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ABSTRAKT 

Proces čištění odpadních vod má zásadní vliv na kvalitu životního prostředí a představuje také 
potenciální alternativní zdroj potřebných a nedostatkových surovin, především fosforu. 
Výzkum technologie pro čištění odpadní vody je stále aktuálnější téma a přináší mnoho 
inovativních poznatků, které by měly být postupně implementovány do stávajících provozů. 
To však obnáší zvýšené investiční a často i provozní výdaje. Právě z tohoto důvodu se nyní 
stupňuje tlak na revizi energetické náročnosti a hydraulické účinnosti instalovaného strojně 
technologického zařízení, neboť správná optimalizace jejich provozních parametrů přináší 
významné úspory, které lze využít pro další investice.  

V této práci je řešena problematika správného hodnocení instalovaného strojně-
technologického zařízení, která souvisí s obtížným výběrem dotčených parametrů 
a adekvátního posouzení jejich významu. Technologie čištění odpadní vody je značně 
specifická pro různorodost skladby strojně-technologických zařízení a sledování nesprávných 
parametrů může vést k mylnému hodnocení účinnosti jednotlivých zařízení a nevhodným 
návrhům jejich inovací. Pro eliminaci těchto rizik je v práci navržen analytický postup pro 
výběr a hodnocení parametrů, jehož použití je demonstrováno na šesti strojně-technologických 
zařízení. Pro ověření závěrů plynoucích z navrhovaného postupu byl proveden modelový 
návrh zařízení, na kterém byl posuzován vliv jednotlivých parametrů. Díky dostupným datům 
mohl být navržený postup validován a zpřesněn. Potřebná data pro provedení návrhu byla 
zajištěna experimentálním výzkumem a rozsáhlým testováním ve zkušebnách. Získané 
výsledky potvrdily přínos i praktickou použitelnost navrženého postupu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Čistírna odpadních vod, hydraulická účinnost, hodnocení parametrů, metodika, mamutová 
čerpadla, adsorpce fosforu, míchání vyhnívacích nádrží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The wastewater treatment process is one of the most important processes which contributes to 
the protection of the environment. This process can also potentially recover necessary and 
scarce raw materials, such as phosphorus. Research of the wastewater treatment technology is 
an increasingly relevant topic and more innovative knowledge should be gradually 
implemented into existing plants. However, the implementation of such technology involves 
increased investment and often operating costs. This is, why there is a growing interest in 
improving the energy intensity and hydraulic efficiency of the installed wastewater plant 
machinery. The optimization of operating parameters in such machinery can also bring 
significant savings, which can be potentially re-invested into other technologies.  

This work deals with the issue of proper evaluation of installed machinery for the selection of 
operating parameters and assessment of their significance. As the challenge, wastewater 
treatment technology is very sensitive towards the combination of technological equipment and 
incorrect operational parameters can lead to erroneous evaluation of the efficiency of individual 
equipment or inappropriate engineering proposals. To eliminate these risks, an analytical 
procedure for the selection and evaluation of parameters is proposed in this work. This 
procedure is demonstrated on six types of equipment. To verify the conclusions of the proposed 
procedure, a model design of the equipment was performed, in which the influence of 
individual parameters was concisely assessed. By using the data, the proposed procedure could 
be validated more specifically. In this work, the necessary data for the design was obtained by 
experimental research and extensive testing. The results confirm the practical applicability of 
the proposed procedure. 

KEYWORDS 

Wastewater Treatment Plants, Hydraulic Efficiency, Evaluation of Parameters, Evaluation 
Methodology, Air-lift Pumps, Phosphorus Adsorption, Mixing of Anaerobic Digesters.  
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1 ÚVOD  

Proces čištění odpadních vod se stal nepostradatelnou součástí dnešního životního standardu ve 
vyspělých zemích. Kvalita povrchových vod je odrazem kvality životního prostředí a úroveň 
čištění odpadních vod je ukazatelem vyspělosti jeho obyvatelstva [1].  

S rostoucím nedostatkem vody v krajině přestává být problematika čištění odpadních vod 
pouze otázkou ekologie, ale stává se zásadní pro udržení současných životních podmínek [2]. 
Pro udržení tzv. vodního blahobytu je nezbytné zacházet s vodou maximálně šetrně, což 
znamená ideálně upravovat všechny znečištěné odpadní vody před jejich vypuštěním do 
přírodního prostředí. V České republice (dále jen ČR) je v provozu 2731 čistíren odpadních vod 
(dále jen ČOV), které v roce 2019 denně zpracovaly průměrně 2171,6 tis. m3 odpadní vody, 
což představovalo přibližně 97,7 % všech odpadních vod [3]. Ačkoliv lze předpokládat 
pokračování trendu zvyšování podílu čištěné odpadní vody, je prostor k výstavbě nových 
provozů ČOV v ČR téměř vyčerpán. Těžištěm dalšího rozvoje tak budou návrhy inovací 
stávajících provozů.  

Při návrhu vlastní inovace je nutné zvážit všechny technické aspekty a dobře definovat 
požadované parametry, kterých se má inovací dosáhnout. Zkušenosti z praxe ukazují, že 
adekvátní posouzení všech dotčených parametrů při návrhu strojních zařízení ČOV bývá 
problematické a může vést i k nezdařilým inovacím, jejichž cíle byly naplněny až po 
opakovaných úpravách [4], [5]. Samotné posuzování skutečného stavu konkrétních provozů 
ČOV není snadné, neboť neexistuje univerzální nástroj pro komplexní hodnocení účinnosti [6].    
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2 MOTIVACE INOVOVÁNÍ PROVOZŮ ČOV 

V odborné literatuře se v rámci různorodých výzkumných cílů prolínají dvě zásadní motivace:  

1. zvyšování výkonnosti technologie, 
2. zvyšování účinnosti technologie. 

První cíl vede k novým a výkonnějším strojním zařízením, která umožňují dosáhnout vyšší 
kvality vyčištěné vody i dokonalejšího zpracování zachycených látek. Sledování tohoto cíle 
však vede k vyšší energetické náročnosti celé technologie, což je v přímém rozporu s druhým 
výzkumným cílem. Jeho snahou je dosažení požadovaných parametrů technologie s co 
nejnižšími provozními náklady. Pro správný návrh zamýšlených inovací je třeba nalézt 
přijatelnou rovnováhu.  

2.1 ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI TECHNOLOGIE ČOV 

Základním kritériem pro hodnocení provozů ČOV je právě jejich schopnost odstranit z vody 
látky, které jsou pro životní prostředí nežádoucí a škodlivé [1].  

V odpadní vodě se však mohou vyskytovat i jiné látky, které nejsou běžně prováděným 
měřením zjistitelné. Ve druhé polovině minulého století byly v Anglii zjištěny podivné 
deformace pohlaví u ryb. Řadou provedených výzkumů se zjistilo, že k těmto deformacím 
dochází až v průběhu života ryb důsledkem kontaminace vody účinnými látkami 
z hormonálních antikoncepcí [7]. Na základě těchto poznatků se začaly zkoumat obsahy 
různých léčiv ve vodních tocích a možné dopady na životní prostředí.  Bylo provedeno mnoho 
výzkumů, které prokázaly přítomnost farmaceutických látek v povrchové i podzemní vodě (viz 
např. [8], [9], [10]). Na tuto skutečnost navázaly další výzkumy sledující dopady na životná 
prostředí (např. [11], [12], [13]). Všechny průzkumy docházejí ke stejnému závěru, a to že 
problematika přítomnosti léčiv v odpadní vodě se musí řešit co nejrychleji. 

Vliv současné standardní technologie ČOV na přítomnost léčiv v odpadní vodě je považován 
celkově za pozitivní [14]. Avšak ukázalo se, že některá léčiva nedokáží stávající technologie 
ČOV odstranit v dostatečné míře [15].  

Problematika léčiv odhalila slabinu současného systému posuzování kvality odpadní vody 
a ukázala, že se objevují nové látky, které představují hrozbu pro životní prostředí. Tento fakt 
dal vzniknout tzv. seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy, který vede a průběžně 
aktualizuje agentura Evropské unie ECHA (Europian Chemicals Agency).  Díky němu by se 
mělo předejít dosážení takových koncentrací nebezpečných látek, které by mohly poznamenat 
životní prostředí tak, jako se to stalo u farmaceutik [16].  

Další motivace, proč zvyšovat výkonnost technologie ČOV, vychází ze současného trendu 
revidování stávajících procesů z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, což je následek dosaženého 
technického pokroku druhé poloviny minulého století. Ten vyvolal změnu přístupu k hodnocení 
výrobních procesů, kde už se neklade hlavní důraz na produkci, ale na šetrnost k životnímu 
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prostředí. Ve světle tohoto přístupu se odpadní voda, které je všude velké množství, jeví jako 
perspektivní a stabilní zdroj – ať už energie nebo surovin.  

V současnosti probíhá řada výzkumů porovnávajících dosažené výsledky inovací v ČOV 
[17], [18]. Další výzkumy se snaží nalézt optimální způsob řešení konkrétních problémů právě 
z pohledu cirkulární ekonomiky, např. výzkum porovnávající různé metody zpracování kalů 
[19] nebo výzkum sledující možnosti nakládání s dusíkem v procesu ČOV [20].  

Cíle cirkulární ekonomiky pro čištění odpadních vod se částečně překrývají i se snahou 
dosáhnutí vyšší efektivity ČOV, takže v ideálním případě by inovace ve smyslu cirkulární 
ekonomiky měly být dobré nejen pro životní prostředí a společnost obecně, ale i pro samotné 
provozovatele čistíren. Z tohoto důvodu lze očekávat zásadní inovace technologie ČOV o další 
zařízení. 

2.2 ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGIE ČOV 

Čištění odpadních vod je energeticky náročný proces, který v současnosti negeneruje žádný 
ekonomicky hodnotný produkt, takže provozy ČOV musí být finančně dotovány. Logickou 
snahou je dosáhnout co nejefektivnějšího provozu, aby náklady na čištění vody byly co nejnižší. 
Výčet položek provozních nákladů ČOV a jejich zastoupení uvádí Graf 1. Technologickou 
efektivitu strojního zařízení vyjadřuje spotřeba elektrické energie. Její podíl je nepřímo úměrný 
velikosti provozu a může na menších čistírnách představovat až 30 - 40 % z celkových 
nákladů [4].  

Měrná spotřeba elektrické energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody se v různých zemích značně 
liší (viz např. [21], [22]). Je to dáno rozdílnou úrovní strojního vybavení ČOV, jejich velikostí 
a také mírou znečištění odpadních vod. V ČR se za den spotřebuje 988 132 kWh energie a za 
rok 360 668,3 MWh elektrické energie, což představuje 80 % produkce přečerpávací vodní 
elektrárny Dalešice (nebo celou produkci vodní elektrárny Orlík) [23]. Energie vynaložená na 
čištění odpadní vody představuje přibližně 1 % celkové spotřeby států, avšak součet elektrické 
spotřeby všech evropských ČOV dosahuje 27 TWh/rok, což se rovná roční spotřebě celého 
státu Srbska [24].   

 

Graf 1 Průměrné podíly provozních nákladů z 98 rakouských ČOV [25]. 
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Spotřeba elektrické energie na konkrétních provozech závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich 
je i výkon instalovaného strojního zařízení, které však většinou neodpovídají skutečným 
požadavkům. V České republice je v provozu 2677 čistíren odpadních vod, které denně zpracují 
v průměru 2037,4 tis. m3 odpadní vody, což představuje přibližně 47,7 % jejich instalované 
kapacity [5]. Rovněž úroveň řízení provozu bývá mnohdy nedostatečná, přitom zavedení 
sofistikovaného systému řízení umožňuje dosáhnout značných úspor energie [26]. Studie 
prokázaly, že prakticky na každém provozu ČOV lze dosáhnout až 40 % úspory elektrické 
energie [27]. Z těchto důvodů je tak stále zapotřebí hledat možné zdroje úspor energie. 
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3 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

V současné době lze ve vyspělých regionech jako je Evropa nebo Severní Amerika očekávat 
inovace stávajících provozů ČOV, pro které je z finančního hlediska důležité v maximální míře 
využít již vybudovanou technologii. Správné vyhodnocení jednotlivých strojně-
technologických zařízení je pro návrh inovací zásadní. Avšak značná variabilita 
technologického vybavení i provozních podmínek provozů ČOV komplikuje už samotný výběr 
klíčových parametrů potřebných pro toto hodnocení.  

Cílem této práce je provést návrh vybraných strojně-technologických zařízení ČOV, ve kterých 
bude zohledněn výběr správných parametrů a jejich dopadů. Pro tento účel byla navržena 
metodika, která napomáhá výběru všech dotčených parametrů a analyticky hodnotí jejich 
použitelnost pro zlepšení hydraulické účinnosti. Tato metodika by měla být poplatná pro 
hodnocení parametrů všech strojně-technologických zařízení na ČOV, což je doloženo její 
aplikací na šest vybraných zařízení.  

Ověření metodiky bylo provedeno na modelovém návrhu vybraných zařízení, kde byly 
posuzovány vlivy identifikovaných parametrů a sledovány jejich dopady na hydraulickou 
účinnost těchto zařízení, což bylo využito i pro upřesnění navržené metodiky. Data potřebná 
pro modelové návrhy zařízení a pro hodnocení vlivu parametrů byla získána experimentálním 
měřením. Naplnění výzkumného cíle této práce představuje dosažení řady dílčích cílů, které 
jsou uvedeny v Tab. 1 v předpokládané posloupnosti.  

Tab. 1 Stanovené dílčí cíle výzkumu. 

Pořadí  Dílčí cíl 

Splnění cíle 

Čerpání písku 
mamutovými 

čerpadly 

Terciální 
odstranění 

fosforu adsorpcí 

1 Analýza zařízení ✔ ✔ 

2 
Stanovení potřebných 
parametrů ✔ ✔ 

3 Návrh experimentů ✔ ✔ 

4 
Příprava a provedení 
experimentů ✔ ✔ 

5 Zpracování získaných dat ✔ ✔ 

6 
Validace výsledků 
analýzy ✔ ✔ 

7 Návrh zařízení ✔ ✔ 
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4 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ČOV 

Ve světě a také v ČR je nejvíce rozšířená tzv. mechanicko-biologická technologie čištění 
odpadní vody [28]. Obr. 1 představuje celkové schéma řešené technologie ČOV.  

 

Obr. 1 Celkové technologické schéma mechanicko-biologické ČOV [29]. 

Provoz této technologie je podmíněna činností různých hydraulických dějů, které si vyžadují 
konkrétní strojní zařízení. Ta jsou poháněna převážně elektromotory, jejichž energetická 
spotřeba dosahuje až 80 % celkové elektrické spotřeby ČOV [30]. Efektivita hydraulických 
dějů je do značné míry limitována výkonnostními parametry instalovaných strojů, jejichž 
účinnost spolu s provozní spolehlivostí má zásadní dopad na celkové provozní náklady provozu 
[5]. Z tohoto důvodu bývá právě spotřeba elektrické energie na objem vyčištěné vody jedním 
z hlavním hodnotících parametrů celkové technologie ČOV a bývá porovnávána s obdobnými 
provozy – viz energetický audit například rakouských, britských nebo slovenských ČOV [22], 
[31], [32]. Podrobnější spotřeby energií jednotlivých strojních zařízení jsou v odborné literatuře 
zveřejňovány ojediněle. Graf 2, který prezentuje průměrné spotřeby jednotlivých zařízení na 
poslkých ČOV, je svým rozsahem vyjímečný.  

 

Graf 2 Podíly spotřeb jednotlivých zařízení polských ČOV [33]. 
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Největší spotřebitel elektrické energie na ČOV je biologický stupeň, respektive aerace 
aktivačních nádrží. Dále je energeticky náročné kalové hospodářství a poté energie 
spotřebovaná čerpadly 
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5 PROBLEMATIKA HODNOCENÍ ÚČINNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Rozsáhlá pozornost věnovaná technologii čištění odpadní vody vytváří na provozy ČOV nové 
požadavky. Náročnost těchto požadavků je často za hranicemi možností instalovaného strojně-
technologického zařízení ČOV, které tak zastarává stále rychleji. Pro jejich implementaci je 
třeba neustále vyhodnocovat současné technologie ČOV (viz např. [31], [21]) a podle toho pak 
podnikat potřebné kroky. Pro vysokou míru odlišnosti strojně-technologického vybavení 
jednotlivých provozů je optimalizace zařízení ČOV velmi problematická.  

Úspěšnost každé optimalizace závisí na správném definování cílů a identifikaci všech 
parametrů, které má optimalizace postihnout. Pro tento prvotní krok však neexistuje jednotný 
postup, a tak je identifikace důležitých parametrů náročná [34]. Častým cílem optimalizace je 
zvýšení efektivity zařízení a tím snížení provozních nákladů. Energetické audity ukazují, že 
prakticky každá ČOV může spotřebu elektrické energie snížit o 20 - 40 % [27]. To ukazuje na 
rezervy v efektivitě provozovaných zařízení a možnostech zvýšit jejich účinnost.  

Standardně se účinnost strojních zařízení vyjadřuje jako poměr výkonu k příkonu, respektive 
ke spotřebě elektrické energie. Výkon daného stroje je definován podle jeho základních 
návrhových parametrů, které bývají uváděny na výrobním štítku [35]. Optimalizace zařízení, 
která by byla zaměřena pouze na zlepšení těchto parametrů, může nepříznivě ovlivnit provoz 
ostatní technologie, takže výsledný dopad na celkové provozní náklady bude negativní. 

5.1 VLASTNÍ METODIKA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PARAMETRŮ  

Účinnost zařízení ČOV je nutné vždy hodnotit s ohledem na provázanost s další technologií. 
K tomu je potřeba posoudit i jiné parametry než pouze štítkové. Navržený postup je založen na 
posouzení významu jednotlivých parametrů, které mají vliv na hodnocení účinnosti. Tu lze 
definovat jako poměr dosažených výsledků (např. množství přečerpané vody) k vynaloženým 
nákladům (např. elektrické energie). Analýza zařízení podle navrhovaného postupu sestává 
z následujících kroků: 

1. Výběr dotčených parametrů konkrétního zařízení ČOV. 
2. Klasifikace parametrů pro analýzu a zúžení výběru 
3. Rozdělení na vstupní a výstupní parametry. 
4. Bodování jednotlivých parametrů z hlediska měřitelnosti / regulovatelnosti, časové 

závislosti a interakce. Stanovení tzv. Faktoru využitelnosti. 
5. Celkové posouzení potenciálu pro zvýšení účinnosti zařízení pomocí Inovační 

náročnosti a Faktoru interakce. 

Prvním krokem analýzy je výběr všech dotčených parametrů, které jsou získány na základě 
literární rešerše a doplněny o místní parametry podle konkrétní ČOV. Druhým krokem je 
roztřízení získaného souboru parametrů podle tří kritérií. Další analýza pracuje pouze 
s parametry, které splňují druhé a třetí kritérium, tedy jsou použitelné pro optimalizaci a jsou 
variabilní.  
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Třetím krokem analýzy je rozdělení vybraných parametrů na vstupní a výsledné. Vstupní 
parametry jsou takové, které přímo ovlivňují chod procesu. Ty vychází jak z vnitřních limitů 
daných pevnými parametry zařízení (např. geometrie čerpadla, objem nádrže apod.), 
tak i z vnějšího okolí zařízení, kde se můžou projevit vlivy nezávislé na zkoumaném zařízení. 
Výstupní parametry prezentují výsledný efekt procesu. Mohou být procesem přímo regulované 
nebo vznikají jako vedlejší důsledek. Jejich dopad může být jen lokální v rámci řešeného 
zařízení, ale může mít i návaznost na další technologie. Takto rozdělené parametry jsou poté 
hodnoceny podle kritérií uvedených v Tab. 2.  

Tab. 2 Tabulka hodnotících kritérií. 

Parametr Kritérium 1 2 3 4 

Vstupní 

Možnost kvantifikace na 
ČOV 

Běžně měřená 
Lze změřit 

přímo, neměří se 

Zjistitelná 
nepřímým 
měřením 

Nezjistitelná 

Časová proměnlivost 
Pouze náhodné 

změny 
Plynulé změny 

Dynamické ve 
známém rozsahu 

Dynamické v 
neomezeném 

rozsahu 

Interakce Nezávislý Dílčí závislost Značná závislost Zcela závislý 

Výstupní 

Možnost regulace 
Přímá bez 
závislosti 

Přímá s ohledem 
na jiné parametry 

Přímá v kombinaci 
s jinými parametry 

Nepřímá jinými 
parametry 

Časová odezva na 
regulaci 

Okamžitá Pozvolná 
Pozvolná s 
prodlevou 

Dlouhodobá 

Interakce Bez dopadu 
Nezávažný 

dopad 
Závažný dopad 

Přímá návaznost 
na další 

technologie 

Podle povahy parametru je každé kritérium obodováno. Při posuzování a bodování parametrů 
je třeba vyjít ze znalosti místních poměrů na řešené ČOV. Součet bodů z kritérií 
měřitelnosti / regulovatelnosti a časové závislosti představuje Faktor využitelnosti daného 
parametru. Čím vyšší je jeho hodnota, tím náročnější je využití parametru jako stavové 
proměnné pro proces optimalizace.  

Posledním krokem analýzy je celkové posouzení náročnosti zařízení z hlediska zlepšení jeho 
účinnosti. Aritmetický průměr Faktoru využitelnosti všech parametrů představuje tzv. Inovační 
náročnost. Vysoká hodnota označuje velkou složitost aplikování inovací z hlediska celkové 
účinnosti technologie a také komplikované možnosti objektivního hodnocení vlastní účinnosti. 
Faktor interakce se stanovuje zvlášť pro vstupní parametry a pro výsledné vypočtení 
aritmetického průměru bodů interakce. Porovnáním těchto dvou hodnot lze poté posoudit míru 
ovlivnění a dopadů provozu zařízení na celkovou účinnost technologie.  

Takto provedená analýza identifikuje všechny významné parametry, stanoví jejich náročnost 
a umožní vyhodnotit vazby analyzovaného zařízení. Tyto výsledky umožní provozovateli ČOV 
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lépe posuzovat dopady optimalizace jednotlivých zařízení pro optimalizaci a získá představu 
o její složitosti. Podle identifikovaných parametrů také může lépe zmapovat nedostatky 
v monitoringu provozu.  

5.2 APLIKACE METODIKY NA MAMUTOVÁ ČERPADLA 

Navržená metodika byla aplikována na šest vybraných strojně-technologických zařízení ČOV. 
Detailní způsob aplikace je zde demonstrován na analýze mamutových čerpadlech. 
Ve vyhodnocení jsou však pro zajímavost uvedena všechna řešená zařízení. 

Vzduchová (mamutová) čerpadla slouží k čerpání usazeného písku a jemného štěrku ze dna 
lapáků písků [1]. Hlavní výhodou mamutových čerpadel je jednoduchá konstrukce 
a bezúdržbový provoz, což je vykoupeno nízkou účinností (cca 35 - 55 %) [36]. Jejich skutečná 
energetická náročnost na provozech ČOV však není v odborné litratuře specifikována. 
Ojediněle se uvádí poměr spotřeby energie pro odstranění štěrků (1 – 2 %), avšak bez bližší 
specifikace zahrnutých zařízení [81]. 

Níže jsou uvedeny základní parametry, které se u mamutových čerpadel uvádějí. Pro lepší 
názornost jsou vyznačeny na schematickém náčrtku (viz Obr. 2): 

 průtok tlakového vzduchu (QA), 
 hloubka ponoření (P), 
 délka výtlačného potrubí (L), 
 průměr výtlačného potrubí (D). 

 

Obr. 2 Nákres mamutového čerpadla se základními parametry. 

Na základě provedené důkladné rešerše byly identifikovány parametry, které uvádí Tab. 3. 
V této tabulce je také uvedena klasifikace kritérií pro každý parametr (viz krok 2). Platnost 

daného kritéria je označena symbolem „✔“, opak symbolem „✘“. Z rešerše vyplývá, že výkon 
mamutových čerpadel je velmi ovlivněn pevnými parametry, tedy jak vlastní geometrií, tak 
geometrií umístění v nádrži. V provozu je tak možno regulovat pouze spotřebu tlakového 
vzduchu. Rešerše dále ukázala, že chybí komplexní výzkum provozu mamutových čerpadel 
na provozech ČOV.  
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Tab. 3 Identifikované parametry mamutových čerpadel. 

Zařízení Parametr Návrhový Optimalizační Variabilní 

Mamutová 
čerpadla 

Hloubka ponoru ✔ ✔ ✘ 

Výška výtlaku ✔ ✔ ✘ 

Průměr výtlačného potrubí ✔ ✔ ✘ 

Geometrie přívodu vzduchu  ✔ ✔ ✘ 

Velikost pevných částic ✔ ✔ ✔ 

Teplota kapaliny ✘ ✘ ✔ 

Průtok vody ✔ ✔ ✔ 

Tlak vzduchu ✔ ✔ ✔ 

Hmotnostní průtok pevných 
látek 

✔ ✔ ✔ 

Průtok vzduchu ✔ ✔ ✔ 

Výsledky dalších dvou kroků analýzy (krok 3 a 4) uvádí Tab. 4. Bodování jednotlivých 
parametrů vychází z vlastních zkušeností získaných na provozech ČOV a na odborných 
konferencích.  

Tab. 4 Vyhodnocení parametrů mamutových čerpadel. 

Zařízení Parameter 
Typ 

parametru 
Možnost 

kvant,/regul. 
Čas Interakce 

Faktor 
využitelnosti 

Mamutová 
čerpadla 

Tlak vzduchu 
Vstupní 

2 1 1 3 

Velikost pevných 
částic 

4 1 2 5 

Průtok vody 

Výstupní 

4 1 1 5 
Hmotnostní průtok 

pevných látek 
4 1 2 5 

Průtok vzduchu 1 1 1 2 

Omezené množství variabilních parametrů značně limituje možnosti optimalizace mamutových 
čerpadel na provozech ČOV. Podle Faktoru využitelnosti má největší potenciál pro optimalizaci 
spotřeba vzduchu. Z hlediska interakce s ostatní technologií ČOV bylo identifikováno pouze 
dílčí ovlivnění účinností mechanického stupně čištění na velikost pevných částic. Nedostatečný 
průtok pevných částic čerpadlem by se mohl negativně projevit na hydraulické účinnosti 
usazovací nádrže. 

5.3 VÝSTUPY PROVEDENÝCH ANALÝZ 

Poslední krok analýzy, tedy celkové posouzení zařízení stanovením Inovační náročnosti 
a Faktoru interakce, je provedeno v souhrnné tabulce (viz Tab. 5). V celkovém hodnocení 
zařízení vychází vysoká Inovační náročnost pro adsorpci fosforu, dále pro usazovací nádrže 
a míchání vyhnívacích nádrží. Naopak čerpacím stanicím na přítoku a mamutovým čerpadlům 
analaýza přisuzuje možnost snadných inovačních zásahů pro zvýšení hydraulické účinnosti.  
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Tab. 5 Celkové posouzení náročnosti analyzovaných zařízení. 

Zařízení 
Inovační 

náročnost 

Faktor interakce 

Vstupní Výsledná 

Čerpací stanice na přítoku 3.88 1.00 2.75 

Mamutová čerpadla 4.00 1.50 1.33 

Usazovací nádrže 5.13 1.50 3.25 

Aerace aktivačních nádrží  4.44 2.00 1.40 

Míchání vyhnívacích nádrží 5.08 2.00 1.20 

Adsorpce fosforu 5.40 3,50 2.33 

Faktor interakce umožňuje posoudit vazby zařízení na ostatní technologii ČOV. Z řešených 
zařízení vychází jako nejvíce ovlivněná adsorpce fosforu, u které však vychází i vysoká míra 
dopadu na provoz dalších zařízení. Dále je vysoce ovlivněna aerace aktivačních nádrží 
a míchání vyhnívacích nádrží. Na jejich účinnosti se podle tohoto hodnocení značně projevuje 
účinnost ostatních zařízení ČOV, je proto výhodnější před návrhem vlastních inovačních 
zásahů důkladně vyhodnotit účinnost technologicky předřazených strojů. Pro usazovací nádrže 
a čerpací stanici na přítoku vychází nejvyšší míra dopadu vlastního provozu na chod další 
technologie. Významný dopad je přisuzován i procesu adsorpce fosforu, ačkoliv ten je řazen 
téměř na konec technologie. Návrh optimalizačních nebo inovačních zásahů do těchto zařízení 
by měl brát ohled na technologické limity navazujících strojů, neboť je zde velké riziko, že 
zvýšení vlastní účinnosti se negativně projeví na celkové účinnosti provozu ČOV. 

Získané závěry potvrzují hypotézu, že hodnocení účinnosti pouze podle základních parametrů 
zařízení není správné. Štítkové parametry zařízení mají na stanovení požadovaného výkonu 
pouze dílčí vliv. To potvrzuje předpoklad, že hodnocení účinnosti pouze podle základních 
parametrů zařízení je nedostatečné. Analýza dále umožňuje vytipovat parametry, jejichž znalost 
je pro zvšování hydraulické účinnosti nezbytná, což umožňuje posoudit stav sběru dat na 
provozu a doplnit měření pro pokrytí chybějících údajů. Díky tomu lze lépe volit návrh 
případných inovací a minimalizovat riziko negativních dopadů. Výsledky analyzovaných 
zařízení potvrzují riziko špatného hodnocení účinnosti zařízení, pokud nejsou brány v potaz 
vazby na technologii ČOV a z nich vyplývajících parametrů. Navržená metodika výběru 
a hodnocení parametrů byla spolu s příklady aplikací na vybraných strojních zažízení ČOV 
publikována autorem dizertační práce v článku [37].   

V budoucnu by tato metodika měla umožnit provozovatelům provádět vlastní průběžné 
hodnocení strojně-technologického zařízení, díky čemuž by mohli lépe volit investiční strategii 
a zaměřit se na nejproblémovější zařízení. Pro každé zařízení by měli k dispozici seznam všech 
dotčených parametrů a podle reálného stavu by prováděli jejich třídění a hodnocení. Tím by se 
zabránilo opomenutí klíčových parametrů a z toho plynoucího nesprávného hodnocení zařízení.   
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6 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY A JEJÍ UPŘESNĚNÍ 

Aby bylo metodiku možné aplikovat v praxi podle zamýšleného způsobu, je nutné ověřit, zda 
soubor identifikovaných parametrů je dostatečný a jejich hodnocení odpovídá skutečnému 
přínosu. K tomu je zapotřebí provést validaci získaných výsledků z analýzy.  

6.1 PROVEDENÉ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

Vzhledem k odbornému zázemí a nadstandardní technické vybavenosti laboratoří Ústavu 
procesního inženýrství (dále jen ÚPI) bylo rozhodnuto, že potřebná data pro validaci metody 
budou získána experimentálním měřením. V dizertační práci byly experimentálně zkoumány 
vlivy klíčových parametrů na čerpací charakteristiky mamutových čerpadel a na sorpční 
charakteristiky při adsorpci fosforu.  

6.1.1 MĚŘENÍ ČERPACÍCH CHARAKTERISTIK MAMUTOVÝCH ČERPADEL 

Pro dosažení výzkumného cíle je nutné získat čerpací charakteristiky, které musí jednoznačně 
pokrývat vliv všech klíčových parametrů, tedy: 

 výšku výtlaku, 

 hloubku ponoření, 

 průměr výtlačného potrubí, 

 průtok vzduchu. 

Výrobce dodal k proměření pět mamutových čerpadel o průměrech DN 65, DN 80, DN 100, 
DN 125 a DN 150, která bývají instalována na provozech ČOV. S ohledem na reálné umístění 
mamutových čerpadel v technologii ČOV byl stanoven rozsah dalších klíčových parametrů. 
Podle nich byl stanoven měřicí plán pro každé čerpadlo (viz Tab. 6). 

Tab. 6 Plný měřicí plán. 

 

Vlastní vytvořený měřicí stand je dostatečně univerzální a umožňuje proměření všech 
stanovených pracovních bodů pro pět rozměrových řad mamutových čerpadel. Jeho koncepce 
spočívá v přečerpávání vody ve dvou spojených nádobách. Měření průtoku probíhá na vratném 
a již nezavzdušněném potrubí spojující obě nádoby (viz Obr. 3). Jako pracovní kapalina se 
zvolila čistá voda. Pro měření průtoku byl použit ultrazvukový průtokoměr, jehož senzory byly 
upevněny z vnější strany vratného potrubí. Průměr vratného potrubí byl stanoven s ohledem na 
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dodržení doporučených délek uklidňovacích úseků před a za průtokoměrem. Na Obr. 4 je 
vyobrazeno sestavené měřicí zařízení pro měření krajních rozsahů pracovních bodů.    

 

Obr. 3 Koncepční nákres měřicího standu. 

 

  
 1  2 

Obr. 4 Měřicí stand při měření nejmenšího (1) a největšího (2) ponoru a nejmenšího výtlaku. 

Z naměřených dat byly vytvořeny čerpací charakteristiky, což vyžadovalo změřené hodnoty 
jednotlivých pracovních bodů interpolovat vhodnou funkcí použitím regresní analýzy, díky 
které mohl být vytvořen kompletní průběh čerpací charakteristiky. Pro ilustraci výsledné 
podoby grafů je uveden Graf 3. Vyznačené body ukazují reálně změřené hodnoty pracovních 
bodů, kterými byla proložena funkce 10-3.  
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Graf 3 Ukázka podoby získaných čerpacích charakteristik. 

Změřením čerpacích charakteristik pro různé geometrické konfigurace pěti různých 
mamutových čerpadel byl získán rozsáhlý soubor dat pro vyhodnocení vlivu jednotlivých 
parametrů. Výše uvedený průběh měření čerpacích charakteristik mamutových čerpadel byl 
prezentován na konferenci TVIP – Odpadové fórum v Hustopečích [38]. 

6.1.2 ZÍSKÁNÍ SORPČNÍCH CHARAKTERISTICKÝCH PARAMETRŮ 

Odstraňování fosforu z odpadní vody pomocí adsorpce je nadějnou technologií pro terciální 
stupeň. Kromě zlepšení kvalitativních parametrů vyčištěné vody je zde velký potenciál 
v možnosti recyklace zachyceného fosforu. Provozy ČOV by tak získaly hodnotný vedlejší 
produkt, který by, podobně jako bioplyn, umožnil vylepšit ekonomickou bilanci procesu. Tato 
problematika byla řešena v rámci aplikovaného výzkumu Získávání nutrientů z odpadních vod 
IV, TA04020217-2017V006, program Alfa TA04020217: Inovativní způsob čištění odpadních 
vod se zaměřením na zisk nutrientů v čisté formě. Autor práce byl součástí řešitelského týmu 
tohoto projektu. 

Provedená analýza adsorpce fosforu sice identifikovala rozsáhlý soubor parametrů, ale většina 
z nich reprezentuje charakteristické parametry sorbentu, u kterého předpokládá, že budou 
při provozu konstatní. Odborná literatura však naznačuje, že na sorpční schopnosti mají vliv 
i ty parametry, které jsou v provozu variabilní. Je otázkou, zda je vliv těchto parametrů natolik 
významný, aby bylo nutné překlasifikovat charakteristické parametry sorbentu na variabilní 
a pokud ano, tak které z nich budou mít největší vliv na hydraulickou účinnost zařízení.  

Za tímto účelem bylo rozhodnuto o experimentálním získání sorpčních charakteristik 
zvoleného sorpčního materiálu, na kterých bude pozorováno ovlivnění jinými parametry 
a posuzována jejich provozní stabilita. Pro experiment byly navrženy a vyrobeny adsorpční 
kolony (viz Obr. 5), na kterých byly měřeny jednotlivé parametry.  

Za účelem stanovení sorpčních charakteristik pro zvolený sorpční materiál byla provedeny dvě 
sady měření pro různé vstupní parametry. Vyhodnocením dosažených výsledků vyšlo najevo, 
že zvolený sorpční materiál není pro praktické použití na provozech ČOV příliš vhodný, což je 
dáno poměrně nízkou sorpční kapacitou, malým regeneračním poměrem, a především velkým 
úbytkem regeneračního poměru při opakování desorpčního cyklu. Hlavním cílem však bylo 
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získání potřebných charakteristik pro návrh modelové adsorpční jednotky, což se podařilo. 
Výsledky provedeného experimentu byly prezentovány na konferenci EcoSTP IWA 2018 [39]. 

 

Obr. 5 Adsorpční kolony pro měření charakteristických parametrů sorbentu.. 

Nejdůležitějším výsledkem experimentu je vyvrácení hypotézy, že charakteristické parametry 
sorbentu jsou v provozu konstatní. Při použití tohoto sorbentu by hydraulickou účinnost 
adsorpční jednotky ovlivňovalo více parametrů, než kolik jich identifikovala provedená 
analýza.  

6.2 VALIDACE VÝSLEDKŮ ANALÝZY  

Získáním konkrétních hodnot klíčových parametrů řešených zařízení lze vyhodnotit vliv těchto 
parametrů na hydraulickou účinnost těchto zařízení a validovat výsledky získaných provedenou 
analýzou.  

6.2.1 MAMUTOVÁ ČERPADLA – VYHODNOCENÍ VLIVU PARAMETRŮ 

Experimentálně získané čerpací charakteristiky mamutových čerpadel popisují závislost 
objemu vyčerpané vody na objemu dodávaného vzduchu pro zadanou geometrickou 
konfiguraci. Pro výběr optimálního mamutového čerpadla je nutné zjistit jeho účinnost. Ta bude 
ovlivněna kromě průtoku vzduchu i geometrickými parametry, jejichž vliv je třeba poznat.  

V této fázi je posuzována účinnost mamutových čerpadel přímo z naměřených dat a vychází 
z porovnání úměrnosti nárůstu průtoku vody a nárůstu průtoku vzduchu. Tuto hodnotu nelze 
považovat za absolutní účinnost čerpadla, ale za míru efektivity využití přiváděného vzduchu. 
Podle vypočtené efektivity je stanoven optimální pracovní bod čerpadla, kdy je dosaženo 
přijatelného kompromisu mezi maximální efektivitou čerpání a maximálním čerpacím 
výkonem.  
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Pro návrh vhodné konfigurace byl sledován vliv geometrických (pevných) parametrů na 
maximální efektivitu pracovních bodů. Zásadními jsou hloubka ponoru (P) a výška výtlaku (H). 
Efektivita pracovních bodů se lineárně zvyšuje s rostoucí hloubkou ponoření. Naopak rostoucí 
výška výtlaku způsobuje nižší efektivitu. Získaná data ukázala, že tato závislost už nemá 
lineární průběh a rozdíl úbytku efektivity se s rostoucí výškou zmenšuje.  

Posledním pevným parametrem ovlivňujícím čerpací charakteristiky čerpadel, a tedy i hodnoty 
efektivity pracovních bodů, je geometrie směšovací komory. Při experimentu se změna tato 
geometrie projevovala změnou průměru výtlačného potrubí. Geometrie přívodu 
vzduchu mamutových čerpadel má značný dopad na efektivitu pracovních bodů. 
Ze zkoumaných mamutek má nejvýhodnější geometrii průměr výtlačného potrubí DN 80. 

Vyhodnocení vlivu potvrdilo závěr analýzy, která vyhodnotila průtok vzduchu jako nejlépe 
využitelný pro zvýšení hydraulické účinnosti. Provedený experiment umožnil vyhodnotit vliv 
jednotlivých pevných parametrů čerpací charakteristiky mamutových čerpadel, což umožní 
jejich lepší zohlednění pro inovační návrhy.      

6.2.2 ADSORPČNÍ ZÁCHYT FOSFORU – VYHODNOCENÍ VLIVU PARAMETRŮ 

Závěry získané z vyhodnocení experimentálně získaných charakteristických parametrů 
sorbentu si požadují revizi klasifikace variability identifikovaných parametrů. Tyto parametry 
jsou však společně úzce provázané a jejich vliv na hydraulickou účinnost se částečně překrývá. 
Variabilita soprční charakteristiky se projeví pouze prostřednictvím několika parametrů, které 
bude třeba zahrnout do analytického hodnocení parametrů. Pro zjištění dopadu jednotlivých 
parametrů je navržena modelová jednotka pro adsorpci fosforu v podmínkách reálné ČOV. 
Na tomto modelu pak bude možno sledovat dopady změn jednotlivých parametrů na provoz 
zařízení a jeho účinnost.   

Technologické schéma modelové jednotky adsorpce je znázorněna na Obr. 6. Pro názornější 
vyhodnocení sledovaných parametrů je zvolena nejjednodušší podoba technologie. Ta se skládá 
ze dvou kolon, ve kterých se střídají jednotlivé cykly adsorpce a desorpce. Pro cyklus desorpce 
jsou zapotřebí další dvě nádrže pro regenerační činidlo a pro regenerát.  

 

Obr. 6 Technologické schéma modelové adsorpční jednotky pro ČOV. 
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Pro modelovou jednotku byly vypočteny základní parametry ze zprůměrovaných vstupních 
hodnot. Provozní odchylky těchto parametrů poté představovaly různé scénáře, které se 
na navrženou modelovou jednotku a aplikovaly a byl sledován jejich vliv. Tab. 7. např. uvádí 
vliv změny parametrů průtoku odpadní vody a koncentrace fosforu v odpadní vodě na dobu 
cyklu adsorpce.  

Tab. 7 Změna doby cyklu adsorpce pro krajní stavy průtoku OV a koncentrace P. 

Parametr Doba cyklu adsorpce [h] 

Fofor [mg∙l-1] 
min průměr max 

2,46 11,07 40,35 

Průtok odpadní vody [m3∙h-1]    

min 275 276,46 61,44 16,86 

průměr 352 216 48 13,17 

max 435,7 174,54 38,79 10,64 

Z výsledků vyplývá, že na dobu adsorpce má výraznější vliv koncentrace fosforu v odpadní 
vodě. Ten navíc snižuje účinnost záchytu sorpčního lože, což znamená větší ztráty na celkové 
výtěžnosti fosforu. Další výsledky naznačují, že proces regenerace při menším regeneračním 
poměru vede k menší pořizovací ceně zařízení díky výrazně menších zásobníků na regenerační 
činidlo a regenerát, avšak k větším provozním výdajům kvůli vyššímu výkonu čerpadla 
a častější výměně sorpčního lože. Na základě vyhodnocení experimentálních dat byly 
upřesněny výsledky analýzy adsorpce fosforu.  
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7 MODELOVÝ NÁVRH ZAŘÍZENÍ A POSOUZENÍ PŘÍNOSU 

Validace výsledků dosažených analýzou přinesla definované klíčové parametry a popsala jejich 
vzájemné vazby. Využití těchto znalostí umožňuje provádět návrhy inovací těchto zařízení, 
které povedou k maximalizaci hydraulické účinnosti.   

Získané poznatky byly aplikovány na modelovém návrhu inovace mamutových čerpadel, které 
spočívalo v náhradě jednoho velkého čerpadla čtyřmi menšími, které dosahují stejného 
čerpacího výkonu avšak při vyšší efektivitě a tedy i nižší spotřebě vzduchu. Podle nižší spotřeby 
bylo navrženo menší dmychadlo a byla vyčíslena energetická úspora. 

Při zvoleném režimu provozu by byla roční spotřeba čtyř menších čerpadel o 54,5 % nižší, než 
při provozu jednoho čerpadla s nižší efektivitou provozu. Podíl úspory elektrické energie 
inovací mamutových čerpadel z hlediska celkové spotřeby elektrické energie čistírny závisí na 
její velikosti. Pro malou ČOV o kapacitě 7 000 EO se uvádí roční spotřeba 270 000 kWh, pro 
městskou ČOV o kapacitě 40 000 EO spotřeba začíná na 1 100 MWh [40]. Získaná úspora tak 
představuje 0,48 %, respektive 0,12 % celkové spotřeby elektrické energie. Tyto nízké hodnoty 
je třeba považovat za orientační. Pro přesnější vyhodnocení je zapotřebí provést vyhodnocení 
přínosu inovace na konkrétních provozech. Přínos takto cílené inovace se zdá být poměrně 
malý, ale v kontextu celkové úpravy lapáku písku je na místě se zamýšlet i nad inovací 
mamutových čerpadel a získané poznatky využít pro takové nastavení parametrů technologie, 
aby při provozu bylo dosaženo jejich maximální efektivity. 

Na základě zjištěných vlivů na hydraulikou účinnost adsorpce je na Obr. 7 představen návrh 
pokročilejší podoby jednotky adsorpce fosforu pro technologie ČOV. Její hlavní výhodou je 
umožnění průběhu cyklu adsorpce ve dvou kolonách zařazených do série, což umožňuje jednak 
zmenšení nutného objemu sorpčního lože v koloně, jednak umožňuje dosažení delšího cyklu 
adsorpce a tím i větší využití sorpční kapacity. Po jeho nasycení první kolony se cyklus 
adsorpce posune na druhou a třetí kolonu, zatímco na první koloně by probíhala regenerace.  

Ta je navržena protiproudně pro vymytí případných nečistot zachycených v sorpčním loži. 
Nutno podotknout, že pro nedostatek relevantních dat nebyla v této studii zohledněna tlaková 
ztráta sorpčního lože. Její vliv by se projevil na volbě geometrických rozměrů sorpčního lože. 
Pro zachycení špičkových průtoků OV a snížení rozptylu koncentrace fosforu je před jednotku 
adsorpce zařazena vyrovnávací nádrž. Její vhodnou geometrií by se navíc mohlo výrazně 
minimalizovat riziko zanesení nečistot do sorpčního lože. Aby se předešlo fosforovému 
zahlcení jednotky, je na přítoku odpadní vody zařazen analyzátor, který umožňuje vysoké 
koncentrace fosforu rozředit na přijatelnou mez. 

Takto navržená jednotka minimalizuje zjištěné negativní vlivy jednotlivých parametrů. Její 
přesnější návrh vyžaduje další studie, do kterých je nutné kromě uvedených parametrů zahrnout 
tlakové ztráty a náklady na sorbent a regenerační činidlo. Přijatelnou výši nákladů určují 
parametry technologie zpracovávající zachycený fosfor v regenerátu. V současné době je 
hlavním limitem technologie výroby struvitu požadované pH fosforového koncentrátu, které by 
mělo být v rozmezí od 8 do 10. Pro ověření možnosti využití vlastního regenerátu pro výrobu 
struvitu bylo nad rámec stanovených parametrů měřeno i pH zachytávaného regenerátu. 
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U všech vzorků regenerátu byly naměřeny vysoké hodnoty pH (přes 12), tedy zachycený 
regenerát je pro srážení struvitu příliš zásaditý a při současném stavu poznání není možné na 
adsorpci fosforu navázat touto technologií. Tento parametr však nijak neovlivňuje samotný 
proces adsorpce a proto nefiguroval v analýzou identifikovaných parametrech. 

 

Obr. 7 Technologické schéma adsorpční jednotky eliminující negativní vlivy parametrů. 
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8 ZÁVĚR 

Navržená metodika pro výběr a hodnocení parametrů se ukázala jako perspektivní a použitelná 
pro hodnocení strojně-technologického zařízení ČOV. Provozovatelům umožňuje vybrat 
adekvátní parametry pro hodnocení celkové hydraulické účinnosti jednotlivých zařízení. 
Mohou díky ní také posoudit jejich potenciál pro využití k inovačním návrhům zařízení. 
S ohledem na toto hodnocení může provozovatel posoudit dostatečnost monitoringu klíčových 
parametrů a zaměřit se na získání chybějících údajů. Díky tomu lze lépe volit investiční 
strategii. Výsledky analyzovaných zařízení potvrzují riziko špatného hodnocení účinnosti 
zařízení, pokud nejsou brány v potaz vazby na ostatní technologii ČOV a z nich vyplývající 
parametry. 

Pro ověření získaných poznatků byly vybrány technologie mamutových čerpadel a adsorpce 
fosforu, která byla podrobena podrobnějšímu výzkumu. Jeho podstatou bylo získání patřičných 
dat pro posouzení skutečného vlivu identifikovaných parametrů a ověření výsledků dosažených 
navrženou metodikou. Tato část výzkumu zahrnovala plánování experimentu, návrh a stavbu 
měřicích zařízení, realizaci experimentů a následné zpracování naměřených dat.  

Provedená práce položila slibné základy pro další výzkum metodického přístupu k hodnocení 
účinnosti zařízení ČOV. Pro další validaci a vývoj navržené metodiky je zásadní laboratoní 
experimentální činnost, jejíž podstatu práce představila. V poslední kapitole byla navržena 
cesta dalšího výzkumu. Prováděním laboratorních experimentů ve spolupráci s reálnými 
provozy ČOV by bylo umožněno vytvořit seznamy klíčových parametrů, které jsou pro 
hodnocení účinnosti konkrétních zařízení typově a velikostně podobných provozů ČOV 
potřeba. Tyto seznamy by pak usnadňovaly provozovatelům vyhodnocení parametrů bez 
náročné rešerše a bez rizika opomenutí důležitých parametrů, čímž by byly naplno zhodnoceny 
výsledky této práce. 
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