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ABSTRAKT  

Úkolem bakalářské práce bylo zpracování přehledu firem zabývajících se výrobou 
typových kontejnerových čistíren odpadních vod na tuzemském trhu. V první části 
bakalářské práce je přehled typů čistíren, včetně způsobu provedení, využití i umístění 
a následného provozování. V praktické části je vypracován seznam firem v České 
republice a dále je provedeno srovnání těchto firem z hlediska technologického,       
strojně-technologického i finančního v závislosti na počtu obyvatel, pro které jsou čistírny 
určeny. Údaje poskytnuté firmami a jejich zpracování může sloužit při volbě 
kontejnerových čistíren odpadních vod odborné, ale i neodborné veřejnosti, která zvažuje 
pořízení kontejnerové čistírny. 

 

ABSTRACT 
The aim of this bachelor´s thesis was making a survey of companies involved in 

producing container type waste water treatment plants in the domestic market. In the first 
part of the bachelor´s thesis there is an overview of types of plants, including the method 
of implementation, use and placement and subsequent operation. In the practical part there 
is a list of companies active in this field in the Czech Republic that were compared to each 
other in terms of technological, machine-technological and financial aspects depending on 
the population for which they are intended for. Data provided by these companies and their 
processing can be used in selection of container of waste water for expert and 
unprofessional public, which is considering the acquisition of container plant. 
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1  ÚVOD 

Voda je nezbytnou potřebou člověka, v dnešní době si spousta z nás život bez přívodu 

pitné vody až do domu nedokáže ani přestavit. Avšak kam přitéká pitná voda, odtamtud 

odtéká voda odpadní. Tato voda se musí odvádět a opět čistit. Odvádění a čištění 

odpadních vod často vypovídá o kulturním, technickém a ekonomickém stupni rozvoje 

dané společnosti. Nejčastěji je voda vypouštěna do veřejné kanalizace, odkud je odváděna 

do čistírny odpadních vod. Pokud není možné napojení na veřejnou kanalizaci, je nutné 

vyřešit likvidaci odpadních vod jiným způsobem. V případě jednotlivých budov je možné 

čištění vody provést například pomocí domovních čistíren odpadních vod, zemním filtrem 

či kořenovými čistírnami odpadních vod. Tyto typy čištění odpadních vod jsou používány 

do 50 ekvivalentních obyvatel. Pokud se však jedná o více domů (do 500 EO) nebo 

například penziony, je ekonomicky i ekologicky výhodné použití kontejnerových čistíren 

odpadních vod.  

Kontejnerové čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod malých 

izolovaných zdrojů znečištění jako např. satelitní městečka, hotely a penziony, campy, 

čerpací stanice, malé průmyslové provozovny. Jedná se o čištění vody splaškového 

charakteru z bytových jednotek a sociálních zařízení. Průmyslové odpadní vody je možné 

čistit jen v tom případě, že jejich charakter odpovídá splaškovým vodám. 

Čistírny jsou konstruovány jako obdélníkové, samonosné nádrže, v nichž je instalována 

technologická vestavba.  Takto zkompletované čistírny se dají snadno transportovat buď na 

korbě nákladního auta, nebo ve standardních kontejnerech pro přepravu lodí. Pro transport 

je možné nádrž demontovat natolik, aby bylo možné převezení těmito normálními 

transportními cestami. Části přesahující obrys kontejnerové nádrže se vždy pro transport 

zdemontují a uloží dovnitř kontejnerové nádrže.  

Vzhledem k neustále se zpřísňujícím limitům na vypouštění odpadní vody 

do recipientu, do podzemních vod popřípadě do dešťové kanalizace, je vhodné využití 

kontejnerových čistíren s garantovanými hodnotami na odtoku. V mnoha případech je 

možné vyčištěnou odpadní vodu využívat i jako vodu užitkovou, např. na závlahu. 

Ve většině případů při využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové bývají čistírny 

osazeny ještě dalšími dočišťovacími stupni (např. biofiltry, pískový filtr) nebo dávkováním 

koagulantu pro odstranění zvýšeného nebo naopak sníženého obsahu některých látek 

(např. fosfor). 
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Obr. 1.1 Přeprava kontejnerové čistírny [13] 

1.1 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Při vypouštění odpadních vod je nutné dodržovat zákony, směrnice a nařízení. 

Přípustné limity znečištění pro vypouštění do povrchových nebo podzemních vod řeší 

následující nařízení vlády a směrnice. 

1.1.1 Nařízení vlády č. 23/2011Sb. 

Tímto nařízením se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Dle přílohy č. 1: Emisní standardy, je nutné při vypouštění 

odpadních vod sledovat koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod. 

U čistíren do 500 EO není nutné sledovat výstupní hodnoty dusíku a fosforu. [3] 

Dle nařízení vlády č. 23/2011 Sb., jsou čistírny děleny pro potřeby určení nejvyšší 

povolené míry znečištění odpadních vod, do vod povrchových nebo podzemních. Tuto 

míru znečištění určují emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod 

(CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4
+, Ncelk, Pcelk). Rozdělení provedeno podle počtu 

ekvivalentních obyvatel (EO) do pěti následujících kategorií: 

-  < 500 

- 500–2 000 

- 2 001–10 000 

- 10 001–100 000 

- > 100 000 
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Kontejnerové čistírny odpadních vod vyrábějící se do 500 EO, tedy spadají do první 

kategorie. Do této kategorie spadají i čistírny do 50 EO, které jsou označovány jako 

domovní čistírny odpadních vod. Tyto se pak dále dělí do třech podkategorií. Domovní 

čistírny označované CE musejí pro certifikaci splňovat účinnost čištění dle přílohy 1c. 

v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a dále musí splňovat technické požadavky dle nařízení 

vlády č. 190/2002 Sb. [3] 

Tab. 1.1 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod [3] 

 Kategorie ČOV 

(EO) 

CHSKCr BSK5 NL 

p [mg/l] m [mg/l] p [mg/l] m [mg/l] p [mg/l] m [mg/l] 

< 500 150 220 40 80 50 80 

Vysvětlivky: 

„p“ – přípustné koncentrace, které mohou být překročeny v povolené míře. 

– vzorky se musejí odebírat minimálně čtyřikrát za rok. Tyto odběry musí být 

rovnoměrně rozděleny v průběhu roku. Neměli by být prováděny za neobvyklých 

situací, při přívalových deštích a povodních. Z těchto vzorků však může přípustné 

koncentrace „p“ překročit pouze jeden vzorek. 

– jedná se o dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků 

stejného objemu v intervalu 15 minut. 

 „m“ – maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné. [3] 

1.1.2 Směrnice  Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES 

S ohledem na „ Smlouvu o založení Evropského společenství“  bylo nezbytné vytvořit 

provázanou vodní politiku. Účelem této směrnice je stanovit rámec pro ochranu 

vnitrozemských povrchových vod, pobřežních vod a podzemních vod, který: 

- zabrání dalšímu zhoršování a zlepší stav vodních ekosystémů; 

- podpoří udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných 

vodních zdrojů; 

- usiluje o zvýšenou ochranu a zlepšení vodního prostředí; 

- zajistí cílené snižování znečišťování podzemních vod a zabrání jejich dalšímu 

znečišťování a 

- přispěje k zajištění dostatečných zásob povrchových a podzemních vod dobré 

jakosti. [4] 



Název: Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO  Věra Jedličková 
Bakalářská práce  

 

6 

 

1.1.3 Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

Tato směrnice se týká odvádění, čištění a vypouštění městských vod a také čištění 

a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem této směrnice 

je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod. [5] 

1.2 LIMITY PRO VYPOUŠT ĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
V OKOLNÍCH ZEMÍCH 

Slovensko 

Nařízení vlády Slovenské republiky, 6 kategorií (2. kategorie  50 - 2000 EO) 

Tab. 1.2 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod [6] 

CHSKCr BSK5 NL 

p [mg/l] m [mg/l] p [mg/l] m [mg/l] p [mg/l] m [mg/l] 

135 170 30 60 30 60 

Vysvětlivky: 

 „p“ – přípustné koncentrace, které mohou být překročeny v povolené míře 

 „m“ – maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné  

 

Polsko 

Pokyny pro vypouštění odpadních vod, 5 kategorií (1.kategorie < 2000 EO) 

Tab. 1.3 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod [7] 

CHSKCr [mg/l] BSK5 [mg/l] NL [mg/l] 

150 40 50 

 

Německo 

Nařízení o požadavcích na vypouštění odpadních vod,  3 kategorie (1.kategorie < 1000 

EO) 

Tab. 1.4 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod [8] 

CHSKCr [mg/l] BSK5 [mg/l] NL [mg/l] 

150 40 50 
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Rakousko 

Nařízení vlády o vypouštění odpadních vod, 3 kategorie (1. kategorie < 2000 EO) 

Tab. 1.5 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod [9] 

 

CHSKCr [mg/l] BSK5 [mg/l] NL [mg/l] 

125 25 35 

 

 

Porovnání limitů pro vypouštění odpadních vod dle zemí 
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2  SOUČASNÝ STAV KONTEJNEROVÝCH ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD 

Nádrže čistíren jsou zhotoveny z: 

- polypropylenu; 

- polyetylenu; 

- vodostavebního betonu; 

- ocelového plechu. 

Nejčastěji je využíváno polypropylenových nádrží, méně často se vyskytují 

polyetylenové nádrže a minimálně jsou používány betonové nebo ocelové nádrže 

s ochranou proti korozi, které svými rozměry mohou odpovídat ISO normě (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci - International Organization for Standardization).  

Plastové nádrže jsou svařeny ze stěnových prvků, kdy vnitřní povrch je rovný a vnější 

žebrovaný. Technologická část a přepážky jsou do nádrže vevařeny. Základní čistírenské 

jednotky lze provést jako vestavbu technologie do betonových nádrží, kde je vestavěna 

dosazovací nádrž. Nádrž musí být vždy vodotěsná, což je ověřeno již ve výrobně. 

 Nádrže jsou ve většině případů umisťovány do země, především pro udržení optimální 

teploty vody (cca 14˚C). Plastové nádrže jsou podle únosnosti okolní zeminy 

a geologických podmínek zasypány případně i betonovány. Pryžové díly a membrány jsou 

zhotoveny ze speciální vodotěsné pryže. Ocelové díly jsou provedeny z nerezavějících 

materiálů, lávky jsou pak zhotoveny z konstrukční oceli s povrchovou úpravou. Rozvody 

vody a kalu v čistírně jsou z polypropylenového potrubí. 

Výhody kontejnerových čistíren ve srovnání s klasickou stavbou čistírny  

- nízká cena (jak pořizovací, tak i provozní náklady); 

- snadná obsluha;  

- spolehlivý bezpečný a nehlučný provoz, dobře snáší i nárazové zatížení; 

- vysoký čistící účinek (až 95% při teplotě splaškové vody cca 14˚C); 

- neobtěžuje okolí zápachem; 

- variabilita a možnost zvětšování kapacity po etapách; 

- jednoduchá stavební příprava (pouze realizace základové betonové desky); 

- celková výroba již ve výrobním závodě; 

- rychlé uvedení do provozu (jeden kalendářní týden);  
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Nevýhody kontejnerových čistíren ve srovnání s klasickou stavbou 
čistírny  

- za nevýhodu lze označit jejich větší náchylnost na kolísání teplot, což má negativní 

vliv na čistírenské procesy a je třeba s touto skutečností počítat např. snížení 

nitrifikačních pochodů v zimním období. Z důvodu náchylnosti na teplotu je 

vhodné čistírny vždy zasypat zeminou. 

Příklady umístění kontejnerových čistíren odpadních vod 

 

 

Obr. 2.1. Podzemní kontejnerová ČOV [13] 

 

 

Obr. 2.2. Nadzemní kontejnerová ČOV [19] 
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3  TECHNOLOGIE KONTEJNEROVÝCH ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD 

Čistírny odpadních vod jsou technologicky řazeny vždy tak, aby předcházející stupeň 

separoval látky, které by mohli poškodit stupeň následující.  

Pro minimalizaci údržby a obsluhy čistírny a také k zajištění úsporného provozu 

je zajištěn její automatizovaný provoz. Veškerý provoz čistírny (kromě řízení chodu 

dmychadla viz kapitola 3.8.1) je tedy zajištěn buď počítačovou řídící jednotkou, která 

ve stanovených časových intervalech spíná elektromagnetické ventily, které zajistí 

provedení potřebných úkonů a spolu s možností regulace množství kyslíku zajišťují 

úsporný provoz čistírny. [10] Nebo může být čistírna opatřena řídící jednotkou, která 

okamžitě reaguje na měnící se přítok odpadních vod a podle skutečného zatížení upravuje 

čistící cyklus, čímž je zajištěno, jak navýšení případné hydraulické kapacity v případě 

deště, tak snížení výkonu, šetření energie a regenerování kalu v případě nižšího nátoku. 

Tato řídící jednotka bývá uzpůsobena dálkovému přenosu dat a může tak být ovládána 

z dispečerského centra. [11] 

3.1 PŘÍTOK 

Surová odpadní voda přitéká na čistírnu nejčastěji gravitačně. Pokud však není možné 

použít gravitační způsob (např. nedostatečný sklon v rovinném terénu, rozptýlená 

zástavba) je nejčastěji využívána podtlaková a tlaková kanalizace, které však vyžadují 

příkon elektrické energie. Přítok je zaústěn do objektu mechanického předčištění, které 

je vždy řešeno individuálně dle místních podmínek a kvality odpadních vod. Nátok 

do čistírny je zajištěn přítokovým potrubím, které je vsazeno do varného kroužku 

opatřeného pryžovým těsněním tak, aby potrubí uvnitř nádrže nepřesahovalo přírubu o více 

jak 10 mm. Umístění přítoku lze řešit alternativně po konzultaci s výrobcem. 

3.2 MECHANICKÉ P ŘEDČIŠTĚNÍ NA PŘÍTOKU 

Před vlastním čištěním odpadních vod je nutné odstranit především hrubé, 

makroskopické látky, které by mohli v dalších stupních čištění vést k poškození a zanášení 

objektů a zařízení čistírny. [1] 

3.2.1 Česle, síta, česlicové koše 

Zachycení hrubších znečišťujících látek z odpadní vody je prováděno česlicovými koši, 

síty nebo česlemi, které přednostně navrhujeme mechanicky shrabované z důvodu 

minimální náročnosti na obsluhu. Využívá se také rušně stíraných česlí, které vyžadují 

soustavnější obsluhu a musí být vyjímatelné a stíratelné po celé ploše. 
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Technické parametry pro návrh 

- Rychlost vody v česlích nesmí ani při maximálním průtoku překročit hodnotu 

1,0  m/s, aby proudem vody nedocházelo k protlačení zachycených nečistot. [1] 

- Sklon česlic má být optimálně 45˚ ke dnu žlabu. 

3.2.2 Lapák tuků 

Lapáky tuků, popř. olejů umisťujeme do kontejnerových čistíren spíše ojediněle. 

Nejčastěji slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo 

i samostatně tam, kde jsou umístěny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené 

v odpadní vodě odloučit. Jedná se tedy o samostatné kusové výrobky. Lapák tuků 

zachycuje spolehlivě tuk vypuštěný z těchto provozů a chrání tak vlastní čistírnu. 

V případě odstraňování tuků přímo v čistírně se nejčastěji používá odstranění 

v usazovacím prostoru. Přívodní kanalizační potrubí vyúsťuje do kalového prostoru, kde se 

usazují hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího 

prostoru, kde dochází ke gravitačnímu odlučování tuků u hladiny. Tukovou vrstvu je nutno 

pravidelně shrnovat a odebírat. Předčištěná odpadní voda odtéká pod nornou stěnou do 

výtoku z čistírny. [12] 

Mimo gravitační způsob separace tuků může být využita flotace. Jedná se o separační 

proces, používaný pro oddělení dispergovaných částic z kapaliny, při kterém se tyto částice 

spojují s mikrobublinami plynu za vzniku flotačních komplexů lehčích než voda 

a vynášených tedy k její hladině. [1] 

Technické parametry pro návrh 

- Střední doba zdržení při maximálním průtoku má být v rozsahu 300 – 600 sekund 

v závislosti na měrné hmotnosti zachycovaného tuku a na teplotě odpadních vod. 

- Musí být zajištěn skladovací prostor a pravidelný odvoz za účelem nezávadného 

zneškodňování (např. spalování). [2] 

3.2.3 Lapák písku 

Lapák písku je vertikální sedimentační nádrž. V kontejnerových čistírnách jsou 

osazovány jen velice výjimečně, avšak je nutné počítat s tím, že i u odpadních vod 

z oddílné kanalizace se mohou vykytovat jisté podíly písku, záleží především na místních 

podmínkách.  
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Technické parametry pro návrh 

- Lapák písku má být navržen tak, aby zachytil písek a jiné minerální částice o 

velikosti zrn nad 0,2 mm. 

- Akumulační prostor na písek zachycený v lapáku písku má mít kapacitu 

na produkci písku zachyceného na 10 až 15 dnů. 

- Rychlost vody má být do 0,30 m/s. 

- Střední doba zdržení při maximálním průtoku nemá být kratší než 30 sekund. 

- Hydraulické zatížení plochy nemá být větší než 16 m3/(m2
·h). [2] 

3.3 USAZOVACÍ ČÁST 

Usazování patří k nejrozšířenějším separačním procesům, kde separace tuhých částic 

je dána gravitací závisející na velikosti a tvaru částice a hustotě kapaliny. [1] 

Vertikální usazovací nádrže jsou čtvercového, popř. obdélníkového tvaru. Jsou 

to zařízení, která slouží ke gravitační separaci suspendovaných látek obsažených v odpadní 

vodě a zároveň mohou sloužit i jako akumulační a uskladňovací kalová jímka. Ta je 

osazena nornou stěnou a mamutkou pro čerpání odpadní vody do aktivace. [13] 

Na částice v klidné kapalině působí proti sobě tíhová síla a vztlak (dle Archimedova 

zákona). Při pohybu částice k hladině (flotaci) i při pohybu částic ke dnu (sedimentaci), 

na ni působí ještě třecí síla, která vždy působí proti směru jejího pohybu.  

                      

 

 

Fg – síla gravitační 

Fv – vztlak 

Fr – tření odporem prostředí 

 

 

Obr. 3.1 Síly působící na usazovací částice  

VÝSLEDNÁ SÍLA PŘI SEDIMENTACI 

F = Fg – Fv – Fr  [N] (2.1) 
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3.3.1 Návrh usazovací nádrže 

Hlavními parametry pro návrh nádrží je doba zdržení θ  [h], povrchové hydraulické 
zatížení ν [m3.m-2.h-1] a povrchové látkové zatížení BA [kg.m-2.h-1]. 

S

Q
v =  [m3.m-2.h-1] 

Q

V=θ  [h] 

ηθ ⋅= vS t  [h] 

vXBA ⋅=  [kg.m-2.h-1],  

kde Q … průtokové množství vody [m3.h-1], 

 S … plocha nádrže [m2], 

V … objem nádrže [m3], 

θ … teoretická (výpočtová) doba zdržení vody v nádrži [h], 

Sθ … skutečná doba zdržení vody v nádrži [h], 

η … koeficient hydraulické účinnosti nádrže [-], 

X … koncentrace kalové sušiny [kg.m-3]. [1] 

Tab. 3.1 Návrhové parametry dle ČSN 75 6402 [2] 

Zařazení usazovací 
nádrže 

Teoretická doba zdržení 
θ [h] 

Povrchové hydraulické 
zatížení ν [m3.m-2.h-1] 

Parametry QV Qmax QV Qmax 

- před biofiltry 1) 

- před aktivací 2) 

2,0 - 4,0 

1,0 – 3,0 

1,0 

0,5 

0,7 – 1,4 

1,0 – 2,8 

2,5 

5,0 
1) Navrhují-li se biofiltry s recirkulací kalu před usazovací nádrže s vyrovnáním průtoku na 
stálou hodnotu průtoku (přítok + recirkulace), má být doba zdržení v usazovací nádrži 
2 hodiny. 
2) Střední doba zdržení v usazovací nádrži před aktivací se volí s ohledem na navrženou 
technologii aktivace. 

3.3.2 Faktory ovlivňující rychlost usazování 

Rychlost usazování je dána gravitací závisející na: 

- velikosti částice; 

- tvaru částice a 

- hustotě kapaliny. 
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3.4 AKTIVA ČNÍ PROSTOR 

Slouží k biologickému čistění odpadních vod. Princip biologického čištění aktivací 

spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu v provzdušňované aktivační nádrži.  

Surová nebo odsazená odpadní voda přitéká do aktivační nádrže, nejprve 

do denitrifikačního prostoru čistírny buď přímo, nebo přes rozdělovací šachtu, která 

rovnoměrně rozděluje nátok na dvě paralelní nádrže. Denitrifikační zóna je promíchávána 

pomocí středobublinných aeračních elementů, nitrifikační prostory jsou provzdušňovány 

celoplošně rozmístěnými aeračními elementy. V prostoru denitrifikace dochází 

k odbourání části organického uhlíku a k přeměně dusíku z podoby dusitanů a dusičnanů 

na plynný dusík, který uniká do okolní atmosféry. Denitrifikaci mohou provádět rody 

bakterií jako Micrococcus, Chromobacterium, Denitrobacillus. V nitrifikačním prostoru 

probíhá odbourání zbytkového množství organického uhlíku a nitrifikace, kterou se dusík 

z podoby amonné oxiduje na dusičnany s dusitany. Nitrifikaci mohou provádět rody 

bakterií jako Nitrosomonas, Nitrobacter. Na odtoku z aktivačních nádrží jsou umístěny 

odplyňovací komory, ze kterých směs samovolně odtéká do středového válce dosazovací 

nádrže. [13] 

3.4.1 Návrh aktivační nádrže 

Aktivační nádrže se navrhují na základě požadované účinnosti odstranění jednotlivých 

druhů znečištění odpadních vod. Základními návrhovými parametry je stáří kalu 

a minimální teplota odpadních vod. Přednostně se navrhují čistírny, které produkují 

aerobně stabilizovaný kal. Je tedy vhodné použití aktivačních systémů, kdy je přebytečný 

kal uskladněn v provzdušňované nádrži mimo hlavní technologickou linku. Navrhován 

je nejčastěji nízkozatěžovaný aktivační proces, ke kterému se stahují návrhové 

hodnoty viz tab. 2.1. [2] 

Tab. 3.2 Návrhové parametry nízkozatěžovaného aktivačního procesu [2] 

Návrhový parametr Jednotka Obvyklá 

střední 

hodnota 

Systém 

s anaerobní 

stabilizací kalu 

Systém 

s oddělenou 

stabilizací kalu 

Objemové látkové  ˑ    

zatížení BV 

kg/(m3·d) ≤ 0,2 0,1 až 0,5 0,15 až 0,70 

Zatížení kalu BX kg/(kg·d) ≤ 0,05 0,02 až 0,03 0,08 až 0,15 

Střední doba zdržení h ≤ 24 24 až 72 12 až 48 

Recirkulace 

vraceného kalu RK 

% QV 

 

≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 
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3.4.2 Faktory ovlivňující účinek aktivace 

Aktivační proces je závislý především na: 

- pH: optimální pH pro většinu bakterií leží v rozmezí od 6,0 do 7,5. 

- Nutrienty: účinnost čištění může být ovlivněna i nutriční nevyvážeností dané 

odpadní vody. Jde hlavně o nedostatek makrobiogenních prvků fosforu a dusíku. 

Potřebná množství dusíku a fosforu jsou dány přibližně následujícím vztahem: 

BSK5 : N : P = 100 : 5 : 1 

- Doby zdržení: doba zdržení je primární veličinou ovlivňující účinek aktivačního 

procesu. 

- Koncentrace a kvalita aktivovaného kalu: normální kal – KI < 100 ml.g-1 nebo 

lehký kal KI = 100–200 ml.g-1. 

- Teplota: ideální cca 14˚C. 

- Koncentrace organického znečištění: (BV, BX). [1] 

3.4.3 Zabezpečení dodávky kyslíku do aktivačního systému 

Aktivační proces je aerobní proces, při němž jsou organické látky odstraňovány 

z odpadní vody pomocí aktivovaného kalu za kontinuálního (výjimečně i diskontinuálního) 

přísunu kyslíku. Provzdušňování udržuje aerobní podmínky v aktivační nádrži a umožňuje 

udržení aktivovaného kalu ve vznosu. Pro optimální poměr musí být rychlost přísunu 

kyslíku větší nebo rovna rychlosti jeho spotřeby. Do aktivačních nádrží se kyslík přivádí ze 

vzduchu nebo jako čistý plyn. Obsah nádrže bývá provzdušňován: stlačeným vzduchem 

(pneumatická aerace), mechanickými aerátory (mechanická aerace), kombinací 

předchozích dvou způsobů ejektory nebo injektory (hydropneumatická aerace). 

U kontejnerových čistíren je využívána nejčastěji pneumatická jemnobublinná aerace. 

Výjimečně bývá využívána středobublinná aerace. Kyslík je v aktivační nádrži 

spotřebováván při reakcích: oxidace organických látek, syntéza buněčného materiálu, 

nitrifikační pochody. [1] 

3.5 DOSAZOVACÍ ČÁST 

Dosazovací nádrž je nezbytnou součástí systému s aktivovaným kalem. Separace 

aktivovaného kalu je posledním krokem biologického čistění k dosažení dobře vyčištěného 

a stabilně kvalitního odtoku z čistírny, tj. s nízkou koncentrací organického znečištění 

a suspendovaných látek. 
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Její základní funkce jsou: 

- separace aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody; 

- zahušťování separovaného kalu tak, aby bylo možné jej recirkulovat; 

- akumulace aktivovaného kalu při nárazovém hydraulickém zatížení biologického 

stupně. [1] 

Dosazovací nádrže bývají nejčastěji v plastovém provedení jako součást kontejneru 

(nádrže čistírny). Je možné použití typové dosazovací nádrže i jejich modifikací. Typová 

vestavba se skládá z uklidňovacího válce, odtokového žlabu s nornou stěnou z důvodu 

nežádoucího úniku plovoucího kalu, mamutek pro recirkulaci kalu, odtah přebytečného 

kalu a stahování kalu z hladiny. Vyústění mamutek pro odtah přebytečného kalu lze 

alternativně měnit dle projektového umístění kalové jímky. [13] 

3.5.1 Návrh dosazovacích nádrží 

Ovlivňují jej především vlastnosti a koncentrace aktivovaného kalu. Pro dimenzování 

je rozhodující stav při maximálním průtoku čistírnou, udávají se hodnoty maximálního 

hydraulického zatížení, doba zdržení, látkové zatížení plochy nerozpuštěnými látkami 

a zatížení přepadové hrany. Dimenzování vychází především z potřebné plochy hladiny 

a hloubky dosazovací nádrže a musí být vždy provedeno v závislosti na dimenzování 

aktivačního procesu. [1] 

Tab. 3.2 Návrhové parametry dle ČSN 75 6402 [2] 

Zařazení dosazovací 
nádrže 

Střední doba zdržení [h] Hydraulické zatížení plochy 
[m3.m-2.h-1] 

- za biofiltry  

- za aktivací  

2,0 - 3,0 

1,5 – 2,5 

1,5 

1,2 

3.5.2 Faktory ovlivňující dosazování 

Rychlost sedimentace a provoz dosazovacích nádrží ovlivňuje především: 

- hydraulické zatížení a tvar nádrže; 

- plocha nádrže a její zatížení; 

- hloubka nádrže u stěny a doba zdržení; 

- recirkulační poměr. [1] 

3.6 USKLADNĚNÍ KALU 

Kal je směs vody a pevných látek, oddělená z odpadní vody různými způsoby. Kaly 

tvoří cca 1-2 % objemu čištěných odpadních vod, avšak obsahují 50–80 % původního 

znečištění. Kal, který ještě nebyl stabilizován, se nazývá surový kal. Kal je možné dělit 
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podle toho, odkud byl ze systému odebírán, na kal primární a sekundární. Primární kal se 

odděluje ze surové odpadní vody v usazovacích nádržích nebo jiných separačních 

nádržích, ze kterých je odebírán. Pak je jako sekundární kal oddělován z biologického 

stupně čištění v dosazovací nádrži. Tento kal je častěji označován jako přebytečný 

aktivovaný kal. [1] 

Pro uskladnění slouží uskladňovací nádrž na primární kal a uskladňovací nádrž 

na sekundární kal (kalojem). Primární kal některé technologie vůbec neprodukují 

(např. technologie USBF firmy ECOFLUID), v ostatních případech slouží usazovací 

prostor současně jako akumulační a uskladňovací jímka. Z dosazovacího prostoru 

je sekundární kal kalem vratným, tedy odtéká gravitačně nebo je čerpán zpět do nátokové 

sekce aktivační. Dále může být dosazovací nádrž vybavena systémem pro odtah 

plovoucího kalu a nečistot z hladiny, který je tvořen rozvodem vzduchu pro ofuk hladiny 

a speciální mamutkou se sběrným žlabem nečistot z hladiny. Z dosazovací nádrže je také 

odváděn kal přebytečný. Ten je čerpán do samostatného periodicky provzdušňovaného 

kalojemu, kde dochází k jeho zahuštění a aerobní stabilizaci. Zahuštěný a stabilizovaný kal 

je z kalojemu dle potřeby vyvážen FEKA vozem k likvidaci. [14] [15] 

3.7 ODTOK 

Odtok je veden z poslední části čistírenského procesu, nejčastěji se jedná o dosazovací 

prostor, popř. další stupně dočištění. Odvedení je provedeno pomocí odtokového žlabu, 

který ústí do odtokového potrubí, které je vsazeno nadoraz do vnější části příruby opatřené 

pryžovým těsněním. Umístění odtoku z čistírny lze řešit alternativně. [13] 

Na odtoku bývá automatické měření průtoku odpadních vod nebo musí být alespoň 

jeho měření umožněno. Také má být vždy umožněn odběr vzorků odpadních vod. Toto 

měření a odběr musí být zabezpečen i v zimním období. [2] 

3.8 STROJNÍ VYBAVENÍ 

Práce na čistírně mají být mechanizovány tak, aby přímý styk a manipulace 

s odpadními vodami nebo vytěženými odpadními produkty čištění odpadních vod 

(plovoucí látky, shrabky, kal) byli co nejmenší. Strojní vybavení musí zajistit spolehlivý, 

bezpečný a vysoce výkonný provoz čistírny. Tato zařízení jsou ovládána ručně nebo 

automaticky s možností ručního ovládání. Ruční ovládání je buď u stroje, nebo dálkově. 

3.8.1 Dmychadlo 

Dmychadlo slouží pro dodávání vzduchu k provzdušňování aktivační nádrže, kalojemu, 

pro provoz mamutek, pro čerpání kalu a odtah plovoucích nečistot a pro ofuk dosazovací 

nádrže. Tyto dmychadla jsou umístěna vně čistírny ve vnějších protihlukových krytech 
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dodávaných výrobcem dmychadel. Pro snížení hlučnosti lze čistírnu vybavit alternativně 

ponornými čerpadly. [13] [15] 

Dmychadla jsou řízeny buď podle výšky hladiny v jímkách plovákovým ventilem, nebo 

podle hodnoty rozpuštěného kyslíku. 

3.8.2 Mamutové čerpadlo 

Často také nazývané jako mamutky jsou vzduchová čerpadla, která zajišťují 

přečerpávání odpadní vody a kalu mezi jednotlivými částmi čistírny. Jde 

o hydropneumatické komponenty, které neobsahují žádné mechanické pohyblivé 

komponenty. K pohonu, přesněji řečeno ke své funkci, využívají energie stlačeného 

vzduchu. Využívá se zvýšené množství vzduchu vháněné do čerpané kapaliny pod tlakem. 

Jsou řízeny časovým relé a technologicky jsou řešeny tak, aby nedocházelo k jejich 

případnému ucpání. [13] 

3.8.3 Aerační elementy 

Jedná se o koncové elementy rozdělující proud vzduchu na jemné bublinky, které 

probublávají vodu. Konstrukčně je lze dělit na deskové, diskové a trubkové. Dle průměru 

vzduchových bublin aeračních elementů rozeznáváme tři druhy pneumatické aerace: 

jemnobublinnou, středobublinnou a hrubobublinnou. K provzdušňování čistírenských 

procesů se nejčastěji využívá jemnobublinných porézních nebo membránových elementů 

průměru vzduchových bublin 1 až 4 mm. Výjimečně bývá využívána středobublinná 

aerace s použitím děrovaných trubek nebo různých vibračních klapek průměru 

vzduchových bublin 4 až 10 mm. Hrubobublinná aerace bývá využívána pouze 

k provzdušňování uskladňovací nádrže s kalem a i tam jen v ojedinělých případech. 

K hrubobublinné aeraci bývají použity trubky s otevřenými konci bez děrování trubky, 

jedná se o průměr vzduchových bublin větší než 10 mm. [1] 

3.8.4 Elektrický rozvaděč 

Umisťuje se do uzamykatelného plastového stojanu poblíž čistírny nebo na stěnu 

nejbližší budovy (např. sklad, garáž). Propoj s dmychadlem je proveden chráničkou 

o minimální dimenzi DN 100 pro rozvod kabelů.  

3.8.5 Zařízení pro dávkování koagulantu 

Čistírnu je možné doplnit o zařízení pro dávkování srážedla na snížení popřípadě 

zvýšení obsahu fosforu, popř. nerozpuštěných látek ve vyčištěné vodě. Dávkování 

je prováděno do toku z dosazovací nádrže do aktivačního prostoru. Dávkovač lze umístit 

do prostoru čistírny a není třeba dalších stavebních úprav. 
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4  TYPY KONTEJNEROVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH 
VOD PODLE TECHNOLOGIE 

4.1 KLASICKÉ PR ŮTOČNÉ AKTIVA ČNÍ ČISTÍRNY 

Čistírna se skládá z kompaktního kontejneru, rozděleného přepážkami na jednotlivé 

funkční prostory. Odpadní voda natéká přívodním potrubím do denitrifikačního prostoru 

čistírny buď přímo, nebo přes rozdělovací šachtu, která rovnoměrně rozděluje nátok na obě 

paralelní nádrže. Denitrifikační zóna je promíchávána, nitrifikační prostory jsou 

provzdušňovány. Na odtoku z aktivačních nádrží jsou umístěny odplyňovací komory, 

ze kterých směs samovolně odtéká do středového válce dosazovací nádrže, která je buď 

součástí kontejneru, nebo umístěná za nádržemi čistírny. Dosazovací nádrže jsou vybaveny 

odtokovými žlaby s nornými stěnami, odkud vyčištěná odpadní voda odtéká z čistírny. 

Vyflotovaný kal je mamutkou odtahován zpět do aktivační nádrže. Usazený aktivovaný kal 

je z kónické vertikální části dosazovací nádrže odtahován mamutkou do denitrifikace nebo 

druhou mamutkou jako kal přebytečný do kalové jímky. Na zabezpečení dodávky vzduchu 

jsou použita dmychadla uspořádání 1+1 (u 250 EO) nebo 2+1 (nad 350 EO). Dmychadla 

zásobují vzduchem míchací aerátory, aerační sekci a mamutky. V případě zařazení kalové 

koncovky za základní čistírnu je rezervní dmychadlo použito k provzdušňování kalové 

jímky. [13] 

 

 

Obr. 3.1 Funkční schéma aktivační ČOV [16] 
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LEGENDA: 

1 – Nátokový koš, 2 – Anoxická zóna – denitrifikace, 3 – Aktivace → Oxická zóna – 

nitrifikace, 4 – Zahušťování kalu, 5 – Dosazovací nádrž, 6 – Kalová nádrž – kalojem,        

7 – Dmychadlo. 

4.2 ČISTÍRNY SE SEKVENČNÍMI FÁZOVÝMI REAKTORY 
(SBR) 

Jde o technologii s přerušovaným provozem, která se dostává do popředí zájmu 

v posledních letech spolu s rozmachem mikroprocesorových kontrolních zařízení. U tohoto 

typu je vynechána dosazovací nádrž. Jedná se o biologické čistírny s aktivovaným kalem 

ve vznosu, které pracují na principu nízkozatížené aktivace. Jde o systém 

s diskontinuálním průtokem se sekvenčním fázovým reaktorem (SBR-sequenced batch 

reactor), kdy je stejná nádrž (reaktor) použita jako aktivační i na odsazení suspendovaných 

látek. [13] 

Proces čištění odpadních vod probíhá v jedné nádrži, díky přerušovanému provozu. 

Postupně se střídají fáze: 

- plnění; 

- aktivační; 

- sedimentační; 

- dekantační fáze (prázdnění). 

Jednotlivé fáze mohou být modifikovány tak, aby byly co nejlépe adaptovány 

na vyčištění přitékající odpadní vody. 

Výhody: 

- vypořádává se i s nevyrovnanými průtoky; 

- vysoká a stálá kvalita vody na odtoku; 

- nižší provozní nároky oproti jiným systémům; 

- velká flexibilita; 

- spolehlivost; 

- jednoduchost; 

- nižší prostorové nároky oproti kontinuálním systémům; 

- nemá přímé hydraulické propojení mezi přítokem a odtokem. [11] [13] 

Odpadní voda natéká přívodním potrubím do usazovací části, která současně slouží 

jako akumulační jímka a jímka pro částečnou anaerobní stabilizaci kalu. Odtud je odsazená 
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odpadní voda čerpána mamutkou do aktivační části. Aktivace je provzdušňována 

celoplošně rozmístěnými aeračními elementy. Jednotlivé fáze čistícího procesu (plnění 

s provzdušňováním, usazování, odtah vyčištěné vody a přebytečného kalu) na sebe 

cyklicky navazují v jedné nádrži – reaktoru. Jedná se o plnění nádrže provzdušňovanou 

fází, usazování, odtah vyčištěné vody a odtok přebytečného kalu. Při provzdušňované fázi 

lze nastavit částečnou denitrifikaci, případně lze osadit chemické srážení fosforu. Odtah 

vyčištěné vody je proveden pomocí čerpadla. Odtah přebytečného kalu je proveden 

mamutkou do usazovací nádrže. Na zabezpečení dodávky vzduchu jsou použita 

dmychadla, která zásobují vzduchem aktivační elementy a mamutky. V základním 

provedení je nejčastěji provoz čistírny řízen jednoduchým programovatelným relé. Volba 

provozních režimů se provádí přepínači v rozvaděči. [13] 

 

Obr. 3.2 Funkční schéma SBR ČOV [13] 

LEGENDA: 

1 – Usazovací a akumulační část, 2 – Svorkovnicová skříň, 3 – Obslužná plošina,               

4 – Reaktor, 5 – Čerpadlo vyčištěné vody, 6 – Dmychadla, 7 – Přívod vzduchu, 8 – Místo 

pro odběr vzorků, 9 – Tepelně izolovaný kryt, 10 – Odvzdušnění nádrže. 
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4.3 AKTIVA ČNÍ ČISTÍRNY S ROTUJÍCÍMI BIODISKY 

Tato technologie nepatří již mezi nejmodernější, avšak je stále velice spolehlivá 

a technickými parametry srovnatelná s ostatními technologiemi. Jak nenáročný 

a bezproblémový provoz, tak i jeho finanční technologie zajišťují stálý zájem o tento typ 

čistíren. [13] 

Nádrž je rozdělena technologickými přepážkami na usazovací prostor, prostor 

biologického reaktoru a dosazovací prostor. Biologický reaktor tvoří aktivační prostor, 

v jehož horní části je umístěna hřídel s biodisky a pohonnou jednotkou. [13] 

 Znečištěná voda natéká do usazovacího prostoru, kde dojde k oddělení hrubých 

nečistot, akumulaci odpadní vody a zahuštění primárního a přebytečného aktivovaného 

kalu. Z usazovací nádrže je odsazená odpadní voda čerpána do aktivační části čistírny 

s rotačním biodiskovým reaktorem. Zde je odpadní voda čištěna pomocí mikroorganismů 

jednak narostlých na discích, jednak v aktivovaném kalu, který je otáčejícími se biodisky 

udržován ve vznosu. [13] 

U některých typů čistíren je této aktivační nádrži předřazena ponořená anoxická 

biokolona, ve které dochází k odstranění dusíku a části organického znečištění.  

Z biologického reaktoru směs vody a aktivovaného kalu natéká do spodní části 

dosazovací nádrže, kde stoupá vzhůru přes vrstvu aktivovaného kalu a dále prostorem 

dosazovací nádrže až k přepadové hraně odtokového žlabu. Aktivovaný kal klesá dolů 

dosazovacím prostorem a ve spodní části je strháván prouděním v kanálech reaktoru zpět 

do aktivační nádrže. Pomocí plovákového ventilu jsou přebytečný aktivovaný kal a část 

odpadní vody vraceny zpět do usazovacího prostoru. Tím je zabezpečena jak recirkulace, 

tak i odkalování dosazovací části čistírny. [13] 
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Obr. 3.3 Funkční schéma biodiskové ČOV [13] 

LEGENDA: 

1 – Usazovací prostor, 2 – Biologický reaktor, 3 – Biokontaktor, 4 – Dosazovací prostor, 

5 – Odtokový žlab, 6 – Přítokové potrubí, 7 – Odtokové potrubí, 8 – Elektrický rozvaděč, 

9 – Směr otáčení biokontaktoru, 10 – Pochůzný rošt, 11 – Anoxická zóna, 12 – Žlábek 

korečku, 13 – Dávkovací zařízení, 14 – Plovákový ventil, 15 – Spojovací prostor prvního 

(druhého) stupně anoxického filtru, 16 – Kryt čistírny. 

4.4 ČISTÍRNY S MEMBRÁNOVÝM BIOREAKTOREM (MBR) 

Membránová technologie představuje kombinaci konvenčního aktivačního procesu 

a velmi účinné separace pevné (aktivovaný kal) a tekuté fáze (vyčištěná odpadní voda). 

Mechanicky předčištěná odpadní voda je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze 

pomocí membrán, zbavena všech pevných látek, které mají větší velikost, než je velikost 

pórů membrány 0,03 µm. Do filtrátu tak proniknou jen částice, které mají rozměr menší, 

než je průměr pórů. Tato technologie zbavuje čištěnou vodu většiny virů a bakterií, 

barevného pigmentu, organického znečištění i dusíkatých látek. Takto vyčištěná voda 

je hygienizovaná a svou kvalitou je srovnatelná s dešťovou vodou, to umožňuje její další 
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využití jak pro zálivku okrasné zeleně nebo plodin určených k přímé konzumaci, tak 

i k využití jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet). [10] [17] 

Čistírnu tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické 

prostory. V nádrži je umístěn mikrofiltrační modul sestávající z rozvodu vzduchu 

a provzdušňovacích elementů, membrán a mamutky. Odpadní voda natéká do usazovacího 

prostoru nátokové části čistírny, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných 

látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího 

prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru, 

v rámci kterého je vyčleněna membránová sekce, kde je umístěn mikrofiltrační modul. [17] 

Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody a mikrofiltraci přes 

membrány. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinným provzdušňovacím 

systémem, který slouží k provzdušnění nádrže a také k čištění membrán. Vzduch je vháněn 

pomocí dmychadla. Výhodou řešení je, že čistírna pracuje v rozmezí minimální a 

maximální provozní hladiny, tím získává akumulační prostor v celém prostoru čistírny, 

který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. 

[17] 

Aktivovaná směs z aktivace pod tlakem je filtrována přes membrány s průměrem pórů 

0,03 µm do odtoku. V případě vyřazení funkčnosti modulu (např. porucha čerpadla, ucpání 

modulu) aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde u dna 

probíhá hydraulický odtah kalu zpět do aktivace, v případě vysoké hustoty kalu i do 

kalového prostoru. Vyčištěná voda pak odtéká přes ponořenou trubku do odtokového 

žlabu. [17] 

Přebytečný kal je odtahován s pomocí ručně nebo automaticky ovládané mamutky do 

usazovacího a kalového prostoru. [17] 

Přednosti: 

- účinnost separace je nezávislá na sedimentačních vlastnostech aktivovaného kalu; 

- voda po čištění prošlá membránou je bakteriologicky nezávadná a lze ji použít jako   

vodu užitkovou (přímé napojení na zavlažovací systém), po doplnění RO jednotkou 

lze 80 % vody recyklovat přímo do systému pitné vody; 

- membránová separace intenzifikuje proces čištění natolik, že zbytkové koncentrace 

CHSKCr jsou o 20–50 % nižší a BSK5 pak cca 30 % nižší v porovnání se 

sedimentační separací aktivovaného kalu; 

- membránou neprojdou suspendované látky, koloidy ani mikroorganismy; 

- separační vlastnosti membrány dovolují provozovat biologický stupeň s podstatně 

vyšší koncentrací aktivovaného kalu; 
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- účinnost separátoru je stabilní, vyčištěná voda je oddělena od aktivační směsi 

pevnou přepážkou tvořenou membránou, takže nemůže dojít k úniku nedostatečně 

vyčištěné vody do odtoku; 

- membránový separátor je možno osadit i do již stávajících biologických čistíren 

a intenzifikovat jejich provoz a také zvýšit i jejich kapacitu, případně lze 

kombinovat současný provoz a zvýšit i jejich kapacitu nebo lze kombinovat 

současný provoz obou separačních postupů bez stavebních úprav a využít tak všech 

výhod membránové separace. [18] 

 

Obr. 3.4 Funkční schéma MBR ČOV [18] 

MBR jednotka 

MBR jednotka je sestava zahrnující: 

- rám z nerezové oceli; 

- MBR modul (popř. moduly) sestavený z MBR bloků – membránových filtrů; 

- jemnobublinné provzdušňovače; 

- čerpadlo permeátu; 

- plovákový spínač. [18] 
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Obr. 3.5 Schéma MBR jednotky [18] 

Čerpadlo permeátu vytváří podtlak na vnitřní straně membránových filtrů a tím dochází 

k membránové filtraci odpadní vody s aktivovaným kalem přes membrány a oddělení čisté 

vody (permeátu) od zbytku směsi. Vzduch z provzdušňovače slouží k provoznímu čištění 

membránových filtrů a současně umožňuje provzdušňování aktivačního prostoru, 

ve kterém je modul umístěn. Plovákový spínač zapíná čerpadlo permeátu v závislosti 

na výšce provozní hladiny v aktivačním prostoru. [18] 
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5  UMÍSTĚNÍ, INSTALACE A ÚDRŽBA ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD 

Umístění a instalaci ČOV provádí vždy dodavatel čistírny. Běžnou údržbu provádí sám 

majitel popř. provozovatel čistírny po zaškolení od dodavatele. Úkolem objednatele 

je volba umístění a připravení staveniště pro snadné uložení čistírny.  

5.1 UMÍSTĚNÍ ČOV 

Pro zajištění správného a ekonomického provozu čistírny je nutné dodržet následující 

pravidla: 

- Při výběru staveniště se má vycházet především z místních, urbanistických, 

hydrologických, geologických, vodohospodářských, hygienických, stavebních 

popřípadě jiných zvláštních podmínek a hledisek.  

- Pozemek čistírny má umožňovat její rozšíření, doplnění o další objekty nebo 

technologické stupně a rekonstrukci jejího zařízení.  

- Mezi čistírnou a souvislou bytovou zástavbou se vymezuje pásmo ochrany prostředí 

podle: složení odpadních vod, technologie čištění odpadních vod i kalového 

hospodářství, způsobu vzniku a šíření (úniku) aerosolů, hluku vznikajícího provozem 

čistírny, velikosti čistírny a vlastností ovlivňovaného prostředí (např. konfigurace 

terénu). Dle TNV 75 6001 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení je 

stanovena vzdálenost čistírny od zástavby 5 m v případě nehlučného zařízení, které 

je zakryté a odvětrané. A 20 m v případě, že se jedná o objekty zakryté, avšak bez 

odvětrání. [19] 

- U objektů čistírny má být zabezpečeno dostatečné větrání vnitřních prostorů. [13] 

5.2 INSTALACE ČOV 

Aby byl zajištěn správný provoz čistírny je nutné dbát na její správné uložení. Uložení 
a instalaci provádí vždy dodavatel. 

- Uložení kontejnerů (čistírny) se provádí na základovou betonovou nebo 

železobetonovou desku, kde je nutné provést zaměření rovinnosti a povolená 

tolerance v příčné i podélné rovině je ± 5 mm. 

- Základovou desku i obetonování u plastových nádrží je nutno navrhnout na základě 

statického výpočtu dle konkrétních základových poměrů. Tento výpočet provádí 

projektant. 
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- Je doporučené zakrytí (obsypání) čistírny, aby nedocházelo k jejímu znečištění a 

snížení teploty v čistírně a to tak, aby byl umožněn bezpečný přístup ke všem částem 

čistírny. 

- Přívodní a odvodní kanalizaci je nutno mít zateplenou nebo v nezámrzné hloubce. 

- Při ukládání čistírny je nutné dbát na její správnou orientaci přítoku a odtoku. 

- Před manipulací s čistírnou je nutné se přesvědčit, že všechny vnitřní prostory 

čistírny jsou zbavené všech cizích předmětů a srážkové vody. Případně je nutno 

srážkovou vodu vyčerpat. 

- Po usazení čistírny na základovou desku je nutné provádět její napouštění do 

aktivační a dosazovací části současně s případnou obvodovou betonáží. Výšku 

hladiny vody v čistírně je nutno udržovat v toleranci + 300 mm s výškou betonové 

vrstvy popřípadě obsypu. 

- Při jakémkoliv snižování hladiny v čistírně je nutné zabezpečit rovnoměrné 

odčerpání vody jak z prostoru aktivace, tak i z prostoru usazovací a dosazovací části. 

Tyto prostory nebývají vzájemně propojeny a při vyčerpání jednoho z nich by ve 

druhém mohlo dojít k prasknutí stěny vlivem tlaku vodního sloupce. Maximální 

rozdíl hladin v oddělených částech je 0,6 m. 

- Po skončení betonáže, zabudování rozvaděče a uložení propojovacího kabelu 

provede prodávající nebo jím pověřená organizace komplexní zkoušky a předání 

čistírny. 

- Nakonec zahájí technolog výrobce zapracování čistírny, které obvykle probíhá 

5 až 20 dnů a je prováděno provozovatelem. [13] 

5.3 ÚDRŽBA ČOV 

Po zapracování ČOV je provedeno její předání majiteli. Majitel bude dále provozovat 

obsluhu, údržbu a seřizování, kromě manipulace s elektrickými spotřebiči (to smí provádět 

pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací). Při předávání čistírny musí být majitel 

k provádění obsluhy, údržby a seřizování řádně zaškolen dodavatelem. Obsluha musí být 

řádně seznámena se strojním zařízením a technologickou funkcí čistírny. Také je nutné 

dodržování všech pokynů a předpisů všeobecně platných pro bezpečnost a ochranu zdraví. 

Obsluha je dále povinna vést pravidelně provozní deník, do něhož provádí časové záznamy 

o poruchách, závadách, výměně opotřebitelných dílů, provádění údržby, odvoz kalů, 

mimořádných okolnostech, revizích, odběru vzorků a manipulaci s kalem a především 

o provedených kontrolách. Kontroly provozu čistírny je nutné provádět pravidelně dle 

následujícího plánu: 
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1x denně   -   kontroluje vizuálně a sluchově funkci dmychadla a aeračních elementů, 

- dbá o čistotu všech žlabů, propojovací potrubí a přepadových hradítek, 

- kontroluje chod recirkulačních mamutek, 

- kontroluje čistotu hladiny a odtokového žlábku, 

- vizuálně kontroluje kvalitu vypouštěné vody. 

1x týdně     -   kontroluje zásobu oživeného kalu v aktivační nádrži měřením objemu kalu 

po půlhodinové sedimentaci, 

- odvodňuje aerační rošt otevřením ventilu. 

1x měsíčně -  střídá provoz dmychadel, 

- kontroluje elektrické vedení, neporušenost a kompletnost elektrické 

instalace. 

1x ročně   -     provádí rozsáhlejší práce údržby strojního zařízení to především před 

zimním obdobím. Veškeré údržbářské práce mohou být provedeny pouze na 

zařízení, které je v klidu a navíc musí být zabezpečeno před uvedením do 

provozu cizími osobami. [13] 

ČOV je předávána s těmito dokumenty: osvědčení o jakosti a kompletnosti, osvědčení 

o vodotěsnosti nádrží, technicko-provozní dokumentace a návod k obsluze a údržbě, kopie 

prohlášení shody dle zákona 22/1997 Sb. na příslušná zařízení. [13] 
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6  PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části bakalářské práce bylo provedeno zpracování přehledu výrobců 

kontejnerových čistíren odpadních vod od 50 do 500 EO vyskytujících se na tuzemském 

trhu. Firmám vyrábějícím tento typ ČOV byl zaslán k vyplnění dotazník týkající se jejich 

technologie a procesů čištění. Dotazník bylo ochotno zodpovědět 22 firem z 31 firem 

obeslaných zabývajících se typovou výrobou kontejnerových ČOV. Dle zaslaných údajů 

od firem bylo provedeno srovnání. 

6.1 SEZNAM OBESLANÝCH FIREM V ČETNĚ KONTAKTU 

Jedná se o firmy v České republice zabývající se výrobou typových kontejnerových 

čistíren od 50 do 500 EO. Firmy jsou seřazeny abecedně, avšak vzhledem k ceně dopravy 

čistírny na místo stavby, která se pohybuje u jednotlivých výrobců od 12 kč do 18 kč bez 

DPH na jeden kilometr je vhodné při výběru čistírny zohlednit také vzdálenost místa 

prodeje čistírny od staveniště. Na straně 38 je zobrazena mapa České republiky, kde je 

možné přehledně nalézt nejbližší firmy v okolí Vašeho bydliště.  

  
 

ABPLAST  s.r.o. 

 
  www.abplast.cz  

  Litomyšl 570 01, Pohodlí u Litomyšle 421 

ACO Stavební prvky, spol. s.r.o.   www.aco.cz 

  Jihlava 586 01, Pávov 141 

ADOS Sekerka-Antošovský   www.antosovsky.byznysweb.cz 

  Jevíčko 569 43, Pod Zahradami 720 

ARKO TECHNOLOGY a.s.   www.arko-brno.cz 

  Brno 619 00, Vídeňská 108 

  Lutín 783 49, Areál ČOV Lutín 

AQUA-STYL spol. s.r.o.   www.aqua-styl.cz 

  Držovice 796 07, U Cihelny 438/6 

AQUATECH s.r.o.   www.aquatech.cz 

  Karlštejn 267 18, Srbsko 205 

ASIO spol. s.r.o.   www.asio.cz 

  Jiříkovice 664 51, Spáčilka 83 
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  Brno 627 00, Tuřanka 1  

  Praha – Stochov 273 03, 9.května 198 

Bioreal spol. s.r.o.   www.bioreal.cz 

  Praha 162 00, U Třetí baterie 4/1038 

BIOTAL CZ s.r.o.   www.biotal.cz 

  Křelov 783 36, Záfaří 399/6 

BMTO GROUP a.s.   www.bmto.cz 

  Liberec 460 08, Ampérova 444 

BZK plus s.r.o.   www.bzkplus.cz 

  Písek 398 21, Kestřany 147 

ECOFLUID group s.r.o.   www.ecofluid.cz 

  Brno 602 00, Pavlíkova 5 

  Praha 160 00, Na Míčánce 8 

Ekocis s.r.o.   www.ekocis.cz 

  Karlštejn 267 18, Bubovice 61 

  Beroun – Králův dvůr 267 01, V Zámku 1 

EKOMVO s.r.o.   www.ekomvo.cz 

  Maršovice 257 55, Řehovice 10 

  Petřvald u Karviné 735 41, Sokolská 905 

  Praha 160 41, Kafkova 19 

EKONA spol. s.r.o.   www.ekona.cz 

  Liberec 460 01, Nitranská 418 

EKOPLAST TELČ s.r.o.   www.ekoplast.cz 

  Telč 588 56, Hradecká 8 

Ekoprogres s.r.o.   www.ekoprogres.cz 

  Hranice 753 01, třída 1. máje 1013 

EKOSYSTEM spol. s.r.o.   www.ekosystem.cz 

  Praha 190 00, Podkovářská 6 
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ENVI-PUR s.r.o.         www.envi-pur.cz 

  Praha 160 00, Na Vlčovce 13/4 

  Soběslav 392 01, Wilsonova 420 

  Brno 616 00, Zemkova 4 

FORTEX-AGS a.s.   www.fortex.cz 

  Šumperk 787 92, Jílová 1550/1 

GONAP spol. s r.o.   www.gonap.cz 

  Mosty u Jablunkova 739 98, Mosty u Jab. 1030 

Hellstein spol. s. r.o.   www.hellstein.cz 

  Kopřivnice 742 21, Vlčovice 11 

HYDROCLAR s.r.o.   www.hydroclar.cz 

  Liberec 463 11, Tanvaldská 263 

KingspanEnvironmentalSp.   environmental.kingspan.cz 

  Hradec Králové 500 02, Vážní 908 

Morava-Ekol s.r.o.   www.morava-ekol.eu 

  Břeclav 691 74, Velké Hostěrádky 74 

Metal-Management spol. s.r.o.   www.metalman.cz 

  Petřvald 735 41, Ráčkova 1736 

SBH WATER spol. s.r.o   www.sbhwater.cz 

  Praha 130 00, Pod Lipami 27/2564 

SEPARA spol. s.r.o.   www.separa.cz 

  Brno 657 78, Jaselká 25 

TopolWater s.r.o.   www.topolwater.com 

  Čáslav 286 01, Nad Rezkovcem 1114 

VODA CZ s.r.o.   www.vodacz.com 

  Hradec Králové 500 04, Pražská třída 799  

  Česká skalice 552 03, Podhradní 70 

W.P.E. a.s.   www.wpe.cz 

  Praha 190 11, Podnikatelská 565 
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6.2 SEZNAM FIREM POSKYTUJÍCÍ ÚDAJE 

Jedná se o firmy, které vyplnily zaslaný dotazník a jsou následně porovnávány podle 

jednotlivých parametrů uvedených v dotazníku. Zbylé obeslané firmy nebyly ochotné 

poskytnout údaje pro účely zpracování bakalářské práce. 

 

ACO Stavební prvky, spol. s.r.o.  

ADOS Sekerka-Antošovský  

AQUATECH s.r.o.  

ASIO spol. s.r.o.  

BIOTAL CZ s.r.o.  

BMTO GROUP a.s.  

BZK plus s.r.o.  

ECOFLUID group s.r.o.  

Ekocis s.r.o.  

EKONA spol. s.r.o.   

EKOPLAST TELČ s.r.o.  

Ekoprogres s.r.o.  

EKOSYSTEM spol. s.r.o.   

ENVI-PUR s.r.o.        

FORTEX-AGS a.s.  

Hellstein spol. s. r.o.  

HYDROCLAR s.r.o.  

Morava-Ekol s.r.o.  

SEPARA spol. s.r.o.  

TopolWater s.r.o.  

VODA CZ s.r.o.  

W.P.E. a.s.   
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6.3 VZOR DOTAZNÍKU 
 

Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

 

 

Záruka  

Garance životnosti  

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☐ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☐  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ – u zdroje na tukové větvi 

☐FLOTACE – u zdroje na tukové větvi 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) – do 200 EO 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

    

    

    

 

 

 

 

 

CHSKCr  

BSK5  

NL  

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr  

BSK5  

NL  

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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6.4 STROJNĚ –TECHNOLOGICKÉ SROVNÁNÍ 

Většina firem působících na českém trhu se nepohybuje pouze v České republice, ale 

své výrobky prodává také v zahraničí, jedná se o 96 %. Veškeré firmy na českém trhu 

dodávají čistírny v plastových kontejnerech, se kterými je nejjednodušší manipulace. 

Kromě plastových jsou na trhu kontejnery i z vodostavebního betonu nebo ocelového 

plechu, ty však nenabízí všechny firmy. 

U čistíren na trhu k provzdušnění aktivačních nádrží používá 92 % firem 

jemnobublinnou aeraci a pouze 8 % aeraci středobublinnou, aerace hrubobublinná se u 

kontejnerových ČOV nevyužívá. Provzdušňování se provádí nejčastěji přerušovaně, 

přesněji v 70 %. Vyrovnávací jímku pro vyrovnání nerovnoměrných přítoků dodávají 

firmy v 63 %. Uskladňovací nádrž neboli kalojem je dodáván o něco méně a to v 50 %. 

Možné je také na čistírnu instalovat měření na odtoku, které dodává téměř polovina firem. 

Z hlediska strojního vybavení jsou nejčastěji využívány česlicové koše, o něco méně se 

využívají česle mechanicky shrabované a nejméně se využívají ručně stírané česle, které 

zvyšují nároky na obsluhu. Do čistíren bývají také osazeny ve 26 % lapáky tuků, v případě 

nutnosti jsou dodávány i lapáky písku. 

 

6.5 VOLBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

V dnešní době je na trhu velký sortiment kontejnerových čistíren odpadních vod. Mimo 

výrobců je na trhu i spousta firem, které distribuují výrobky jiných výrobců. Ve většině 

případů výrobci dodávají kompletní výrobek včetně nádrže i technologie, u některých 

firem je možné i dodání samotné technologie (bez kontejnerů) nebo výrobu netypových 

ČOV dle přání zákazníka. Při volbě čistírny je důležité se zaměřit především na: 

- cenu; 

- provozní náklady vznikající spotřebou energie, popřípadě odvozem přebytečného 

kalu vznikajícího biologickým procesem; 

- jednoduchost provedení a časovou náročnost obsluhy; 

- možnosti nerovnoměrného přítoku na čistírnu; 

- materiálové provedení - z hlediska nejjednodušší manipulace a dlouhé životnosti je 

nejvhodnější plastové provedení, které nabízejí téměř všichni výrobci; 

- záruční dobu; 

- garanci životnosti výrobku; 
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- garanci odtokových hodnot; 

- kapacitu zařízení; 

- zajištění servisu; 

- reference a certifikaci firmy. 
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6.6 POROVNÁNÍ FIREM DLE JEDNOTLIVÝCH UKAZATEL Ů 

6.6.1 Porovnání firem dle garantované životnosti kontejnerových 
ČOV 
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6.6.2 Porovnání čistíren dle investičních nákladů 

Jedná se o náklady na pořízení kompletní kontejnerové ČOV včetně veškeré 

technologie a zatepleného víka. V ceně je také zahrnuto zprovoznění ČOV a zaškolení 

obsluhy. Je nutné počítat dále s náklady na dopravu, stavební práce a její samotný provoz. 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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6.6.3 Porovnání vlivu spotřeby na provozní náklady čistírny 

Jedná se o náklady na provozování čistírny z hlediska spotřeby elektrické energie. Pro 

porovnání jednotlivých čistíren i pro znázornění velkého finančního rozdílu v závislosti 

na spotřebě čistírny byly využity základní ceny dle tarifu skupiny ČEZ, a.s. pro 

podnikatele na rok 2012. Ve srovnání jsou uvedeny ceny na provoz neboli spotřebu 

elektrické energie za jeden kalendářní rok bez DPH. 

 

Jak je možné na grafu pozorovat, cena provozu čistírny za jeden kalendářní rok při 

stálém provozu čistírny je velice odlišná podle spotřeby jednotlivých čistíren. Samozřejmě 

pro čistírny určené pro menší počet ekvivalentních obyvatel se pohybujeme v první části 

grafu a s počtem návrhových EO roste i spotřeba. Tento růst však není přímo úměrný a lze 

zaznamenat i stejnou spotřebu u čistíren pro různý počet EO. Při výběru čistírny je tedy 

nutné se zaměřit nejen na pořizovací náklady, ale také na náklady spojené s provozem. 

Toto srovnání je provedeno v následující kapitole. 

6.6.4 Porovnání čistíren dle investičních nákladů a počtu EO 

V předchozí kapitole již byla zmíněna důležitost investičních nákladů v porovnání 

s provozními náklady. V následujících grafech je názorné porovnání jednotlivých firem 

vyrábějící kontejnerové čistírny odpadních vod. Srovnání je provedeno vždy podle počtu 

ekvivalentních obyvatel, kde se na ose y nachází cena v korunách bez DPH a na ose x jsou 

čistírny rozděleny podle příslušného počtu EO, kde je nejprve pořizovací cena čistíren od 

jednotlivých firem a vedle ní je ve stejné barvě přiřazena cena provozních nákladů na jeden 

kalendářní rok.  
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6.6.5 Porovnání čistíren dle emisních standardů ukazatelů 
přípustného znečištění dle NV č.23/2011 
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7  ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo zpracování přehledu výrobců kontejnerových čistíren 

odpadních vod do 500 EO vyskytujících se na tuzemském trhu. Zjistila jsem, že se na trhu 

vyskytuje mnoho distributorů, avšak počet výrobců je podstatně nižší. Uvedeným 

výrobcům typových čistíren jsem zaslala výše předvedený dotazník (str. 34), dle jehož 

údajů bylo možné provést srovnání firem jak z hlediska investičních a provozních nákladů, 

tak i z hlediska strojně-technologického.  

V první části práce je úvod do problematiky kontejnerových ČOV, především možnosti 

jejich využití. Je zde uvedena i platná legislativa, kterou se řídí vypouštění odpadních vod 

do recipientu včetně srovnání Nařízení vlády pro vypouštění OV v České republice 

s okolními státy. 

Ve druhé části se věnuji popisu kontejnerových ČOV a jejich provedení. Uvedeny jsou 

i jejich hlavní výhody a nevýhody. 

Třetí část se zabývá veškerou technologií, se kterou se můžeme u kontejnerových ČOV 

setkat. Jsou popsány veškeré části na čistírně od přítoku, po kterém je mechanické 

předčištění, následně usazovací část odkud voda přetéká do aktivace a nakonec dosazovací 

prostor, ze kterého voda odtéká buď do recipientu, kde je vsakována nebo dále využívána 

jako voda užitková. V této kapitole je rovněž popsáno strojní vybavení těchto ČOV. 

Kapitola čtvrtá popisuje čtyři typy kontejnerových ČOV, které se na českém trhu 

vyskytují. Výrobci nabízejí klasické průtočné aktivační čistírny, čistírny se sekvenčními 

fázovými reaktory (SBR), aktivační čistírny s rotujícími biodisky a v dnešní době stále více 

využívané membránové čistírny. 

Pátá kapitola je věnována možnostem umístění, způsobu instalace a následné údržbě 

a provozování čistírny. 

V šesté kapitole se nachází praktická část. Tato kapitola je hlavním přínosem této 

bakalářské práce, je zde seznam firem vyrábějící kontejnerové ČOV, včetně jejich sídla 

a mapy s jejich vyznačením umožňující volbu nejbližších firem z místa plánovaného 

umístění čistírny. Také je provedeno a v grafu znázorněno v grafickém porovnání firem 

podle pořizovací ceny, i srovnání podle cen provozních nákladů. Graficky je taktéž 

znázorněno srovnání čistíren dle přípustných a maximálních povolených limitů pro 

vypouštění OV v závislosti na NV 23/2011Sb., které stanovuje tyto povolené limity pro 

Českou republiku. 

Údaje poskytnuté firmami a jejich zpracování může sloužit při volbě čistírny odborné, 

ale i neodborné veřejnosti, která zvažuje pořízení kontejnerové čistírny. Vzhledem ke 

zvyšujícím se legislativním požadavkům na kvalitu vypouštěné odpadní vody se rozšiřuje 
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zájem o kontejnerové čistírny, které jsou optimálním řešením pro izolované zdroje 

znečištění, jako jsou menší obce nebo například kempy, které mají povinnost vodu před 

vypouštěním čistit, avšak nemají možnost vypouštění odpadních vod do veřejné splaškové 

kanalizace. Hlavní výhodou oproti klasickým stavbám čistíren odpadních vod je jejich 

snadná a poměrně rychlá instalace, kdy je zapotřebí pouze provedení výkopu pracovní 

jámy případně jen urovnání povrchu a vybetonování tenké podkladní vrstvy, kam je 

uložena kompletní kontejnerová čistírna smontovaná již ve výrobně. Zapracování čistírny 

trvá pouze týden a po zapracování lze již bezpečně a nehlučně čistit vodu tak kvalitně, aby 

bylo možné ji vypouštět do vodního recipientu. 

V mnoha případech je nejdůležitějším faktorem při výběru čistírny pořizovací cena. 

Neméně důležité jsou však i provozní náklady a náklady na dopravu. Také je nutné 

zdůraznit, že cena uvedená výrobcem nemusí být konečná, většina výrobců nabízí i další 

příslušenství jako např. nástavce, odlučovače ropných látek, dávkování koagulantu nebo 

další stupeň čištění. Volba čistírny jen podle ceny se může negativně promítnout při 

budoucím provozování. Proto je důležité zohlednit také typ čistírny vzhledem k jejímu 

provozu, pokud se jedná o kempy nebo jiné provozy využívané pouze v sezóně, je lepší 

zvolit čistírnu se sekvenčními fázovými reaktory (SBR) nebo čistírny membránové, které 

lépe snáší nárazové zatížení. 
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RO jednotka … reverzní osmóza. Filtrační jednotka vyrábějící vodu prvotřídní kvality bez 

použití agresivních chemikálií. 

MBR …  membránový bioreaktor 

TNV …  technická norma vodního hospodářství 

ČSN …  česká státní norma 

NV …  nařízení vlády 
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SUMMARY 

The aim of this bachelor´s thesis was making a survey of companies involved in 

producing container type waste water treatment plants in the domestic market. I found that 

there are a lot of distributors in the domestic market, but the number of producers is 

significantly lower. To these manufacturers of the typical plants I sent my questionnaire 

cited (p. 34), which provided the data according to it was possible to compare companies. 

In the first part of the bachelor´s thesis there is an overview of types of plants, 

including the method of implementation, use and placement and subsequent operation. 

Also the applicable legislation governing the discharge of wastewater into receiving waters 

are listed here including a comparison of Government Order for the discharge of 

wastewater in the Czech Republic with neighboring countries. 

In the practical part there is a list of companies active in this field in the Czech 

Republic that were compared to each other in terms of technological, machine-

technological and financial aspects depending on the population for which they are 

intended for. The main advantage over traditional wastewater treatment plants is their 

relatively easy and quick installation, which requires only the execution of excavation 

work or just settling pits and casting of a thin surface layer of the base, where is stored  

complete wastewater container already assembled in the factory. Incorporation of the plant 

lasts only a week and after training it can safely and quietly clean the water so well that it 

can be discharged into receiving waters. Data provided by these companies and their 

processing can be used in selection of container of waste water for expert and 

unprofessional public, which is considering the acquisition of container plant. 

In many cases the most important factor in choosing plant is the cost. Equally 

important, however, are operating costs and transportation costs. It is also important to 

emphasize that the price specified by the manufacturer may not be definitive, most 

manufacturers offer other accessories such as adapters, oil separators, coagulant dosage or 

other level of cleaning. Selection of plants only by price can influence negatively the future 

operation. It is therefore important to take into account the type of treatment because of its 

operation, in the case of camps or other premises used only in the season, it is better to 

choose a dry cleaner with sequence phase reactors (SBR) treatment or membrane, which 

better withstands shock loads. 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 10 let – statické vlastnosti 

2 roky – mech. části 

Garance životnosti 10 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☒FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☒USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☒ANO – VÝROBCE: interní informace 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

 

 

 

ACO Stavební prvky s.r.o., Pávov 141, 586 01 Jihlava 

ACO Clara, betonové nebo plastové provedení 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

ACO CLARA STANDARD 50 50 0,75 414 000 

ACO CLARA STANDARD 60 63 0,75 475 000 

ACO CLARA STANDARD 80 80 0,98 565 000 

ACO CLARA STANDARD 100 100 1,30 637 000 

ACO CLARA C 50A 50 0,75 370 000 

ACO CLARA C 80A 80 0,98 530 000 

ACO CLARA C 100A 100 1,30 650 000 

ACO CLARA C 160A 160 1,96 940 000 

ACO CLARA C 200A 200 2,60 1 272 000 

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40 mg/l 

NL 50 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 120 – 150 % 

Doba zdržení odpadní vody 34 hod 

Stáří kalu 40 - 45 dní 



Název: Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO  Věra Jedličková 
Bakalářská práce  

 

61 

 

 
 

Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 2 roky 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ – u zdroje na tukové větvi 

☒FLOTACE – u zdroje na tukové větvi 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) – do 200 EO 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

ADOS Sekerka-Antošovský, Pod Zahradami 720, 569 43 Jevíčko 

BC 50 - 450 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

BC 50 50 0,55 450 000 

BC 70 70 1,10  

BC 100 100 1,50  

BC 150 150   

BC 200 200   

BC 250 250   

BC 300 300   

BC 450 450 2,90 1 500 000 

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40 mg/l 

NL 50 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 100 – 150 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 30 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 10 let  

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☐  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: lapák písku 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☒PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

AQUATECH, spol. s.r.o., 267 18 Srbsko u Karlštejna 

AQ-JA 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

AQ – JA 15 100 0,80 457 950 

AQ – JA 29 200 1,70 798 350 

AQ – JA 45 300 3,40 1 848 330 

 

CHSKCr 130 mg/l 

BSK5 50 mg/l 

NL 55 mg/l 

N-NH4 25 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 15 mg/l 

CHSKCr 100 mg/l 

BSK5 20 mg/l 

NL 25 mg/l 

N-NH4 10 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 5 mg/l 

Recirkulace kalu 100 % 

Doba zdržení odpadní vody 8 hod 

Stáří kalu 80 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 5 let nádrž 

2 roky mech. části 

Garance životnosti 5 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☒USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

ASIO, spol. s.r.o., Spáčilka 83, Jiříkovice 664 51 

AS VARIOCOMP N 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

AS VARIOCOMP 50 N 50 0,75 249 000 

AS VARIOCOMP 60 N 60 0,75 330 000 

AS VARIOCOMP 80 N 80 0,75 355 000 

AS VARIOCOMP 100N 100 1,25 400 000 

AS VARIOCOMP 125 N 125 1,25 493 000 

AS VARIOCOMP 150 N 150 1,25 580 000 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 180 mg/l 

NL 170 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 100 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 25 mg/l 

N-NH4 20 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 2 mg/l 

Recirkulace kalu 100 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 15 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 5 let nádrž 

2 roky mech. části 

Garance životnosti 5 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☒ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

ASIO, spol. s.r.o,  Spáčilka 83, Jiříkovice 664 51 

AS VARIOCOMP ULTRA 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

AS VARIOCOMP ULTRA 50 50 0,75 294 900 

AS VARIOCOMP ULTRA 60 60 0,90 393 900 

AS VARIOCOMP ULTRA 80 80 0,90 443 500 

AS VARIOCOMP ULTRA 100 100 1,25 700 000 

AS VARIOCOMP ULTRA 125 125 1,25  

AS VARIOCOMP ULTRA 150 150 1,25  

AS VARIOCOMP ULTRA 200 200 1,50  

 

CHSKCr 35 mg/l 

BSK5 5 mg/l 

NL 2 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 25 mg/l 

BSK5 5 mg/l 

NL 1 mg/l 

N-NH4 10 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 1 mg/l 

Recirkulace kalu 0 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 15-45 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 5 let 

3 roky kompresory 

Garance životnosti 15 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☒            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

BIOTAL CZ s.r.o., Záfaří 399/6, Křelov 783 36 

BIOTAL komfort  SBR 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

BIOTAL komfort 50 50 0,94 355 000 

BIOTAL 500 500 1,50 1 400 000 

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 40 mg/l 

BSK5 3 mg/l 

NL 4 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 300 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 25 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka   5 

Garance životnosti   20 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☒            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ 

☒FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

POZN.: DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☒ANO – VÝROBCE: BMTO+ 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

BMTO GROUP a.s., Ampérova 444, Liberec 460 08 

CNP 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

    

    

    

CHSKCr 130 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 10 mg/l 

N-NH4 20 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 5 mg/l 

CHSKCr 150 

BSK5 40 

NL 50 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 1,5 ROKU 

Garance životnosti  

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

BZK plus, s.r.o., Kestřany a Ekoprogres, s.r.o. Trenčín 

EČ - SBR 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

EČ – SBR - 2 72  463 600 

EČ – SBR - 2 108  655 000 

 

CHSKCr 40 mg/l 

BSK5 8 mg/l 

NL 10 mg/l 

N-NH4 3 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 2,5  mg/l 

CHSKCr 35 mg/l 

BSK5 5 mg/l 

NL 8 mg/l 

N-NH4 2,5 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 2 mg/l 

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka  

Garance životnosti  

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

ECOFLUID group, s.r.o., Pavlíkova 5, Brno 602 00 

MINICLAR 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

MINICLAR 50 50  525 000 

MINICLAR 100 100  800 000 

MINICLAR 300 300  1 200 000 

MINICLAR 500 500  2 800 000 

 

CHSKCr 190 mg/l 

BSK5 75 mg/l 

NL 70 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 70 mg/l 

BSK5 15 mg/l 

NL 15 mg/l 

N-NH4 5  mg/l 

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 3 roky 

Garance životnosti 15 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☒            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☒PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

Ekocis, spol. s.r.o., Bubovice 61, Karlštejn 267 18 

EK - S 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

EK - S70 50-70 1,10 220 000 

EK – S75 61-90 1,10 285 000 

EK – S100 91-110 1,50 325 000 

EK – S125 111-135 1,75 376 000 

EK – S150 136-165 1,75 405 000 

EK – S200 165-205 2,00 490 000 

 

CHSKCr 90 mg/l 

BSK5 30 mg/l 

NL 30 mg/l 

N-NH4 60 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 8  mg/l 

CHSKCr 70 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 25 mg/l 

N-NH4 3 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 5 mg/l 

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka   nádrž 20 let 

  technologie 2 roky 

Garance životnosti   20 let  

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☐ ANO ☒ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

EKONA, spol. s.r.o., Nitranská 418, Liberec 460 01 

D 50 – D 150 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

D 50 50 - 60 1,25 198 000 

D 75 60 - 90 1,30 289 000 

D 100 90 – 120 1,35 345 000 

D 150 120 - 180 1,50 435 000 

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 100 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 30 mg/l 

N-NH4 5-8 mg/l 

Ncelk  

Pcelk 5-7 mg/l 

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 4 roky 

Garance životnosti 20 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☐  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☒            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ 

☒FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☒PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

EKOPLAST TELČ s.r.o., Hradecká 8, Telč 588 56 

BIOFLOW 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

BIOFLOW 60 40-60 0,37  198 000 

BIOFLOW 90 60-90 0,55  253 000 

BIOFLOW 120 90-120 0,55  352 000 

BIOFLOW 160 120-160 0,75  432 000 

BIOFLOW 200 160-200 0,75  549 000 

 

CHSKCr 180 mg/l 

BSK5 60 mg/l 

NL 60 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 120 mg/l 

BSK5 30 mg/l 

NL 30 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 60-100 % 

Doba zdržení odpadní vody 84 hod 

Stáří kalu 14 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 4 roky 

Garance životnosti 20 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☐  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☒            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ 

☒FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☒PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

EKOPLAST TELČ s.r.o., Hradecká 8, Telč 588 56 

BIOFLOW 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

BIOFLOW 250 200-250 1,00 631 350 

BIOFLOW 250 200-250 1,00 631 350 

BIOFLOW 300 250-300 1,00 723 800 

BIOFLOW 400 300-400 1,25 850 000 

BIOFLOW 500 400-500 1,50 956 250 

 

CHSKCr 95 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 25 mg/l 

N-NH4 8 mg/l 

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 75 mg/l 

BSK5 20 mg/l 

NL 20 mg/l 

N-NH4 5 mg/l 

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 60-100 % 

Doba zdržení odpadní vody 84 hod 

Stáří kalu 14 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka   2 roky – strojní zařízení 

  3 roky – nádrž 

Garance životnosti   3 roky 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ (Na přání zákazníka) 

☒              – MECHANICKY SHRABOVANÉ  

                       (Na přání zákazníka) 

☒ČESLICOVÉ KOŠE (Na přání zákazníka) 

☒LAPÁK TUKŮ (Na přání zákazníka) 

☐FLOTACE 

JINÉ: Lapák písku 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☒PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

EKOSYSTEM s.r.o., Podkovářská 6, Praha 190 00 

EKOKOM RDN 55 – 200 EO 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

EKOKOM RDN 55 60 - 80 1,10 419 000 

EKOKOM RDN 75 75 – 125 1,10 462 300 

EKOKOM RDN 100 125 - 175 2,20 556 400 

EKOKOM RDN 150 175 – 225 2,20 623 800 

EKOKOM 500 350 - 500 2,50 695 000 

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4 40 mg/l 

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 90 mg/l 

BSK5 15 mg/l 

NL 15 mg/l 

N-NH4 8 mg/l 

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 100- 200 % 

Doba zdržení odpadní vody 19 - 25 hod 

Stáří kalu 24 - 36 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka   2 roky 

Garance životnosti   10 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☒USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☒ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, Praha 160 00 

BIO CLEANER 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

BC 50 50 – 85 1,50 273 240 

BC 100 90 – 125 1,50 378 400 

BC 150 125 - 170 1,50 450 300 

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40 mg/l 

NL 50 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 100 % 

Doba zdržení odpadní vody 29 hod 

Stáří kalu 28 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 5 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk 787 92 

BIOFLUID E 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

BIOFLUID E 60 60 0,25 259 500 

BIOFLUID E 80 80 0,25 272 100 

BIOFLUID E 100 100 0,37 302 400 

BIOFLUID E 120 120 0,37 337 200 

 

CHSKCr 180 mg/l 

BSK5 60 mg/l 

NL 70 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 90 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 30 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 120 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 6-40 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 5 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☒ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

FORTEX-AGS a.s., Jílová 1550/1, Šumperk 787 92 

AČB E, AČB SBR 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

AČB E 80 80 0,57 309 700 

AČB E 120 120 0,77 409 000 

AČB E 180 180 0,77 487 800 

AČB SBR 80 80 0,77 332 600 

AČB SBR 120 120 0,77 385 600 

AČB SBR 180 180 1,12 500 500 

 

CHSKCr 180 mg/l 

BSK5 60 mg/l 

NL 60 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 125 mg/l 

BSK5 30 mg/l 

NL 35 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 120 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 6-40 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 5 let 

Garance životnosti 5 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☒USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

Hellstein spol. s.r.o., Vlčovice 11, Kopřivnice 742 21 

STM100 – STM500 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

STM 150 150 0,75 540 000 

STM 200 200 0,75 540 000 

STM 250 250 1,00 698 000 

STM 300 300 1,00 698 000 

STM 350 350 1,00 698 000 

STM 400 400 1,00 698 000 

STM 450 450 1,00 999 000 

STM 500 500 1,00 999 000 

 

CHSKCr 170 mg/l 

BSK5 50 mg/l 

NL 60 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 110 mg/l 

BSK5 30 mg/l 

NL 40 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 125-150 % 

Doba zdržení odpadní vody 8 hod 

Stáří kalu 4-26 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka   2 roky 

Garance životnosti   2 roky 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☐ ANO ☒ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

Hydroclar s.r.o., Tanvaldská 263, Liberec 463 11 

SBR 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

SBR 50 50  230 000 

SBR 75 75  280 000 

SBR 85 85  323 000 

SBR 100 100  357 000 

SBR 130 130  440 000 

SBR 150 150  520 000 

SBR 200 200  623 000 

SBR 250 250  734 000 

SBR 300 300  807 000 

SBR 300B (v betonové nádrži) 300  601 900 

SBR 400B 400  730 000 

SBR 500B 500  841 854 

 

CHSKCr 80 mg/l 

BSK5 25 mg/l 

NL 25 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 20 mg/l 

BSK5 8 mg/l 

NL 8 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/Typ 
čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 10 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☒ ANO ☐ NE 
 

Aerace   ☒    Středobublinná                      ☐  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☒USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

Morava-Ekol s.r.o., Velké Hostěrádky 74, 691 74 

EKOL 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

EKOL 9 (SBR) 55 0,18 256 000 

EKOL 12 (SBR) 80 0,18 307 500 

EKOL 15 (SBR) 100 0,25 372 000 

EKOL –S-9 (zateplené) 55 0,18 263 000 

EKOL- S-12 (zateplené) 80 0,18 315 000 

EKOL-S-15 (zateplené) 100 0,25 393 000 

EKOL 20 (SBR) 120 0,36 525 000 

EKOL 25 (SBR) 160 0,50 628 000 

EKOL 30 (SBR) 200 0,50 783 000 

EKOL 25 AD (aktivační) 150 0,80 515 000 

EKOL 50 AD (aktivační) 300 0,80 699 000 

EKOL 75 AD (aktivační) 500 0,80 980 000 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40 mg/l 

NL 50 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 2 roky 

Přerušované 
provzdušnění 

☐ ANO ☒ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☒    Středobublinná                      ☐  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☒LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

SEPARA spol. s.r.o., Jaselká 25, Brno 657 78 

EKOL 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

EKOL 15 100 0,18 372 000 

 

CHSKCr 90 mg/l 

BSK5 20 mg/l 

NL 90 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 

BSK5 40 

NL 50 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu  % 

Doba zdržení odpadní vody  hod 

Stáří kalu  dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 20 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☒ ANO ☐ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☒USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☐PLÁNOVÁNO 

☒NE 

 

 

TopolWater, s.r.o., Podhradní 70, Česká skalice 552 03 

TOPAS PF 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

TOPAS 50 PF 10-50 0,40 264 500 

TOPAS 75 PF 15-75 1,10 339 500 

TOPAS 100 PF 20-100 1,50 440 000 

TOPAS 125 PF 25-125 1,10 540 000 

TOPAS 150 PF 30-150 1,10 677 000 

TOPAS 200 PF 35-200 1,50 842 000 

TOPAS 250 PF 40-250 1,50 993 500 

TOPAS 300 PF 45-300 1,50 1 085 000 

 

CHSKCr 130 mg/l 

BSK5 30 mg/l 

NL 30 mg/l 

N-NH4 20  mg/l 

Ncelk  

Pcelk 8 mg/l 

CHSKCr 50 mg/l 

BSK5 10 mg/l 

NL 28 mg/l 

N-NH4 16  mg/l 

Ncelk  

Pcelk 5,6 mg/l 

Recirkulace kalu 100 % 

Doba zdržení odpadní vody 20-35 hod 

Stáří kalu 25 dní 



Název: Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO  Věra Jedličková 
Bakalářská práce  

 

103 

 

 
 

Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky - technologie 

16 let - plášť 

Garance životnosti 20 let 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☒ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☐ANO – VÝROBCE: ………………………. 

☒PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

VODA CZ s.r.o., Pražská třída 799, Hradec Králové 500 04 

Cleanny 50-100 EO 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

Cleanny 50 50 0,40 174 200 

Cleanny 65 65 0,40 240 000 

Cleanny 75 75 0,40 280 000 

Cleanny 85 85 0,40 315 000 

Cleanny 100 100 0,40 340 600 

 

CHSKCr 218 mg/l 

BSK5 75 mg/l 

NL 77 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40 mg/l 

NL 50 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 100 % 

Doba zdržení odpadní vody 39,6 hod 

Stáří kalu 24 dní 
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Výrobce/ Firma 

Název/ Typ čistírny 

 

Záruka 2 roky 

Garance životnosti 2 roky 

Přerušované 
provzdušnění 

☒ ANO ☐ NE 
 

Vyrovnávací jímka ☐ ANO ☒ NE 
 

Export ČOV ☒ ANO ☐ NE 
 

Měření na odtoku ☐ ANO ☒ NE 
 

Aerace   ☐    Středobublinná                      ☒  Jemobublinná 

Mechanické předčištění ☐ČESLE – RUČNĚ STÍRANÉ 

☐            – MECHANICKY SHRABOVANÉ 

☐ČESLICOVÉ KOŠE 

☐LAPÁK TUKŮ 

☐FLOTACE 

JINÉ: ……………………………………………. 

          …………………………………………….. 

 

Uskladnění kalu ☐USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ (KALOJEM) 

☐USAZOVACÍ NÁDRŽ NA PRIMÁRNÍ KAL 

JINÉ: ………………………………. 

 

Membránový bioreaktor ☒ANO – VÝROBCE: WPE 

☐PLÁNOVÁNO 

☐NE 

 

 

WPE a.s., Podnikatelská 565, Praha 190 11 

MBWWT 400 
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Parametry (NV 23/2011Sb.) 

Maximální „m“ Přípustné „p“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhové hodnoty 

 

 

Modely kontejnerových čistíren odpadních vod 

TYP EO PŘÍKON [kW] 
CENA BEZ 

DPH 

MBWWT 400 400 2,29 2 300 000 

   

 

CHSKCr 220 mg/l 

BSK5 80 mg/l 

NL 80 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

CHSKCr 150 mg/l 

BSK5 40 mg/l 

NL 50 mg/l 

N-NH4  

Ncelk  

Pcelk  

Recirkulace kalu 100-150 % 

Doba zdržení odpadní vody 24 hod 

Stáří kalu 6-30 dní 
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