenační 

kapacity.  

Aktivace s nitrifikací a denitrifikací 

Biologické odstraňování anorganického dusíku spočívá v biochemické oxidaci amoniakálního dusíku 

na dusitany a dusičnany (nitrifikace) a v jejich následující biochemické redukci na plynný dusík 

(denitrifikace). 

Nitrifikace probíhá ve dvou stupních, v prvním se amoniakální dusík oxiduje na dusitany (pomocí 

baktérií Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira a Nitrosocystis) a ve druhém jsou vzniklé dusitany 

oxidovány na dusičnany (Nitrobacter a Nitrocystis). Obě skupiny organismů jsou litotrofní a jako 

zdroj uhlíku potřebují CO2. O nitrifikačních baktériích se uvádí, že jsou striktně aerobní. Skutečnost, 

že dovedou přežít několikahodinový pobyt v anoxických sekcích při denitrifikaci svědčí o tom, že jsou 

schopny využívat jiných akceptorů elektronů než molekulárního kyslíku. Jako velice pravděpodobný 

se uvažuje dusičnanový dusík, tedy dovedly by denitrifikovat. Zatímco maximální rychlosti nitrifikace 

se u čistých kultur pohybují v rozmezí 300 – l 500 mg.g
-1

.h
-1

, u aktivovaného kalu se obvykle pohybují 

od 3 – 15 mg.g
-1

.h
-1

. To nasvědčuje tomu, že hmotnostní zastoupení nitrifikátorů v aktivovaném kalu 

je pouze kolem l % (koncentrace 5 denní). Přitom je třeba zdůraznit, že příčinným faktorem je stáří 

kalu a nikoliv jeho zatížení. Když je stáří kalu nižší než generační doba nitrifikátorů, dojde k jejich 

vyplavení ze systému a nitrifikace nemůže probíhat. Svou roli sehrává také složení odpadních vod, 

neboť nitrifikační baktérie jsou velmi citlivé na celou řadu organických a anorganických látek. 

Z anorganických látek to jsou především těžké kovy, kyanidy a kyanatany a neiontové formy NH3 a 

HNO2. Z organických látek vykazují nejsilnější inhibiční vliv ty, které mají v molekule síru a dusík 

(např. thiomočovina, allylthiomočovina aj.). 

Denitrifikace je opakem nitrifikace a znamená redukci dusičnanů a dusitanů na N2 nebo N2O. Mohou 

ji provádět četné organotrofní baktérie (např. rody Micrococcus, Pseudomonas, Chromobacterium, 

Denitrobacillus aj.) Oxidovaných forem dusíku mohou organismy využívat asimilačně nebo 

disimilačně. Nitrátová asimilace je proces redukce dusičnanů na amoniak za účelem získání dusíku pro 

syntézu buněčné hmoty. Nitrátová disimilace (respirace) je proces, při kterém organismy využívají 

dusičnanový dusík jako konečný akceptor elektronů místo molekulárního O2. Konečný produkt 

nitrátové disimilace je určen druhem mikroorganismu a podmínkami. Může vznikat dusitan, amoniak 

(pouze u některých mikroorganismů), oxid dusný nebo plynný dusík. Proces při kterém vzniká N2O 

nebo N2 je označován jako denitrifikace.  

Dusík lze odstraňovat v systému jednokalovém (jednostupňovém) nebo dvoukalovém 

(dvoustupňovém). V posledních letech je nejvíce provozován jednokalový systém, ve kterém jedna 

směsná kultura zajišťuje odstraňování organických látek, nitrifikaci a denitrifikaci tak, že je periodicky 

vystavena oxickým a anoxickým podmínkám. Pro potlačení vláknitého bytnění by měl být součástí 

každého systému oxický nebo anoxický selektor. 
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V jednokalovém systému probíhá společně odstraňování organického znečištění a oxidace 

amoniakálního dusíku. Systém musí být navržený a provozovaný tak, aby stáří kalu bylo vyšší než 5 

dní. Nitrifikaci můžeme podstatně urychlit vložením inertního nosiče do aktivační nádrže. Pomalu 

rostoucí nitrifikační baktérie vytvoří biofilm na tomto nosiči, čímž se jejich koncentrace v daném 

systému podstatně zvýší, a tím se zvýší i objemová rychlost nitrifikace. 

Dvoustupňové systémy (dvoukalové) mají denitrifikaci oddělenou od čištění a nitrifikace. V tomto 

případě se realizuje v kolonách s vhodnou náplní nebo ve fluidních reaktorech. Ve všech 

nitrifikujících systémech je žádoucí provádět maximálně dosažitelnou denitrifikaci, kterou se získávají 

zpět přibližně dvě třetiny energie vynaložené na nitrifikaci. 

Aktivace se zvýšeným odstraňováním fosforu 

Systémy se zvýšeným odstraňováním fosforu se dělí na systémy s odstraňováním v hlavním proudu a 

ve vedlejším proudu. Systémy s odstraňováním fosforu v hlavním proudu jsou většinou řízeného 

odstraňování dusíku (v USA znám jako A/O Process). Pokud chceme v tomto systému odstraňovat i 

dusík, musíme provádět řízenou nitrifikaci a denitrifikaci. 

Nejznámější ze systémů s odstraňováním fosforu ve vedlejším proudu je systém, ve kterém je na 

fosfor bohatý kal z aktivační nádrže podroben řízeným anaerobním podmínkám v tzv. stripovací 

nádrži, kde dojde k depolymeraci polyfosfátů a k vyloučení fosfátů do roztoku. Kalová voda obsahuje 

vysoké koncentrace fosfátů, které jsou vysráženy vápnem. Přebytečný aktivovaný kal ze systémů se 

zvýšeným odstraňováním fosforu není vhodný pro anaerobní ani aerobní stabilizaci, neboť při nich 

dojde ke zpětnému uvolňování fosfátů do kalové vody. Pokud se tak stabilizuje, je třeba fosfáty z 

kalové vody odstraňovat (např. srážením vápnem). Nejvhodnější je kal s vysokým obsahem fosforu 

zapracovat přímo do půdy. Pokud je nutno kal skladovat, musí být stabilizován přídavkem vápna na 

pH alespoň 11. 

 Anaerobní čištění 

Anaerobních degradačních procesů organických látek se při čištění odpadních vod používá hlavně u 

koncentrovaných průmyslových vod nebo likvidaci organických kalů. Proces se někdy nazývá 

anaerobním vyhníváním a zahrnuje komplexní interakci tří skupin bakterií. Výsledkem je směs 

plynných produktů (zejména metanu a oxidu uhličitého) zvaná bioplyn a zbytkové organické látky 

rozpuštěné či suspendované ve vodě. Celý mechanismus lze rozdělit do tří navazujících stupňů, které 

jsou: 

 hydrolýza, 

 kyselé kvašení, 

 metanové kvašení. 

Hydrolýza probíhá působením fermentačních bakterií produkujících hydrolytické enzymy. Protože 

žádný druh bakterií není schopen sám degradovat přírodní vysokomolekulární látky až na konečné 

produkty, jsou v tomto stupni polymery rozkládány na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě 

(např. celulóza a škrob až na glukózu). 

Při kyselém kvašení pokračuje rozklad produktů prvního stupně působením acetogenních bakterií až 

na nižší alifatické kyseliny a alkoholy – zejména na kyselinu octovou. 

Metanové kvašení je posledním krokem celého děje. Metanizační bakterie převádějí produkty 

kyselého kvašení na metan. Některé bakterie dokonce produkují metan z oxidu uhličitého a vodíku. 

Protože je metanizační rychlost nejpomalejší, rozhoduje tento krok o celkové rychlosti anaerobního 

rozkladu. Na rychlost anaerobního vyhnívání má vliv i teplota. Podle provozní teploty rozeznáváme 

termofilní metanizaci (50 – 65°C), mezofilní metanizaci (30 – 45°C) a kryofilní metanizaci (20 – 

30°C).Při teplotách okolo 20°C trvá rozklad cca 2 měsíce, při nejvyšších užívaných teplotách stačí již 

jen několik dní. 
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Původní anaerobní čisticí proces probíhal v relativně jednoduchém reaktoru, do něhož je přiváděna 

voda s odstraňovanými látkami. Jejich koncentrace by neměla být nižší než jedno hmotnostní 

procento. Uspořádání bývá průtočné, přitékající proud se mísí s celým obsahem reaktoru. Z nejvyššího 

místa reaktoru je kontinuálně odváděn vznikající bioplyn, ze spodku je periodicky odtahován kal. 

Protože voda odcházející z reaktoru (tzv. kalová voda) obsahuje ještě značné množství nerozložených 

organických látek, musí být před vypuštěním do recipientu aerobně dočištěna. To platí u všech typů 

anaerobních reaktorů. 

Pokrokem při řízení anaerobního vyhnívání bylo zavedení recyklu kalu, čímž se podařilo zvýšit 

koncentraci biomasy v reaktoru. Určitým problémem se ukázalo oddělování kalu od vody v 

sedimentační nádrži, neboť striktně anaerobní bakterie se nesmí dostat do styku s kyslíkem. I tento 

problém byl vyřešen a pro podobnost s aerobním postupem byl nazván anaerobní aktivace. 

Vývoj anaerobních reaktorů směřuje v současné době k aparátům s imobilizovanou biomasou. Lze v 

nich dosáhnout podstatně delší doby zdržení biomasy, než je doba zdržení vody. Biomasa v reaktoru 

buď narůstá na povrchu nějakého inertního materiálu, nebo se zde nachází ve formě relativně pevných 

vloček či granulí. 

 Porovnání aerobních a anaerobních procesů  

Při čištění odpadních vod biologickými metodami se v zásadě rozlišují procesy aerobní, probíhající v 

přítomnosti molekulárního kyslíku a procesy anaerobní, probíhající v jeho nepřítomnosti. Jiným 

kritériem je redox potenciál prostředí, který má v anaerobním prostředí hodnotu pod - 50 mV a v 

aerobním prostředí je větší než + 50 mV. Prostředí, v němž chybí kyslík, ale jsou přítomny dusičnany 

a dusitany se nazývá anoxické (redox potenciál od -50 do + 50 mV). 

V aerobních podmínkách se jedná o oxidační rozklad organických sloučenin molekulárním kyslíkem 

(aerobní respiraci), při čemž energie tímto procesem uvolněná je prostřednictvím enzymového 

systému využita mikroorganizmy. Konečným produktem oxidace organických látek je CO2. 

Akceptorem (příjemcem) elektronů v tomto ději uvolňovaných je molekulární kyslík, který je 

redukován na vodu. 

Jsou-li akceptory elektronů anionty (NO3
-
, SO4

2-
 aj.), nazýváme děj anaerobní respirací. Jsou-li 

uvolněné elektrony přenášeny na některý z meziproduktů buněčného metabolizmu nebo na ionty H
+
, 

mluvíme o anaerobní fermentaci. Tyto procesy probíhají v anoxickém, příp. anaerobním prostředí 

Konečným produktem rozkladu organických látek v anaerobních podmínkách směsnou mikrobiální 

kulturou je methan a oxid uhličitý, uvolňované jako plyn (bioplyn). Dusík, vázaný v organických 

sloučeninách je při tomto rozkladu uvolňován převážně ve formě amoniakálního dusíku, síra ve formě 

sulfidů.  

Mezi výhody anaerobního procesu patří: 

 Nízká spotřeba energie (není vynakládána na aeraci, naopak produkuje se energeticky 

cenný bioplyn). 

 Nižší produkce biomasy (cca 10 krát), není nutná stabilizace kalu. 

 Nízké požadavky na živiny (oproti aerobnímu procesu nižší ve stejném poměru jako je 

produkce biomasy). 

 Možnost udržení vysoké koncentrace biomasy v reaktoru (není limitována rychlosti 

přestupu kyslíku). 

Mezi nevýhody anaerobního procesu patří: 

 Menší reakční rychlost (z toho vyplývá potřeba většího objemu reaktoru). 

 Vyšší zbytková koncentrace organických látek v odtoku (většinou je nutné dočištění 

odpadni vody v aerobním stupni). 
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 Citlivost methanogenních bakterií vůči vnějším podmínkám (výrazný vliv teploty na 

rychlost procesu aj.). 

 Dlouhá doba zapracování procesu (vyplývá z nižší růstové rychlosti mikroorganismů). 

Anaerobní procesy jsou tedy vhodné pro stabilizaci čistírenských kalů a pro čištění odpadních vod 

s vysokou koncentrací organického znečištění. Za ekonomickou hranici použitelnosti anaerobního 

procesu bývá považována koncentrace znečištění dle CHSK kolem 2000 mg.l
-1

 a vyšší. 

 Přírodní čištění odpadních vod 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají přirozené, běžně v přírodě se vyskytující samočisticí 

procesy, které probíhají v půdním, vodním a mokřadním prostředí. Vegetace se přímo podílí na 

čistícím procesu, zejména tvorbou příznivých podmínek pro rozvoj mikroorganismů a současným 

využíváním uvolněných rostlinných živin, především dusíku, fosforu a draslíku k tvorbě biomasy. Do 

skupiny přírodních způsobů čištění patří vegetační čistírny odpadních vod, biologické nádrže a 

akvakultury, závlaha odpadními vodami a tekutými odpady.  

Vegetační čistírny odpadních vod dělíme podle technologie čištění na tyto základní typy: 

 přírodní a zejména polopřírodní ovladatelné mokřady; 

 půdní filtry s vegetací; 

 vegetační kořenové čistírny s makrofyty; 

 přeronové pásy na čištění odpadních vod s vegetací; 

 průtočné kanály s kořenovými a vzplývavými makrofyty.  

Biologické nádrže, bioeliminátory a akvakultury tvoří: 

 aerobní nízko a vysokozatěžované biologické nádrže, 

 anaerobní akumulační a průtočné biologické nádrže, 

 anaerobní usazovací nádrže, 

 provzdušované biologické nádrže, 

 dočišťovací biologické rybníky s rybí osádkou, 

 průtočné kanály a nádrže s plovoucí vodní vegetací, 

 průtočné žlabové bioeliminátory s rasovými nárosty, 

 speciální nádrže a kaskády s akvakulturami ve volném přírodním prostředí a v krytém 

umělém prostředí.  

Zařízení pro závlahy odpadními vodami dělíme na: 

 závlahu zemědělských plodin; 

 závlahu lesních a rychlerostoucích dřevin; 

 závlahové využití tekutých odpadů. 

Přírodní způsoby čištění mají své přednosti, ale i řadu slabších míst a nedostatků, které vymezují 

oblast jejich využití. Přírodní čistírny mají tyto přednosti: 

 ekologický charakter zařízení; 

 jednoduché stavební provedení; 

 ve srovnatelných, až nižších stavebních nákladech v porovnání s umělou biologickou 

čistírnou; 

 v malých nárocích na speciální vybavení a technologie; 
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 v minimální potřebě energií, obsluhy a v malých provozních nákladech; 

 možnosti částečné automatizace provozu; 

 v možnostech nárazového přetížení a poměrné dobrém čistícím účinku od počátku provozu; 

 v poutáni části dusíku a fosforu, ale i těžkých kovů; 

 v možnosti krátkodobého, ale i dlouhodobého přerušení provozu; 

 v dobrém čistícím účinku, zejména v letním období; 

 v možnosti čištěni odpadních vod s vysokým podílem balastních vod, tj. s malým obsahem 

organické hmoty; 

 ve snadném začlenění do krajiny a v širokém spektru využití; 

 v ekonomickém efektu na zvýšení sklizni při závlaze; 

 v různých možnostech dalšího využití čištěné vody.  

K nedostatkům patří zejména: 

 poměrně velká plošná potřeba; 

 určitá závislost čistícího účinku na klimatických podmínkách, zejména teplotě a slunečním 

záření; 

 nižší čistící účinek v zimním období; 

 při nekvalitním  provedení a provozováni možnost kontaminace podzemních vod a vznik 

pachových závad; 

 snížení čistícího účinku v důsledku zmenšeni filtrační plochy zamrznutím povrchu 

(vegetační kořenové čistírny); 

 zvýšené nároky na údržbu a obhospodařování ploch; 

 určitý kyslíkový deficit (u kořenových čistíren); 

 poměrně dlouhá doba zdržení, nezbytná k odbouráni amoniakálního znečištění. 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod tvoři biologický stupeň čištění, kterému musí předcházet 

kvalitní úplné mechanické čištění. Uspořádání mechanického stupně čištění odpadních vod závisí na 

původu, množství a složení odpadních vod. U jednotlivých domů, skupin domů, restaurací a malých 

hotelů vystačíme s biologickým septikem a sítovým filtrem. U větších obcí je nezbytné navrhnout 

úplný mechanický stupeň, čištění, který tvoří česle, lapák písku, lapák tuku a primární usazovací 

nádrže. Při závlaze odpadní vodou, využíváme-li pouze část odpadních vod v časově vymezeném 

období, je nezbytný umělý biologický stupeň čištění. 

Jednotlivé přírodní způsoby čištění a využití odpadních vod je možné vzájemně kombinovat, a tím 

zvyšovat výsledný čistící účinek. K výhodným kombinacím patří spojení vegetačních kořenových 

čistíren s dočištěním v aerobních biologických nádržích, kombinace aerobních biologických nádrží s 

akvakulturami.aj. Zvláště výhodná je kombinace aerobních biologických nádrží se závlahou 

zemědělských plodin a lesních dřevin. Anaerobní usazovací biologické nádrže s výhodou využíváme k 

mechanickému čištění odpadních vod. 

Popsané nejčastěji používané přírodní způsoby čištění odpadních vod naleznou uplatnění zejména v 

oblastech s venkovským osídlením při čištěni odpadních vod malých producentů. Nejedná se o 

způsoby čištění s universálním využitím, ale o technologie, které jsou vhodné pro konkrétní podmínky 

a okolnosti 

Čistící procesy u přírodních způsobů čištění můžeme také rozdělit do těchto skupin, které odpovídají 

jednotlivým oblastem: 

 čistící procesy ve vodním prostředí, 
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 čistící procesy v mokřadním prostředí, 

 čistící procesy v půdním prostředí. 

Všechny druhy a způsoby využívají a intenzifikují samočisticí procesy, probíhající v úzké součinnosti 

s rostlinami. 

Čistící procesy ve vodním prostředí 

Čistící procesy, které probíhají ve vodním prostředí, využíváme zejména u biologických nádrží a 

akvakultur. Tyto procesy dělíme na anaerobní a aerobní, podle obsahu kyslíku v prostředí, ve kterém 

probíhají. 

Anaerobní pochody probíhají v bezkyslíkatém prostředí. Ke vzniku anaerobních procesů dochází 

nejen v akumulačních, vyhnívacích a sedimentačních nádržích, kde je tento proces převládající, ale i v 

aerobních biologických nádržích u vtoku odpadní vody, v zimním období pod ledem a při nárazovém 

přetížení odpadními vodami. Průběh anaerobního čištění je úzce ovlivněn teplotou (při teplotách pod 

10°C je značně omezen). Anaerobní procesy se obvykle projevují pachovými závadami, které mohou 

nepříznivě působit na okolí. Důležité je, aby při anaerobním odbourávání organické hmoty docházelo 

k posunu reakce vody do oblasti mírně alkalické. Anaerobní procesy alkalické povahy zabezpečují, že 

nedochází při nich ke kyselému kvašení. Závěrečnou fázi čištěni musí tvořit pochody oxidační, což 

zamezuje vzniku pachových závad. 

V aerobních biologických nádržích přirozený čistící proces a odbourání organické hmoty probíhá 

v několika fázích, které v podstatě tvoří sedimentace usaditelných látek, biologická a příp. chemická 

flokulace, oxidace (případně redukce) a postupná mineralizace organické hmoty. Sedimentace 

usaditelných látek probíhá při poměrně dlouhé době zdržení, kdy sedimentují téměř všechny 

usaditelné látky. Biologické flokulace se zúčastňují bakterie usazené v kalu, částečně i řasy. Flokulaci 

je možné zvýšit úpravou pH (např. vápenným mlékem a přidáním vhodných flokulantů). 

Kyslík k oxidačním procesům se získává z atmosféry, význačným producentem kyslíku jsou ve 

vegetačním období řasy při fotosyntéze. U provzdušovaných biologických nádrži se používá umělé 

provzdušení. Zdrojem kyslíku jsou v menším množství i odpadní vody a kyslík obsažený a rozpuštěný 

v některých organických a anorganických látkách. Důležitým zdrojem kyslíku je i prokysličená 

povrchová voda, používá-li se k  ředění odpadních vod. Množství kyslíku produkovaného v procesu 

fotosyntézy, závisí na meteorologických faktorech, především pak intenzitě slunečního záření a 

teplotě, druhu řas, složení odpadní vody, parametrech biologické nádrže apod.  

Odstranění mikrobiálního znečištění. Při posuzování čistícího účinku biologických nádrží se 

zaměřujeme především na koliformní bakterie, enterokoky a anaerobní klostridie, které jsou 

indikátorem fekálního znečištění.  

Čistící procesy v mokřadním prostředí 

Čistící procesy v mokřadním prostředí s makrofyty tvoří procesy fyzikální, zejména sedimentace a 

filtrace, probíhající v porézním filtračním prostředí. Z fyzikálně chemických procesů se jedná 

především o adsorpci. Chemické procesy spočívají ve srážení sloučenin a rozkladu méně stabilních 

látek, oxidaci a redukci. 

Biologické procesy zabezpečují mikroorganismy, tvoří je rozklad dusíkatých organických látek 

proteolytickými a amonizačními bakteriemi, nitrifikace bakteriemi nitrifikačními, příp. denitrifikace 

bakteriemi denitrifikačními, rozklad celulózy methanogenními bakteriemi (za anaerobních podmínek) 

a celulolytickými bakteriemi a mykobakteriemi (za aerobních podmínek), rozklad tuků lypolitickými 

bakteriemi, rozklad škrobů a cukrů amylolytickými bakteriemi a rozklad organických a anorganických 

sloučenin fosforu fosfobakteriemi.  

Mokřadní vegetace se dělí na:  

 emerzní rostliny, rostoucí v zamokřených, resp. zatopených půdách (ostřice, rákos obecný, 

orobinec širokolistý aj.) 



 

73 

 submerzní rostliny (ponořené), rostoucí v různých hloubkách (stolistek, růžkatec ponořený 

aj.) 

 rostliny s plovoucími listy, kořenící v sedimentech v hloubce 0,5 až 3 m (leknín bílý, stulík 

žlutý aj.) 

 volně plovoucí rostliny na hladině vody (okřehek menší, tokozelka sličná aj.) 

Mokřadní rostliny přivádějí do kořenové zóny kyslík a vytvářejí ve své bezprostřední blízkosti aerobní 

zónu. Pletiva makrofyt umožňují difúzi kyslíku, jeho množství je relativně malé. V bezprostřední 

blízkosti kořenů mokřadních rostlin je podstatně vyšší bakteriální populace, než v okolním substrátu. 

Rostliny se tedy podílejí, kromě přenosu kyslíku do kořenové zóny, na bakteriálním oživení a odběru 

části živin, zejména dusíku a fosforu rostlinami.  

Čistící procesy v půdním prostředí 

Čistící procesy v půdním prostředí využívají samočisticí vlastnosti porézního půdního prostředí. 

Dělíme je na procesy fyzikální, fyzikálně chemické, chemické a biologické. 

K rozhodujícím fyzikálním procesům patří filtrace a sedimentace. Půda je porézní filtrační prostředí, 

kterým na základě jejich fyzikálních vlastností filtruje různou rychlostí odpadní voda. Rychlost 

filtrace, a tím i filtrační účinek úzce souvisejí se zrnitostním složením půdy, strukturou, texturou, 

efektivní pórovitostí, složením odpadních vod a zejména na obsahu nerozpuštěných látek (NL) a jejich 

hydraulických vlastnostech. 

Z chemických procesů jedná se o komplex oxidačních a redukčních pochodů, závisejících na obsahu 

kyslíku v půdním prostředí. V půdách při filtraci odpadních vod dochází k rozkladným procesům a 

syntéze nových sloučenin aj. Chemické procesy v půdách probíhají v úzké součinnosti s procesy 

biologickými. 

Závlaha městskými (splaškovými) odpadními vodami 

Závlaha městskými odpadními vodami má dlouholetou tradici a ve velkém rozsahu se využívá více 

než sto let. Městské odpadní vody, zejména z menších měst bez rozsáhlejšího průmyslu, s převažující 

bytovou zástavbou, mají i vhodné složení a obsah rostlinných živin, jejichž obsah závisí na ředění 

odpadní vody, 

Městské odpadní vody se využívají k závlaze buď částečně, tj. pouze ve vegetačním období, nebo 

celoročně, kdy zařazujeme závlahu za mechanický, příp. biologický stupeň čištění. Při využití 

odpadních vod menších obcí navrhneme před jejich závlahovým využitím minimálně mechanický 

stupeň čištění, u větších obcí, měst a při vegetačním využití odpadních vod navrhujeme mechanicko-

biologické čištění. Závlaha tvoří v těchto případech druhý stupeň biologického čištění. 

Převažujícím způsobem závlahy u nás je postřik. Vyčištěnou odpadní vodu čerpáme vysokotlakou 

čerpací stanicí do podzemní trubní sítě, kterou přivedeme vodu až k zavlažované ploše. Na povrch 

zájmové zavlažované plochy vyvedeme vodu hydranty, k nimž připojíme vhodné zavlažovací stroje. U 

odpadních vod, bez většího množství suspendovaných látek a hrubších nečistot, použijeme běžné 

pásové zavlažovače, čelní zavlažovače s lineárním a kruhovým pohybem (pivotem). Závlahové 

zařízení volíme především se zřetelem na minimální styk pracovníků s odpadní vodou. Při závlaze 

postřikem dochází k dokonalému prokysličení odpadních vod, což urychlí proces odbourání organické 

hmoty v orniční vrstvě půdního profilu. 

Podpovrchová závlaha drenáží (drenážním podmokem) patří z hlediska hygienické ochrany 

pracovníků k nejvhodnějším způsobům. Spočívá v mělkém uložení dřenu do hloubky 0,3 až 0,6 m při 

rozchodu 1,5 až 3,0 m. Do dřenu se přivádí odpadní voda, která zde vytváří zónu kapilárně zavěšené 

vody v oblasti kořenové soustavy rostlin. Odpadní voda se nedostává na povrch, pracovník, ani 

rostlina s ní nepřicházejí do styku.  

5.3. Havárie a protihavarijní opatření 
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Čas ke studiu: 0,5 h 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat základní rozdělení opatření k ochraně vod 

 rozdělit havárie podle nejobvyklejších třídících znaků 

 popsat povinnosti osoby nakládající se závadnými látkami 

 

 

 
 Výklad 

 

Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů, které je nutno chránit a 

zabezpečit před znečištěním. Opatření k ochraně vod můžeme rozdělit na: 

 preventivní, čímž se rozumí veškerá činnost předcházející a snižující riziko havarijní 

situace, která by mohla mít za následek znečištění nebo znehodnocení vod; 

 represivní, což jsou opatření vedoucí k likvidaci vzniklé havárie a zmírnění, resp. 

eliminování jejich následků. 

Definici havárie podává § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). Havárií je podle tohoto zákona „mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod“. Povinnosti při havárii a opatření k nápravě pak 

upravuje § 41 a § 42 téhož zákona.  

Třídících znaků pro rozdělení havárií je možno najít celou řadu, ale nejobvyklejší je třídění podle: 

 Druhu zasažených vod: 

- Havárie na povrchových vodách jsou nejběžnějším a nejznámějším typem havárií, jež 

jsou charakterizovány jednoznačně určitým pohybem vody, který způsobuje pohyb 

havarijního znečištění, ale také jeho rozplývání a ředění, ať už v důsledku přirozených 

průtoků, samočištění nebo mísení. Havárie na stojatých vodách nejsou determinovány 

touto vlastností toků a jejich charakter závisí na složitějším komplexu faktorů (přítok, 

odtok, různé druhy proudění, apod.).  

- Havárie na podzemních vodách, mají zcela jiný charakter, který je dán charakterem 

proudění podzemní vody a z toho vyplývající dobou zasažení (trvání), které mohou 

být mnohonásobně delší (řádově i roky) než na povrchových vodách. 

 Příčin vzniku havárie: 

- vypouštění nadměrného množství odpadních vod nebo vypouštění odpadních vod 

nadměrně znečištěných; 

- vypouštění nebo únik jiných látek než jsou odpadní vody; 

- vsakování závadných látek do půdy; 

- povrchový splach a působení přirozených příčin. 

 Technické příčiny vzniku havárie: 

- skladování látek; 

- doprava látek (potrubím, silniční, železniční, jiná); 

- plnicí a prázdnící manipulace; 
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- nehody dopravních prostředků; 

- odkládání odpadních látek. 

 Druhu znečišťující látky – jak vyplývá z charakteru těchto látek či skupin látek, budou 

vizuální, technické a zdravotní projevy havárií různorodé, od případů indikovaných 

hromadným úhynem ryb, pokrytí hladiny olejem a pěnou až po případy, které jsou bez 

speciálních pomůcek obtížně postižitelné. 

- Ropa a ropné látky, 

- toxické látky, 

- organické hnilobné látky, které působí deficit kyslíku,  

- kyseliny a louhy, 

- látky, které mění senzorické vlastnosti vody, 

- nerozpuštěné látky, 

- rozpuštěné soli, 

- radioaktivní látky, 

- nadměrně teplé odpadní vody, 

- látky a mikroorganismy, které vyvolávají zdravotní nebezpečí, 

- jiné. 

 Důsledků: 

- otravy ryb, 

- jiné poškození vodní biocenoty (biocenozy), 

- znehodnocení zdrojů pitné vody, 

- znehodnocení zdrojů průmyslové a závlahové vody, 

- zdravotní nebezpečí a ohrožení, 

- koroze a jiné poškození staveb a konstrukcí, jež jsou ve styku s vodou, 

- zanášení koryt a břehů, 

- estetické závady, 

- jiné. 

 Jiná třídící hlediska se používají, zejména v případech kdy havárie nejsou antropogenního 

původu, ale přirozené (silné zakalení vody po dešti nebo při povodni apod.). Většinou se 

tyto případy nepovažují za havárii, i když definici havárie odpovídají. 

V praxi mohou nastat případy, kdy uživatel závadných látek (viz § 39 vodního zákona) s nimi nakládá 

ve větším rozsahu, s čímž je obvykle spojeno také větší riziko pro znečištění vod. V některých 

případech je toto riziko větší bez přímého vztahu k míře užívaných závadných látek, zejména v 

místech s možností bezprostředního ovlivnění jakosti vody využívaného zdroje. Uživatel závadných 

látek má povinnost činit tato opatření: 

 vypracovat plán opatření pro případ havárie, 

 provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. 

Ostatní povinnosti upravuje § 39 odst. 4 (a následující) vodního zákona. Plány opatření (v praxi se 

používán pojem havarijní plán) se zpracovávají jako podklad pro předem promyšlený operativní zásah 

za situace, kdy dojde úniku závadné látky.  Opírají se o předpokládané definované stavy v provozu a 
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výsledkem je postup obsluhy a soubor prostředků, které mohou čelit úniku závadné látky a také 

zabránit tomu, aby se uniklá látka dostala do vod. 

Obecně má systém plánovaných protihavarijních opatření zahrnovat následující: 

 výčet možných poruch a havárií, spojených s rizikem úniku závadné látky, 

 způsob zabezpečení objektu a zařízení proti haváriím, 

 postup obsluhy v případě zjištění havárie, 

 prostředky pro havarijní zásah s cílem omezení úniku závadné látky ze zařízení, jeho 

lokalizace v areálu závodu, způsob zachycení závadné látky (z terénu, z toku apod.). 

Struktura plánu opatření je prakticky stejná pro všechny závadné látky. Po stránce organizační a věcné 

je třeba respektovat následující: 

 plán musí vycházet z úplného výčtu možných cest úniku závadných látek, 

 navržená protiopatření včetně vybavení prostředky musí být adekvátní míře maximálního 

možného havarijního úniku,  

 musí být stanovena a zaručena přiměřená znalost techniky zásahu u jednotlivých 

pracovníků, kteří jej mají provést, 

 zvláštní pozornost je třeba věnovat období, kdy je v provozu omezený počet pracovníků 

(výrobní přestávky, přerušení provozu během noci apod.), 

 organizace spojení musí být úplná a snadno zjistitelná. 

Zabezpečení manipulace se závadnými látkami je ve velké většině případů nutno doplnit systémem 

školení provozních pracovníků, kteří mohou svou činností ovlivnit míru jejich úniku. 

V některých zvlášť závažných případech je účelné znalost správných zásad ochrany vod učinit 

součástí pracovní kvalifikace. Četnost školení musí překrýt personální změny a informace předávané 

pracovníkům musí být instruktivní, konkrétní, srozumitelné a doplněné příklady z praxe o možných 

následcích. Pro technické pracovníky lze program školení rozšířit o výklad právních aspektů, 

podrobnější technické principy ochrany a postupu v případě havárie a o vyhodnocení následků 

havárie. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 5 

 

Vodní zdroje jsou povrchové nebo podzemní vody využívané nebo využitelné pro různé potřeby 

společnosti. 

Potřeba vody je množství vody, které spotřebitel vyžaduje pro svou činnost bez ohledu na druh 

vodního zdroje. 

Ochrana vodních zdrojů je omezování nebo zákaz některých činností, které přímo a nebo nepřímo 

ohrožují vodní zdroje. 

Obecná ochrana vod je souhrn veškerých opatření k zajištění ochrany vod jako složky životního 

prostředí.  

Zvláštní ochrana má za účel zajistit z různých důvodů vyšší stupeň ochrany než ochrana obecná. Je 

stanovena vodním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Speciální ochranu stanovuje vodoprávní úřad a jedná se především o ochranná pásma vodních zdrojů, 

která se zřizují k ochraně existujících nebo plánovaných odběrů vody, k ochraně jejich vydatnosti, 

jakosti a zdravotní nezávadnosti. 
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Při čištění odpadních vod fyzikálními metodami nedochází k přeměně látek ve vodě přítomných, z 

vody jsou odstraňovány v podstatě mechanickými způsoby. 

Neutralizace je pochod pře kterém je upravováno pH vody na přijatelnou hodnotu. 

Srážení jsou procesy a chemické reakce, při kterých dojde k převodu dobře rozpustných látek do 

formy v daném prostředí vůbec nerozpustné nebo málo rozpustné. 

Adsorpce je děj, při kterém se ze směsi látek rozpuštěných ve vodě molekuly některých z nich váží 

snadněji a pevněji k povrchu tuhé fáze, tzv. adsorbentu, než jiné. 

U membránových separačních procesů jsou využity vlastnosti membrán, jež jsou jako fyzikální 

bariéra, kterou některé látky (např. voda, nízkomolekulární látky) procházejí, jiné látky 

(makromolekulární sloučeniny, koloidní částice) jsou zadržovány a membránou neprocházejí.  

Biologické metody čištění odpadních vod jsou ve svém principu jen napodobení a zrychlení procesů, 

které probíhají v přírodě při samočištění vod. 

Destruenti (heterotrofní organismy) jsou mikroorganismy, které vyžadují pro svůj život hotový 

organický zdroj uhlíku. Vedle toho vyžadují pro stavbu těla ještě některé anorganické živiny, 

především N a P. 

Producenti (autotrofní organismy) jsou mikroorganismy, které se živí minerálními látkami, které 

přijímají ve vodných roztocích a syntetizují z nich látky organické. 

Fototrofní organismy využívají energie světelného záření a vedle organických látek produkují 

fotosyntézou pomocí chlorofylu kyslík. 

Chemotrofní organismy jejich zdrojem energie jsou různé chemické reakce jako např. oxidace 

sulfidů sirnými bakteriemi. 

Aerobní organismy vyžadují k životu kyslík. 

Anaerobní organismy kyslík nevyžadují, jeho přítomnost je pro ně škodlivá. 

Fakultativně anaerobní organismy, jsou schopné života s kyslíkem i bez něho. 

Biologické kolony (též biologické filtry, biofiltry) jsou nízké válcové nádrže (kolony) vyplněné 

kusovým materiálem, shora zkrápěné odpadní vodou. 

Biofilmové reaktory jsou určitou modifikací biologických filtrů. Biofilm je zde pevně zakotven na 

nosiči, který se otáčí na hřídeli a je částečně ponořen do čištěné odpadní vody. 

Aktivovaný kal je směsnou kulturou bakterií různých druhů, vyskytují se zde i houby, plísně, 

kvasinky, vláknité mikroorganismy, protozoa atd. 

Oxygenační kapacita je množství kyslíku, které je za standardních teplotních podmínek (obvykle 

20°C) schopno zařízeni předat do vody (neznečištěné) s nulovou koncentrací O2. 

Anoxické prostředí je takové prostředí, ve kterém jsou dusičnany a dusitany, ale chybí v něm kyslík. 

Havárií je podle zákona § 40 zákona č. 254/2001 Sb., „mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné 

závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Preventivní opatření k ocharně vod je veškerá činnost předcházející a snižující riziko havarijní 

situace, která by mohla mít za následek znečištění nebo znehodnocení vod. 

Represivní opatření k ochraně vod jsou opatření vedoucí k likvidaci vzniklé havárie a zmírnění, resp. 

eliminování jejich následků. 

 

 
Otázky ke kapitole 5 

 

1. Víte, jak definovat potřebu vody? 
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2. Jaké přírodní faktory ovlivňují vodní zdroje? 

3. Co zahrnuje ochrana vodních zdrojů a jak je realizována? 

4. Uměli byste definovat obecnou, zvláštní a speciální ochranu vod? 

5. Jaké vyplývají povinnosti z obecné ochrany vod? 

6. Jaké oblasti zahrnuje zvláštní ochrana vod? 

7. Do jakých tří základních skupin lze podle podstaty lze rozdělit čištění odpadních vod? 

8. Jaká zařízení slouží k mechanickému předčištění odpadních vod? 

9. Dokázali byste popsat princi usazováků? 

10. K čemu slouží flotace? 

11. Jaký je princip neutralizace? 

12. K odstranění jakých znečišťujících látek lze použít srážení? 

13. Jaké látky lze použít k oxidaci? 

14. Jaký je princip adsorpce? 

15. Jaké znáte druhy membránové separace? 

16. Jaký je princip biologických metod čištění odpadních vod? 

17. Jak lze rozdělit způsoby aerobního čištění odpadních vod? 

18. Čím je ovlivněna účinnost čištění na biofiltrech? 

19. Jak lze rozdělit rotační biofilmové reaktory? 

20. Jaká je nejrozšířenější biologická metoda čištění odpadních vod a jaký je její princip? 

21. Proč je nutné provzdušňovat aktivační nádrže? 

22. Jaké jsou nejběžnější modifikace aktivačního procesu? 

23. Jaký je princip klasické aktivace? 

24. Kde a proč je používána aktivace s aerobní stabilizací kalu? 

25. Jaký je princip karuselové, šachtové aktivace? 

26. Jaká je výhoda věžové aktivace? 

27. Proč se v některých případech přidává do aktivační nádrže aktivní uhlí? 

28. Jaký je princip biologického odstraňování anorganického dusíku? 

29. Jaký je rozdíl mezi jednokalovým a dvoukalovým systémem pro odstraňování dusíku? 

30. Jaký je princip aktivace se zvýšeným odstraňováním fosforu? 

31. Do jakých tří stupňů lze rozdělit celý mechanismus anaerobního čištění a jaký je jejich 

princip? 

32. Jaké jsou výhody a nevýhody anaerobního procesu? 

33. Jaké jsou přednosti a nedostatky přírodních čistíren? 

34. Kdy lze použít městské odpadní vody k zavlažování? 

35. Jak lze dělit havárie podle třídících znaků? 

36. Jaké opatření má povinnost učinit osoba nakládající se závadnými látkami? 

 

 

 
Klíč k řešení 

 

 

 

 

Aktivace 

 

Do koridorové aktivační nádrže o objemu 12 000 m
3
 přitéká průměrně 2 000 m

3
.h

-1
 

odpadních vod o BSK5 = 0,2 kg.m
-3

. Průměrná koncentrace aktivovaného kalu v aktivační 

nádrži je 2 kg.m
-3

, jeho organický podíl je 0,8 a recirkulační poměr je 0,5. V přívodních 

žlabech je 5 %, v dosazovacích nádržích 15 % z celkové zásoby kalu v systému. Průměrné 

množství přebytečného kalu je 45 m
3
.h

-1
, o koncentraci 6,0 kg.m

-3
.  V odtoku z dosazovací 

nádrže je koncentrace suspendovaných látek BSK5 25 mg.l
-1

. 

Doba zdržení 

𝛩 =  
𝑉

𝑄𝑂𝑉
=  

12000

2000
= 6 ℎ 
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V … Objem nádrže 

Q0 … Přítok odpadní vody 

QS … Přítok směsi odpadní vody a vratného kalu 

 

Doby zadržení s recirkulací 

𝛩𝑆 =  
𝑉

𝑄𝑆
 

 

QS = Q0 + Qr 

Qr … Přítok vratného kalu 

 

𝑄𝑆 =  𝑄0 ∗ (1 + 
𝑄𝑟

𝑄𝑆
) 

 

𝑅 =  
𝑄𝑟

𝑄0
 … Recirkulační poměr 

 

𝑄𝑆 = 𝑄0 ∗ (1 + 𝑅) 

𝛩𝑠 =  
𝑉

𝑄0 ∗ (1 + 𝑅)
 <=>  

𝛩

(1 + 𝑅)
=  

6

(1 + 0,5)
= 4 ℎ 

 

Objemové zatížení 

Bv – hmotnostní množství substrátu přivedeného do 1 m
3
 nádrže na den 

𝐵𝑣 =  
24 ∗ 𝑄0 ∗ 𝑆0

𝑉
 <=>  

24 ∗ 𝑆0

𝛩
 

S0 – koncentrace substrátu, vyjádřená jako BSK5 nebo CHSK 

𝐵𝑣 =  
24 ∗ 0,2

6
= 0,8 𝑘𝑔/𝑚3/𝑑 

 

Ztížení kalu 

𝐵𝑥 =  
24 ∗ 𝑄0 ∗ 𝑆0

𝑉 ∗ 𝑋
=  

24 ∗ 𝑆0

𝑋 ∗  𝛩
=  

𝐵𝑣

𝑋
 <=>  

𝐵𝑣

𝑋 ∗ 𝑓0
 

 

X … Koncentrace celkové sušiny kalu v aktivační nádrži 

F0 … Organický podíl v sušině kalu (hmotnostní zlomek) 

𝐵𝑋0
=  

𝐵𝑣

𝑋
=  

0,8

2
= 0,4 𝑘𝑔/𝑘𝑔/𝑑 

𝐵𝑥 =  
𝐵𝑣

𝑋 ∗ 𝑓0
=  

0,8

2 ∗ 0,8
= 0,5 𝑘𝑔/𝑘𝑔/𝑑 

 

Stáří kalu 

𝛩𝐻 =  
𝑋 ∗ 𝑉

24 ∗  [𝑋𝑊 ∗ 𝑄𝑊 +  𝑋2 ∗ (𝑄0 − 𝑄𝑊)]
 

XW … Koncentrace sušiny přebytečného kalu 

QW … Objem přebytečného kalu odebíraný ze systému 

X2 … Koncentrace suspendovaných látek v odtoku 

𝛩𝐻 =  
2 ∗ 12000

24 ∗ [6 ∗ 45 + 0,025(2000 − 45)]
= 3,14 𝑑−1 

 

Celková hmotnost kalu v systému 

𝐺𝑆 = 𝑋 ∗ 𝑉 + 𝐺 + 𝐺𝑝 

GS … Hmotnost kalu v celém systému 

X*V … Hmotnost kalu v aktivační nádrži 
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G … Hmotnost kalu v dosazovací nádrži 

GP … Hmotnost kalu v přívodních žlabech a potrubích 

𝐺𝑆 = 12000 ∗ 2 + 0,05𝐺𝑆 + 0,15𝐺𝑆 

𝐺𝑆 =  
12000 ∗ 2

0,8
= 30000 𝑘𝑔 

 

Náhradní koncentrace kalu v aktivační nádrži 

𝑋𝑛 =  
𝐺𝑆

𝑉
=  

30000

12000
= 2,5 𝑘𝑔/𝑚3 

XN … Náhradní koncentrace kalu 

…………………………………………………… 

 

Stáří kalu 

𝛩𝑋𝑛
=  

𝑋𝑛 ∗ 𝑉

24 ∗ [𝑋𝑊 ∗ 𝑄𝑊 +  𝑋2 ∗ (𝑄0 − 𝑄𝑊)]
 

𝛩𝑋𝑛
=  

2,5 ∗ 12000

24 ∗ [6 ∗ 45 + 0,025(2000 − 45)]
= 3,9 𝑑−1 

Zatížení kalu 

𝐵𝑋 =  
𝐵𝑣

𝑋𝑛
 =  

0,8

2,5
= 0,32 𝑘𝑔/𝑘𝑔/𝑑 

Počáteční poměr 
𝑆0

𝑋0
=  

𝑄0 ∗ 𝑆0 + 𝑄𝑉 ∗ 𝑆2

𝑄𝑟 ∗ 𝑋𝑟 ∗ 𝑓0
 / 

1

𝑄0
 

𝑆0

𝑋0
=  

𝑆0 + 𝑅 ∗ 𝑆2

𝑅 ∗ 𝑋𝑟 ∗ 𝑓0
=  

0,2 + 0,5 ∗ 0,025

0,5 ∗ 6 ∗ 0,8
= 0,09 𝑘𝑔/𝑘𝑔 

  

  

 

 

OCHRANA PŮD 
 

Půda je prostorově časové hmotné kontinuum, reprezentující složitý polyfunkční otevřený čtyřfázový 

strukturovaný systém pevné fáze, půdního roztoku, plynné fáze a živé hmoty v povrchové části 

zvětralin, respektive zemin, který je komplexní dynamickou funkcí matečného materiálu, organismů, 

reliéfu a času.   

Pojmu zemina se nejčastěji užívá jako souborného názvu pro zemní hmoty (např. prsť, hlínu, 

rozpadlou horninu), které vznikají zvětráním hornin. V praxi tedy obvykle hovoříme o degradaci, 

kontaminaci půdy. Dojde-li však oddělení půdy od půdního profilu, pak užíváme pojem zemina (např. 

skrývka zemin, dekontaminace zemin atd.). 

Evropská charta o půdě, která byla vyhlášena Evropskou radou v roce 1972 zdůrazňuje význam půdy 

jako biofyzikální složky životního prostředí: 

Evropská charta o půdě 

 Půda představuje společné dědictví a její ochrana je veřejným zájmem. 

 Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem, je plošně omezena, a proto ke státní strategii 

patří ochrana a zachování jejích ekologických funkcí. 
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 Ochrana půdy musí být systematická a respektovaná odvětvími, která zajišťují 

hospodářskou činnost (zemědělství,lesnictví, hornictví, průmysl aj.) a útvary odpovědné za 

územní rozvoj, urbanismus, turistiku. 

 Je potřeba zajistit trvale udržitelné zemědělské a lesnické hospodaření. 

 Za prioritu se považuje zachování neznečištěné půdy, vyžadující uplatňování preventivní 

opatření před kontaminací. Pokud ke kontaminaci dojde, pak regenerace půdy se řeší se na 

náklady znečišťovatele. 

 Důležitá je podpora příznivého (ne vysokého) procenta zornění, zajištění půdy před 

degradací a erozí. 

 Podpora ekologického systému hospodaření a kompenzace ztrát tam, kde je státem 

regulován způsob využití půdy způsobující ztráty. 

 Zajištění „zdravé půdy“ vyžaduje regulaci způsobu hospodaření v ochranných pásmech, 

odpovědné používání všech vstupů (jako hnojiv, pesticidů, kalů z ČOV a pod.). 

 Důraz je kladen na širokou péči o ochranu krajiny na krajinotvorná opatření (jako podporu 

větrolamů, ochranu meandrujících toků a pod.). 

 Při povrchové těžbě nerostných surovin je odpovědnost za obnovu krajiny na 

provozovatelích. 

 Doporučuje se monitorování změn vyvolaných hospodařením na půdě, použitím vstupů, 

prováděním důlní a těžební činnosti. 

 

 Význam půdy, vznik, vlastnosti, složení 6.
 

Věda, zabývající se vznikem půd (podogenzí) jejich klasifikací, rozložením na Zemi, jakož i jejími 

vlastnostmi, se nazývá pedologie. 

 

6.1. Význam půdy a vznik půd 
 

 

 
Čas ke studiu: 0,1 hodina 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  vysvětlit význam půdy 

 vysvětlit vznik půdy 
 

 
 Výklad 

 

Půda je základním článkem potravního řetězce a současně substrátem pro růst rostlin. Je životně 

důležitou zásobárnou vody pro suchozemské rostliny a mikroorganismy a je filtračním čistícím 

prostředím, přes které voda prochází. 

Mikroorganismy žijící v půdě umožňují průběh důležitých procesů v ekosystémech. Oběh vody, 

uhlíku, dusíku, fosforu, a síry probíhá v půdě prostřednictvím interakcí mikrobiální složky s 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Půdní organická hmota je hlavní suchozemskou zásobárnou 
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uhlíku, dusíku, fosforu a síry a bilance a přístupnost těchto prvku je neustále ovlivňována mikrobiální 

mineralizací a imobilizací. 

Půda hraje zcela zásadní a nezastupitelnou roli ve stabilitě ekosystému a v ovlivňovaní bilancí látek a 

energií. Působí jako environmentální pufrační medium, jež mimo jiné zadržuje, degraduje, ale za 

určitých podmínek i uvolňuje potenciálně rizikové látky.  

Z půdy pochází mnoho základních složek stavebních materiálu a surovin, současně půda poskytuje 

prostor pro umisťování staveb, pro rekreační činnost a další aktivity člověka.  

 

Z matečných hornin (tzv. výchozího substrátu) a jejich zvětralin, které vznikají zvětrávacími procesy 

svrchní části zemské kůry, rozkladem organických látek a transportem takto vytvořených produktů 

(horizontálním i vertikálním směrem) vznikají během času půdy (pedosféra). Zvětralé horniny tvoří na 

zemském povrchu pokrývku označovanou jako zvětralinový plášť, na němž se vyvíjí půda působením 

půdotvorných činitelů. Vznik půdy (pedogenezi) ovlivňují zejména tito činitelé: 

 matečná hornina, 

 klima, 

 organismy, 

 reliéf, 

 čas. 

Matečnou horninu mohou tvořit: 

 skalní horniny a jejich zvětraliny (regolith); 

 sedimenty, které bývají slabě zpevněné nebo nezpevněné (např. stěrky a štěrkopísky, písky, 

spraše, nivní sedimenty, jíly, slíny); 

 starší půdy; 

 antropogenní substráty (např. haldy, výsypky, navážky stavební suti apod.). 

Klima může tvorbu půdy ovlivňovat přímo, působením srážek (eroze, vymývání půdních částic), 

povětrnostními podmínkami a teplotou, která má vliv na rychlost rozkladných pochodů. Nepřímo 

může klima půdu ovlivňovat působením místní vegetace. 

Vedle těchto faktorů se uplatňuje také rozklad organických látek pomocí mikroorganismů a vytváření 

humusu (organické látky různého původu, složení a stupně rozkladu). 

Pro vznik půd má důležitý význam také reliéf. Tvorbu půdy ovlivňuje výšková poloha, svažitost 

(eroze), expozice (povětrnostní vlivy, intenzita slunečního záření) a terénní deprese. 

Pedogenetickými procesy se vytváří půdní horizonty (půdní vrstvy), které utvářejí půdní profil, který 

je základem pro hodnocení půdního typu, jehož detailní klasifikace vychází z vlastností základních 

půdních složek. Pokud se půda již v čase nemění, říkáme, že dosáhla konečného klimaxového stadia 

(půda v tundrách, tropech apod.). 

 

6.2. Složení půdy 
 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodin 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat jednotlivé složky půdy a jejich význam  
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 popsat složení půdy 

 definovat vznik a význam humusu v půdě 
 

 
 Výklad 

 

Půda je disperzní systém pevné, kapalné a plynné fáze. Pevná fáze obsahuje dvě složky, a to minerální 

a organickou, přičemž minerální většinou silně převažuje nad organickou. Organický podíl se skládá 

z živé organické hmoty (tzv. edafonu) a odumřelé organické hmoty (humus). 

Zastoupení a poměr jednotlivých složek je v přírodních půdách různý v závislosti na horninách, 

klimatických podmínkách, vegetačním krytu, celkovém oživení půdního profilu, antropogenním vlivu 

aj. V průběhu času se půda vyvíjí a mění také vlivem působení biologických, chemických a 

fyzikálních pochodů, ke kterým dochází na povrchu země, avšak některé antropogenní faktory (např. 

nevhodná orba, hnojení, zcelování pozemků a následně urychlená eroze) vyvolávají opak (brzdí vývoj 

půd, který může vést až k devastaci a degradaci půd).  

6.2.1. Minerální složka 

Složení minerální pevné složky půdy je dáno především matečnou horninou, na jejímž povrchu se 

půda nachází a obsahuje tudíž její části. Jsou to jednotlivé minerály tvořící tuto horninu a produkty 

rozpadu a zvětrávání těchto minerálů (např. křemen, silikáty apod.). V půdě díky půdnímu roztoku 

umožňujícímu transport rozpuštěných látek dochází k různým chemickým přeměnám a vzniku 

sekundárních minerálů (především jílové minerály), které pak mohou tvořit půdní koloidní minerální 

komplex schopný poutat a uvolňovat ionty do půdního roztoku. 

6.2.2. Organická složka 

 Živá organická hmota 

Půdní organismy označujeme jako edafonty a půdní společenstvo jako edafon. Podle vztahu k 

základním médiím v půdním prostředí lze rozlišovat: 

 aeroedafon – rostliny s kořeny, živočichové ve vzdušném médiu; 

 hydroedafon – žijící ve volné vodě mezi půdními částicemi a ve vodním filmu na povrchu 

půdních struktur; 

 anaeroedafon – existuje v půdním prostředí bez vzduchu. 

Celkové působení edafonu v půdě je velmi významné, neboť přispívá k provzdušnění půdy, ke 

zrychlení zvětrávacích procesů, ke zlepšení zásaku vody, k transportu organických hmot a k jejich 

rozkladu. 

Pro potřeby sběru a metodického zpracování se rozlišují velikostní skupiny: mikroedafon, 

mezoedafon, makroedafon. 

Mikroedafon 

Požadavky na prostředí mikroedafonu jsou u různých skupin různé. Přesto pro vysokou biodiverzitu 

mikroedafonu je zapotřebí dostatečná vlhkost a zároveň i provzdušnění půdy, dostatečná teplota a 

zásoba živin a odumřelé organické hmoty v půdě.  

Mikroedafon lze rozdělit na: 

 Bakterie – jsou nejpočetnější skupinou. Mohou být aerobní, fakultativně anaerobní, nebo 

anaerobní, přičemž podíl a druhové zastoupení závisí na vodním a vzdušném režimu, 

zásobení živinami a vegetačním krytu. Zastávají různou biochemickou funkci – rozklad 

cukrů, bílkovin, celulózy, částečně i ligninu, přeměna organických látek: humifikace, 

oxidace amoniaku, oxidace Fe, S, Mn, rozklad síranů, dusičnanů apod. 
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 Houby – účastní se rozkladu tuků, bílkovin, uhlovodíků, ligninu. Vyšší houby mohou být 

symbionty kořenů rostlin (mykorhiza). 

 Aktinomycety – jsou citlivé na reakci prostředí (neutrální až alkalické), vlhkost a teplotu, 

podílejí se na rozkladu organických látek často pro jiné druhy rezistentních (lignin, chitin, 

humusové látky apod.). 

 Řasy – jedná se o fotoautotrofní organismy vyskytující se v povrchových vrstvách půdy, 

kladně reagují na vlhkost a živiny, hromadí organickou hmotu ve vlastních tělech. 

 Prvoky – většinou heterotrofní, zřídka autotrofní organismy, převážně aerobní, živí se 

bakteriemi, jejichž počet mohou při svém přemnožení (pařeniště, skleníky) redukovat. 

Mezoedafon 

Mezoedafon má k půdě jako k životnímu prostředí různý vztah, žijí v půdě trvale (geobionty) nebo jen 

v určitém ročním období (geoxeny) nebo jen v určitém vývojovém stádiu (geofily). Vyžadují 

dostatečnou zásobu organických zbytků, dobré provzdušnění, příznivé pH, vlhkost, teplotu. Vyskytují 

se především v povrchové vrstvě 10-15cm, menší část do 35 cm (žížaly), ojediněle až do 1m. Jejich 

hlavní význam spočívá v mechanickém kypření a rozrušování půdní hmoty, vytváření chodbiček a 

kanálků (provzdušnění a průnik vlhkosti), dále v mechanickém rozrušování a přesunu organických 

zbytků. Mezi mezoedafon patří zástupci živočišné říše, mimo obratlovců. Typickými zástupci jsou 

háďátka, žížaly, hlísti a hlístice, stonožky, mnohonožky, roztoči, hmyz a jeho vývojová stádia, 

měkkýši apod. 

Makroedafon 

Vliv makroedafonu na půdní prostředí je spíše omezený. Hlavní funkce spočívá zejména 

v mechanickém prohrabování, provrtávání půdy a přesunu (zatahování) organické hmoty do vyšších 

hloubek. Typickými zástupci jsou krtci, sysli, křečci, hraboši a další zástupci myšovitých. 

 Neživá organická hmota 

Neživou organickou hmotou přítomnou v půdě nebo na jejím povrchu jsou zejména zbytky 

rostlinných a živočišných organismů v různém stupni přeměny. Její význam spočívá především v 

zachování koloběhu živin (návrat živin uložených v biomase zpět do půdy). Ovlivňuje však také 

schopnost půdy poutat živiny, neboť zvyšuje množství půdních koloidů a brání tak jejich ztrátě z 

ekosystému např. vyplavením. Dále zlepšuje vlastnosti půdy jako je tepelná vodivost, provzdušnění, 

schopnost poutat vodu, snižuje výpar a promrzání, zlepšuje půdní strukturu. 

Na neživou organickou hmotu lze pohlížet z různých hledisek a podle toho ji dále dělit nebo hodnotit. 

Podle stupně přeměny rozlišujeme: 

 celkový humus – veškerá organická hmota v půdě, nekromasa, bez ohledu na původ, stav 

rozkladu a její umístění v rámci půdy.  

 vlastní humus – organická půdní hmota, která prošla humifikačními procesy, soubor tmavě 

zbarvených organických dusíkatých polyfunkčních látek vysoké molekulové hmotnosti, 

kyselinové povahy, převážně koloidního charakteru, relativně odolných vůči mikrobiálnímu 

rozkladu.  

Podle uložení v půdě a stupně rozkladu rozlišujeme: 

 Nadložní humus 

- Horizont L - různě starý opad listů, jehličí, částí dřeva, které většinou nejsou ještě 

mechanicky výrazně poškozené, ale už na nich jsou patrné barevné změny 

vyluhováním. 

- Horizont F - vrstva mechanicky rozdrobené organické hmoty, částice velikosti 

několika mm až 1 mm, rozpoznatelné částice převažují nad jemnou frakcí, chemické 
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změny díky intenzivní činnosti půdních organismů - žížal, hub, bakterií, rovněž je zde 

značný výskyt jemných kořenů rostlin. 

- Horizont H - rozložená organická hmota, na jejíchž částečkách již není poznat jejich 

původ, převažuje jemná frakce, výjimkou mohou být větší části kůry a dřeva. 

 Svrchní půdní horizont - horizont Ah jež obsahuje minerální zrna a organický podíl (do 

30%). 

Podle typu uložení jednotlivých vrstev, které různě rozložená organická hmota vytváří a podle 

způsobu a intenzity rozkladu organické hmoty na různých stanovištích v různých podmínkách se 

odlišují tři základní humusové formy. Tato klasifikace pomáhá určit typ a bohatost stanoviště, rychlost 

koloběhu živin v daném prostředí a možnost odhadnout možnou biodiverzitu a často i zastoupení 

jednotlivých druhů rostlin. Tyto formy jsou: 

 Mull – vzniká na většinou dostatečně vlhkých a provzdušněných černozemích a nivních 

půdách, horizonty L, F, H mají menší mocnost než horizont Ah, mocnost v průběhu roku 

kolísá, humifikační procesy jsou vysokého stupně, převažují huminové kyseliny, vyznačuje 

se velkou biodiverzitou půdních organismů, vysokým zastoupením žížal (50-80%), 

členovců, mnohonoek, brouků, z mikroflóry zejména bakterií, aktinomycet. 

 Moder – nejrozšířenější forma na hnědých lesních půdách, vzniká většinou na 

kambizemích, středně bohatých půdách, horizonty L, F, H mají větší mocnost než Ah (Ah 

do 10 cm), je charakterizován střední intenzitou humifikačních procesů, slabou syntézou 

humusových komplexů, vyšším podílem fulvokyselin, ménším množstvím žížal, členovců, 

roztočů, z mikroflóry jsou zde aktinomycety, houby, bakterie. 

 Mor – vzniká na půdách s nedostatkem živin – suchá nebo kyselá stanoviště, písčité půdy, 

podzoly; charakterizují ho vysoká mocnost nadložního humusu, horizonty L, F, H výrazně 

přesahující mocnost Ah, která je menší než 2 cm, pomalé rozkladné procesy, kyselý 

povrchový humus, fulvokyseliny, vznik humusu především činností hub, což se projevuje 

vrstevnatou strukturou horizontu F, z půdních organismů jsou zastoupeni hlavně roztoči a 

chvostoskoci, z mikroflóry zejména houby, méně aktinomycet. 

Tvorba humusu 

Při přeměně neživé organické hmoty v půdě rozlišujeme tři procesy – mineralizaci, rašelinní nebo 

uhelnatění (karbonizaci) a humifikaci. Mineralizace probíhá za příznivých teplot, vlhka a přístupu 

kyslíku. Aerobní bakterie rozkládají organickou hmotu na jednoduché složky (CO2, H2O, NH3, oxidy) 

a v tomto případě se humus netvoří nebo je velmi rychle rozkládán. V kyselém prostředí za nízké 

teploty, vysoké vlhkosti, omezeného přístupu vzduchu či anaerobních podmínek, probíhá rašelinní 

nebo uhelnatění. Je to nedokonalá přeměna organické hmoty – nedokonalý rozklad organický zbytků, 

enzymatický a biochemický proces způsobený zejména anaerobními bakteriemi. Výsledkem jsou 

huminové látky tmavohnědé až černé barvy s vysokým obsahem uhlíku. Při optimálních podmínkách, 

za periodického provlhčování a vysychání, střídání aerobních a anaerobních procesů probíhá 

humifikace. Proces humifikace je převážně anaerobní. Je to soubor enzymatických a biochemických 

pochodů, při nichž se z meziproduktů rozkladu tvoří huminové látky. Mají poměr obsahu uhlíku 

k dusíku 1:10, hnědou až černohnědou barvu a vlastnosti koloidů. Humifikace je provázena 

mineralizací výchozích látek (nikdy nezhumifikuje všechna organická hmota). 

Vlastní humus 

Vlastní humus lze dále rozdělit na několik skupin látek, podle intenzity a stupně humifikačních 

procesů, které zde proběhly: 

 Huminové kyseliny – nejhodnotnější produkt humifikačních procesů v půdě, ovlivňuje 

strukturu a pufrační kapacitu půdy, vyznačují se tmavou barvou, rozpustnností 

v hydroxidech a roztocích zásaditých solí, snadnou srážlivostí dvojmocnými kationty, 

špatnou rozpustností ve vodě, v nasyceném stavu jsou stálé, odolné proti mineralizaci 
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 Fulvokyseliny – v důsledku silně kyselé (pH 2,6-2,8) reakce jsou agresivní k minerální 

části půdy, kterou mohou ochuzovat o živiny a minerální látky, jsou žluté až hnědé barvy, 

velmi pohyblivé a lehce se přemísťují v půdním profilu, mají dobrou rozpustnost ve vodě, 

minerálních kyselinách i zásadách, roztocích hydrolytických zásaditých solí. 

 Huminy a humusové uhlí - huminy jsou někdy charakterizovány jako nerozpustná forma 

huminových kyselin, jedná se o silně karbonizovanou organickou hmotu, pevně vázanou na 

minerální podíl půdy, humusové uhlí se vyskytuje v půdním humusu jako nejstarší složka 

produktů humifikace, je to tmavá, zuhelnatělá, na uhlík a dusík bohatá hmota, která 

nepeptizuje, nerozpouští se, nehydrolyzuje, neúčastní se půdotvorného procesu. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 6 

 

Půda je prostorově časové hmotné kontinuum, reprezentující složitý polyfunkční otevřený čtyřfázový 

strukturovaný systém pevné fáze, půdního roztoku, plynné fáze a živé hmoty v povrchové části 

zvětralin, respektive zemin, který je komplexní dynamickou funkcí matečného materiálu, organismů, 

reliéfu a času 

Evropská charta o půdě zdůrazňuje význam půdy jako biofyzikální složky životního prostředí. 

Pedologie je věda, zabývající se vznikem půd (podogenzí) jejich klasifikací, rozložením na Zemi, 

jakož i jejími vlastnostmi. 

Humus (humus vlastní) je organická půdní hmota, která prošla humifikačními procesy, soubor tmavě 

zbarvených organických dusíkatých polyfunkčních látek vysoké molekulové hmotnosti, kyselinové 

povahy, převážně koloidního charakteru, relativně odolných vůči mikrobiálnímu rozkladu 

 

 
Otázky ke kapitole 6 

 

1. Co je půda? 

2. Co definuje Evropská charta o půdě? 

3. Jaký má půda význam? 

4. Jak vzniká půda a jací činitelé ji ovlivňují? 

5. Z čeho se skládá půda? 

6. Co je edafon a jaký je jeho význam? 

7. Jaký má v půdě význam neživá organická hmota? 

8. Jaké jsou tři základní humusové formy? 

9. Jak se tvoří humus? 

 

 Poškozování a znečišťování půd 7.
 

 
Čas ke studiu: 4 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  popsat způsoby poškozování půd 

 popsat způsoby degradace půd 

 definovat nejvýznamnější znečišťující látky a jejich vliv na půdu 
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 Výklad 

 

 

7.1. Poškozování půd 
Půda je poškozována řadou způsobů, které mohou mít základ v přirozených procesech nebo 

v antropogenních zásazích. Přirození procesy pozměňují vlastnosti půd a jejich využitelnost např.: 

erozí, zaplaváni, převrstvením sutí, ale také zamokřením, zasolením atd. Jedná se zpravidla o 

dlouhodobé procesy, které mohou být většinou včas registrovány a jejich vliv může být omezen 

vhodnými nápravnými opatřeními. Antropogenní vlivy se mohou projevit v krátké době s rozsáhlým 

efektem poškození půdy nebo její devastace. V mnoha případech jsou účinky intenzivnější a trvalejší 

než u přírodních katastrof. 

Můžeme rozlišit tyto obecné způsoby poškozování půdy (bez ohledu na původ procesu): 

 Zaplavování vodou, která se vylévá z řečišť nebo se hromadí působením přechodně 

nedostatečného odtoku vody. Zaplavování je většinou přechodného rázu a může být pro 

půdu také přísunem jemnějších částic a živin. 

 Zamokřování je postupný proces hromadění vody, která se udržuje v půdním profilu vlivem 

nedostatečného odtoku, nepropustností substrátů a ovlivňuje vzdušné poměry v půdě a 

oživení. 

 Erozní odnos poškozuje půdy prašné nebo písčité (větrná eroze) nebo půdy málo propustné, 

které snadno zbahňují a jsou odnášeny proudící vodou (vodní eroze). 

 Povrchové znehodnocení, jehož příčinou jsou nánosy písku, štěrku, prašné navátiny, různé 

sesuvy apod. 

 Zanedbání, tj. dočasné vyloučení půdy z obhospodařování, a tím nežádoucí změna kultur, 

např. zarůstáním dřevinami z náletu, plevelnými rostlinami atd. 

 Devastace (zpustošení), která zasahuje zpravidla rozsáhlá území a je způsobena zvláště 

povrchovou těžbou uhlí, ukládáním hlušin a odpadů, při stavebních pracích apod. 

 Špatné uspořádání pozemků, tj. jejich využívání v rozporu z přírodními podmínkami. Tyto 

projevy mohou být územní, např. při kulturních zásazích na svazích, zcelování pozemků 

apod. nebo mohou mít trvalý dosah, pokud jde o trvalé porosty nebo plochy využívané 

výlučně pro pěstování kultur bez jejich střídání. 

 Nezodpovědnou aplikací hnojiv a pesticidů a nezodpovědnou manipulací s ropnými látkami 

a jinými závadnými látkami s obsahem těžkých kovů a jiných rizikových prvků. 

 Kontaminace atmosférickým spadem, který má původ ve spalovacích procesech a 

exhalacích z různých průmyslových odvětví. 

Ve většině případů se projevuje kombinovaný vliv poškozování a devastace půdy, např. při porušování 

vegetačního krytu a nedodržování zásad agrotechnických zásahů do půdy se může projevovat vodní 

eroze s důsledky ve vlastnostech půdy zanášením, zabahněním apod.  

 Eroze 
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Poškozování půdy vodní a větrnou erozí je jev, ve kterém je transportním médiem proudící voda nebo 

proud vzduchu, pozměňující stabilitu půdních částic. 

 

Vodní eroze je činnost vody, projevující se odnosem půdy a jejím přetransportováním na plochy, kde 

se za snížené transportní rychlosti ukládá. Tato činnost, která probíhá v rámci přírodních fluviálních, 

kryogenních, zvětrávacích a jiných procesů, neustále přetváří reliéf území. Za běžných podmínek 

nenarušené rovnováhy v krajině probíhá eroze normální, jejíž následky jsou patrné jen z hlediska 

dlouhých časových intervalů. V intenzivně využívané krajině, kde se prolínají přírodní a antropogenní 

procesy dochází ke kumulaci nepříznivých vlivů a k erozi dochází mnohem snadněji. Zrychlená eroze 

je příčinou často rychlých a nápadných změn reliéfu a také vlastností půdy. Vyvolává fyzikální i 

biologickou degradaci půdy, nenávratné ztráty ornice, humusu, živin, inhibici životních procesů 

půdního edafonu apod. Výsledkem je celková degradace půdy. Vodní eroze působí nepříznivě také ve 

vodním hospodářství zanášením vodních toků a nádrží, zhoršováním možnosti samočištění apod. 

Vodní eroze se může projevovat na rozsáhlejších územích jako plošná eroze. Kromě toho dochází ke 

vzniku ronových rýh, strží a roklí, zvláště na plochách, které jsou aspoň po přechodnou dobu bez 

vegetace.  

Větrná eroze je typická pro suché oblasti, otevřené intenzivnímu vzdušnému proudění. Projevuje se ve 

vegetačním období a za snížené vlhkosti půdy odnosem jemných půdních častit a vytvářením navátin. 

V obou případech se jedná o procesy, které poškozují vegetační kryt, a tím umožňují další nepříznivé 

působení nejen povětrnostních vlivů. Zvláště nebezpečná je větrná eroze mimo vegetační období, kdy 

půda není chráněna a nejsou na ní tudíž žádné překážky, které by zbrzdily rychlost větru. Jako nejlepší 

a ekonomicky nejvýhodnější opatření proti větrné erozi je udržování vegetačního krytu. K zamezení 

větrné eroze na rozsáhlých územích jsou nutné výsadby ochranných pásů, zvláště stromové a keřové 

vegetace. V případě velmi intenzivní eroze je vhodné provést zalesnění. Extrémně svažité pozemky je 

v mnoha případech výhodnější vyloučit ze zemědělského obhospodařování a převést je do kategorie 

trvalé ochranné zeleně.  

Poškozování erozí napomáhají také agrotechnické zásahy Moderní postupy při obdělávání půdy 

s použitím těžkých strojových mechanismů značně mění odtokové poměry. Příčinou toho je 

zhutňování půdy, vytváření pro vodu nepropustného a pro kořeny neprostupného podbrázdí. Tím 

dochází ke kumulaci vody, zbahňování půdy a jejímu snadnému narušování erozí. Výraznou pomocí 

je orba po vrstevnicích, kde se vytváří struktura reliéfu tak, že vznikají lepší podmínky pro zásak 

půdní vody. Naopak orba po svahu nebo i další podobná opatření, vytvářejí prioritně podmínky pro 

zvýšenou erozi. 

Jedním ze závažných problémů ochrany půdy proti erozi je řešení pastvy. Pastevní hospodářství 

využívá sice vegetační kryt, ale jeho protierozní působení je omezováno přílišnou koncentrací zvířat, 
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nadměrným spásáním a nedodržováním kultivačních zásahů. V takových případech je potřeba vyloučit 

z pastvy určité díly a zavést delší období regenerace vegetačního krytu a tím také půdního profilu. 

Období klidu vytvoří také lepší podmínky pro zásak vody. 

 Plošná devastace těžbou 
Povrchová těžba je výrazným faktorem při tvorbě reliéfu a velmi nepříznivě ovlivňuje půdní fond. 

Tyto nepříznivé vlivy zahrnují především velké nároky na vlastní těžební prostory a na plochy, 

nezbytné pro uložení odpadového nebo nevyužitelného materiálu při těžbě skrývané. Povrchová těžba 

má v každém případě rozsáhlé následky ve všech krajinotvorných složkách, projevuje se devastací 

krajiny a celkovými změnami životního prostředí. Vedle těžby uhlí jsou významné zásahy do terénu, 

které vznikají těžbou ložisek písku, štěrkopísku, cihlářských hlín, keramických materiálů a rud. Při 

těžbě dochází také k sekundárnímu narušování půdy sesuvy nebo propadáním terénu, které zapříčiňuje 

narušování stability půdního profilu. Těžební práce mění také hydrologický režim půd ve velkých 

územích v okolí nebo na místech ukládání materiálu. V souvislosti s těžebními pracemi je nutné 

provést složité plánovací přípravy, které spočívají v celkové rozvaze prováděných prací, tj. vytěžené 

užitkové zeminy nebo materiálu, transportovaného a ukládaného materiálu, zabezpečovacích prací při 

těžbě, rekultivačních prací po provedení těžby nebo ukládacích prací atd.  

U všech poškozených půd je nutné provést meliorační opatření, které mají upravit povrchové vrstvy 

tak, aby mohly být navráceny zemědělskému hospodaření. V jiných případech jsou prováděny lesní 

meliorační práce, u kterých jsou upravené plochy zalesňovány a využívány pro lesní kultury. Ve 

zvláštních případech jsou rekultivované plochy určeny pro jiné účely, např. rekreační, sportovní atd. 

Odstraňování škod, které vznikají těžbou nerostných surovin nebo jinými způsoby poškozování půd je 

věnována velká pozornost ve všech světových, zvláště průmyslově vyspělých zemích. Hlavním cílem 

rekultivací je obnova a vytváření nových pěstebních ploch, rekreačních ploch nebo vodních nádrží. 

Rekultivace se podílí na obnovení vztahů v ekologicky vyvážené a esteticky působivé krajině. Přitom 

se uplatňují technická a biotechnická, případně biologická opatření. Účelem technických 

rekultivačních prací jsou především terénní úpravy, tj. vytvoření základních terénních tvarů, které 

umožňují další práce a jsou také předpokladem např. pro úpravu odtokových poměrů. Biotechnická a 

biologická opatření následují po terénních úpravách a jsou zaměřena na oživení půdního profilu. Jejich 

součástí jsou např. speciální osevní postupy, pěstování rostlin na zelené hnojení atd. Konečným cílem 

rekultivací je obnova základních krajinotvorných prvků, složek a procesů. 

7.2. Degradace půdy 



 

90 

Požadavky na ochranu půdy však nejsou často respektovány a půda se stává posledním, a někdy i 

trvalým rezervoárem odpadních látek z mnohých lidských aktivit. Je dlouhodobě poškozována 

fyzikálně, chemicky a biologicky. Na rozdíl od ostatních dvou základních složek životního prostředí 

(ovzduší a vody) však vnímáme její znečištění zprostředkovaně, přenosem přes potravní řetězec. 

Zatímco znečištění ovzduší podléhá vzhledem proměnným klimatickým podmínkám a proudění 

rychlým změnám a znečištění vody se mění obvykle usměrněně a rovněž nemusí být trvalé, tak 

znečištění půdy je (u polutantů nepřecházejících snadno do půdního roztoku) místně trvalé a časově 

stálé. 

V důsledku různorodého negativního ovlivnění půdy, dochází k jejímu poškozování a k její degradaci. 

Z hlediska působení jednotlivých vlivů rozlišujeme několik typů degradace, z nichž nejčastěji 

rozlišujeme degradaci mechanickou, fyzikální a fyzikálně chemickou, chemickou, biologickou a 

agronomickou. 

 Degradace mechanická 
K mechanická degradace je zapříčiněna zejména vlivem eroze (ve větší míře vodní, v menší větrné), 

kdy dochází k nežádoucímu přemísťování půdních částic (především těch nejjemnějších). Hlavní 

příčinou zvýšených projevů eroze je neuvážené zcelování pozemků (odstraněním mezí vznikly dlouhé 

nepřerušované svahy), ale i změny v užívání pozemků, jako je zornění luk a pastvin, velkoplošné 

pěstování erozně neodolných plodin a pokles obsahu humusu. 

 Degradace fyzikální a fyzikálně chemická 
Degradací fyzikální, resp. fyzikálně chemickou rozumíme zejména nežádoucí zhutňování půd. Je 

výsledkem působení řady faktorů, ale nejzávažnější z nich je vliv zemědělské mechanizace. Část z 

nich působí samo zemědělství nevhodným uspořádáním půdního fondu, technickou a dopravní 

nekázní. 

 Degradace chemická 
Chemická degradace je do značné míry důsledkem sníženého obsahu humusu. Obecně dochází ke 

snížení maximální sorpční kapacity, zatímco nadměrnými dávkami průmyslových hnojiv se 

nasycenost půdního komplexu naplňuje. Snižuje se i pufrační schopnost půdy. Poněkud odlišná je v 

tom směru situace u lesních půd. I zde jsou patrné důsledky chemické degradace, kterou však 

vyvolávají jiné příčiny: zvýšený přísun okyselujících látek ve formě dešťů, mlhy, námraz i přímé 

absorpce SO2 a NOx. Přitom dochází ke snížení půdního pH, zintenzivňuje se vyluhování živin, 

zvětrávání půdních minerálů, nastávají změny v rozkladných procesech organické hmoty a v 

nitrifikaci. Je možné zaznamenat uvolňování iontů a dalších toxicky působících kovů a snižování 

přístupnosti fosforu. Součástí chemické degradace půd je i zvyšující se obsah těžkých kovů a 

toxických organických látek v půdě. Část z nich pochází z atmosféry, část z přípravků na ochranu 

rostlin (rezidua pesticidů, rtuť), část z nekvalitních fosforečných hnojiv (kadmium). 

 Degradace biologická 
Stále ještě existuje mnoho uživatelů půdy, kteří s ní nakládají jako s neživým substrátem schopným 

odolat jakýmkoliv chemickým vlivům. Proto vedle průmyslových hnojiv bez nejmenších zábran a 

omezení používají nejrůznější pesticidy. Neexistuje pesticid, který by přímo či nepřímo neovlivňoval 

půdní organismy. Součástí pokračující degradace je pokles až zánik detoxikačních vlastností půdy. 

Vlivem vnesených cizorodých látek dochází v půdě k omezení bioty. To vše znamená postupnou 

ztrátu obrovského množství energie a biogenních prvků, které půdní společenstva dokáží poutat. 

Odhaduje se. že na l ha existuje 6 tun biomasy půdních organismů, které v sobě shromažďuji na 500 

kg N, 40 kg P a 45 kg K. 

 Degradace agronomická 
Projevuje se zvýšeným zaplevelením půd, a to často druhy, které měly v minulosti zcela okrajový 

význam. Agronomická degradace půdy je důsledkem mnoha faktorů. Nejvýznamnějším faktorem je 

zřejmě sklizeň obilovin provozována již několik desetiletí samochodnými mlátičkami. Při dělené 
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sklizni se výmlat prováděl stacionárními mlátičkami a plevelová semena zůstávala na mlatu, kde je 

bylo snadné likvidovat, zatímco při současném způsobu sklizně kombajny, semena plevelů volně 

vypadávají na půdu. 

7.3. Znečišťování půd 
Látky znečišťující půdu můžeme podle původu rozdělit do dvou základních skupin: 

 Znečišťující látky přirozeného přírodního původu – Tvoří je odumřelé části rostlin a 

živočichů, do půdy se dostává celá řada složitých organických látek (celulóza, tuky, 

bílkoviny atd.). Toto přirozené znečištění organického původu je lehce biologicky 

rozložitelné a nezpůsobuje v půdách větší problémy. Rozklad těchto látek souborně 

označujeme jako samočisticí schopnost půdy. Probíhá v aerobních a anaerobních 

podmínkách. Biodegradací těchto látek vznikají jednoduché organické a anorganické látky. 

 Znečišťující látky antropogenního původu – jedná se o znečištění pocházejíc z průmyslu, 

zemědělství a dopravy. Do půd se tak dostává celá řada škodlivých látek (někdy i 

toxických), a to jak organického tak anorganického původu. 

Nejrozšířenější látky znečišťující půdy v ČR je možno rozdělit podle původu a fyzikálně-chemických 

vlastností do následujících skupin:  

 Těkavé organické látky (TOL) 

 Obtížně těkavé organické látky¨ 

 Anorganické látky 

7.3.1. Těkavé organické látky (TOL) 
Benzen, toluen, etylbenzen, xylen (BTEX), ostatní těkavé ropné uhlovodíky, nižší alkany a alkeny asi 

do 11 uhlíků. Jedná se prakticky o destilační ropné frakce s nízkým bodem varu, jako jsou technické, 

automobilové a letecké benzíny, chlorované alifatické uhlovodíky (např. dichlorethan (DCA), 

dichlorethylen (DCE), trichlorethylen (TCE)) apod. 

Pro tyto látky platí, že mají vysoký parciální tlak par. Pro snadnost přechodu sloučeniny z kapalné fáze 

do plynné je významná Henryho konstanta vyjadřující poměr parciálního tlaku k rozpuštěné 

koncentraci ve vodě, tento vztah se někdy také označuje jako rozdělovací koeficient. Čím je konstanta 

vyšší a vyšší tenze par, tím větší je tendence pro sloučeninu přecházet z kapalné fáze (z roztoku) do 

fáze plynné. Praktickým důsledkem je lepší stripovatelnost a ventovatelnost látky. 

Halogenované těkavé uhlovodíky jsou obecně hůře biologicky rozložitelné než stejné sloučeniny 

nehalogenované, obtížnost biodegradace stoupá s počtem halogenovaných jader. Halogenované 

sloučeniny při spalování vyžadují složitou úpravu emisí. 

7.3.2. Obtížně těkavé organické látky  
Do této skupiny zahrnujeme polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), ostatní ropné uhlovodíky 

(motorová nafta a topné oleje), polychlorované bifenyly (PCB), fenoly apod.  

U netěkavých a částečně těkavých ropné uhlovodíky s rostoucím počtem atomů uhlíků v molekule 

roste bod varu, snižuje se tenze par a velkost Henryho konstanty a tedy jejich těkavost. Jejich výskyt 

v půdním prostředí je obdobný jako u předchozí skupiny, ale vzhledem k nižší těkavosti je nižší také 

jejich výskyt v plynné fázi. Naopak velmi často při masivních kontaminacích vytvářejí rozsáhlá ropná 

tělesa v kapilární zóně a na hladině podzemní vody. Vyšší ropné frakce mají klesající rozpustnost, a 

proto znečištění pod hladinou podzemní vody rychle ubývá s hloubkou. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky mají rovněž s rostoucím počtem uhlíkových jader nižší tenzi par 

a klesá i Henryho konstanta a rozpustnost ve vodě. Pokud jsou přítomny v minerálních olejích 

vzniklých destilací ropy vyskytují zejména v nesaturované zóně v blízkosti hladiny podzemní vody. 

V puklinových systémech byly však nalezeny také ve vysoké koncentraci i několik desítek metrů pod 

hladinou vody. Výskyt PAU je často vázán na výrobu plynu, koksu a dehtu a místa manipulace s 

dehty. Těžké destilační frakce ropy a v nich obsažených PAU se částečně rozpouštějí při směsné 
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kontaminaci v aromatických uhlovodících, pokud jsou přítomny ve významném množství. Tím je 

usnadněna migrace PAU v přírodním prostředí, ovšem jen na určitou vzdálenost, která závisí na 

sorpčních vlastnostech horninového prostředí. PAU se totiž lépe sorbují na horninovou matrici než na 

aromáty.  

Polychlorované bifenyly byly hojně používány pod obchodním názvem Delor (v zahraničí Arochlor 

nebo Aroclor) jako teplovodní media a přísady do nátěrových hmot a jako plastifikátory. Ve vodě jsou 

špatně rozpustné, ale dobře rozpustné jsou v uhlovodících a tucích. Tímto způsobem se šíří v 

podzemní vodě, kdy vytvářejí nepravé komplexní sloučeniny a emulze. Sanace chlorovaných 

uhlovodíků pro nebezpečí tvorby toxických sloučenin při termickém rozkladu a pro jejich odolnost 

proti degradaci patří mezi nejobtížnější vůbec. Navíc jsou velmi přísné limity pro zbytkové 

koncentrace v zeminách a podzemní i povrchové vodě. PCB totiž velmi snadno vstupují do 

potravinového řetězce a dochází k jejich výrazné bioakumulaci. 

7.3.3. Anorganické látky 

 Těžké kovy 
V oblasti znečišťujících látek anorganického původu představují největší problém těžké kovy. Jelikož 

všechny škodlivé kovy nejsou jen kovy s vyšší hmotností, užíváme častěji výrazu rizikové kovy nebo 

prvky. Obvykle se považují za nejnebezpečnější kadmium, rtuť, olovo a chrom. Problémy však mohou 

působit i měď, zinek, molybden, nikl aj.  

Hlavními zdroji kontaminace půdy, rostlin a objemových krmiv těžkými kovy jsou především imise, 

odpady a zplodiny energetických a průmyslových provozů, komunální odpady apod. Ze zahraničních 

porovnám znečištění obvodů velkých měst těžkými kovy s oblastmi venkova je patrné větší znečištění 

ve městech u Cd 3 - 4 krát, u Cu a Zn 4 - 5 krát. u Pb a Hg 5 - 6 krát. Znečišťování okolí různých 

těžebních, průmyslových a zpracovatelských provozů je intenzivní a velice variabilní, obvykle však 

bývá největší v okruhu l až 4 km.  

Složitost problematiky těžkých kovů souvisí do značné míry s jejich kumulací v půdě a rostlinných a 

živočišných organismem, což prakticky znamená, že nemohou být odbourávány ani snadno sanovány. 

Těžké kovy snadno potravním řetězcem pronikají do živých organismů a nastává jejich vstřebávání 

(resorpce). Tím dochází k jejich kumulaci.  

Některým těžkým kovům jsou přisuzovány negativní účinky je kancerogenita, mutagenita (např. Cr
IV

). 

Obecně můžeme jejich působení na člověka shrnout do následujících negativních fyziologických 

následků a účinků: 

 působí obvykle toxicky (některé i genotoxicky); 

 postihují krvetvorný a trávicí systém; 

 způsobují poruchy imunitních a neuropsychických systémů. 

Kadmium 

Je jednou z nejnebezpečnějších toxických látek, snadno vstupujících do potravního řetězce. Jeho 

výskyt je poměrně rozsáhlý (asi 20 krát převyšuje výskyt Pb). Z půdy přechází snadno do rostlin (ze 

70 %), v menší míře ho rostliny přijímají z atmosféry (z 20 - 40 %). Ke zdrojům kontaminace patří 

komunální odpady, kaly z ČOV, průmyslové komposty, fosforečná hnojiva. Ve světě se do půdy vnáší 

Cd fosforečnými hnojivy v množství 1-10 g Cd na l ha za rok, v průměru pak 3-4 g Cd, což odpovídá 

10-12 % celkových vnosů kadmia do půdy. Podle domácích šetření se do půd v ČR vnáší 2-3 g Cd za 

rok. Do živočišného organismu se Cd dostává výhradně potravou, z níž je resorbováno asi z 5 %. 

Příjem Cd z potravin rostlinného a živočišného původu je zastoupen poměrem 4-5 : l. Opakovaným 

praním před použitím zeleniny (např. salátu) může jeho obsah výrazně poklesnout. 

Olovo  

Olovo je dalším toxickým kovem, který má kumulativní charakter. Plodiny ho přijímají především 

nadzemními částmi rostlin z ovzduší, které je hlavním zdrojem kontaminace (z 80 - 90 %). V půdě se 
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poměrně dobře váže na humus a jílové složky, proto není pohyblivé a nevyplavuje se. Kořenovým 

systémem je Pb přijímáno jen asi 10 - 20 %. Olovo přijaté rostlinou se v převážné míře kumuluje v 

kořenech, kde je jeho obsah v průměru 5 krát vyšší než v nadzemních částech rostlin (u obilovin více 

než 10 krát vyšší, u pícnin 2-3 krát vyšší). Kontaminace půdy olovem může mít různý původ, např. při 

použití kalů z ČOV, průmyslových kompostů, průmyslových hnojiv a sedimentů toků. Zatížení 

přírodního prostředí olovem není rovnoměrné a záleží především na velikosti zdroje kontaminace. Se 

vzdáleností od zdroje znečištění klesá. V pásech okolo frekventovaných silnic a hlavně dálnic 

v minulé době docházelo ke kontaminaci Pb ze spalovaného olovnatého benzínu. Největší obsahy Pb 

byly zjišťovány obvykle do vzdálenosti 5 - 6 m od silnice v přízemní vrstvě do 2 m nad povrchem, na 

porostu a v půdě. Velikost kontaminace záleží na obsahu Pb v benzínu. U silničních alejí je 

kontaminováno i ovoce, u kterého však pečlivým omytím lze obsah Pb podstatně snížit. Olovo se 

dostává do lidského organismu asi z 90 % potravou a z 10 % nápoji, přičemž z celkově přijatého 

množství organismus resorbuje (vstřebává) asi 10 %. 

Rtuť 

Rtuť patří mezi toxické kovy značně nebezpečné pro člověka. Za nejtoxičtější se považují její fenyl- 

hlavně metyl- sloučeniny. Příjem Hg rostlinami z atmosféry silně převyšuje nad příjmem z půdy. Při 

nízkých hodnotách pH je vazba na organické látky nejpevnější, při vyšších hodnotách převažuje vazba 

na jílové materiály. Celkový příjem rtuti rostlinami je malý, podobně i její mobilnost v rostlinách je 

malá. Ke zdrojům kontaminace přírodních zdrojů a přírodního prostředí patří např. kaly z 

čistírenských odpadních vod a z nich vyrobené průmyslové komposty, moření osiv rtuťnatými 

mořidly. 

Chróm 

Chróm (jeho šestimocná forma) patří mezi toxické kovy s kancerogenním účinkem, kovový chróm 

však není jedovatý. U chrómu vyskytujícího se ve sloučeninách v třímocné formě nebyla 

kancerogenita prokázána. Cr je z půdy rostlinami špatně přijímán, proto je jeho obsah v rostlinách asi 

15 krát menší než u olova. K možným zdrojům kontaminace půdy a přírodního prostředí patří 

především průmyslové imise, dále pak spalování fosilních paliv. Z vápenatých hnojiv vytváří určité 

riziko vnášení Cr do půdy ocelářské strusky, zejména při jejích mletí z netříděných materiálů a při 

dlouhodobém a opakovaném používání na stejných pozemcích. Zdrojem Cr mohou být kaly z čistíren 

odpadních vod veřejných kanalizací. 

Měď 

V půdě se Cu vyskytuje ve stopových množstvích daných přirozeným obsahem v závislosti na 

matečném půdním substrátu anebo ve zvýšených množstvích ovlivněných průmyslovou činností 

člověka. Z hlediska obecného posouzení má některé charakteristiky podobné jako Zn, Jako 

mikroživina se uplatňuje ve výživě rostlin při optimálním obsahu. Při nadměrném obsahu působí jako 

cizorodá látka se všemi riziky, které s tím souvisí z hlediska životního prostředí a nezávadnosti 

produkce. Pro zdárný vývoj rostlin je zapotřebí optimální obsah mědi v půdě a rostlině. 

Zinek 

V přírodě se Zn vyskytuje v malých množstvích, která mají původ v přirozeném obsahu půdy, 

závislých na složení matečného půdního substrátu. Antropogenním působením člověka v oblasti 

průmyslové, komunální a zemědělské se mohou jeho obsahy zvyšovat. Zn je v půdě posuzován jako 

mikroživina, důležitá pro zdárný vývoj rostlin a dosahování požadovaných výnosů a kvality produkce 

nebo jako cizorodá látka v případě nadměrných obsahů, vytvářejících riziko přenosu Zn do potravního 

řetězce. 

 Pesticidy 
Jedná se o velmi početnou skupinu biocidních látek, které se aplikují ve formě postřiků, poprašků 

nebo aerosolů a jsou anorganické (aktivní složkou bývá Cu, Hg, As, Pb, F, polysulfidy a elementární 

S) nebo převládající organické povahy. Tyto látky se používaly (např. DDT, technická směs HCH – 

hexachlorcyklohexan) a používají hlavně na ochranu (rostlin, plodin a kultur) v zemědělství i lesnictví 
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(plevely, houby, plísně, škůdci aj.), ale také ve vodním hospodářství, kde slouží např. k likvidaci 

některých vodních rostlin, k redukci zooplanktonu v případě ohrožení ryb kyslíkovým deficitem, k 

antiparazitárnímu ošetření kaprovitých ryb apod.  

Pesticidy je možné dělit např. podle biologické účinnosti, podle chemického typu účinné látky nebo 

podle působení na ošetřovaný organismus (viz výše kapitola 2.3.2). Organické pesticidy lze rozdělit do 

několika skupin, z nichž nejdůležitější jsou organochlorové (chlororganické) a organofosfořové 

pesticidy. Z ostatních skupin organických látek lze jmenovat karbamáty, heterocyklické sloučeniny 

(triaziny),fenoxyalifatické kyseliny, deriváty močoviny, deriváty íriazinů, deriváty fenolů aj.  

Mnohé pesticidy jsou ve vodě jen málo rozpustné a musí se upravovat přídavkem rozpouštědel, 

emulgátorů nebo dispergátorů. Hotové přípravky jsou pak často směsí vlastní účinné látky a dalších 

přísad, které rovněž kontaminují prostředí společně s vlastni aktivní látkou (např. heptachlor ze 

skupiny polychlorcyklodienů je v rostlinných a živočišných tkáních přeměňován na heptachlorepoxid, 

který má ještě větší insekticidni účinky než původní látka). 

Pesticidy mají nepříznivé vedlejší účinky na lidi, živočichy i rostliny, některé z nich jsou toxické. V 

životním prostředí se pesticidy odbourávají působením vody, kyslíku, světla, půdních bakterií atd. K 

jejich degradaci dochází účinkem fyzikálně-chemických faktorů. Velký význam má vlhkost, pH 

prostředí, sluneční záření apod. Produkty a meziprodukty jejich degradace označujeme jako rezidua 

pesticidů. Tato rezidua (zbytky pesticidů) mohou přecházet do potravního řetězce, na jehož konci je 

člověk. 

 Dusičnany 
Dusičnany v půdě, ve vodě a v zemědělské produkci jsou v současné době předmětem trvalého zájmu 

hygienických, vodohospodářských a zemědělských orgánů. Dusičnany v nadměrném množství 

představují riziko negativního ovlivňování životního prostředí a kvality zemědělské produkce a 

následně i potravinářských výrobků. Je známo, že dusičnany jako produkt metabolismu a jako 

přirozená součást rostlinné hmoty při běžných koncentracích nepůsobí škodlivě. Jejich zvýšený obsah 

je však nežádoucí pro riziko možného přechodu na dusitany, popř. až na nitrosaminy s 

kancerogenními účinky. 

Rostliny přijímají dusík pouze přes kořenový systém za pomocí bakterií. Do půdy se dostává velké 

množství dusíku antropogenní činností. Významnými zdroji jsou zejména: zemědělství (hnojení, 

splachy, odpadové vody), průmysl (spalovací pochody, vznik NOx a kyselé deště); automobilismus. 

(Fyziologické působení dusičnanů bylo uvedeno výše v kapitole 2.2.3.) 

Kyanidy 

Kontaminace těmito sloučeninami v zeminách pocházejí z odpadů anorganické chemické výroby, 

plynáren, koksoven, galvanotechniky a chemické povrchové úpravy kovů. V zeminách se mohou 

zdržovat jako více či méně rozpustné komplexy kovů (Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd). Kyanidy alkalických 

kovů jsou ve vodě dobře rozpustné. Jedná se o látky vysoce toxické, mobilní podle rozpustnosti. Při 

aerobních podmínkách oxidují na méně toxické kyanatany. Jednoduché a méně stabilní komplexní 

kyanidy (alkalických kovů, niklu, kadmia, mědi a zinku) se chemicky rozkládají oxidací hydrolýzou 

na kyanatany až iont HCO3
-
 a  NH3. 

Amoniak, amonné ionty 

Amoniak je primárním produktem rozkladu živočišných a rostlinných organických dusíkatých látek v 

odpadech ze zemědělských výrob. Amonné soli se do půd dostávají hnojením zemědělsky 

obdělávaných půd, dále v místech plynáren, koksáren a provozů chemického průmyslu, v okolí 

skládek komunálních odpadů. Zdrojem kontaminace může být i čpavkové chlazení (pivovary, zimní 

stadiony, potravinářský průmysl a pod.). Amonné ionty se dostávají do podzemní vody infiltrací 

průmyslových odpadních vod z některých odvětvích nitrifikačními a denitrifikačními biochemickými 

reakcemi v systému zemina – podzemní voda. Amoniak vzniká také rozkladem fosilní organické 

hmoty v anoxickém prostředí např. v podzemní vodě silně znečištěné ropnými produkty. Amoniak je 
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rozpustný ve vodě, kde hydrolyzuje na hydroxid amonný disociovaný na amonné ionty (NH4
+
) a OH

-
 

ionty. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly  

 

Eroze je jev, ve kterém je transportním médiem proudící voda nebo proud vzduchu, pozměňující 

stabilitu půdních částic. 

 

 
Otázky ke kapitole 7 

 

1. Dokážete popsat jednotlivé obecné způsoby poškozování půdy? 

2. Jak se projevuje vodní a jak půdní eroze? 

3. Jak ovlivňuje půdní fond plošná těžba? 

4. Jaký je hlavní cíl rekultivace? 

5. Jaké jsou základní druhy degradace? 

6. Čím je zapříčiněna mechanická degradace? 

7. Co je fyzikálně-chemická degradace? 

8. Jak působí chemická degradace? 

9. Co je agronomická degradace? 

10. Jak lze rozdělit látky znečišťující půdu? 

11. Jaké těkavé organické látky znečišťují půdu? 

12. Proč je těžké odbourávat či sanovat těžké kovy? 

13. Jak působí těžké kovy na člověka? 

14. Proč jsou pesticidy nebezpečné? 

15. Jaké jsou zdroje dusičnanů v půdách? 

 

 Sanace znečištění půdního prostředí 8.
 

Součástí tohoto procesu je odstraňování (sanace) ohnisek antropogenní kontaminace horninového 

prostředí, podzemních vod a půdního vzduchu. Kontaminaci se definuje jako stav, kdy se v důsledku 

lidské činnosti v zemině, podzemní vodě nebo v jiné složce životního prostředí vyskytují chemické 

látky pro dané prostředí cizorodé svojí podstatou, koncentrací nebo množstvím. 

Pro určení kontaminace se vzchází ze čtyř základních kritérií, jimiž jsou: 

 plošný a prostorový rozsah, 

 vlastnosti znečišťujících látek, 

 vazba polutantu v zasaženém prostředí, 

 šíření kontaminace (saturovaná nebo nesaturovaná zóna).   

Určení kontaminace a sanační metody do značné míry ovlivňuje zasažená část půdního prostředí – 

saturovaná či nesaturovaná zóna. 
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Nesaturovaná zóna – tvoří komunikační prostředí mezi zdrojem znečištění a kolektorem podzemních 

vod. Rozhodující vliv pro volbu sanačních metod má litologie, homogenita, stratifikace, pórovitost, 

propustnost, obsah jílovité a organické složky a mocnost pokryvných útvarů; rozpukání, tektonická 

expozice a stupeň zvětrání hornin skalního podkladu a stratifikace a mocnost granulometricky 

odlišných vložek. Velmi častým případem je ovlivnění fyzikálně mechanických a chemických 

vlastností nesaturované zóny antropogenními zásahy (meliorace, výkopy, důlní činnost apod.). Pro 

kvantifikaci, resp. predikci, šíření znečištění nesaturovanou zónou se používá vhodných 

matematických transportních modelů. 

Saturovaná zóna – Při výběru sanační metody má prioritní význam úroveň hladiny podzemní vody, 

1litologie, stratifikace a převládající typ pórovitosti resp. propustnosti kolektoru, tektonická expozice 

pevných hornin skalního podkladu, koeficient filtrace a jeho zonalita a transmisivita, směr a rychlost 

proudění podzemní vody a velikost a průběh režimních změn. Pro návrh metody sanace je důležité 

začlenění lokality do hydrogeologického oběhu (infiltrační, oběhová či drenážní oblast) i hydraulický 

vztah kontaminované zvodně k podložním zvodním, resp. charakter dělícího horninového prostředí 

mezi zvodněmi. Výrazně mohou být vlastnosti saturované zóny ovlivněny antropogenní činností 

jejichž následkem je změna propustnosti kolektoru a chemismu podzemní vody. Zejména se jedná o 

hlubinnou důlní činnost pod hladinou podzemní vody a změna chemismu infiltrující vody 

zemědělskou velkoplošnou výrobou a znečištěním atmosféry. Znečišťující látky rozpuštěné ve vodě se 

podle v této zóně šíří advekčně-disperzním pohybem, který je ovlivňován sorpcí polutantu na 

horninové prostředí, biodegradačními procesy, fyzikálně-chemickými, chemickými nebo biologickými 

procesy, případně sanačními zásahy. Znečišťující látky nerozpuštěné ve vodě (lehké nebo těžké) se 

pohybují odlišnými mechanismy než látky rozpuštěné. Lehké se pohybují na hladině podzemní vody 

vlivem různých faktorů (sorpce, těkání, povrchové napětí, kapilární síly aj.). Těžké klesají saturovanou 

zónou až na nepropustné podloží. 
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8.1. Sanační metody 
 

 
Čas ke studiu: 1 hodinu 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat zásady výběru sanační metody 

 popsat základní typy sanací a jejich uplatnění  

 
 

 
 Výklad 

 

Výběr vhodné sanační technologie je nejdůležitější proces v celé sanaci, který zásadním způsobem 

ovlivní průběh a výsledky sanačního zásahu, tedy jakost prací v plném rozsahu. 

Prvním a nejdůležitějším kritériem pro výběr sanační metody je posouzení výskytu polutantu ve vazbě 

na horninové prostředí. Nejedná se pouze o zhodnocení pozice ohniska znečištění vůči aktuální 

hladině podzemní vody a jejím změnám, ale posouzení širokého komplexu geologické a tektonické 

stavby a litologie daného území. Vedle typů převažující pórovitosti a hodnot propustnosti, resp. 

koeficientu filtrace kolektorských hornin, je nutno zohlednit pozici lokality v hydrogeologickém 

oběhu (oblast infiltrace, resp. drenáže podzemních vod, plošný výskyt a propustnost nadložních 

krycích nepropustných hornin, resp. podloží kontaminované zvodně apod.). Důležitý je i způsob a 

intenzita dotace zvodně (srážky, povrchová voda, sousední zvodeň) a způsob odvodnění 

kontaminované zvodně (skryté přírony do vodoteče, prameny, vertikální odvodnění do spodní zvodně, 

umělá drenáž vodohospodářskými a důlními díly). Při posouzení hydrogeologických poměrů se musí 

zhodnotit i základní chemismus podzemní vody, protože může zásadním způsobem ovlivňovat 

chování polutantu ve zvodni.  

Jednotlivé kroky při výběru sanační metody lze shrnout takto: 

 Volba technologické funkce sanace podle cíle nápravných opatření a sanovaného media 

(nesaturovaná zóna, podzemní voda, obě prostředí postupně nebo současně). 

 Zhodnocení fyzikálně chemických případně toxikologických a bioakumulačních vlastností 

nejvýznamnějších polutantů a jejich koncentrací a stanovených sanačních limitů (zde se 

rozhoduje zpravidla o technologické funkci sanace ). 

 Volba místa sanace v kombinaci s konkrétní technologií podle způsobu výskytu polutantu v 

horninovém prostředí, resp. interakce druhu polutantu a charakteristiky přírodního prostředí 

(pro volbu sanační metody i s ohledem na délku sanace je důležitý bilanční výpočet 

výskytu a pohybu polutantu v jednotlivých složkách horninového prostředí). 

 Zvážení místních podmínek a infrastruktury znečištěné lokality (např. nemožnost 

vypouštění nebo jen velmi kvantitativně či kvalitativně omezené vypouštění vod limituje 

výhradní použití čerpání vody a následného čištění, nedostatek elektřiny znevýhodňuje 

energeticky náročné metody) – zástavba kontaminovaného území (letištní plochy, 

železniční nádraží,budovy) často vylučuje použití metod ex situ, jakkoli by byly odborně 

výhodnější. 

 Studie proveditelnosti v případě existence několika (i zdánlivě) odborně i cenově 

rovnocenných technologií. Ke stejnému řešení nutno přistoupit paradoxně i v právě 
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opačném případě, jestliže zdánlivě nebo skutečně neexistuje žádné vyhovující řešení (může 

vést k návrhu technologií vznikajících nebo experimentálních). 

 Optimalizace nebo doplnění případně nahrazení zvolené technologie, pokud se v průběhu 

sanace ukáže její malá účinnost. Na druhé straně může existovat objektivní limitace in situ 

metody, kterou žádnou optimalizací nelze v místních podmínkách překonat. Pokud není z 

objektivních důvodů možno zeminu odtěžit k sanaci ex situ, je nutno aktualizovanou 

rizikovou analýzou rozhodnout zda technicky dosažitelné hodnoty mohou vyhovovat. 

Pokud nikoli, nutno opustit vybranou technologickou funkci (odstranění či destrukce 

polutantu) a nahradit ji izolací znečištění. 

 Zvážení dalších skutečností při výběru sanačních technologií jako např. existence území se 

zvláštním režimem ochrany životního prostředí (CHKO, CHOPAV aj.). 

Nezbytným interním předpokladem úspěšností sanace je odborná úroveň řešitelů a vykonavatelů 

kontroly, jež by měla být alespoň částečně zaručena vedle profesionální a morální kvality i institutem 

odborné způsobilosti hlavního řešitele sanace na straně jedné a vykonavatele kontroly na straně druhé. 

 

8.1.1. Izolace kontaminovaného horninového prostředí 
 

Tato metoda neodstraňuje vlastní znečištění ze zemin a podzemní vody, ale brání vložením 

mechanické nebo hydraulické překážky šíření kontaminace v nesaturovaném pásmu anebo podzemní 

vodě do dosud čistého prostředí.  

 

Mechanická překážka může být vodorovná nepropustná izolace, užívaná k zamezení infiltrace 

srážkových vod do kontaminovaného prostoru. Nejčastěji se jedná o sanaci starých skládek. Důležitým 

předpokladem úspěšnosti této varianty je absence znečištění ve zvodni. Používají se také svislé těsnící 

stěny zahloubené do nepropustného podloží kontaminované zvodně. Podle použité technologie se 

může jednat o klasickou milánskou stěnu hloubenou speciálními stroji a vyztuženou jílocementovou 

směsí nebo bentonitem. Dále se mohou těsnící stěny budovat pomocí injektáže speciálních směsí vrty, 

eventuálně budovat stěny tenké z vibrovaných nebo hydromonitorováných speciálních pilot, tj. pilot 
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zřizovaných pomocí tryskajícího paprsku tlakové vody. Pokud není zabráněno infiltraci srážkové 

vody, musí se počítat s periodickým odčerpáváním (a často i čištěním) podzemní vody. 

Nejspolehlivější, ale také nejnákladnější, je kombinace horizontálního a vertikálního těsnění. 

Optimálně této kombinace lze využít při sanování starých skládek, kdy kontaminace již dosáhla nebo 

se předpokládá, že dosáhne, hladiny podzemní vody.  

Nejčastější je hydraulická izolace znečištěného území. Nejvíce používanou metodou u nás i v 

zahraničí je ochranná depresní hydraulická bariéra, kdy snižováním hladiny ve vrtech nebo 

horizontálních drenážích se vytvoří souvislá deprese, která brání migraci znečištění ze sanovaného 

území. Vyčerpaná voda obsahující rozpuštěné nebo i splývající polutanty se musí čistit, a tak vlastně 

dochází ke kombinaci izolace a (částečné) dekontaminace území. Méně často je používána elevační 

hydraulická bariéra, kdy se soustavou vrtů nebo příkopů do podzemí infiltruje čistá, resp. během 

sanace vyčištěná, voda. Vzniklá elevace na hladině podzemní vody vytváří předěl mezi ohniskem 

znečištění a jeho předpolím. Nevýhodou tohoto způsobu ochrany je velká spotřeba čisté vody a 

následná kolmatace vsakovacích objektů jílovými částicemi i vysráženými hydratovanými oxidy 

železa a manganu. 

 

8.1.2. Úplná dekontaminace (revitalizace) horninového prostředí 
 

Sanačním zásahem je vyčištěno celé kontaminované území na úroveň přirozeného pozadí nebo na 

hodnoty tomuto pozadí blízké. V žádném případě nesmí zůstatkový obsah škodlivin znamenat riziko 

na lokalitě či ve směru proudění podzemní vody. Pro daný cíl se musí zpravidla používat více 

sanačních technologií. Tento způsob sanace je v případě rozsáhlé a masivní kontaminace nákladnou a 

dlouhodobou záležitostí. 

 

8.1.3. Částečná dekontaminace horninového prostředí 
 

U tohoto způsobu dekontaminace není požadováno vyčištění celého území na hodnoty pozadí nebo 

zcela bezrizikové. Často se technicky dekontaminují nebo jen částečně izolují ohniska znečištění. 

Pouze masivní kontaminace proniklá již do jejich okolí se odstraní a na většině méně znečištěného 

území probíhá přirozené snižování kontaminace. Hlavními procesy jsou oxidace, redukce, odpařování, 

biodegradace, sorpce na horninovou matrici (reverzibilní proces) a v neposlední řadě ředění. 

Bezpodmínečnou podmínkou pro udržení jakosti i této levné sanační metody je monitoring kvality a to 

nejen původních polutantů ale i možných metabolitů rozkladných procesů. 

Podle technologické funkce sanace můžeme rozlišit tři přístupy: 

 Odstranění kontaminovaného materiálu – jedná se pouze o přemísťování polutantů, 

nejčastěji i s nosným mediem z podzemí na povrch terénu, kde se sanuje některým z níže 

uvedených přístupů, případně se odveze k odstranění na skládku. Nejčastějším případem je 

těžba kontaminovaných zemin, odsávání znečištěného půdního vzduchu (venting) a čerpání 

znečištěné vody. Z čistících procesů vody na povrchu se užívají: gravitační odloučení, 

striping, adsorpce, filtrace; z čistících procesů zemin pak biodegradace, praní a termická 

desorpce. 

 Rozklad polutantů – biologickými nebo fyzikálně chemickými pochody, případně 

radioaktivním zářením dojde k destrukci či mineralizaci polutantů. Při biodegradaci je 

konečným produktem oxid uhličitý a voda. Typickým představitelem této technologické 

funkce je již zmíněná biodegradace, dále bioventing, oxidace v UV záření, spalování a 

katalytická oxidace. 

 Izolace (fixace) polutantů – fyzikálním procesem nebo fyzikálněchemickými pochody 

dochází k pevnému zakotvení polutantů do zeminové či jiné matrice. Nejrozšířenějším 

případem je solidifikace a stabilizace znečištěných zemin. Specifickým případem je metoda 
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enkapsulace často používaná k izolaci drobných ohnisek znečištění v rozsáhlých deponiích. 

Efektivní, ale u nás nepoužívanou metodou, je izolace nejnebezpečnějších polutantů 

vitrifikací v elektrickém oblouku do sklovité taveniny zeminy nebo horniny in situ. V 

podzemní vodě jsou nejčastějším izolačním prvkem nepropustné vertikální stěny a 

hydraulické bariéry. 

Podle místa sanace rozlišujeme: 

 Metody in situ – tyto sanační metody probíhají přímo v horninovém prostředí. 

V nesaturovaném pásmu je nejčastější metodou biodegradace, venting a bioventing, 

případně promývání. V podzemní vodě je nejvíce v ČR používáno odstraňování samostatné 

ropné fáze a následuje biodegradace a air sparging. Obecně platí, že metodami in situ se pro 

nepravidelnost v uložení, litologii a chemismu geologických vrstev a často i vzhledem 

k nepředvídatelným anomáliím (preferenčním migračním cestám) nepodaří dosáhnout 

takového vyčištění media, jako snadno kontrolovatelnými metodami ex situ. Na straně 

druhé jsou situace, kdy geologické poměry a místní poměry (znečištění v podloží letištních 

ploch, dálnic, budov) nedovolují použití jiné sanační metody. 

 Metody ex situ – sanace těmito metodami probíhají na povrchu terénu, proto je nutným 

předpokladem dodání kontaminovaného materiálu do předmětného čistícího zařízení. 

Někdy se metody ex situ dále rozdělují na metody on site, které probíhají na sanované 

lokalitě a metody off site, kdy se znečištěný materiál dekontaminuje mimo sanovanou 

lokalitu. Všechny složitější technologie sanace zemin ex situ se nejčastěji realizují (včetně 

skládkování) v modifikaci off site, jako solidifikace nebo stabilizace, termická desorpce, 

spalování apod. V podstatě se on site sanují zeminy pouze loužením a promýváním a 

zejména metodami biologickými, ale ty se ve stejné míře aplikují i off site. Opačně je tomu 

u podzemních vod, kde se téměř vždy čistí vyčerpaná voda on site. 

 Metody pomocné – zvláštním případem metod používaných při sanaci jsou pomocné 

metody, které jsou aplikovány vždy in situ a pomáhají zlepšit odstraňování nebo degradaci 

polutantů zlepšením propustnosti prostředí a to hydraulickým štěpením nebo 

pneumatickým štěpením nebo torpedací vrtů. Jinou pomocnou metodou jsou horizontální 

vrty nebo mikrotunelování (dálkově usměrňované vrtání), kdy je cílem umožnit 

odčerpávání a odsávání nebo dotaci dekontaminačních roztoků do těžko přístupných míst 

(podloží výrobních hal a skládek). Dalším cílem pomocných metod je změna fyzikálně 

chemických vlastností polutantů (viskozity, teploty) pro jejich snazší odstranění z 

horninového prostředí. Jedná se většinou o zahřívání in situ, které může být vyvoláno 

vtlačováním horkého vzduchu nebo páry, odporovým elektrickým ohřevem nebo 

radiofrekvenčním ohřevem. Závisí však často na rozsahu zmíněných termických metod 

aplikovaných pro změnu fyzikálně chemických vlastnosti polutantů, kdy je lze ještě 

považovat za metody pomocné a kdy již za samostatnou sanační metodu. Potom mluvíme 

např. o parním ventingu, parním stripingu in situ aj. 

 

8.2. Charakteristika vybraných sanačních metod 
 

 
Čas ke studiu: 2 hodiny 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  definovat jednotlivé sanační metody 

 popsat princip odstraňování znečišťujících látek z půdního prostředí 
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 Výklad 

 

V analytických tabulkách, které publikovalo Ministerstvo životního prostředí [7],  jsou popsány nejen 

nejrozšířenější sanační metody v ČR, ale jsou zmíněny i technologie vznikající a experimentální, 

pokud se zdají být perspektivní vzhledem k našim geologickým poměrům, ke kontaminačnímu profilu 

na rozhodujících starých zátěžích a v neposlední řadě i k jejich technologické náročnosti. Polutanty, 

pro které je použitelnost sanačních metod hodnocena, odpovídají pořadí: aromatické uhlovodíky 

(BTEX), ropné těkavé uhlovodíky, ostatní ropné uhlovodíky (RU), chlorované alifatické uhlovodíky 

(C1U), polyaromáty (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), fenoly, těžké kovy (TK), kyanidy, 

amoniak. Je nutno však mít na zřeteli, že v naprosté většině se jedná o směsnou kontaminaci 

horninového prostředí, způsobenou několika organickými i anorganickými polutanty či dokonce jejich 

skupinami. 

Tato podkapitola se stručně zabývá metodami sanací organického znečištění. Pro vyváženost se navíc 

zde probírají podrobněji nejdůležitější (nebo nejrozšířenější) metody pro sanaci fenolů a vybraných 

polutantů anorganických. 

Mezi základní vlastnosti, které zásadním způsobem ovlivňují nejen volbu metody, ale i její relativní 

výhodnost či nevýhodnost v konkrétních podmínkách, náležejí interakce mezi polutantem, resp. jeho 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biodegradibilitou na straně jedné a vlastnostmi horninového 

prostředí na straně druhé.  

Při výběru sanační metody je nutno již v prvním plánu zohlednit geologickou, nejen litologickou, ale 

také tektonickou stavbu území a hydrogeologické, hydrologické i další přírodní poměry (např. 

intenzitu a časové rozložení srážek, výskyt teplot pod bod mrazu), které zásadním způsobem ovlivňují 

efektivnost hydraulických metod a všechny sanační metody in situ. 

8.2.1. Organické látky 

 Sanace zemin ventingem in situ 

Venting nebo také řízené odvětrávání nesaturované zóny je základní metoda in situ pro sanaci 

těkavých organických látek a některých částečně těkavých látek. 

Principem metody je vakuem vyvolané proudění vzduchu, do kterého jsou strhávány plynné těkavé 

organické látky (TOL) a z horninové matrice a z podzemní vody uvolněné absorbované, resp. 

rozpuštěné TOL. Vzduch se odsává z vertikálních vrtů nebo horizontálně směrovaných vrtů a je 

zbavován polutantů na čistícím zařízení. 
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Vzdálenost ventilačních vrtů se ověřuje po odvrtání zkušebních vrtů. Závisí na propustnosti, 

homogenitě znečištěných zemin a kvalitě nadložní těsnící vrstvy, odsávaném množství a požadovaném 

(dosažitelném) podtlaku. V některých případech je výhodné doplnit systém odsávaných vrtů vrty, do 
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nichž se přivádí stlačený vzduch. Vzduch se před vstupem do vývěvy nebo odsávacího dmychadla 

zbavuje vody v separátoru a odvádí do nádoby se sorbentem, nejčastěji aktivním uhlím.  

Předností metody je v určité míře současně probíhající biologický rozklad organických polutantů – 

bioventing, a to i v případě, že do nesaturované zóny není vháněn vrty vzduch. 

Základními faktory ovlivňující efektivnost ventingu jsou zejména fyzikálně-chemické vlastnosti 

polutantu, teplota půdního vzduchu, vlhkost, koncentrace znečištění, homogenita prostředí, existence 

puklin a propustných zón, sorpční kapacita zemin, vysoká hladina podzemní vody. 

Venting je neúčinný pro odstraňování TOL, které jsou zakotveny uvnitř půdní matrice a na kapénky 

chlorovaných alifatických uhlovodíků, které jsou s časem obalovány vrstvičkou vody. Zvýšení 

účinnosti ventingu je možné např.: zakrytím propustné povrchové vrstvy horizontálním těsněním, 

snížením hladiny podzemní vody čerpáním, zahřívaní vháněného vzduchu (solárními panely) apod. 

 Sanace zemin bioventingem in situ 

Bioventing je návazná alternativa klasického ventingu, která řeší také problematiku málo těkavých a 

netěkavých biologicky rozložitelných látek. 

Princip metody je založen na stimulaci degradačních schopností autochtonních (tj. přirozené, původní 

a přítomné na lokalitě) nebo alochtonních (externě aplikované) mikroorganismů a to dodáváním 

atmosférického kyslíku do nesaturované zóny. Na rozdíl od klasického ventingu, bioventing využívá 

pouze malých průtočných množství vzduchu, která udržují mikrobiální aktivitu. Kyslík je do 

kontaminované části nesaturované zóny dodáván vtláčením atmosférického vzduchu, odsáváním 

půdního vzduchu nebo kombinací vtláčení a odsávání. Kromě degradace adsorbovatelné složky 

reziduální kontaminace dochází rovněž k degradaci těkavých polutantů v plynné fázi. 

Uspořádání bioventingu a návrh rozmístění bioventingových vrtů vychází obdobně jako u ventingu z 

terénních zkoušek propustnosti horninového prostředí. Maximální dosah ventingového vrtu může být 

kromě měření tlakových diferencí stanoven také měřením obsahu kyslíku v pozorovacích vrtech. V 

případě absence rizika kontaminace sklepních prostor eventuelně se vyskytujících objektů se jako 

ekonomicky nejvýhodnější jeví varianta vtláčení atmosférického vzduchu. Odpadá tak systém 

dočišťování odsávané vzdušiny. Druhou alternativou je pak zpětné zatlačování odsávané vzdušiny na 

okraj kontaminačního mraku. Tento systém musí být monitorován z hlediska dostatečné aerace 

nesaturované zóny. 

Základní faktory ovlivňující efektivnost bioventingu jsou zejména biologická rozložitelnost polutantu, 

koncentrace polutantu, propustnost prostředí pro vzduch, homogenita prostředí, přítomnost 

mikroorganismů s dostatečným biodegradačním potenciálem, vlhkost, přítomnost živin a sorpční 

kapacita zemin. Zvýšení účinnosti bioventingu je možné aplikací bakteriálních kmenů v případě 

absence autochtonních mikroorganismů, dotací nesaturované zóny živinami, zvýšením vlhkosti, 

minimalizací ochlazování zeminy v zimním období apod.  

 Sanace zemin biodegradací ex situ 

Je to metoda biochemické degradace rozložitelných polutantů v mělce uložených a dostupných 

ohniscích kontaminace nebo v případech málo propustného a heterogenní prostředí. 

Princip metody je založen na relativně rychlém procesu biologického rozkladu s možností změny 

charakteru zeminy a optimální distribuci bakteriálního preparátu, živin a kyslíku. 

Dekontaminační zásah je vždy realizován v prostoru zabezpečeném proti průsaku a odtoku znečištěné 

vody (tzv. biopole), případně v dekontaminačních halách. Před aplikací mikroorganismů se 

kontaminovaný materiál homogenizuje a pro dosažení optimálního poměru mezi uhlíkem (obsaženém 

v polutantu) a dalšími živinami případně obohacuje o potřebné živiny. V případě, má že 

kontaminovaná zemina výrazný podíl jílové složky, je možné její strukturu vylehčit přídavkem 

organických materiálů, např. pilin, dřevěné štěpky, apod. Zemina je vrstvena do výše max. 50-70 cm v 

případě absence systému aerace nebo do výše 150-200 cm v případě použití systému aerace vrstvy 
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zeminy. Po úpravě zeminy může být provedeno naočkování (inokulace) rozstřikem bakteriální 

suspenze z bioreaktoru. Dodávka kyslíku je zajištěna obracením, přesýpáním, orbou, kypřením či 

nucenou aerací půdy. V průběhu degradačního procesu je udržována optimální vlhkost zeminy a 

případně provedena redistribuce živin. 

Základní faktory ovlivňující efektivnost biodegradace ex situ jsou zejména biologická rozložitelnost 

polutantů, koncentrace polutantů, propustnost prostředí, dostatečná aerace a teplota, dostatečná 

koncentrace mikroflóry s biodegradačním potenciálem a obsah organického uhlíku. Zvýšení účinnosti 

biodegradace ex situ je možné např.: nucenou aerací, provozem bioreaktoru pro kontinuální 

reinokulaci a čištění průsakové vody, pasivním (překrytí folií) nebo aktivním zahříváním (předehřívání 

aeračního vzduchu). 

 Sanace zemin a podzemní vody biodegradací in situ 

Tato metoda řeší problematiku dočištění saturované zóny kontaminované biologicky rozložitelnými 

polutanty a přímo vychází z technologie „pump and treat“ zakomponováním biologického činitele do 

této klasické technologie. 

Princip metody je založen na optimalizaci podmínek v saturované zóně horninového prostředí pro 

průběh biodegradačního procesu. Využívá přirozené biodegradační aktivity přítomné mikroflóry, 

případně používá cíleně izolovaných bakteriálních kmenů a ke stimulaci jejich činnosti aplikuje 

provzdušňování čerpané vody a její obohacení o nedostatkové nutrienty (převážně dusík a fosfor) nebo 

jiný způsob dotace akceptoru elektronů. 

Uspořádání biodegradace in situ jádro technologie je založeno na čerpání a zpětném zasakování 

podzemní vody. Podzemní voda recirkuluje systémem: čerpané vrty - aerační nádrž s dávkováním 

nutrientů (eventuelně bioreaktor) - zasakovací vrty nebo rýhy - kontaminovaná zóna - čerpané vrty. 

Pro tento způsob sanace je podstatná optimální konfigurace zasakovacích a čerpaných objektů a 

zajištění dostatečné rychlosti proudění resp. dodávání rozpuštěného kyslíku (eventuelně alternativních 

akceptoru elektronů) a živin. 

Základní faktory ovlivňující efektivnost biodegradace saturované zóny in situ jsou např.: biologická 

rozložitelnost polutantu, koncentrace polutantu, propustnost horninového prostředí, dostatek akceptoru 

elektronů, obsah organického uhlíku apod. Zvýšení účinnosti biodegradace in situ je možné např.: 

aplikací alternativních akceptoru elektronů (peroxid, dusičnany), provozem bioreaktoru pro 

kontinuální reinokulaci a čištěním čerpané vody. 

 Sanace podzemní vody čerpáním a stripováním 

Metoda čištění na povrchu stripováním je omezena na těkavé organické látky (TOL) a jen částečně se 

hodí i pro částečně těkavé látky. 

Při sanačním čerpání je důležité, zda TOL jsou ropné uhlovodíky anebo chlorderiváty a zda je polutant 

přítomen i jako samostatná fáze (LNAPL – s vodou nemísitelné organické kapaliny lehčí než voda 

nebo DNAPL – s vodou nemísitelné organické kapaliny těžší než voda). Jestliže se jedná o znečištění 

ropnými látkami LNAPL probíhá odlučování ropné fáze již ve vrtu pomocí vrchního čerpadla. Voda s 

polutantem z vrchního čerpadla se vede přes gravitační odlučovač a filtry nebo přímo do stripovacího 

zařízení, voda ze spodního čerpadla, umístěného co nejhlouběji ve vrtu se často může vypouštět bez 

úpravy. V puklinových systémech bývá však voda i ze spodního čerpadla tak znečištěna rozpuštěnými 

TOL, že se musí také upravovat stripováním. Jestliže kontaminovaná voda vedle TOL obsahuje i 

vysoký obsah částečně těkavých organických látek, je nutné zařazení dalšího, sorpčního stupně. Pokud 

je voda znečištěna chlorovanými alifatickými uhlovodíky, umísťuje se čerpadlo ke dnu vrtu, jehož filtr 

by měl sahat až pod nepropustnou bázi zvodně. Jestliže existuje fáze DNAPL, sbírá se malým 

čerpadlem z kalníku vrtu a silné čerpadlo se umístí do horní části vrtů. 

Ke stripování (strhávání) polutantu z vody vzduchem dochází nejčastěji v rozstřikovacích kolonách s 

komínovým odtahem bez možnosti čištění vzduchu, ve stripovacích protiproudých kolonách svislých i 

horizontálních, nejčastěji s náplní tělísek z umělé hmoty, aby se zvýšila plocha kontaktu vody se 
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vzduchem. Účinnost je závislá na poměru vzduch/voda a výšce kolony (při vysokých nárocích na 

stupeň vyčištění resp. při vysoké koncentraci TOL na vstupu, se kolony řadí do série), na teplotě vody 

a vzduchu, takže účinnost je vyšší ve vegetační sezóně. Běžná účinnost přesahuje 90%, v dobře 

projektovaných zařízeních dosahuje 99 %. 

 

Vzduch na výstupu ze stripovacího zařízení se musí čistit většinou sorpcí na aktivním uhlí. Při čištění 

ropných uhlovodíků bez rozlišení je ekonomicky výhodné čištění na biofiltrech (potíže provozní 

působí nízká venkovní teplota). Vzduch lze čistit i spalováním a katalytickou oxidací. Záchyt 

polutantů na uhelných vláknech s následnou tepelnou desorpcí a vymražováním nevykazuje 

uspokojivé výsledky pro záchyt TOL s velmi nízkým bodem varu. 

Základní faktory ovlivňující efektivnost stripování jsou zejména fyzikálně-chemické vlastnosti 

polutantů, koncentrace TOL, průměr a délka (výška) stripovacího prostoru, poměr vzduch/voda, 

teplota vody a vzduchu, obsah železa ve vodě apod. Zvýšení účinnosti stripování je možné např.: 

odželezněním vody, zahřátí vody nebo vzduchu, zvětšení plochy kontaktu vody se vzduchem 

zvýšením kolony nebo přidáním dalších kolon. 

 Sanace podzemní vody air spargingem in situ 

Air sparging je vznikající technologií pro sanaci TOL in situ, kdy se podzemní voda probublává 

přiváděným vzduchem pomocí vrtů o průměru 2,5 až 10 cm s perforací o délce 0,5-2 m, které musí 

svým horním koncem sahat pod zjištěný dosah kontaminace. Vzduchové bublinky pronikají 

horizontálně a vertikálně a vytvářejí tak podzemní stripér. Polutanty v plynné formě pronikají do 

nesaturované zóny. Air spargingové vrty musí být doplněny ventilačním systémem, který účinně 

stripované TOL zachycuje a odvádí nad terén do čistícího zařízení.  
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Air sparging je vítaná technologie, když nelze nebo je nevýhodné aplikovat hydraulické metody 

(velmi vysoká vydatnost zvodně, interakce s využívanými zdroji, velmi malá mocnost zvodně) nebo 

když je venting neúčinný pro permanentní uvolňování TOL z podzemní vody do nesaturované zóny. 

Velkou výhodou metody je i dekontaminace kapilární zóny, kde jsou neúčinné jak prostý venting. 

Základní faktory ovlivňující efektivnost air spargingu jsou zeména fyzikálně-chemické vlastnosti 

polutantu, propustnost, geologická stavba (litologie, zvrstvení, příčné nehomogenity propustnosti aj.), 

tlak vzduchu, konstrukce injektážního vrtu, poloměr (úhel) dosahu, vznik vzduchových kapes v 

podloží relativně nepropustných vrstev apod. 
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Zvýšení účinnosti air spargingu je možné např.: pulzací injektáže (vyloučí vzduchové kapsy), 

horizontálními injektážními a odsávacími vrty. 

8.2.2. Anorganické látky 

 Sanace zemin proplachem in situ 

Tato metoda dosahuje střední účinnosti (horší než solidifikace nebo nitrifikace hojně využívané 

v zahraničí), avšak pomaleji dosahuje sanačního cíle. Je poměrně často užívaná kvůli své 

univerzálnosti pro směsné znečištění s organickými látkami (např. staré zátěže plynáren, koksoven, 

chemických závodů). Metoda nepotřebuje složité a nákladné zařízení, a proto je ekonomicky 

přijatelná. 

Proplach je založen na perkolaci vody nebo vodních roztoků chemikálií kontaminovaným ohniskem. 

Na volbě promývajícího média závisí, zda se z půdy polutanty vymyjí, rozloží nebo se izolují. Voda se 

injektuje vrty nebo se vsakuje pomocí rýh, bazénů nebo rozstřikem na povrch. Podzemní voda, kam 

přechází vymyté polutanty a použité roztoky se čerpá a čistí různými technologiemi. Volí se zejména 

pro menší rozsahy kontaminace. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů při aplikaci této metody je volba vhodných proplachových roztoků. 

V případě chrómu nevede proplachování vodou k účinnému vymytí v únosné době ani v případě 

přídavků kyselin. Jako alternativa byla publikována imobilizace chrómu injektáží roztoku sulfátu Fe
II
 

do podzemí. Vzniká velmi stabilní iont Fe
III

 a smíšené oxihydroxidy Fe/Cr. Vysráženy jsou jak ionty 

chromitové po redukci chromanů dvojmocným železem, vzniká stabilizovaná hmota. 

Proplachování půdního profilu je značně ovlivněno závislostí na geohydrologických vlastnostech 

lokality (propustností), na rozpustnosti polutantů, slabší sorpční vazbě na půdní částice atd. Provádění 

in situ sanace trvá zpravidla dlouho, a proto je žádoucí jeho omezený plošný rozsah. 

Sanační metody in situ pro kyanidy jsou obdobné jako pro těžké kovy (in situ). Oxidačně redukční 

metody mohou být aplikovány ve spojení s proplachováním zemin. Do perkolujících roztoků se přidají 

vhodné chemické oxidační prostředky nebo redukční látky. 

Amonné ionty v horninovém prostředí mohou být společně s kyanidy výhodně odstraněny oxidací in 

situ uskutečněnou promýváním vodou provzdušněnou nebo s přídavkem vhodného oxidačního činidla 

(H2O2) za současného čerpání a čištění podzemní vody. Kontaminace se přesunuje do podzemní vody 

ve formě rovněž škodlivých nitrátů a nitridů.  

 Praní zemin ex situ 

Metoda je určena především pro dekontaminaci těžkých kovů. Čištění se dělí na čištění štěrků, písků a 

prací vody. Podstatou je mechanické a vodní třídění zeminy. Alternativu založenou na pouhém 

rozpuštění a chelatizaci těžkých kovů nabízejí nové metody užívající např. roztok karbonátů s 

oxidačním a komplexotvorným činidlem.  

Holandská metoda praní zemin (ACT-DE-KON) zachází s půdou šetrně za účelem restaurace 

vegetace. Vývoj metody byl zaměřen na zvýšení mobility těžkých kovů a omezení objemu prané 

zeminy. Ze zkoušených činidel byla získána nejlepší účinnost loužením kyselinou dusičnou, nevhodné 

je podstatné rozrušování půdní matrice.  

Další metody spočívají v extrakci zemin organickými kyselinami. Po regeneraci může být výluh 

použit k dalšímu loužení. S výhodou se louží vytříděná jemná frakce s akumulací kovů. Pevná fáze se 

filtruje mikrofiltrací tlakově nebo filtrací na kalolisech, popř. odděluje flotací. Navrhují se malé 

jednotky (do 16 m
3
/hod), kde byly použity kyselina citrónová nebo octová popř. aminokyseliny 

(všechny jsou biologicky rozložitelné).  

Těžké kovy se získají elektrolýzou z koncentrovaných výluhů, organické kyseliny se znovu použijí 

přímo nebo po dehydrataci pro další loužení. Za výhodnější technologii se považuje loužení kovů ze 
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zemin pomocí chelatačních činidel, a to buď ve vodném nebo organickém mediu. Vhodnou kombinací 

činidel lze zajistit uspokojivou účinnost procesu (55 - 80 %) pro Cu, Zn, Ni, Cr, Hg, Fe, Pb. 

 Třídící fyzikální metody 

Ze zeminy kontaminované anorganickými látkami např. těžkými kovy je možno účelným vytříděním 

získat frakci, která má maximální koncentrace těchto látek, a tím zeminu převážně vyčistit, a zároveň 

podstatně redukovat objem zeminy určené k dekontaminaci. 

Třídící proces zahrnuje tyto hlavní fyzikální metody: 

 třídění zemin podle zrnitosti (propírání), 

 třídění zemin podle specifické hmotnosti (gravitace), 

 třídění zemin podle povrchově chemických vlastností (flotace), 

 třídění zemin podle magnetických vlastností (magnetická separace). 

Aplikací metod na reálných kontaminovaných zeminách z průmyslových bylo zjištěno, že použitím 

jednotlivých třídících metod nebo jejich kombinací je možno podstatně zredukovat objem 

kontaminovaných zemin (až na 20% původního objemu), vytvořit silně znečištěný koncentrát a 

odstranit podstatné podíly těžkých kovů (desítky %) ze zeminy.  

V ČR nebyla metoda praní zemin včetně metod třídění zavedena v ekologické praxi, zkoušena byla 

sporadicky a po krátkou dobu. Ekonomická efektivnost ze začátku malá se může zvyšovat. 

Třídící a vypírací proces zajišťuje rozklad kyanidů a přechod do pevného odpadu při konečném čištění 

vypírací vody precipitací, koagulací a filtrací. Odpad je nutno z tohoto důvodu buď spálit nebo 

solidifíkovat. Pro praní nedostačuje voda, jsou nutné roztoky vhodných chemikálií (kyseliny, alkalické 

louhy, karbonáty atd.). 

Oxidace je speciálně určena pro přeměnu toxických kyanidů v méně škodlivé kyanatany až neškodné 

konečné produkty. Používá se chlornanů nebo dalších oxidačních činidel na bázi chloru, H2O2, ozón). 

Spojuje se spraním půdy při konečném čištění prací vody.  

 Chemická oxidace a redukce v zeminách ex situ 

Je alternativní metodou pro sanaci zemin k praní a dražší termické metodě. Stěžejními polutanty pro 

chemické redox-reakce jsou těžké kovy, kyanidy, amoniak resp. soli amonné. Škodlivé (rizikové) 

látky se přeměňují na neškodné nebo méně škodlivé sloučeniny nebo stabilní méně pohyblivé a (nebo) 

inertní látky. Vyznačují se transferem elektronů z jedné sloučeniny na druhou. Reakce probíhají v 

míchaném reaktoru (nádrži), kam se přivádí zemina vytříděná a ve vodní suspenzi (kalu) a oxidační 

(redukční) reagencie. Odtud odchází do separačního zařízení a činidla se zčásti recyklují. Pevná fáze 

se vypírá vodou, filtruje a odvodňuje, odváží na skládku, voda se chemicky čistí. 

Oxidace nebo redukce se podílí na mnoha sanačních metodách ex situ i in situ. Oxidační činidla jsou 

vzduch.(aerace), H2O2, ozón, chlorační činidla, redukčním činidlem je síran železnatý. Ekonomická 

efektivnost závisí na volbě a spotřebě oxidačních činidel. 

 Chemická oxidace a redukce v podzemní vodě in situ 

Při použití na těžké kovy v podzemní vodě, metoda spočívá v zavádění vzduchu nebo roztoků různých 

oxidačních či redukčních reagencií do zvodnělého kolektoru pomocí injektážních vrtů. Metoda má 

význam jestliže oxidace nebo redukce vede k izolaci iontů kovů a vytvoření nerozpustných sloučenin. 

Je možno např. nad i pod ohnisko znečištění chromany reinjektovat vyčištěnou podzemní vodu 

obsahující železnaté ionty. Voda postupně proniká do kontaminačního mraku redukuje chromany a 

vznikající chromité ionty jsou fixovány sorpcí na horninovou matrici.  

Oxidace sama o sobě je nejdůležitější metoda čištění vod od kyanidů. Kyanidové ionty lze v podzemní 

vodě v kolektoru oxidovat aerací nebo spíše injektáží roztoku peroxidu vodíku. Vznikají kyanatany 
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(méně toxické), popř. dochází k jejich úplné mineralizaci. Klasická varianta používá jako oxidovadlo 

chlornan sodný a může být použita také in situ. Modernější metody používají H2O2, popř. ozón, což 

zvýšilo účinnost až na 98 %. Všechny metody jsou relativně nákladné. V pilotním stadiu je metoda 

kombinace UV záření s biologickým rozkladem při sanaci komplexních kyanidů, která má být 

levnější. UV záření disociuje komplexy na volné CN
–
  ionty, které se mineralizuji v bioreaktorech s 

biofilmem. 

 Čištění podzemní vody iontovou výměnou ex situ  

Iontová výměna probíhá mezi roztokem a iontoměniči (ionexy). Odstranění těžkých kovů z podzemní 

vody probíhá tak, že voda protéká kolonami s ionexovou náplní (tato metoda je v USA a Evropě 

považována při nízké solnosti vody za velmi ekonomickou). Aby se zabránilo rychlému zanášení 

ionexů, čistí se voda před vstupem do kolony srážením s areací, koagulací, flokulací, sedimentací a 

nakonec filtrací. Tím se zajistí, aby na iontoměniče přitékala voda co nejčistší, pouze s rozpuštěnými 

ionty a nezanášela se ionexy. V regeneračním cyklu se ionexová náplň vymyje kyselinou solnou a 

eluát se podrobí jako toxický koncentrát dalšímu čištění (popř. solidifikaci). 

 Elektrokinetické čištění zemin in situ 

Elektrochemické a elektrokinetické procesy, využívané pro odstraňování starých zátěží se souborně 

nazývají elektrosanace. Elektrokinetika je základem sanační technologie in situ, která se dosud vyvíjí. 

Muže být použita k čištění zemin se škodlivými kovovými sloučeninami. Kladné ionty kapalné fáze 

migrují ke katodě, kde přijímají elektrony, zatímco záporné ionty migrují k anodě, kde uvolňují 

elektrony. Pohyb v elektrickém poli se označuje jako elektromigrace. Sféra zemina/voda je přírodní 

elektrochemický systém, a proto může být čištění elektrochemickými metodami výhodné. Řídící síly 

procesu vznikají působením elektrického pole na nabité částice. 

Jednou z největších výhod elektrokinetických metod proti hydraulickým metodám je umožnění 

proudění při velmi nízké propustnosti horninového prostředí i velmi úzkými kapilárami horninové 

matrice, kde není možno očekávat efektivní dekontaminaci ani hydraulickými ani biologickými 

metodami. Elektrochemické metody mohou být však s hydraulickými kombinovány. Mohou být 

spojeny různé elektrochemické metody, např. elektrolýza a elektrochemické vylučování kovů na 

elektrodách a elektrokinetické proudění vody (elektroforéza, elektroosmóza).  

Elektrosanací lze odstranit řadu škodlivin od těžkých kovů po organické látky. Otevřenou otázkou jsou 

nepříznivé vlivy elektrického pole na kovové předměty v zemině (koroze bludnými proudy). Během 

procesu je nutno podpořit podmínky pro desorpci kovů v zemině např. vsakováním roztoků kyselin.  

V prostoru katod se shromažďují kationty v zásaditém roztoku a u anod anionty v kyselé kapalině, z 

obou řad sond se čerpá iontový koncentrát a průtokem ionexem se získávají příslušné kovy a anionty, 

kapalina se recykluje. Kapaliny upravující podmínky a řídící elektrochemický proces, se přidávají 

nebo cirkulují u elektrod.  

V čištění podzemních vod se uplatňují elektrochemické metody a elektrolýza. Jsou používány pro 

čištění výluhů, resp. prací vody z vypírky zemin, např. k elektrochemické redukci a fixaci Cr. Metody 

lze provozovat ex situ i in situ.  

 Elektrolýza bipolámí 

Je metoda ve které katoda i anoda jsou odděleny bipolární elektrodou tvořící anodovou a katodovou 

buňku. Obě buňky jsou odděleny membránami, které tvoří čtyři oddělení. V každém mohou být 

ustaveny elektrochemické podmínky a různé kovy podle své povahy sráženy odděleně.  

 Bioloužení zemin in situ i ex situ 

Metody biologického loužení zemin tvoří přechod mezi metodami biologického čištění a chemického 

čištění. Produkci kyseliny sírové potřebné k odstranění těžkých kovů z kontaminových zemin lze 

ovlivnit použitím bakteriálního kmene Thiobacilia. Laboratorní výzkum prokázal úspěšnou 
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vyluhovatelnost Pb, Cu, Zn, As ze zeminy, kde byly silně vázány na matrici (cca 35-50 %) za 90 dní. 

Rychlost loužení řídí obsah síry a organického uhlíku. V pilotním výzkumu mikrobiální procesy vedly 

k rozpuštění kovových sulfidů, které jsou využívány bakteriemi a tvorbě kyseliny sírové extrahující 

těžké kovy, síra jako donor pro bakterie musí být dodávána. 

Podstatou vyluhovacího procesu je biologická a chemická oxidace a redukce. Kombinuje v cyklu 

oxidace síry, redukce sulfátů a oxidace sulfidů až se docílí úplné recyklace síry. Nejen oxidace síry, 

ale i redukce sulfátů jsou ovlivňovány mikroorganismy.  

 Reaktivní stěna v kolektoru podzemní vody 

Jedná se propustnou bariéru instalovanou napříč prouděním podzemní vody pod ohniskem znečištění, 

která je schopna odstraňovat polutanty při průtoku podzemní vody na základě fyzikálních a 

chemických popř. biochemických reakcí. Reaktivní stěna se buduje jako rýha hloubená do 

nepropustného podloží, plněná propustnými materiály: drobným štěrkem, granulovanými sorbenty 

(aktivním uhlím, iontoměniče), aby zachycovala škodlivé látky (TK, kyanidy). Bariéra může být také 

zčásti nebo úplně prázdná s vyztuženými stěnami a lze v ní nastavit určitý čistící režim – pH < 7, 

oxidační, redukční prostředí, stripování eventuálně jiné technologie. Může být instalováno více stěn za 

sebou s rozdílnými technologickými funkcemi, nebo je možné je kombinovat z hydraulickými 

bariérami. 

Reaktivní stěna je přednostně určena pro dekontaminaci podzemní vody obsahující těkavé a 

polotěkavé organické látky (BTEX, chlorované alifatické uhlovodíky, fenoly) a anorganické látky 

(TK, CN
-
, NH4

+
) a postupně se rozšiřuje na další polutanty. 

 Fytosanace chlorovaných uhlovodíků 

Metoda využívá vlastnosti dřevin, konkrétně topolu (Populus) snižovat obsah chlorovaných 

alifatických uhlovodíků v zemině i rozpuštěných chlorovaných alifatických uhlovodíků v mělké 

podzemní vodě. Principem odstraňování je rozklad chlorovaných alifatických uhlovodíků v redukčním 

prostředí rhizosféry, nasávání kontaminované podzemní vody kořenovým systémem a její transport 

dřevinou až do listů. Není zatím ani výzkumnými pracemi přesně ověřeno, jaká část extrahovaných 

chlorovaných alifatických uhlovodíků zůstává trvale vázána v rostlinné tkáni a jaká část přechází při 

evapotranspiraci do atmosféry. Nicméně výzkumné práce měly natolik povzbudivé výsledky (došlo k 

více než 90% odstranění trichlorethylenu (TCE) při opakované aplikaci kontaminovaných roztoků do 

kontejnerů s topoly), že byla zahájena poloprovozní fytosanace (fytoremadiace) na vybraných 

amerických vojenských letištích a jiných lokalitách kontaminovaných chlorovanými rozpouštědly.  

Uvádí se, že kromě odstraňování TCE a jiných chlorovaných alifatických uhlovodíků americkým 

druhem topolu „cottonwood“, výzkum možnosti využití dřevin rovněž  odstraňování těžkých kovů, 

BTEX, polyaromatických uhlovodíků a dokoce i PCB.  

Nejefektivnější výsledky fytosanace poskytuje, leží-li hladina podzemní vody do tří metrů pod 

terénem a kontaminovaná zemina sahá do hloubky 90 centimetrů pod povrchem terénu. Nevýhodou 

fytosanace kromě citovaného limitovaného hloubkového dosahu a omezenosti na vegetační sezónu je 

pomalost metody a nebezpečí vstupu polutantů do potravinového řetězce při spásání listí a větví 

stromů zvěří. 

Výhodou jsou nízké finanční náklady, nulová energetická náročnost a jednoduchost. Další výhodou je 

vytvoření hydraulické deprese v proudu podzemní vody odběrem vody kořenovými systémy poměrně 

hustě nasázených topolů. 

 Bioslurping 

Bioslurping je vznikající kombinovaná sanační metoda pro dekontaminaci podzemní vody, kapilární 

třásně a nesaturovaného horninového pásma od kapalné fáze ropných uhlovodíků (LNAPL) a par 

uhlovodíků. Je založena na odstraňování vrstvičky ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody 

„přisrkáváním“ do ústí vakuované trubice zapuštěné do perforované výstroje sanačního vrtu. Podtlak v 
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trubici indukuje i proudění kontaminovaného půdního vzduchu a kapének vody a polutantu z kapilární 

zóny do vývěvy. Vyvolaným prouděním půdního vzduchu je přisáván i relativně čistší vzduch z horní 

části nesaturovaného pásma, který obsahuje vyšší podíl kyslíku a tak dochází k indukované 

biodegradaci ropných uhlovodíků. Na povrchu terénu se v separátoru umístěném před vývěvou 

odděluje plynná a kapalná fáze a na dalším separátoru se odděluje ropná látka od vody. Odsátý půdní 

vzduch se podle koncentrace TOL čistí na biofiltru nebo adsorpcí na aktivním uhlí. Z ekonomických 

důvodů je na jednu vývěvu zapojeno několik sanačních vrtů.  

Výhodou je ekonomika provozu, příznivý poměr množství odstraněného LNAPL k vyčerpané vodě a 

souběžné odstraňování vrstvy ropných uhlovodíků, kontaminovaného půdního vzduchu a podpora 

biodegradace. Za zvláštní přednost bioslurpingu lze považovat dekontaminaci kapilární zóny, která 

obecné patří k nejhůře sanovatelné části celého vertikálního profilu znečištěného horninového 

prostředí. 

Příznivou okolností je, že k odstraňování fáze ropné látky z hladiny podzemní vody, resp. LNAPL, při 

bioslurpingu není nutný souvislý sloupec kapaliny v sacím potrubí; proto není hloubka sanace volné 

ropné fáze v podtlakovém režimu limitována atmosférickým tlakem na úroveň 7 až 9 metrů pod 

terénem. Byla provedena úspěšné aplikace biosluipingu při odstraňování kapalné fáze ropných 

uhlovodíků i z hloubky větší než 60 metrů. 

 

 
Shrnutí pojmů kapitoly 8 

 

Sanace je odstraňování ohnisek antropogenní kontaminace horninového prostředí, podzemních vod a 

půdního vzduchu. 

Kontaminace je stav, kdy se v důsledku lidské činnosti v zemině, podzemní vodě nebo v jiné složce 

životního prostředí vyskytují chemické látky pro dané prostředí cizorodé svojí podstatou, koncentrací 

nebo množstvím. 

Revitalizace je úplná dekontaminace horninového prostředí. 

 

 
Otázky ke kapitole 8 

 

1. Jaké jsou čtyři základní kritéria pro určení kontaminace? 

2. Jaké jsou rozhodující vlivy pro volbu sanačních metod? 

3. Jakými způsoby lze izolovat kontaminované horninové prostředí? 

4. Jak probíhá částečná dekontaminace horninového prostředí? 

5. Jaké jsou metody podle místa sanace? 

6. Jaké jsou sanační metody pro organické látky? 

7. Jaké jsou sanační metody pro anorganické látky? 
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