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Úvod 

 
 Čištění odpadních vod, a tedy prevence kontaminace 

půd a vodních toků splašky, je jednou z povinností moder-
ní civilizace vůči životnímu prostředí i vůči společnosti 
samé. Odpadní vody jsou v České republice z velké části 
sváděny do centrální kanalizace, která zpravidla ústí do 
velkých, energeticky náročných mechanicko-biologických 
čistíren odpadních vod (ČOV). Tyto čistící systémy využí-
vající aktivovaného kalu navíc potřebují stálou zátěž, tj. 
kontinuální přísun organického znečištění. Z výše uvede-
ného je zřejmé, že nejsou vhodné k čištění odpadních vod 
z izolovaných či sezónních zařízení.  

V současné době jsou však již dostupné ekonomické, 
vysoce účinné a ekologicky šetrné technologie, které tento 
problém řeší. Například v Dánsku jsou takové alternativní 
systémy malých měřítek nutností v důsledku řídkého osíd-
lení země a přísných legislativních limitů pro látky obsaže-
né ve vypouštěné přečištěné vodě1. 

Tato studie využívá metod moderní analytické chemie 
k hodnocení účinnosti odstraňování znečišťujících látek ve 
čtyřech typech malých ČOV. Ve spolupráci s dánským 
vědeckým kolektivem byly sledovány běžné parametry 
znečištění jako obsah nutrientů, nerozpuštěné látky a fyzi-
kálně-chemické charakteristiky. Zvláštní pozornost byla 
věnována oxidačním stavům síry. Sírany patří mezi akcep-
tory elektronů v anaerobní respiraci mikroorganismů podí-
lejících se na odstraňování nutrietů, při němž jsou reduko-
vány na elementární síru až sulfidy. Proto poměr oxidač-
ních forem síry může sloužit jako anorganický indikátor 
oxidačně redukčních podmínek v jednotlivých systémech. 
Získané poznatky přispějí k lepšímu porozumění procesům 
uvnitř systému. 

 
 

Experimentální část  
 
Popis systémů a experimentální uspořádání 

 
Předmětem studie bylo 13 malých systémů pro čištění 

odpadní vody z jednotlivých domácností nebo malých 

vesnic nacházejících se v blízkosti dánského města Århus. 
Ty byly vybrány jako zástupci čtyř typů malých ČOV 
běžně užívaných pro decentralizované čištění odpadních 
vod v Dánsku:  
  tři umělé mokřady s horizontálním podpovrchovým 

tokem (horizontal flow constructed wetlands HFCW), 
(obr. 1a), 

  čtyři umělé mokřady s vertikálním tokem (vertical 
flow constructed wetlands VFCW), (obr. 1b), 

  tři biologické pískové filtry (biological sandfilters 
BSF), (obr. 1c), 

  tři biofiltry (biofilters BF) využívající jako substrát 
lehký expandovaný jíl, (obr. 1d,e). 
Vzorky byly odebírány na přítoku a odtoku každého 

systému třikrát v zimním období (listopad – prosinec 
2008) a třikrát v letním období (červenec – srpen 2009). 
Během odběru byly v každém vzorku měřeny pH, teplota, 
vodivost, redoxní potenciál a rozpuštěný kyslík. Vzorky 
byly přepravovány a uchovávány za nepřístupu vzduchu. 

 
Analytické metody 

 
Sulfidy byly stanoveny spektrofotometrickou meto-

dou založenou na jejich reakci s okyseleným roztokem 4-
amino-N,N-dimethylanilinu (N,N-dimethylbenzen-1,4-di-
aminu), kde za přítomnosti Fe3+ vzniká methylenová 
modř2,3. Sírany byly stanoveny turbidimetrickou metodou 
vycházející z reakce síranů s ionty Ba2+, kde vzniká bílý 
zákal (BaSO4)

3,4. Metody byly optimalizovány a řádně 
zvalidovány (tabulka I). Pro všechna spektrofotometrická 

Tabulka I 
Charakteristiky analytických metod pro stanovení oxidač-
ních forem síry 

a LOD  mez detekce, b LOQ  mez stanovitelnosti,  
c LDR  lineární dynamický rozsah 

Charakteristika S2 SO4
2 

LODa, mg l1 0,04 2,18 

LOQb, mg l1) 0,13 7,26 

LDRc, mg l1 LOQ – 4,0 LOQ  200 
Korelační koeficient 0,9998 0,9947 
Citlivost, 1/mg) 0,342 0,009 
Opakovatelnost kalibračního 
standardu, % 0,90 3,08 

Opakovatelnost reálného  
vzorku, % 5,34 3,87 

Správnost, % 101,37 96,78 
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stanovení byl použit PharmaSpec UV-1700 spektrofoto-
metr (Shimadzu, Japan). 

V nefiltrovaných vzorcích byla dále titračně stanove-
na chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr), suma organické-
ho a amoniakálního dusíku (TKN) Kjeldahlovou metodou 
a celkový fosfor (TP) spektrofotometrickou metodou 
s molybdenanem amonným, vinanem antimonylodrasel-
ným a kyselinou askorbovou4. Nerozpuštěné látky (NL) 
byly stanoveny gravimetricky. Ve filtrovaných vzorcích 
byla analyzována suma dusičnanů a dusitanů (NO3

/NO2
), 

amoniakální dusík (NH4
+-N) a fosforečnany (PO4

3) (cit.4) 
za použití přístroje QuickChem FIA 8000 Series (Lachat 
Instruments, USA). Některé kovy (Ca, Na, Fe, Zn, Cd, Ni, 
Cr, Cu) a celková síra byly stanoveny plazmovou emisní 
spektrometrií (ICP-OES, Plasma II Emission Spectrome-
ter, Perkin Elmer, USA). Získaná data byla statisticky 
zpracována v programech Statistica 8 a Canoco for Win-
dows 4.5. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Výsledky analýz oxidačních stavů síry spolu 

s parametry měřenými in-situ ukázaly, že během procesu 
čištění je dosaženo kýženého efektu prokysličení čištěné 
vody. Odpadní voda na přítoku má ve většině případů silně 
anaerobní vlastnosti, zatímco přečištěná voda na odtoku 
neobsahuje signifikantní množství redukovaných forem 

látek, které mohou v životním prostředí působit škodlivě5 
(stanovené koncentrace NH4

+-N a sulfidů se pro uprave-
nou vodu většinou pohybovaly pod mezí detekce). Pro 
případ skupiny umělých mokřadů s horizontálním tokem 
jsou tyto výsledky v souladu se závěry, vyplývajícími 
z několikaletého monitorování umělého mokřadu při jiho-
české obci Slavošovice, kde byla prokázána schopnost 
aerace intersticiální vody ve štěrkovém loži na základě 
analýz různých anorganických indikátorů redoxních pod-
mínek69. 

Nezávisle na konstrukčním uspořádání monitorova-
ných systémů, každý z nich spolehlivě odstraňuje neroz-
puštěné látky (NL), organické znečištění (CHSK) a amoni-
akální dusík (NH4

+-N). Všechny splňují legislativně stano-
vené limity pro odtékající přečištěnou vodu ve všech po-
vinných parametrech. Nejvyšší schopnost odstraňování tří 
zobrazených parametrů prokazují umělé mokřady 
s vertikálním tokem. V tomto systému protéká voda nesa-
turovaným štěrkovým ložem ve vertikálním směru 
(obr. 1b). Dochází v něm tedy, v porovnání s ostatními 
typy, k nejlepšímu okysličování, a proto je zde proces 
nitrifikace (transformace NH4

+ na NO2
, NO3

) nejinten-
zivnější1. Naopak v saturovaném štěrkovém loži umělého 
mokřadu s horizontálním tokem (obr. 1a) je schopnost 
prokysličování omezena na kořenovou zónu rostlin10 
a rozhraní vody a vzduchu, takže nitrifikace zde není tak 
intenzivní. Nejvíce zatížené jsou systémy skupiny biofil-
trů, neboť jsou využívány pro jednotlivé domácnosti 

Obr. 1. Schémata čtyř sledovaných typů systémů k čištění odpadní vody; a) HFCW, b) VFCW, c) BSF, d) BF Natusan®, e) BF Filtra-
lite-P®; 1  přítok, 2  septik, 3  studna s čerpadlem, 4  dóm s rozprašovačem a substrátem z expandovaného jílu, 5  filtrační lože, 6  
dávkovač příměsí, 7  aerační trubice, 8  štěrkové lože s rákosem, 9  recirkulace, 10  odtok 
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a přitékající odpadní voda není zředěna. I přesto prokazují 
vysokou účinnost odstraňování sledovaných znečišťujících 
látek. 

 
 

Závěr  
 
Moderní analytická chemie disponující vysoce citli-

vými a selektivními instrumentálními metodami je progre-
sivní interdisciplinární vědní obor, který nám umožňuje 
získat velice cenné informace o vlastnostech mokřadních 
systémů využívaných k úpravě kvality odpadních vod 
i o procesech v nich probíhajících. Výrazně tak napomáhá 
nejenom k charakterizování zmíněných ekosystémů, ale 
rovněž k efektivní a systematické péči o životní prostředí.  

Experimentální činnost byla finančně podpořena pro-
gramem Erasmus, nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových a rozvojovým projekt MŠMT na podporu mo-
bility studentů. Uvedené studie byly též sponzorovány 
z výzkumného záměru MSM 6007665801. Poděkování 
patří i mému školiteli Janovi Šímovi a celému oddělení 
Plant Biology, Århus University, DK, speciálně jeho ve-
doucímu Hansovi Brixovi a Carlosovi A. Ariasovi. 

LITERATURA  
 
  1. Brix H., Arias C. A.: Ecological Engineering 25, 491 

(2005). 
  2. Malát M.: Absorpční anorganická fotometrie. Acade-

mia, Praha 1973. 
  3. Horáková M., Lischke P., Grünwald A.: Chemické a 

fyzikální metody analýzy vod. SNTL, Praha 1986. 
  4. APHA: Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20. vyd. American Public 
Health Association, Washington, DC 1998. 

  5. van der Welle M. E. W., Roelofs J. G. M., Lamers L. 
P. M.: Sci. Total Environ. 406, 426 (2008). 

  6. Šíma J., Holcová V., Dušek J., Diáková K.: Chem. 
Listy 100, 911 (2006). 

  7. Diáková K., Holcová V., Šíma J., Dušek J.: Chemistry 
& Biodiversity 3, 1288 (2006). 

  8. Šíma J., Diáková K., Holcová V.: Chemistry & Biodi-
versity 4, 2900 (2007). 

  9. Šíma J., Diáková K., Pavelcová L., Havelka M.: Che-
mistry & Biodiversity 6, 341 (2009). 

10. Choi J. H., Park S. S., Jaffé P. R.: Environ. Pollut. 
140, 286 (2006). 


