
Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu 

pitnou 

Ve dne 6. 12. 2016 uspořádala Asociace pro vodu z.s. v prostorách Konferenčního centra 

Sázava v Praze jednodenní specializovaný seminář řešící problematiku mikropolutantů. Tato 

problematika je natolik široká, že se přípravy semináře ujaly tři odborné skupiny, a to Městské 

čistírny odpadních vod (prof. Wanner), Vodárenství a povrchové vody (Mgr. Paul) a Biologie 

vody (Dr. Benáková).  

Cílem semináře bylo ukázat v jakém stavu tato problematika momentálně je a poukázat na to, 

že problematika mikropolutantů je značně rozsáhlá od tradičních mikropolutantů jako téžké 

kovy či organické látky typu tenzidy, pesticidy, PAU, ropné látky apod. až po nově se objevující 

tzv. emerging pollutants, kam patří často zmiňovaná farmaka, prostředky osobní péče, 

chemikálie pro domácnost, endogenní disruptory, mikročástice a mikroorganismy. Všechny 

tyto skupiny látek se dotýkají nejenom zdraví lidí, ale i obecně přírody. Proto byly součástí 

semináře rovněž přednášky zabývající se transportem těchto látek v životním prostředí a jejich 

vlivem na živočichy. Dalším významným impulzem pro zabývání se touto problematikou je 

rovněž tendence odpadní vody recyklovat a dále využívat v různých lidských činnostech. Proto 

budou mikropolutanty získávat stále více na významu. 

Rádi bychom poděkovali partnerům semináře, kterými byly firmy ALS Czech Republic, s.r.o. 

a Envi-pur, s.r.o. Firma ALS Czech Republic (http://alsglobal.cz/) se zabývá analytikou 

v oblasti životního prostředí včetně detekce mikropolutantů, dále analytikou v oblasti  

potravinářského a farmaceutického průmyslu a v oblasti tribologie. Firma Envi-pur, s.r.o. 

(http://www.envi-pur.cz/cz//) se zabývá vývojem, výrobou a dodávkou zařízení pro čištění 

odpadních vod, úpravu vod na vody pitné a úpravu vzduchu. Jejím zájmem v rámci podávaných 

projektů ve spolupráci s prof. Wannerem je terciární dočištění odpadních vod s cílem jejich 

opětovného využití. 

Organizátory semináře potěšila hojná účast. Seminář navštívilo více než 50 lidí, což svědčí o 

aktuálnosti daného tématu. Posluchači byly z řad nejenom vysokoškolských, akademických či 

výzkumných pracovníků, ale i z podniků povodí, vodovodů a kanalizací, vodohospodářských 

firem či firem zabývajících se ochranou životního prostředí. Nechyběli ani účastníci ze 

Slovenska a zástupci odborné skupiny Young Water Professionals.  

Úvodní přednášky se ujal prof. Wanner (VŠCHT Praha) s tématem Problematika 

mikropolutantů ve vodním prostředí: Možné přístupy a zkušenosti z ČOV ze zahraničí. 

Přednáška se zabývala pojmem mikropolutanty a právními předpisy v této oblasti. Příloha 6 

NV č. 401/2015 Sb. Seznam prioritních látek a nebezpečných prioritních látek v oblasti vodní 

politiky obsahuje 45 látek avšak bez léčiv a hormonů. Rozšíření seznamu o estradiol a 

diklofenak nebylo schváleno. Vodohospodářskou legislativou jsou podchyceny tradiční 

mikropolutanty, ale tzv. emerging pollutants nejsou zatím významně řešeny. Na úrovni 

Evropské unie jsou některá vybraná farmaka monitorována za účelem stanovení vhodných 

opatření a snížení rizika, které tyto látky představují. Vzhledem k tomu, že mikropolutanty 

představují zdravotní riziko nejenom pro lidi, ale i pro vodní živočichy, je nutné redukovat 

mikropolutanty již na čistírnách odpadních vod nikoliv až na vodárně. Riziko představuje spíše 

konzumace některých vodních živočichů (např. uměle chované ústřice) než konzumace pitné 

vody z kohoutku. V druhé části přednášky seznámil pan profesor publikum s úspěšnými 

aplikacemi moderních technologií na ČOV v zahraničí (Švýcarsko, Německo), které jsou 

účinné pro odstraňování velké části mikropolutantů včetně farmak a zároveň zabezpečí odtok 

po hygienické stránce. Jedná se o kvartérní čištění jako ozonizace s následnou pískovou filtrací, 

dávkování práškového aktivního uhlí s následnou membránovou filtrací či ozonizaci 

http://alsglobal.cz/


s následným čištěním na kolonách s práškovým aktivním uhlím. Výběr technologií je 

samozřejmě závislý na ekonomických možnostech, ale vhodné postupy existují. V rámci 

diskuze byla řešena otázka mikropolutantů v  kalu. Kaly lze likvidovat termicky. Výsledný 

produkt lze použít pro hnojení městské zeleně. Z hlediska ochrany životního prostředí a 

bezpečnosti produktu je vhodné provést ekotoxikologické biotesty.  

Pracoviště Ing. Váni z VÚV TGM, v.v.i. se dlouhodobě zabývá možnostmi odstraňování 

farmak na ČOV. V přednášce Odstraňování specifických polutantů na ČOV a 

v horninovém prostředí nás Ing. Váňa seznámil s výsledky těchto projektů. V rámci 

představených projektů byly sledovány koncentrace vybraných farmak na reálných 

mechanicko-biologických ČOV s různým uspořádáním linky a s různou velikostí podél celé 

linky a dále na modelových zařízeních, kde byl odtok z biologické části  filtrován  přes aktivním 

uhlí, vystaven UV záření a filtrován přes aktivním uhlí či ozonizován. Z výzkumu vyplývá, že 

mechanické předčištění na ČOV farmaka neodstraňuje. K degradaci dochází až v aktivaci. 

Farmaka se neodstraňují s kalem. Pro dobře odbouratelná farmaka nehraje příliš velkou roli 

uspořádání linky.  

Dále byl představen projekt, kde jsou zkoumána farmaka na ČOV a dále v horninovém 

prostředí, kam jsou vyčištěné odpadní vody zasakovány. Bylo prokázáno, že se farmaka mohou 

sorbovat na usazený materiál v zasakovacím rybníčku a představovat tak sekundární zdroj 

kontaminace. Avšak v dalších rybníčcích dochází k poklesu koncentrace sledovaných farmak. 

Koncentrace farmak se průchodem přes horninové prostředí snižovaly, což mělo za následek 

pokles jejich koncentrace v podzemní vodě. Všechny látky kromě Karbamazepinu, který se 

vyskytoval v nízkých koncentracích, byly u sledovaných objektů v obci pod mezí detekce.  

V přednášce byla rovněž diskutována situace mikropolutantů v období sucha. Může docházet 

k menšímu ředění vypouštěných odpadních vod a tím ke zvýšení koncentrace mikropolutantů 

v povrchových vodách, což může mít negativní dopad na život ve vodě a ztížit úpravu vody pro 

pitné účely.  

U zasakování odpadních vod je důležitý typ podloží. Touto problematiku se u nás zabýval např. 

Doc. Grabic. V rámci diskuze byla diskutována možnost likvidace černých vod přímo u zdroje. 

 

Dr. Maršálková z Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. nám představila problematiku 

Odstraňování vybraných estrogenů pomocí řas. Estrogenní látky ve splaškových i ve 

vyčištěných odpadních vodách jsou z hlediska životního prostředí detekovány ve významných 

koncentracích. Procesy odstraňování estrogenů lze dělit na fyzikální a biologické. Mezi ty 

fyzikální patří např. sorpce na aktivovaný kal, použití aktivního uhlí, membránová filtrace či 

reverzní osmóza mezi biologické pak biodegradace, která je více účinná pro přírodní estrogeny. 

Dále lze využít pokročilé oxidační procesy, kombinace UV záření s působením oxidačního 

činidla (ferát, ozón, HOCl, ClO2 aj.) či využití hlívy ústřičné, mikrořas, enzymů nebo 

fotokatalýzy. V praxi se často kombinuje sorpce, biodegradace a oxidace.  

U malých ČOV do 10 000 EO, kde je situace z hlediska koncentrace estrogenních látek více 

problematická než u větších ČOV je nutné hledat alternativní metody. Mezi takové patří 

odstraňování těchto látek pomocí kultury mikrořas, které odstraňují estrogeny s vyšší účinností 

než bakterie. Principem odstraňování je nejenom biodegradace, ale rovněž sorpce na povrch 

řas. Důležitým faktorem je velikost sorpčního povrchu mikrořasy a aktivita jejího metabolismu. 

Důležitý je rovněž i výběr řasové kultury z hlediska aktivity metabolismu, velikosti sorpčního 

povrchu a z hlediska výtěžnosti biomasy. Využití mikrořas nachází své uplatnění nejenom při 

biodegradaci farmak, ale rovněž i při recyklaci živin a při produkci bioplynu či kompostu. U 



využitelné biomasy je vhodné opět provést ekotoxikologické biotesty. V přednášce byl kladen 

důraz na podporu fytobentosu potoků a malých rybníčků v krajině, které představují vysoký 

potenciál pro odstraňování mikropolutantů.  

Firma ALS Czech Republic, jeden ze sponzorů semináře, se zabývá detekcí mikropolutantů 

v životním prostředí, vývojem a akreditací analytických metod v této oblasti. Ing. Halešová, 

projektová specialistka ALS, nás seznámila s dílčími výsledky výzkumného projektu 

LIFE2Water, který je spolufinancován EU.  Tématem přednášky byly Pesticidy a léčiva ve 

vodách, transport látek v ŽP a možnosti jejich odstraňování. Pesticidy, které se masivně 

používají v zemědělství, představují možnost potenciální kontaminace zdrojů pitné vody, 

mohou negativně působit na člověka a ostatní necílové organismy (přes potravní řetězec) či 

mohou při nesprávném používání zapříčinit rezistenci cílových organismů vůči nim. Negativní 

dopady se mohou často objevit až po několika letech na nečekaných místech. Není znám vliv 

směsi těchto látek. Existuje Národní akční program na snížení spotřeby pesticidů v ČR, přesto 

se neustále počty používaných chemikálií pro ochranu rostlin zvyšují. Je nutné sledovat 

nejenom účinné látky přípravku, ale i jeho metabolity, které mohou být srovnatelně či dokonce 

více toxické než mateřská látka. Poslední dobou se dostává i do popředí zájmu sledování léčiv 

v životním prostředí, neboť počet registrovaných léčivých přípravků a jejich výdej roste. Mezi 

velmi stabilní farmaceutické přípravky patří dle zkušeností pracovníků firmy ALS kontrastní 

látky.  

V rámci představeného projektu jsou na ČOV Brno – Modřice testovány technologie 

mikrofiltrace/UV záření, sonolýza ozonu a ultrafiltrace. Sledován je vliv těchto speciálních 

postupů na odstraňování nejenom pesticidů a farmaceutických látek, ale i mikroorganismů a 

průmyslových nečistot. Z hlediska účinnosti odstranění pesticidních a léčivých látek se nejvíce 

osvědčila dávka ozonu 10 mg/l. Nejsou však známy metabolity po působení ozonu. Většina 

odborníků se přiklání k názoru, že po ozonizaci odpadní vody je nutné zařadit stupeň dočištění 

na GAU, i když v rámci diskuze zazněl i názor opačný, že není třeba další stupeň za ozonizací 

u dočištění odpadních vod zařazovat. Je však nutné provést testy toxicity.  

Dr. Svobodová z VÚV T.G.M., v.v.i. si připravila přednášku na téma Faktory negativně 

ovlivňující vodní živočichy: Mikropolutanty v sedimentech a ve vodě. Cílem představeného 

projektu je získání dat o populacích autochtonních raků, návrh managementových opatření 

lokalit s jejich výskytem a stanovení limitních a referenčních podmínek pro hodnocení stavu 

významných račích lokalit v Evropě. Mikropolutanty (včetně pesticidů a farmak) byly 

sledovány ve vodě, v sedimentech a ve svalovině raků. Výběr sledovaných látek vycházel 

z výsledků předchozího rozsáhlého monitoringu. Nejčastěji byly ve sledovaných lokalitách 

detekovány bromované difenylethery, které mají  významnou schopnost bioakumulace a 

akumulace v sedimentech, dále benzo[a]pyren a bisfenol A. Ve svalovině raků byly nalezeny 

některé prioritní látky (benzo[a]pyren, fluoranten) dle směrnice 2013/39/EU. Benzo[a]pyren 

byl nacházen ve vysokých koncentracích rovněž ve vodě a značně se adsorboval na sedimenty. 

Bisfenol A se nacházel i v oblastech s pastvinami a lesy, kde není jasný jeho zdroj. Ačkoliv 

používání DDT  bylo zakázáno v 70. letech 20. st. bývá ještě stále na některých lokalitách 

detekován. V sedimentech je možné detekovat rovněž jeho metabolity. Všechny výše zmíněné 

látky patří mezi tzv. endokrinní disruptory, mohou negativně působit na játra, štítnou žlázu či 

způsobovat rakovinu. Na základě pokusů na zvířatech bylo zjištěno, že  rovněž mohou způsobit 

změny samčích pohlavních orgánů, agresivitu, předčasné pohlavní zrání samic či neschopnost 

kojit apod. Zajímavostí je, že ze získaných poznatků vyplývá, že rak kamenáč je více odolnější 

vůči chemickému znečištění mikropolutanty než rak říční.  

 

 

 



Dr. Liška z Povodí Vltavy, s.p. nás seznámil s problematikou Plošné a bodové zdroje 

specifických organických látek v povodí řek a nádrží v povodí Vltavy.  

Povodí Vltavy ve svých laboratořích provádí pravidelný monitoring vybraných organických 

polutantů pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Pracovníci laboratoře mají 

zavedené postupy pro cca 160 pesticidů a jejich metabolitů, dále pro cca 35 farmak a 8 

metabolitů těchto látek a v neposlední řadě pro látky mošusové povahy a jiné přípravky pro 

osobní péči (PCPs = personal care products).   

 

Mezi často se vyskytující látky v povodích vodních zdrojů patří pesticidy, glyfosfát (Roundup), 

který se využívá k desikaci obilovin a k likvidaci plevelů mimo oblast zemědělství, farmaka 

včetně hormonů z antikoncepce, PAU (spalování fosilních paliv), bisfenol A (výroby plastů), 

benzotriazol, DEET (repelent) a látky mošusové povahy. Zdroje vyjmenovaných znečisťujících 

látek ve vodách mohou být plošné (pole) a bodové (ČOV). PAU se mohou dostávat do vody 

jak z plošných, tak z bodových zdrojů, dusíkaté pesticidy a jejich metabolity z plošných zdrojů 

a farmaka včetně hormonů a mošusové látky z odtoků z ČOV. V přednášce byly prezentovány 

nejčastěji nalézané pesticidy a jejich metabolity v povrchových, podzemních a drenážních 

vodách a dále přehled spotřeby účinných pesticidních látek pro konkrétní plodiny. Koncentrace 

pesticidů v toku je ovlivněná způsobem a rozsahem jejich aplikace a dále velikostí a režimem 

srážek. Rodičovská látka bývá často v prostředí v okamžiku aplikace, její metabolity pak 

celoročně a to i ve vysokých koncentracích. Spektrum pesticidů se v čase mění. Koncentrace 

pesticidů lze snížit uplatněním restriktivních opatřeních pro zemědělské hospodaření, 

dodržováním zásad GAEC (Good Agricultural and Environmentla Conditions) a doplněním 

technologie úpravy vody o separační stupeň – GAU, membránové technologie – vhodné jen 

pro některé látky, ozonizace – zanechává fragmenty organických látek. 

 

Léčiva a hormonální přípravky mohou ovlivnit vodní organismy a kvalitu surové vody pro 

výrobu vody pitné. Mez rizikové lokality patří drobné toky, do kterých jsou vypouštěny odpadní 

vody. Velmi rizikové jsou odpadní vody z tzv. jiných zdravotnických zařízeních. Řada léčivých 

látek se chová jako endokrinní disruptory, některé jsou schopné bioakumulace. Hlavní zdrojem 

farmak ve vodách je lidská moč. Během rekonstrukce ČOV Pelhřimov bylo prokázáno, že 

odtokové koncentrace farmaceutických látek z klasické ČOV jsou nižší ve srovnání se situací 

během její odstávky. Na závěr přednášky bylo nastíněno několik možných postupů, jak zamezit 

vnosu farmak do vod. U významných zdrojů farmak (LDN, domovy seniorů, nemocnice, 

psychiatrické léčebny apod.) by bylo vhodné investovat do speciálních technologií čištění 

odpadních vod např. GAU, dalším možným opatřením by mohl být sběr tzv. žluté vody u 

pacientů JIP apod. ještě před odtokem do kanalizace, dodržování sběru nespotřebovaného 

léčiva, uvážené předepisování léků, spolupráce zdravotní pojišťovna-SUKL-lékař-pacient-

veřejná správa-vodohospodář či vzdělávací kampaně. 

 

Dr. Kodeš z ČHMÚ přednesl příspěvek na téma Kontaminace podzemních vod v ČR 

pesticidními látkami. Výskyt pesticidů je ovlivněn environmentálními vlastnostmi pesticidů, 

charakterem půdního a horninového prostředí, aplikovaným množstvím, zemědělskou praxí a 

klimatickými podmínkami. Byl představen rozsáhlý monitoring 660 objektů. Sledováno bylo 

172 pesticidů a jejich metabolitů, z toho bylo detekováno 69 látek, 43 z nich nesplňovalo limity. 

Byly detekovány rovněž pesticidy ve zdrojích pitné vody (v 74 % objektů detekován alespoň 

jeden typ pesticidu).  Dále byly představeny nejproblematičtější pesticidy a jejich využití. Mezi 

problematické plodiny z hlediska spotřeby pesticidů patří kukuřice, řepa a řepka. Velký 

problém představují plodiny využívané pro výrobu bioplynu. Otázkou je, zda jsou opravdu 

ekologickou a udržitelnou alternativou z pohledu kvality podzemní vody a nákladů na výrobu 

vody pitné. Podobná situace je i v zahraničí. Řešením by bylo klasifikovat území dle potenciálu 



půd chránit podzemní vody, zakázat pěstování kukuřice a řepky, nepodporovat bioplynové 

stanice. 

 

Poslední neméně zajímavá přednáška Dr. Hlouška ze Středočeských vodáren, a.s. byla 

věnována Řešení pesticidních látek na ÚV Klíčava. Pracovníci Středočeských vodáren se 

museli nuceně vypořádat s havarijním znečištěním v oblasti vodního zdroje pro ÚV Klíčavu 

neznámým pachatelem, který do dané lokality v září 2012 vyvezl nadměrné množství pesticidu 

atrazinu, který není již v ČR registrován a v EU je zakázán. Naštěstí bylo na dané úpravně 

připraveno z dob rekonstrukce zařízení pro dávkování PAU. Byla optimalizována dávka PAU 

na úplné odstranění atrazinu z pitné vody. Koncentrace atrazinu byly v upravené vodě úspěšně 

udržovány pod mezí detekce.  Po povodních vymizel atrazin i ze surové vody. Dávkování PAU 

nadále pokračovalo z důvodů možnosti výskytu metabolitů pesticidu a z důvodu citlivosti 

vnímavějších spotřebitelů na pach a chuť vody. Bylo optimalizováno dávkování PAU a doba 

zdržení na filtraci rekonstrukcí trubních rozvodů, což bez problémů vyhovuje legislativním 

limitům výsledných koncentrací pesticidů. S ohledem na provozní náklady je plánován 3. 

stupeň čištění (flotace, GAU).  Závěrem přednášky bylo položeno i několik otázek: Není limit 

na pesticidní látky 100 ng/l příliš přísný, Američané mají např. limit3 000 ng/l?, Je dobře, aby 

pro zakázané a povolené pesticidní látky byla stejná norma?, Je správné, aby bylo povoleno 

používat látky, které mají řádově přísnější limity než rtuť a kadmium? 
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