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V roce 1994 holandský vědec Arnold Mulder objevil, že v jedné 

z nádob s anaerobními bakteriemi se zcela nečekaně „ztrácel“ 

dusík.Mulder tento proces nazval „anaerobní oxidace amoniaku“, 

zkráceně anammox. Jde o mikrobiální proces, ve kterém bakterie 

anammox čistí vodu přeměnou amoniaku (NH
3
) a dusitanů (NO

2
-) 

na plynný dusík (N
2
), čímž získávají energii. 

Na čistírnách odpadních vod je anammox nasazován zejména na 

kalové vody z anaerobní fermentace (kapalný zbytek po anae-

robním zpracování čistírenských kalů, který je velmi bohatý na 

amoniak), nejčastěji v  následujících případech: (i) na čistírnách, 

kam se sváží ke zpracování čistírenské kaly z okolních obcí nebo 

např. potravinářské odpady, (ii) na čistírnách, kam přitékají prů-

myslové odpadní vody bohaté na dusík a  chudé na organický 

uhlík, (iii) nebo když by čistírně vybavené anaerobní fermentací 

organický uhlíkv odpadní vodě sice stačil, ale nádrže pro nitrifi -

kaci-denitrifi kaci jsou příliš malé. Tyto ČOV vypouští více dusíku, 

než jim udává vodoprávní úřad dle nařízení vlády č. 401/2015 

Sb., a hrozí jim proto sankce. Pokud provozovatel takové čistírny 

nedostane výjimku od vodoprávního úřadu (viz ÚČOV Praha), 

jedním z východisek je vyčistit kalovou vodu od dusíku úspor-

nou biotechnologií anammox. Navíc je anammox uplatňován na 
těch čistírnách, jejichž provozovatelé jsou tlačeni ke snížení 
provozních nákladů. Oproti nitrifi kaci-denitrifi kaci má totiž anam-

mox extrémně efektivní metabolismus, díky kterému výsledná 

biotechnologie organický uhlík a elektřinu navíc nepotřebuje.

Jak se ukázalo na čistírně v Ingolstadtu (Německo), 
odstranění jednoho kilogramu dusíku technologií nitrifi -
kace-denitrifi kace vyžaduje cca 4 kWh, zatímco zde nain-
stalovaná technologie anammox spotřebuje 0.8-2 kWh. 

Na bakteriích anammox jsou založeny dlouhodobě prově-

řené biotechnologie jako jeANAMMOX® (Paques, Nizozemí), 

DEMON® (Demon GmbH, Německo), AnitaMOX® (Anox-

Kaldnes, Švědsko), nebo TERRAMOX® (E&P Anlagen Bau, 

Německo). V  poslední době byly navíc vyvinuty a  provozně 

ověřeny technologie PN/AA (EAWAG), ELAN (Aqualia), DeAm-

mon (PURAC), ClearGreen (Degremont), a další. Protože název 

„anammox“ si společnost Paques patentovala, ostatní tento 

proces nazývají „deamonifi kace“.V současné době je biotech-

nologií anammox vybaveno více než 100, a  podle neofi ciál-

ních odhadů více než 300 čistíren odpadních vod (zejména 

v západní Evropě, severní Americe a Číně). Rozsah (cena) rea-

lizací se značně liší dle dostupnosti nádrží pro tento proces, 

a  v  závislosti na míře automatizace a  kvalitě materiálového/

technologického provedení.

O úspornější čištění odpadních vod, a tedy nižší stočné (nebo ale-

spoň nižší náklady na provoz ČOV, protože stočné bude s velkou 

pravděpodobností v budoucnu nějakou formou regulované), je 

v poslední době čím dál větší zájem. Pro zkušenosti s anammox 

ale nemusíme jezdit daleko. U nás v České republice byla velmi 

úspěšně ověřena technologie AnitaMOX® ve spolupráci s VŠCHT 

Praha. Co se týče provozního měřítka, další zmíněné technolo-

gie založené na anammox bakteriích už šetří náklady na čištění 

odpadních vod například v  sousedním Rakousku a  Německu, 

nebo dále ve Švýcarsku, Nizozemí a Belgii.

PODOBNĚ JAKO V DOMÁCNOSTECH ŠETŘÍ SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚSPORNÉ 

ZÁŘIVKY, NA VÍCE NEŽ 100 ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD ŠETŘÍ ELEKTŘINU ANAMMOX 

BAKTERIE. TYTO NEDÁVNO OBJEVENÉ BAKTERIE JSOU ZÁKLADNÍM KAMENEM INOVATIV-

NÍCH BIOTECHNOLOGIÍ, KTERÉ ČISTÍ ODPADNÍ VODY OD SLOUČENIN DUSÍKU ÚSPORNĚJI, 

NEŽ BYLO DOSUD MOŽNÉ. PŘESTOŽE NA ČOV V ZAHRANIČÍ SE ANAMMOX POUŽÍVÁ 

VÍCE NEŽ DESET LET, MNOHO TECHNOLOGŮ, PROJEKTANTŮ ANI INVESTORŮ V ČECHÁCH 

O TÉTO BIOTECHNOLOGII NEVÍ.

Nižší stočné díky 
bakteriím Anammox

Dodavatel E&P Anlagen Bau (Německo); cena za komplet technologii anammox (inženýring, doprava, instalace, dokumentace, zkušební provoz, *včetně 

stavební části); EO – ekvivalentní obyvatel

Levá osa - spotřeba el. energie na čistící proces: Wh (watthodina), PE - 

ekvivalentní obyvatel; Pravá osa: energetická soběstačnost; červená linie 

znázorňuje procenta energetické soběstačnosti ČOV (po aplikaci Anam-

mox bakterií se stala referenční ČOV v Rakousku energeticky soběstačnou 

(=produkující energii nad rámec své vlastní spotřeby)

Vojtěch Kouba, expert na biotechnologie VŠCHT Praha : Petr Dolejš, projektant a redaktor city:one

Investor Obec (velikost ČOV) Realizace Cena (tis. €)
Energie und Wasser Potsdam GmbH Potsdam Nord (90 000 EO) 2011/2012 1500*
StadtWerke Schrobenhausen Schrobenhausen (55 000 EO) 2015/2016 384
Gemeindwerke Karlsfeld Karlsfeld (45 000 EO) 2015/2016 385

„bakterie anammox

šetří energii“

Reference nejbližších realizací,

98 �voda :� one


