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Cílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh 

vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a 

Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – 10 000 EO. V práci se objevuje 

posouzení stavebních objektů, strojního zařízení, účinnosti čištění a energetické 

náročnosti obou ČOV. Výpočty vycházejí z reálně měřených veličin za poslední tři roky a 

ze základních parametrů jednotlivých objektů a zařízení. Je tedy shrnutý nynější skutečný 

stav obou čistíren a návrhy na jejich optimalizaci jsou seřazeny dle důležitosti. 

Čistírna odpadních vod, optimalizace provozu, energetická náročnost, posouzení objektů 

a zařízení, emisní standardy. 

The aim of this diploma thesis is to evaluate two selected wastewater treatment plants 

and to propose appropriate measures related to optimization of operation. Wastewater 

treatment plants are from the Jihomoravský and Zlínský regions and both come under 

the category 2 001 - 10 000 equivalent inhabitants. In the diploma thesis there is an 

assessment of construction objects, machinery, cleaning efficiency and energy 

performance of both WWTPs. The calculations are based on the real measured values 

for the last three years and on the basic parameters of individual objects and 

equipment. The present state of the two wastewater treatment plants is summarized 

and optimization proposals are sorted by importance. 

Wastewater treatment plant, optimizing the operation, energy performance, assessment 

of objects and equipment, emission standards.  
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1  ÚVOD 

Celá společnost představující jediného producenta odpadních vod by měla projevovat zájem  

o problematiku týkající se životního prostředí a s tím související samotné čištění odpadních 

vod. Odpadní vody nekončící na čistírnách negativně ovlivňují životní prostředí, což může  

v budoucnu zásadně ovlivnit kvalitu zdrojů pitných vod. Voda v pitných zdrojích se s každým 

dalším nárůstem nežádoucích/škodlivých látek stává hůře upravitelnou pro pitné účely a může 

hrozit i riziko odstavení celého zdroje. [1] 

V současné době jsou kladeny čím dál vyšší nároky na čistírny odpadních vod. Maximální 

hodnoty jednotlivých ukazatelů ve vyčištěné odpadní vodě na odtoku z ČOV jsou 

zpřísňovány a někdy jsou požadovány dokonce nejpřísnější možné limity dle nařízení vlády  

č. 401/2015 Sb. Klade se i důraz na celkovou spotřebu elektrické energie čistíren a s tím 

související energetickou náročnost, vhodné a bezpečné pracovní prostředí, správné 

zabezpečení celého areálu a eliminace vzniku zápachu a hluku. 

Čistírny odpadních vod navrhované a vystavěné před mnoha lety nemusí mít dostatečnou 

kapacitu nebo technologii pro dosažení požadované kvality vody na výstupu z ČOV nebo se 

svou energetickou náročností stávají neekonomické. [2] Většinou však nastávají případy, kdy 

jsou čistírny naopak předimenzovány, a to z důvodu snížení spotřeby vody za poslední roky  

a úbytku množství balastních vod. Množství balastních vod je v dnešní době ovlivněno 

poklesem hladiny podzemních vod kvůli rozsáhlému suchu. V těchto zmíněných případech 

pak strojní zařízení mohou pracovat mimo své optimální body a jejich efektivita tím může být 

snížena. Proto u čistíren v posledních letech probíhají rozsáhlé rekonstrukce a intenzifikace, 

přičemž je vždy zapotřebí uvažovat i výhledový stav a s tím související možnost připojení 

dalších obyvatel. Důležitou součástí takových změn je i optimalizace samotného provozu tak, 

aby čistírna pružně reagovala na jakékoli běžné změny a obsluze byla snížena náročnost 

práce.  

Optimalizační opatření jsou zapotřebí navrhovat na konkrétní čistírně, která předtím byla 

řádně prozkoumána a posouzena. Je důležité vycházet ze skutečných údajů a dat a intenzivně 

komunikovat se samotným provozovatelem, který vždy ví, kde nebo kdy se objevují 

komplikace a problémy. V závislosti na aktuálním stavu a funkčnosti jednotlivých zařízení se 

pak mění priorita těchto opatření. 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je obecný popis parametrů týkajících se optimalizace menších čistíren odpadních 

vod a zpracování konkrétního řešení optimalizace u dvou zvolených čistíren. 

Vybrané čistírny se nacházejí v Jihomoravském a Zlínském kraji, jsou provozovány 

společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a spadají do kategorie čistíren odpadních 

vod od 2 001 – 10 000 EO.  

Před navržením optimalizačních opatření je zapotřebí posouzení hlavních stavebních objektů  

a strojního zařízení. Důležité je i vyhodnocení účinnosti čištění a dodržování hodnot na 

odtoku z ČOV dle předepsaných emisních limitů. Tyto informace představují hlavní podklad 

pro návrhy optimalizačních opatření provozu. 

Posouzení je vztaženo na období posledních tří let (2015 - 2017) a dále vychází z projektové 

dokumentace a z dalších informací získaných od provozovatele.  
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2  LEGISLATIVA A NORMALIZACE 

Následující právní předpisy úzce souvisí s problematikou diplomové práce: 

2.1 ZÁKONY 

 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách) 

 Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Zákon č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí 

 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší 

2.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, 

provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

2.3 NORMY 

 ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší  

než 500 

 ČSN EN 12255 Čistírny odpadních vod 

 TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod 

 TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 

 TNV 75 7961 Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů  

 TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod 

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod – všeobecné 

požadavky 

 ČSN EN 12255-9 (756403) Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů  

a odvětrání 

 ČSN ISO 5667-10 (757051) Jakost vod -  Odběr vzorků - Část 10: Pokyny pro odběr 

vzorků odpadních vod 

 ČSN ISO 5667-14 (757051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 14: Pokyny  

k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi 
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2.4 VYHLÁŠKY 

 Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových 

 Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

2.5 PŘEDPISY V RÁMCI EU 

 Směrnice Rady č. 91/271/EHS, ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních 

vod 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ze dne 23. října 2000, kterou  

se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 

kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým  

se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008  

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 
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3  OPTIMALIZACE PROVOZU ČISTÍREN ODPADNÍCH 

VOD 

I čistírny odpadních vod, které mají dostatečnou kapacitu, nemusí mnohdy spolehlivě 

odstraňovat přitékající znečištění. Množství přitékajících OV i jejich složení se s časem mění 

a osazená technologie disponuje určitou životností. Proto je zapotřebí sledovat proces čištění  

i jeho vývoj v čase a pružně reagovat na nově vzniklé stavy a situace. 

Diplomová práce je zaměřena na menší čistírny odpadních vod (kategorie 2 001 - 10 000 EO), 

u kterých se nevyskytuje anaerobní čištění, a tudíž nedochází k produkci bioplynu ani k jeho 

využití. Na čistírnách dochází k mechanickému předčištění odpadních vod, biologickému 

čištění a zpracování přebytečného kalu. Aktivační proces probíhá v provzdušňovaných 

aktivačních nádržích (nitrifikace i denitrifikace), za kterými se nachází nádrže dosazovací. 

Kalové hospodářství je zakončeno mobilním odvodňovacím zařízením. 

Cílem optimalizace je poukázat na problematická místa ČOV a navrhnout zlepšení podmínek 

provozu za účelem vyšší účinnosti čištění a usnadnění práce obsluhy. Jedná se především  

o opatření související s automatizací provozu, změnou řídícího systému a se snížením 

energetické náročnosti celé ČOV. Realizace takových opatření podporuje trvale udržitelný 

rozvoj. 

3.1 DŮVODY OPTIMALIZACE 

Existují 4 hlavní parametry, které jsou rozhodující pro zahájení opatření týkajících se 

optimalizace provozu ČOV, případně modernizace nebo intenzifikace: [3] 

 Zpřísňující se standardy pro vypouštění vod 

Příslušné orgány kladou přísnější požadavky na vypouštěnou odpadní vodu, což 

souvisí i se samotným rozvojem veškerých zařízení, které jsou schopny dosahovat 

velmi vysokých účinností. Oproti minulosti je dnes kladena větší pozornost na 

odstraňování i jiného než jen organického znečištění. Zároveň tohle jednání souvisí se 

zlepšováním úrovně životního prostředí, estetickým hlediskem a částečné s ochranou 

zdrojů pitné vody.  

 Stárnoucí zařízení a technologie 

Mnoho stávajících čistíren odpadních vod je v provozu již řadu let a spousta zařízení 

je dávno za hranicí své životnosti. Zařízení jsou často poruchová, což vede ke zvýšené 

potřebě údržby a provozních nákladů. V tomto případě je lepší opatřit nová 

efektivnější zařízení a technologie. Návratnost těchto investic je navíc poměrně 

krátkodobá. 

 Energetická náročnost  ČOV a rostoucí náklady na energii 

Vodní hospodářství má v celém světě jednu z největších průmyslových spotřeb 

elektrické energie. Odhadem se hovoří o tom, že 2,5 - 3,0 % z celkové světové 

spotřeby je zapotřebí pouze na provzdušňování odpadních vod. Spotřeba elektrické 

energie tedy tvoří velkou část provozních nákladů. Při zvýšení ceny energií pak 

dochází k výraznému navýšení nákladů na provoz, což často vede k nutnosti 

zvyšování ceny stočného. Zvyšování energetické účinnosti strojů a zařízení vede  

ke snížení spotřeby elektrické energie. 
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 Rozvoj městské zástavby a výrazný rozvoj průmyslu  

Rostoucí rozvoj měst a stále větší počet obyvatel má za následek přetížení čistíren 

odpadních vod. K tomu také přispívá vznik nových průmyslových podniků a jejich 

rozšiřování, což může zásadně ovlivňovat nárůst odpadních vod. Tyto skutečnosti 

často vedou k nutnosti rozšíření čistírenských objektů. Problémem se pak stávají 

okolní pozemky, které většinou nepatří majiteli samotné čistírny. Pokud není možnost 

odkoupení těchto pozemků, pak je nutné zaměřit se na novější technologie, které 

zvládnou příslušné zatížení přitékající na čistírnu a prostorově nejsou tolik náročné. 

3.2 POSOUZENÍ OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ 

Před samotným návrhem optimalizace je potřeba posoudit aktuální stav čistírny odpadních 

vod. Jako vhodný nástroj pro posouzení celkového stavu ČOV se jeví benchmarkingové 

posouzení všech dostupných parametrů ČOV. Jedná se o posouzení stavebních objektů  

a strojního zařízení. Teprve z těchto údajů je možné upozornit na místa/zařízení, u kterých je 

potřeba jejich výměna, oprava a podobně. 

Pro posouzení je zapotřebí projektová dokumentace skutečného provedení, provozní řád 

ČOV, skutečné měřené hodnoty množství odpadních vod a jejich rozbory. Vhodná je i 

vizuální kontrola a fotodokumentace skutečného stavu. Důležitá je také komunikace  

s provozovatelem ČOV, který má přehled o výměně a opravě jednotlivých zařízení a částí na 

čistírně a také o problémových místech. Tento průzkum může být mnohdy omezen například 

z důvodu nepřesné nebo nedochované dokumentace či špatného přístupu k některým 

zařízením. 

Jestliže se některé parametry blíží maximálním kapacitám/hodnotám nebo jsou jinak 

nedostačující, je vhodná celá rekonstrukce a intenzifikace ČOV. V opačném případě postačí 

optimalizace a zlepšení podmínek pro provoz. 

V případě nutnosti rozšíření ČOV je vhodné navrhovat a upravovat jednotlivé stupně 

modulárně. Tím vzniknou jednotlivé části, které je možné různě využívat v závislosti na 

množství přitékající odpadní vody. To se stává výhodné především vzhledem k obtížnosti 

stanovení budoucího vývoje nebo při rozkolísanosti přítoku na ČOV. 

3.2.1 Posouzení stavebních objektů 

Pro posouzení stavu stavebních objektů je nejjednodušší využít vizuální prohlídku skutečného 

stavu. Při této prohlídce je tedy zaznamenáván stav objektu, způsob a míra poškození, 

spolehlivost a schopnost plnit dál svoji funkci. [11] 

Většinou se jedná o otevřené betonové nádrže z vodostavebního betonu, které jsou opatřeny 

proti propustnosti (např. penetračním nátěrem). Ty jsou často ve špatném stavu i z důvodu 

působení povětrnostních vlivů. Dále může být objekt výrazně poškozen při výjimečných 

situacích (povodně, zemětřesení, požár). [11] Jiným důvodem může být i kontakt odpadní 

vody, je-li její složení v rozporu s kanalizačním řádem, případně jedná-li se o nekvalitní 

stavební/konstrukční materiál.  

Nejčastějším projevem poškození železobetonových konstrukcí jsou trhliny a odpadávající 

krycí vrstva betonu, což může i v případě odhalení výztuže vést až ke ztrátě pevnosti. 

V takové případě by bylo zapotřebí provést sanaci objektu. Jestliže se vyskytují pochybnosti  

o únosnosti konstrukce, je zapotřebí statického výpočtu. [11] 



Optimalizace provozu čistíren odpadních vod   

Diplomová práce  Bc. Veronika Singrová 
 

14 

 

Životnost stavebních objektů je časové období, po které je objekt schopen plnit svou funkci. 

Předpokládaná životnost nádrží vychází z obvyklých projekčních předpokladů a provozních 

zkušeností. Údržba objektů napomáhá proti jejímu opotřebení a zmírňuje tak vliv vnějších 

vlivů. Proto je nutné pro vyhodnocení životnosti zvážit i charakter a míru údržby. 

Opotřebením pak stavební objekty ztrácí svou kvalitu a cenu. [12] 

Tab. 3.2-1: Životnost objektů na čistírně odpadních vod [11] 

Název objektu Průměrná životnost [roky] 

Dešťové odlehčovací komory, dešťové zdrže 40 - 70 

Budovy 80 - 110 

Jímky 25 - 35 

Nádrže 30 - 45 

3.2.2 Posouzení strojního zařízení 

Správná volba strojního zařízení je důležitá pro úsporu provozních nákladů. Pořizovací cena 

je totiž mnohdy oproti těmto nákladům nesrovnatelná. Obecně se z důvodu regulace vyplatí 

na příslušná zařízení montovat frekvenční měniče. Z materiálů je v dnešní době 

upřednostňovaná především korozivzdorná nerezová ocel a povrchové úpravy jako  

např. pozinkování. Doba, po kterou je zařízení funkční a udrží si požadované vlastnosti je 

nazývána životností. Životnost může být: [14] 

 funkční, technická životnost (schopnost zajišťovat požadovanou funkci), 

 ekonomická životnost (ekonomická užitečnost, smysluplnost), 

 morální životnost (ne/moderní zařízení). 

Strojní zařízení je posuzováno většinou dle technické životnosti, která se pohybuje okolo 

deseti let. Po této době může být dál provozuschopné, nicméně náklady na provoz se většinou 

stávají zbytečně vyššími.  

Veškeré náklady na zařízení zahrnují: [9]  

 nákupní cenu, 

 cenu za instalaci, 

 cenu za provoz a údržbu (opravy, náhradní díly, energie), 

 cenu za likvidaci zařízení. 

Například metoda LCC (Life Cycle Cost) bere všechny tyto složky v úvahu a využívá je  

pro porovnání nových zařízení, případně upřednostnění oprav před nákupem. Tato metoda by 

mohla vyřešit problémy vznikající mezi vlastníkem a provozovatelem, kteří upřednostňují 

jiná řešení (jsou-li různí). Prioritní by pak měla být cena stočného, která na volbě závisí. 

Správně zvoleným zařízení (případně jeho opravou) lze snížit náklady na spotřebu elektrické 

energie. [9] 

Frekvenční měniče se používají k energetické úspoře pomocí řízení otáček čerpadla. 

S rostoucím průtokem roste i počet otáček čerpadla a naopak. Vždy je tedy dodáván jenom 

takový výkon, který je potřebný. V rámci čerpání je pak možné ušetřit až 50 % energie. [18] 

Provozovatelé většinou uvádějí nižší procenta úspory energie (10 - 20 %), přesto se jim 

pořízení frekvenčních měničů vyplácí i z důvodu ochrany samotných zařízení. 
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Poruchovost zařízení mohou ovlivnit vnější a vnitřní okolnosti. Vnitřní porucha nastává 

především z důvodu výrobní vady, opotřebení nebo stárnutí. Opotřebení je důsledek pohybu 

nebo dotyku dvou různých těles (případně tělesa a média) a výsledkem je trvalý úbytek 

pevného materiálu z jeho povrchu. Obecně se jedná o opotřebení mechanické a chemické  

a často jde o jejich kombinaci. [17] Poruchy zařízení z hlediska vnějších vlivů mohou vznikat 

například z důvodu agresivního prostředí, povětrnostních vlivů a výjimečných situací. Životní 

cyklus zařízení se dá popsat vanovou křivkou (obr. 3.2-1).  

 

Obr. 3.2-1: Vanová křivka [16] 

Kde: 

 První část cyklu – „období častých poruch“  

V první části je názorný pokles intenzity poruch v krátkém čase. Projevují se zde 

závady z výroby, z důvodu špatné montáže nebo špatného návrhu. 

 Druhá část cyklu – „období normálního provozu“  

Jedná se o dlouhodobé období, při kterém je intenzita poruch bez výrazných výkyvů,  

a poruchy nastávají především z vnějších příčin. 

 Třetí část cyklu – „období dožívání“ 

Toto období je charakteristické růstem intenzity poruch vlivem opotřebení a stárnutí. 

Zóna je zakončena nutností vyřazení zařízení z technických/ekonomických důvodů. 

3.2.3 Posouzení hydraulického a látkového zatížení 

Činitelé ovlivňující kapacitu ČOV a čistící proces jsou především parametry aktivačních, 

dosazovacích a uskladňovacích nádrží. Tyto nádrže je potřeba posoudit na požadovaný objem 

(vzhledem k přitékajícímu množství odpadní vody). Důležité jsou samozřejmě i jiné 

technologické parametry procesu, související jak s objemem nádrží, tak se složením  

a množstvím přitékajících odpadních vod a s dalšími faktory. Jedná se například o objemové 

zatížení aktivační nádrže, stáří kalu, produkci přebytečného kalu, dobu zdržení a jiné. Tyto 

veličiny nám dávají přehled o aktuální situaci probíhajících procesů na ČOV.  

Na základě výpočtu hlavních ukazatelů a jejich porovnání se skutečným stavem nebo 

hodnotami uvedenými v normě je možné odhalit limitující faktory. Čistírna odpadních vod je 

ovlivňována následujícími parametry: [2] 

 nádrže - počet a velikost, typ biologických jednotek, 

 strojní zařízení - počet, velikost a typ zařízení, 
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 technologie ČOV, 

 zastaralost a vliv správné údržby a provozu, 

 charakteristika odpadní vody, 

 požadavky na odtok z ČOV, 

 strategie řízení, přístup k provozování. 

Účinnost čištění se stanovuje na základě srovnání provedených rozborů vzorků na přítoku  

a odtoku z ČOV. Hodnoty koncentrací musí splňovat platné povolení k nakládání s vodami. 

Dá se říci, že pokud jsou tyto hodnoty dodržovány, je účinnost čistícího procesu dostačující. 

Čistírna odpadních vod je v některých případech dokonce schopna dosáhnout i vyššího 

procenta účinnosti čištění, ale například za předpokladu vyšší spotřeby el. energie. Záleží tedy 

na konkrétním úřadu, se kterými hodnotami se spokojí (v souladu s nařízením vlády), 

což souvisí i s kvalitou vody v recipientu, do kterého je vyčištěná odpadní voda vypouštěna. 

Naopak zpoplatnění hmotnostních limitů na odtoku představuje hledisko, které nutí 

provozovatele k vyšším účinnostem čištění.  

3.3 ENERGETICKÁ NÁROČNOST 

Specifická spotřeba elektrické energie čistíren v České republice se pohybuje v rozmezí  

20 – 45 kWh·EO-1. Obecně platí, že se nižší hodnoty tohoto rozmezí vyskytují především  

u větších čistíren a větších zařízení (i z důvodu anaerobního procesu s vyhníváním kalu). 

Menší čistírny většinou vykazují vyšší specifickou spotřebu. Při vysoké specifické spotřebě je 

pak vhodné navrhnout optimalizační opatření. [4;6] 

Optimalizace v rámci energetické náročnosti souvisí s co největším poklesem spotřeby 

elektrické energie a tím i snížení provozních nákladů. Díky provedení takových 

optimalizačních opatření nemusí docházet k podstatnému nárůstu vodného a stočného úměrně 

s rostoucí cenou energií. Správným energetickým opatřením je možné snížit spotřebu 

elektrické energie o 20 - 70 % v závislosti na velikosti ČOV. [5;6] 

Energetická náročnost mnohdy souvisí s tím, že skutečné látkové i hydraulické zatížení ČOV 

je o dost nižší, než projektované hodnoty. Pro samotné posouzení energetické náročnosti 

ČOV je nutné získat naměřené hodnoty potřebných ukazatelů od provozovatele, a to: [6] 

 koncentraci ukazatelů CHSKCr a BSK5 na přítoku i odtoku z ČOV, 

 objemové zatížení OV na přítoku i odtoku z ČOV, 

 celkovou spotřebu elektrické energie. 

Celková spotřeba el. energie závisí i na sytému řízení ČOV, na koncentraci kyslíku a kalu 

v AN, požadavcích na koncentrace ukazatelů na odtoku z ČOV a na strojně-technologických 

zařízeních. [6;19] 

3.3.1 Vliv stavu stokové sítě 

Se spotřebou el. energie přímo souvisí i množství přitékajících odpadních vod, které při 

špatném stavu kanalizačního systému nebo jiných problémech s kanalizací mohou obsahovat 

velké množství vod balastních. Kvůli jednotné kanalizaci v obci se na ČOV dostávají při 

dešťových událostech i vody dešťové. Z tohoto důvodu je zbytečně zvyšována spotřeba  

el. energie a může docházet i k dalším komplikacím při provozu ČOV. 
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Infiltraci do stokové sítě způsobuje přirozené stárnutí materiálu nebo jeho špatná kvalita, 

změna vlastností OV, špatně odvedená práce při výstavbě a ostatní vnější vlivy. Důležitý je 

tedy stavebně-technický stav kanalizace, který by měl být kontrolován při pravidelných 

údržbách a zlepšován opravami nebo výměnami poškozených částí. [8] 

Při vyhodnocování samotné infiltrace se pak používá kamerový záznam a inspekce šachet. 

Skutečné množství infiltrace může být díky podrobným průzkumům odborně odhadnuto nebo 

se stanovuje pomocí měření nočních průtoků. Dále je možné využít měření v dlouhodobých 

bezdeštných obdobích. Nepovolená napojení nebo některé praskliny může odhalit zkouška 

kouřem. Při zjištění většího množství infiltrovaných vod (u malých ČOV může jít až o 80%) 

je zapotřebí najít hlavní místa vniku těchto nežádoucích vod do kanalizace a zabránit 

nepovoleným přítokům nebo opravit výrazně porušené části stokové sítě. [8] 

3.3.2 Vliv strojního zařízení na čistírně odpadních vod 

Obecně se na spotřebě el. energie u malých čistíren nejvíce podílejí tři zařízení, které by měly 

být prioritně posouzeny a optimalizovány (viz graf 3.3-1). Jedná se o zařízení na 

provzdušňování (více než 50% spotřeby), čerpání (i přes 11 %) a míchání. Podstatné však je, 

že každá ČOV je specifická a procentuální rozložení spotřeby el. energie nemusí vždy 

odpovídat. Mnohdy může spotřebu el. energie výrazně ovlivnit i recirkulace vratného kalu 

nebo aerobní stabilizace v souvislosti s distribucí vzduchu. Ovládání zařízení pomocí 

automatizovaného řídícího systém je z hlediska spotřeby energie také lepší variantou. [6;7] 

Graf 3.3-1: Spotřeba elektrické energie [6] 

 

Provzdušňování 

Zařízení na provzdušňování nádrží má vůbec největší spotřebu el. energie na celé ČOV. Tuto 

situaci může zlepšit instalace sond, které jsou schopny automaticky vyhodnocovat potřebu 

dodání vzduchu. Dalším energeticky výhodným krokem je pak osazení frekvenční měničů na 

dmychadla. Krajním řešení pak může být vypínání dodávky vzduchu při nízkém přitékajícím 

zatížení nebo prodloužení doby denitrifikace. To však vzhledem k možnosti zhoršení 

účinnosti čistícího procesu vyžaduje víc pozornosti a znalostí obsluhy, případně 

specializovaných softwarů s řídícími algoritmy. [10] 
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Čerpání 

Druhou největší spotřebu elektrické energie na ČOV mají čerpadla. Roli zde hraje i reliéf 

terénu a s ním související typ přítoku. Původní čerpadla jsou navíc navržené na vypočtené 

návrhové průtoky, které mnohdy neodpovídají skutečnému množství přitékající vody. 

Čerpadla jsou předimenzovaná a při případném škrcení by došlo k maření energie a práci 

mimo původní pracovní bod. [10] 

Míchání 

Optimalizace míchacích procesů může mnohdy také pomoct se snížením spotřeby el. energie. 

Při návrhu je možné využít programů, které berou v úvahu tvar a rozměr nádrže i samotný typ 

míchadla a jeho umístění. Na udržení potřebné rychlosti míchání má mnohdy vliv právě tvar 

nádrže. Vhodnější nádrže jsou kruhové, prstencové a oběhové. Pravoúhlé nádrže jsou řazeny 

mezi méně vhodné. [9] 

3.3.3 Metodika energetického vyhodnocení ČOV 

K posouzení energetické náročnosti se využívá metodika certifikovaná Ministerstvem 

zemědělství České republiky. Pro její aplikaci jsou zapotřebí minimálně data z posledního 

roku, ideálně však z posledních tří let. [6] 

Metodika uvádí tři hodnotící ukazatele, dle kterých je příslušná ČOV zatříděna do 4 skupin  

(I - IV). Hodnotící ukazatel je možné vyjádřit na 1 kg odstraněného substrátu, 1 EO nebo na  

1 m3 OV. Vyjádření na 1 m3 není přesné, protože většinou není prozkoumaný  

stavebně-technický stav samotné kanalizace a nejsou známá nepovolená napojení. Přepočet 

pomocí 1 EO také není tolik přesný. Celkový počet EO se totiž neustále mění. Nejpřesnější je 

vyjádření spotřeby el. energie na 1kg BSK5 v kWh·kg-1 BSK5. Větší městské ČOV (často  

i díky produkci bioplynu) mohou splňovat hodnoty kategorie I. Menší čistírny většinou 

vypovídají hodnoty pro nižší kategorie. [6] 

Tab. 3.3-1: Metodika energetického vyhodnocení ČOV [6] 

 Vyjádření Jednotka I II III IV 

Celková 

spotřeba 

el. energie 

Na 1 kg odstraněného 

substrátu 
kWh·kg-1 BSK5 < 1 1 - 1,5 1,5 - 2 > 2 

Na 1 EO za rok kWh·EO-1·rok-1 < 15 15 - 30 30 - 60 > 60 

Na 1m3 OV kWh·m-3 < 0,5 0,5-1,0 1,0 - 1,5 > 1,5 

Kde: 

 Kategorie I - Velmi úsporná ČOV 

Stav čistírny je z energetického hlediska velmi dobrý. ČOV v nejbližší době 

nevyžaduje intenzifikaci ani optimalizaci spojenou s energetickou náročností.  

 Kategorie II - Úsporná ČOV 

Stav čistírny je z energetického hlediska dobrý. V budoucnu jsou doporučeny 

optimalizační zásahy, případně intenzifikace. Většinou je však dostačující 

přenastavení provozních parametrů v nádržích. 
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 Kategorie III - Nehospodárná ČOV 

Stav čistírny je z energetického hlediska kritický, je nutná intenzifikace  

a optimalizační opatření zlepšující energetickou náročnost. S tím souvisí posouzení 

stávající technologie a provozních parametrů v nádržích. 

 Kategorie IV - Velmi nehospodárná ČOV 

Stav čistírny je z energetického hlediska nevyhovující. Je zapotřebí značných 

optimalizačních zásahů pro zlepšení energetické náročnosti. Technicko-energetický 

audit by měl stanovit příčinu tohoto zařazení ČOV. 

3.4 PROVOZ 

Pro správnou funkčnost všech zařízení na ČOV je zapotřebí kvalifikované obsluhy. Optimální 

kontrola a provoz vede k maximálnímu využití zařízení zajišťující čistící proces. Provoz také 

závisí na způsobu řízení celého systému i samotné aktivace. Strojní a technická zařízení musí 

podléhat pravidelné údržbě, kontrolám a revizím, což je zapotřebí zaznamenávat do 

provozního deníku.  

Veškeré podstatné informace týkající se provozu musí být uvedeny v provozním deníku. 

Jedná se o důležitá telefonní čísla, pokyny pro obsluhu v různých situacích, časový plán 

činností na ČOV. Dále by se do deníku měly denně zaznamenávat informace o obsluze, 

průběhu směny, závadách a jejich řešeních a o veškerých kontrolách nebo odběrech vzorků. 

Při špatném provozu pak může vznikat například nepřiměřený hluk a zápach a další 

komplikace v rámci jednotlivých objektů nebo zařízení. 

3.4.1 Odbornost pracovníků a jejich bezpečnost 

Ze znalostí místních podmínek vzniká jakýsi plán pracovníků, ve kterém je shrnut počet směn 

a jiné faktory pro další nutnou kontrolu ČOV. Je zapotřebí uvážit v jaké oblasti se čistírna 

nachází, jaké jsou požadavky na provoz, údržbu, dozor a úklid, což závisí na velikostí ČOV  

a typu čistícího procesu. Pracovníci musejí projít vstupní výukou, kde jsou seznámeni 

s koncepcí čištění odpadních vod, bezpečnostními opatřeními a ochranou zdraví. Další 

vzdělávání a získávání zkušeností v praxi je podstatné pro udržení a zvyšování úrovně 

znalostí. Školení obsluhy je zapotřebí zejména při kladení vyšších nároků na kvalitu 

vypouštěné vody z čistírny a při obnově a výměně samotných zařízení. [2] 

Areál čistírny odpadních vod je prostor s hygienickým rizikem. Uspořádání objektů, přístup  

a možnost manipulace s jednotlivými zařízeními musí umožňovat jednoduchou a bezpečnou 

obsluhu a čištění. Pracovníci jsou povinní používat ochranné a hygienické pomůcky, dbát na 

osobní hygienu a jednat v souladu s veškerými hygienickými předpisy. [13]  

V rámci bezpečnosti práce jde především o minimalizaci rizika, které se může vyskytnout jak 

během doby samotné životnosti zařízení, tak i v době dopravy samotného zařízení, uvedení do 

provozu, jeho montáže a vyřazení z provozu. Je zapotřebí zvážit i předvídatelné nesprávné 

použití a upozornit na něj příslušného pracovníka. [15] 

Obsluhu a údržbu čistíren mohou vykonávat osoby: [13] 

 starší 18ti let, fyzicky i duševně této práce schopné, 

 které absolvovaly teoretické a praktické zaškolení v provozu ČOV, 

 které podstoupily vstupní lékařskou prohlídku a preventivní očkování. 
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3.4.2 Automatizace systému 

Řízení provozu je usnadněno jeho automatizací. Informace o samotném provozu, jednotlivých 

zařízení a parametrech jsou tak poskytovány pracovníkům na ČOV i operátorovi. Dle těchto 

informací je navíc možné jednotlivá zařízení dálkově ovládat nebo jsou ovládány samy podle 

předem daných algoritmů. 

Vstupní hodnoty jsou v čase proměnné, mění se jak složení OV, tak jejich množství. Jen málo 

měření v dřívějších letech probíhalo v reálném čase. V tomto ohledu pak bylo potřeba 

spoléhat na zkušenosti pracovníků. Dnes jsou dle potřeby opatřena a automatizována taková 

zařízení, která provozovatel schválí jako potřebná a nápomocná. 

Obecně však lze říci, že při zavedení nebo zlepšení řídícího procesu a plné automatizace 

čistírny dochází k usnadnění práce obsluhy ČOV, snížení nákladů a pracovníci májí velmi 

rychle potřebné informace. [2] 

3.4.3 Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace 

V Aktivační nádrži probíhají dva důležité procesy čištění - nitrifikace a denitrifikace. Řízení 

těchto procesů může být různé. Jejich vhodnou optimalizací může dojít ke snížení nákladů na 

el. energii, snížení požadavků na obsluhu a pokles hodnot dusíku na odtoku.  

Vždy je nutné procesy vyzkoušet a nastavit na konkrétní ČOV. Každá čistírna je totiž 

specifická a liší se různými parametry, složením přitékající odpadní vody i aktivovaného kalu. 

Například stanovené doby provzdušňování nebo spínací/vypínací hodnoty koncentrací na 

jedné ČOV nezaručují stejné výsledky na ČOV druhé. 

 Řízení dle pevně nastavené doba nitrifikace a denitrifikace 

Dle předchozích zkušeností a znalostí přitékající odpadní vody je na každé ČOV 

individuálně stanovena doba nitrifikace a následně doba denitrifikace (tedy doba 

provzdušňování a neprovzdušňování). Je tedy jasné, že systém není schopný přizpůsobit 

se většímu či menšímu zatížení a i při splněných požadovaných hodnotách na odtoku 

z ČOV se jeví jako neekonomický. [22] Podstatné také je, že aerace zajišťuje 

homogenizaci nádrže a při dlouhé denitrifikaci by mohlo dojít k usazování. Proto je 

nutné zvážit časový interval, případně osadit zařízení sloužící k míchání. 

 Řízení dle koncentrace rozpuštěného kyslíku a pH 

Tento proces řízení aktivačních procesů je u nás asi nejvíce používaný. Hodnoty 

maximální a minimální koncentrace rozpuštěného kyslíku a pH jsou pevně nastaveny. 

Pro zajištění větší spolehlivosti procesu by bylo vhodné osadit do AN více než jednu 

sondu. Tím bude zamezeno nepřesnému měření z důvodu špatného umístění nebo 

špatné homogenizace. Takové řízení se již částečně jeví jako neekonomické. [22] 

 Řízení dle koncentrace amoniakálního dusíku 

Aktivační procesy jsou při použití tohoto systému řízeny pomocí koncentrace iontů 

amoniakálního dusíku. Dle této koncentrace je řízen výkon dmychadel tak, aby se 

hodnota N-NH4
+ pohybovala v nastavených mezích. Meze je nutno nastavit tak, aby 

byly dodrženy odtokové parametry a provoz byl co nejekonomičtější. Důležitou 

součástí tohoto řízení musí být nastavení časových mezí procesu, a to z důvodu možné 

poruchy sond. 
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 Řízení dle koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů 

Řízení aktivačních procesů na základě měření koncentrace amoniakálního dusíku  

a dusičnanů se jeví jako nejefektivnější a nejúčinnější. Nitrifikace začíná se spuštěním 

provzdušňování dle koncentrace dusičnanového dusíku, při kterém je zároveň 

kontrolováno množství amoniakálního dusíku. Konec nitrifikace nastává při poklesu 

amoniakálního dusíku na určitou hodnotu. Po přerušení provzdušňování nastává fáze 

denitrifikace, při které je dusičnanový dusík jen informativně sledován. [22] 

V závislosti na velikosti AN je pro tento systém řízení vhodná instalace dvou nebo tří 

sond pro měření aktuální koncentrace obou zmíněných dusíků. Z preventivních důvodů 

se doporučuje do nádrže umístit i kyslíkovou sondu. [22] 

3.4.4 Vznik zápachu a hluku 

Je-li ČOV správně navržena a obsluhována, neměl by nastat problém týkající se vzniku 

většího hluku a zápachu v okolí. Provozovatelé malých ČOV nejsou sice nuceni 

k pravidelnému měření zápachu a hluku, ale tato problematika se jich týká minimálně 

z důvodu zajištění bezpečnosti práce pro obsluhu a také předcházení stížností od obyvatel. 

Šíření obou těchto negativních událostí ovlivňuje i poloha ČOV vzhledem k okolnímu reliéfu 

terénu a blízkosti obytné zástavby. V závislosti na parametrech týkajících se technologie 

čištění, kvalitě přitékajících odpadních vod, velikosti ČOV nebo třeba okolního prostředí 

areálu je stanoveno ochranné pásmo [25], které omezuje budoucí využití tohoto prostoru.  

V každém případě je lepší těmto problémům předcházet už v samotném návrhu a správném 

provozování čistírny odpadních vod. Odstranění příčiny je vždy lepším řešením než pouhé 

odstranění důsledků. Samozřejmě ne všechna opatření jsou v silách provozovatele ČOV. 

Zápach 

Hlavní zdroje zápachu na čistírnách odpadních může být hned přitékající odpadní voda. 

Kvalita odpadních vod závisí na dodržování kanalizačního řádu, na objektech stokové sítě  

a její celkové délce. Především v létě totiž může hromadění OV a jejich zahnívání v čerpacích 

stanicích způsobovat větší problémy, a to z důvodu vzniku anoxických a anaerobních 

podmínek, které se nedaří odstranit ani přidaným zařízením na provzdušňování. [23] Zápach 

pak vzniká v okolí čerpací stanice a výtlaku a posouvá se s přítokem těchto vod na ČOV.  

Dalším zdrojem zápachu na ČOV pak může být samotný proces rozkladu organické hmoty, 

při které vznikají různé plyny (oxid uhličitý, různé formy dusíku, sirovodík a další). [20] To 

samozřejmě závisí na již zmíněné kvalitě přitékajících vod, samotném provzdušňování a na 

složení a vlastnostech aktivovaného kalu. Původcem zápachu jsou pochopitelně i místa 

s uskladněnými shrabky, pískem a kalem, včetně manipulace s nimi. 

Zápachu je samozřejmě lepší předcházet, ale jestliže ve větší míře vznikne, pak je zapotřebí 

provozními opatřeními tuto situaci řešit. Existuje několik možností ke snížení zápachu nebo 

zamezení samotného vzniku, a to: [20] 

 správný provoz ČOV, 

 správně stanovené limity vypouštěných průmyslových OV do kanalizace, včetně jejich 

kontroly, 

 přidávání chemikálií proti zahnívání v čerpacích stanicích, 

 zakrytí zdrojů zápachu, zařízení k odvětrání, čištění znečištěného vzduchu, 

 přidávání chemických a jiných činidel (do OV nebo k výduchu ventilátoru). 
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Nejčastěji užívané chemikálie jsou oxidační činidla (např. vzdušný kyslík, peroxid vodíku)  

a sloučeniny, které jsou schopny vázat pachové látky (např. železité soli). Pro čištění vzduchu 

se využívá chemické praní, adsorpce na pevném loži a fyzikálně-chemické způsoby oxidace 

(např. fotokatalytická oxidace). Dále je možná výstavba zemního filtru, která je ovšem 

prostorově náročnější. Existují i další procesy, které jsou ale z důvodu vysokých nákladů  

a náročnosti na obsluhu a provoz používány výjimečně (např. biologická oxidace). [20] 

Zápach má samozřejmě vliv na podmínky pracovního prostředí. Vznikající plyny totiž mohou 

způsobovat i zdravotní komplikace a mnohdy i ohrožovat život. Obsluha ČOV musí 

dodržovat bezpečnostní pokyny, se kterými v tomhle případě souvisí pomoc dalšího 

pracovníka, případně kapesní měřící zařízení a podobně. [20] 

Hluk 

Hlavním zdrojem hluku na ČOV jsou strojní zařízení (především dmychadla, čerpadla, 

odstředivky, …), ale také agregáty, generátory ventilátory a další. [21] Hlasitost při provozu 

těchto zařízení souvisí i s jejich aktuálním stavem a stářím. Větší hlučnost může poukazovat  

i na jejich poruchu nebo nutnost výměny. Hluk může pocházet i z veškeré dopravní obsluhy. 

Větší nákladní automobily dojíždějící na ČOV jsou především fekální vozy, případně 

nákladní automobily odvážející odvodněný kal. 

Nařízení vlády stanovuje hygienický limit hluku 50 dB, včetně korekcí pro denní a noční 

dobu a pro druh chráněných venkovních prostorů. [26]  

Ke snížení hlučnosti mohou přispět následující opatření:  

 výsadba vhodné zeleně v okolí areálu ČOV pro vytvoření bariéry, 

 výstavba budov s nebytovými účely (haly, sklady) pro vytvoření bariéry, 

 přemístění zařízení do strojovny, 

 technické prvky budovy/strojovny (utěsnění, zateplení), 

 protihlukové kryty jako součást zařízení, 

 dodatečná instalace protihlukových krytů. 

Uzavření některého strojního zařízení do strojovny často není vzhledem k jejich umístění 

vhodné. Využívají se tedy především protihlukové kryty. Například akustické žaluzie nebo 

v zahraničí používané tzv. „zvukové přikrývky“. Obě tyto zařízení snižují hluk a zároveň 

nezabraňují prostupu vzduchu. Uvnitř strojoven je možné využít i materiál pro pohlcení 

zvuku, který zvuk pohlcuje a zabraňuje šíření ozvěny. [21] 

3.4.5 Nakládání s kalem 

Spousta malých čistíren odpadních vod byla postavena bez řádného kalového hospodářství. 

V souvislosti s vyhláškou o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě je 

nutné hledat nová použití i do budoucna. Náklady na jejich uložení jsou totiž značné.  

Z ekonomických průzkumů vyplývá, že je pro provozovatele menších ČOV výhodnější 

zakoupení mobilní odstředivky (pro více menších ČOV) než odvoz neodvodněného 

zahuštěného kalu.  

Provozovatel dle vzdáleností čistíren může stanovit vyhrazené rajóny, na které se bude 

mobilní odstředivka přistavovat. Vždy je nutné zvážit celkovou produkci kalu za rok a také 

vzdálenost ČOV od větší čistírny se stacionárním odvodňováním, na kterou by případně mohl 

být neodvodněný kal převážen. Příklad rozložení financí při použití mobilní odstředivky je 

patrný z grafu 3.4-1. [24] 
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Graf 3.4-1: Rozložení financí na odvodnění kalu při použití mobilní odstředivky [24] 

 

Z průzkumů vychází, že u ČOV s produkcí kalu 400 m3·rok-1 se vyplatí z důvodu nižších 

nákladů převoz neodvodněného kalu na větší ČOV pouze do vzdálenosti 5 km. Při produkci 

kalu 600 m3·rok-1  a více je výhodnější přistavení mobilního zařízení. [24] 

Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

upravuje technické podmínky pro toto použití, a to mezní hodnoty vybraných rizikových látek 

v půdě a v kalech. Rovněž stanovuje mikrobiologická kritéria kalu pro aplikaci na zemědělské 

půdě. Provozovatel ČOV je povinen provést ověření účinnosti technologie úpravy kalu do  

31. 12. 2019. [27] 

Vyhláška zavádí program použití kalů, který musí být zpracován pro upravený kal konkrétní 

čistírny odpadních vod. Program musí obsahovat: [27] 

 Vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě (koncentrace 

rizikových látek a prvků, minimální četnost analýz za rok). 

 Popis technologie úpravy kalů a množství upravených kalů. 

 Výčet dílů půdního bloku určených k použití upravených kalů včetně ukazatelů pro 

jejich hodnocení. 

 Popis způsobu zabezpečení podmínek dočasného uložení a skladování upravených 

kalů před jejich použitím včetně popisu způsobu doložení délky doby dočasného 

uložení či skladování 

 Evidenční listy využití kalů v zemědělství. Zařazení použití upravených kalů do 

osevního postupu. 

 Hydrologická situace v zájmovém území použití upravených kalů.  

 Návrh monitoringu kalů a půdy a plán odběru vzorků. 

 Opatření na ochranu zdraví při práci s kaly. 

Obsluha

40%

Převoz 

39%

Odstředivka 

(odpisy, spotřeba 

el. energie)

15%

Flokulant

6%

Obsluha Převoz Odstředivka (odpisy, spotřeba el. energie) Flokulant
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4  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A 

Následující část práce je zaměřena na posouzení konkrétní ČOV. Čistírna se nachází 

v Jihomoravském kraji. Posouzení je vztaženo na období posledních třech let (2015 - 2017). 

Čistírna je projektovaná na 3 595 EO a spadá tím do kategorie čistíren odpadních vod  

od 2 001 - 10 000 EO. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s nízkozatěžovanou aktivací 

a odstraňováním dusíku s aerobní stabilizací kalu. [29] 

V obci se nachází dva střední průmyslové závody. První z nich vypouští průmyslové odpadní 

vody přímo do kanalizace, protože jsou v souladu s uvedenými požadavky v kanalizačním 

řádu. Druhý průmyslový závod vypouští do kanalizace předčištěné průmyslové vody.  

4.1 TECHNOLOGIE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Kameninové potrubí zaúsťuje jednotnou kanalizaci obce do vypínací komory. Vypínací 

komora představuje první objekt čistírny. Je vybavena bezpečnostním přelivem  

a slouží především k obtoku celé ČOV nebo k odlehčení při významných dešťových 

přívalech. Dále voda protéká přes ručně stírané hrubé česle, za kterými následuje čerpací 

stanice. Odpadní voda je čerpána pomocí tří šnekových čerpadel směrem do dešťové zdrže 

nebo dál směrem k biologické části ČOV. [28] 

Do dešťové zdrže se odpadní voda dostává přes předřazené ručně stírané česle a je zde 

akumulována.  V případě velkého množství těchto vod dochází k jejich mechanickému čištění 

ještě před přelivem a odtokem do měrného Parshallova žlabu a dále do recipientu. Dešťová 

zdrž je dále vybavena čerpadlem s ejektorem, které čerpá odpadní vodu po skončení 

dešťového přítoku zpět před čerpací stanici. [28] 

Odpadní voda přečerpaná pomocí šnekových čerpadel postupuje ke strojním česlím Huber, 

případně jemným ručním česlím na obtoku. Za česlemi následují dva vertikální lapáky písku, 

vedle kterých se nachází separátor písku s kontejnerem. Do lapáků písku je přiváděn vzduch 

pomocí kompresoru a směs je čerpána mamutovým čerpadlem. Po mechanickém předčištění 

následují biologická část čistícího procesu. [28] 

Aktivační nádrže jsou celkem dvě a jsou provedeny jako aktivace směšovací. Přítok do 

aktivačních nádrží je rozložen rovnoměrně. Nádrže jsou nyní vybaveny míchadlem  

a jemnobublinným aeračním systémem, do kterého je vzduch dodáván pomocí dmychadel. 

Aktivace je řízena pomocí kyslíkové sondy. Z důvodu lepší regulace přívodu vzduchu jsou 

dmychadla opatřeny frekvenčními měniči. Do aktivace je dále dávkován síran železitý 

(Prefloc) pro lepší zajištění odstraňování fosforu. [28] 

Čtvercové dosazovací nádrže jsou celkem čtyři. Jedná se o typové vertikální nádrže. Těžší 

části přitékající aktivační směsi se oddělují od vyčištěné odpadní vody. Ta poté přepadá  

a odtéká přes měrný Parshallův přeliv do recipientu. Odstředivé čerpadla slouží k přesunu 

vratného kalu do aktivace. Přebytečný kal je také čerpán odstředivým čerpadlem, a to do 

kalového hospodářství. [28] 

Kal je dále zpracováván ve dvou (zahušťovacích) uskladňovacích nádržích. Ty jsou vybaveny 

pro zonální odběr kalové vody, díky čemuž dochází k zahušťování kalu. Pro homogenizaci 

obsahu jsou používány kalová míchadla. Systém je přizpůsoben předpokladu, že kal bude 

odvodňován mobilním odvodňovacím zařízením, a to pomocí přečerpání obsahu jedné nádrže 

do druhé. Prázdná nádrž se po tomto přečerpání využívá pro fugát, který je jímán při 

odvodnění do malé čerpací stanice. Ten je pak možno při menším zatížení čistírny 

přečerpávat zpět za vypínací komoru. [28] 
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4.2 PROJEKTOVANÉ PARAMETRY 

Čistírna odpadních vod byla projektována pro hodnotu ekvivalentních obyvatel 3595. [29] 

V této kapitole jsou popsány základní projektové parametry, stavební objekty a provozní 

soubory s původním strojním zařízením. Situaci čistírny tehdejšího stavu tvoří Příloha č. 1. 

Kurzívou zvýrazněné položky v tabulkách kap. 4.2.3 se již na ČOV nevyskytují. Během 

provozované doby čistírny došlo k jejich nahrazení nebo k úplnému odstranění. (kap. 4.3). 

4.2.1 Hydraulické a látkové zatížení 

V provozním řádu je uvedeno následující hydraulické a látkové zatížení: [30] 

 Průměrný denní průtok  672,9 m3·den-1 

 Maximální denní průtok  807,3 m3·den-1 

 Minimální denní průtok  285,6 m3·den-1 

 Hodinové maximum  65,8 m3·hod-1 

 Maximální průtok přes biologickou ČOV  23,0 l·s-1 

 Dešťový přítok ze stokové sítě po odlehčení  1065,6 m3·hod-1 

Tab. 4.2-1: Projektované látkové zatížení - ČOV A [30] 

 BSK5 CHSKCr NL N-Kj Pcelk. Jednotka 

Látkové zatížení  320,6 667,9 308,1 53,4 10,7 mg·l-1 

4.2.2 Stavební objekty 

Následující tabulka 4.2-2 obsahuje přehled původních základních stavební objektů v areálu 

ČOV. Jsou v ní uvedeny pouze stavební objekty podstatné pro samotné čištění odpadních vod 

a jejich hlavní parametry nebo jiná poznámka. 

Tab. 4.2-2: Přehled hlavních stavebních objektů - ČOV A [30] 

Název Poznámka 

Vypínací komora Především k obtoku ČOV 

Šneková čerpací komora 3 čerpadla; 10 l·s-1 

Čerpací stanice na dešťové vody Ponorná čerpadla; 150 l·s-1 

Dešťová zdrž 215 m3 

Vertikální lapák písku d = 1200 mm 

Aktivační nádrž 2 x 450 m3; celkem 900 m3 

Dosazovací nádrž počet = 4; celkem 184,32 m2 

Armaturní komora Kompresor, čerpadla na vratný a přebytečný kal 

Uskladňovací nádrž na kal 2 x 182 m3; celkem 364 m3 

Armaturní komora u uskladňovací 

nádrže 

Pro zónové odběry kalové vody, potrubí pro 

napojení mobilní odstředivky 

Jímka na fugát Odhad 3 - 4 m3  
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Název Poznámka 

Parshallův měrný žlab 2 x 

Výustný objekt 1 x 

Provozní budova - 

4.2.3 Provozní soubory 

Provozní soubory byly rozděleny do pěti částí. Nejdůležitější zařízení jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

PS 01 - Čerpací stanice a hrubé předčištění 

Tento provozní soubor zahrnuje zařízení na přítoku ČOV včetně zařízení na mechanické 

předčištění. 

Tab. 4.2-3: PS01 Čerpací stanice a hrubé předčištění - ČOV A [29] 

Název Kusy 

Ručně stírané hrubé česle 1 

Šnekové čerpadlo YBA 280 3 

Ponorné čerpadlo dešťových vod FLYGT 2 

Rotační síto HUBER - ROTAMAT 1 

Ručně stírané česle jemné 1 

Strojní zařízení vertikálního lapáku písku 2 

Automatická kompresorová stanice 1 

PS 02 - Čištění odpadních vod 

Do druhého provozního souboru byly zařazeny zařízení zajišťující biologické čištění 

odpadních vod a odtoku vyčištěné OV. 

Tab. 4.2-4: PS02 Čištění odpadních vod - ČOV A [29] 

Název Kusy 

Provzdušňovací zařízení FRINGS 2 

Ponorné vrtulové míchadlo 2 

Strojní zařízení dosazovací nádrže 4 

Kalové čerpadlo pro čerpání vratného kalu 2 

Kalové čerpadlo pro čerpání přebytečného kalu 1 

Měrný Parshallův žlab 1 
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PS 03 - Dešťová zdrž 

Ve třetím provozním souboru jsou zařízení související s dešťovou zdrží, která je využívána 

především při dešťových událostech. 

Tab. 4.2-5: PS03 Dešťová zdrž - ČOV A [29] 

Název Kusy 

Ručně stírané česle 1 

Čerpadlo 80-GFHU-220 1 

Injektor včetně sací roury pro čerpadlo 1 

Měrný Parshallův žlab 1 

PS 04 - Kalové hospodářství 

Veškeré zařízení související s kalovým hospodářstvím je zařazeno do čtvrtého provozního 

souboru. 

Tab. 4.2-6: PS04 Kalové hospodářství - ČOV A [29] 

Název Kusy 

Ponorné míchadlo pro uskladňovací nádrže 2 

Kalové čerpadlo pro zahuštěný kal v provedení do 

suché jímky 
1 

Čerpadlo na vyčerpání průsakové vody 1 

Kalové čerpadlo pro čerpání fugátu v provedení do 

mokré jímky 
1 

PS 05 - Transformátor  

Byla naprojektována venkovní stožárová trafostanice, ve které byl umístěn olejový 

transformátor. Celý soubor zařízení se skládá z: přípojky z nadzemního volného vedení, 

dvousloupové betonové trafostanice, transformátoru, skříňového rozvaděče a uzemnění. 

Trafostanice o výkonu 160 kW zajišťuje transformaci z vysokého napětí na 400/230 V. [29] 

 PS 06 - Elektrotechnická část  

V tabulce 4.2-7 jsou uvedeny měřené veličiny na ČOV včetně měřících přístrojů a jejich 

umístění. 

Tab. 4.2-7: Měření a regulace - ČOV A [29] 

Měřená 

veličina 
Místo měření Měřící přístroj 

Měření 

hladiny 

Sací jímka šnekové ČS, uskladňovací 

nádrže 
Ultrazvukový snímač – REDIS 

Sací jímka dešťových čerpadel, 

dešťové zdrže, jímka na fugát 
Plovákový spínač – MAC  
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Měřená 

veličina 
Místo měření Měřící přístroj 

Meření O2 Aktivační nádrže Stabilní kyslíková sonda WTW 

Redox 

potenciál 
Aktivační nádrže Stabilní sonda ORP 

Měření 

průtoku 

Vratný a přebytečný kal Indukční průtokoměr - Sigma 

Odtok z ČOV, odtok z dešťové zdrže Ultrazvukový snímač - REDIS 

Měření pH, 

teploty 
Přítok na ČOV Stabilní pH metr - WTW 

Na ČOV se nachází hlavní rozvaděč - skříňový, sestavený ze tří skříní. Nachází se v místnosti 

obsluhy. V prvním poli je umístěn řídicí systém a vývody pro měřící obvody. Vývody 

z rozvaděče vedou spodem do kabelového kanálu. Kompenzační rozvaděč je umístěn také 

v místnosti obsluhy. [29] 

  

  

  

  

Obr. 4.2-1: ČOV A - Hrubé česle Obr. 4.2-2: ČOV A - Šneková čerpadla 

Obr. 4.2-3: ČOV A - Nátok na jemné česle Obr. 4.2-4: ČOV A - Lapák písku 
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4.3 VÝMĚNA A OBNOVA VYSTROJENÍ 

Kurzívou zvýrazněné položky v tabulkách kapitoly 4.2.3 se již na ČOV nevyskytují (byly 

nahrazeny nebo úplně odstraněny). Od výstavby proběhly na čistírně následující změny: 

 Rok 1999 - Osazení odlučovače písku hydrocyklon Fontana 

 Rok 2002 - Demontování původního zařízení v AN včetně aerátorů FRINGS a jejich 

vyměnění za dmychadla Lutos. Osazení jemnobublinného aeračního systému 

Sanitaire. Výměna stabilní kyslíkové sondy (nově i s měřením teploty) a stabilního pH 

metru firmy WTW. 

 Rok 2007 -  Výměna míchadel v AN za míchadla EMU. Výměna čerpadel vratného  

a přebytečného kalu za čerpadla Flygt.  

 Rok 2008 - Výměna ložisek a převodovek šnekových čerpadel. 

 Rok 2010 -  Osazení zařízení odtahu plovoucího kalu v DN a úprava povrchu 

stávajícího strojního zařízení. Výměna čerpadla pro čerpání fugátu. Zavedení 

chemického simultánního srážení fosforu pomocí Preflocu přes dávkovací čerpadlo. 

Grundfos. 

 Rok 2011 - Výměna transformátoru a skříňového rozvaděče. 

Obr. 4.2-5: ČOV A - Separátor písku Obr. 4.2-6: ČOV A - Aktivační nádrž 

Obr. 4.2-7: ČOV A - Dosazovací nádrž 

dortmundského typu  
Obr. 4.2-8: ČOV A - Uskladňovací nádrže  
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 Rok 2014 - Výměna všech elektroklapek (pro vratný a přebytečný kal) za  

Rotor IQ 125, kompresoru pro lapák písku, potrubí v LP a klapky pro provzdušňování 

a těžení v LP. Výměna zařízení na měření objemu a průtoku na odtocích z ČOV (firma 

ELA). 

 Rok 2016 - Výměna dmychadel Lutos za Aerzen. 

4.4 PROVOZ A ŘÍZENÍ ČOV 

Obsluha čistírny má na starost několik menších čistíren najednou a denně na každé z nich 

provádí nezbytné práce. Tím je zajištěn správný provoz ČOV, včetně vizuální a další 

kontroly.  

Čistírnu kontroluje a ovládá řídicí systém REDIS. Potřební informace jsou přenášeny pomocí 

radiového signálu (RESAT) na dispečink, kde jsou pracovníci nepřetržitě 24 hodin denně. 

V případě jakéhokoli problému je tedy po jejich upozornění možná okamžitá reakce obsluhy 

nebo dalších pracovníků. 

Aktivace je řízena pomocí kyslíkové sondy. V případě nedostatku kyslíku jsou spuštěna 

dmychadla s frekvenčním měničem, které dodávají kyslík přes aerační zařízení. 

Na čistírnu pravidelně dojíždí zaškolení pracovníci akreditované laboratoře z ČOV Hodonín, 

kteří osazují automatické odběráky vzorků na dobu 24 hodin. Poté jsou automatická 

vzorkovací zařízení odvezena a vzorky vyhodnoceny na jejich pracovišti. 

4.5 POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Příslušným městským úřadem byly stanoveny hodnoty maximálního množství vod 

vypouštěných z ČOV: [31] 

 Průměrné povolené množství vypouštěných vod  9,51  l·s-1 

 Maximální povolené množství vypouštěných vod  23 l·s-1 

 Maximální měsíční povolené množství vypouštěných vod  35 000  m3·měs-1 

 Roční povolené množství vypouštěných vod  300 000  m3·rok-1 

Dále byly stanoveny ukazatele a hodnoty přípustného a maximálního znečištění (emisní 

limity) odpadní vody na odtoku z ČOV (tabulka 4.5-1). 

Tab. 4.5-1: Emisní standardy - ČOV A [31] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Hodnota p 18 70 20 prům. 12 prům. 2 mg·l-1 

Hodnota m 25 120 30 20 5 mg·l-1 

Bilanční hodnoty 5,4 21,0 6 3,6 0,6 t·rok-1 

Tyto emisní limity pro všechny ukazatele (s výjimkou ukazatele N-NH4
+) odpovídají limitům 

pro nejlepší dostupné technologie (BAT) z nařízení vlády č. 401/2015, Sb. Jedná se tedy  

o nejpřísnější limity vůbec. 

Na odtoku z čistírny je osazen Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem. Pro odebírání 

vzorků byl stanoven „typ B“. Jedná se o 24 hodinový směsný vzorek, který je získán sléváním 

dvanácti objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu dvou hodin. Odběry musí 

být během roku rovnoměrně rozloženy a k odebrání musí dojít alespoň 12 x ročně. [31] 
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4.6 SKUTEČNÉ HODNOTY 

Ze skutečného měření na čistírně vycházejí následující hodnoty: [32] 

 Průměrné roční množství přitékajících vod 170 676 m3·rok-1 

 Průměrné denní množství přitékajících vod 467,6 m3·den-1 

 Průměrné roční množství vypouštěných vod  170 314 m3·rok-1 

 Průměrné denní množství vypouštěných vod  466,6 m3·den-1 

 Průměrný počet EO   797 - 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací jednotlivých ukazatelů na přítoku a odtoku 

z ČOV, bilanční hodnoty na odtoku.  

Tab. 4.6-1: Skutečné hodnoty na přítoku a odtoku - ČOV A [32] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Průměrná hodnota na 

přítoku 
101,30 268,50 118,80 34,60 5,40 mg·l-1 

Průměrná hodnota na 

odtoku 
2,90 27,80 4,30 5,50 1,370 mg·l-1 

Průměrné bilanční 

hodnoty na přítoku 
17,13 45,64 20,28 5,92 0,93 t·rok-1 

Průměrné bilanční 

hodnoty na odtoku  
0,49 4,70 0,73 0,92 0,23 t·rok-1 

4.7 POSOUZENÍ 

ČOV byla posouzena pomocí měřených hodnot získaných z let 2015 - 2017. Dále byly 

použity základní údaje z provozního řádu ČOV, dokumentace skutečného provedení  

a z příslušných norem. Proběhla také prohlídka čistírny a komunikace s provozovatelem.  

4.7.1 Stavební objekty 

Veškeré stavební objekty v areálu byly vystavěny v roce 1996. Pozdější výstavba se týkala 

pouze přístavby garáže k provozní budově. Přestože byla čistírna vystavěna před třiadvaceti 

lety, její stavební objekty jsou v rámci životností uvedených v tabulce 3.2-1 vyhovující. 

V roce 2013 byla na provozní budově vybudována nová střecha, fasáda i zateplení. Nejsou 

viditelné žádné známky prasklin ani poškození omítky. Neobjevují se ani vlhká místa, náznak 

nějakého zatečení nebo plísní. 

Nádrže, jímky byly postaveny z vodostavebního betonu. V období výstavby byly ale bohužel 

používány betony s nižší kvalitou. Vlivem povětrnostních vlivů jsou však často poškozeny 

jejich povrchy (především okraje nádrží) a dochází k odlupování horní vrstvy betonu. Je však 

nutné zmínit, že vnitřní části nádrží jsou v dobrém stavu a neobjevují se místa s odhalenou 

výztuží. Toto poškození tedy nezabraňuje plnění jejich funkce. Výjimku pak mohou tvořit 

uskladňovací nádrže, které se vlivem pohybu okolní půdy mírně naklonily. Jejich stabilita pak 

při úplném naplnění nemusí odpovídat stabilitě po výstavbě.  

Některé zpevněné či pochůzné plochy jsou poškozeny podobným způsobem jako okraje 

nádrží, na jiných místech se zase objevuje zvlnění dlažby. Porušení nastalo zřejmě z důvodu 
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povětrnostních vlivů, špatného provedení nebo z důvodu špatné volby materiálu. Zvlnění 

plochy s dlažbou vzniklo zřejmě vinou přijíždějících velký vozů nebo kopáním při výměně 

některých zařízení. Dále se na čistírně nachází viditelně zastaralé zábradlí. Příklad poškození 

je například na obrázku 4.7-1 a 4.7-2.  

  

  

4.7.2 Strojní zařízení 

Spousta strojního zařízení je stále ještě z doby výstavby čistírny. Některá z nich byla 

vyměněna, u jiných proběhly drobné či zásadnější opravy (viz kapitola 4.3). Dnes životnost 

některých zařízení překračuje životnost předpokládanou, i když byla v minulosti tato zařízení 

vyměněna.  

Strojní zařízení bylo původně navrhováno na vyšší množství přitékající vody. Denní průměr 

je asi o 200 m3 nižší než původní předpokládaná hodnota. [30;32] Vzhledem ke stáří 

některých strojních zařízení a vyšším návrhovým hodnotám se dá předpokládat, že je jejich 

účinnost nižší, a to také z důvodu větší spotřeby elektrické energie. Například šneková 

čerpadla na začátku ČOV byly navrženy na hodnotu 10 l·s-1 [29], což je při průměrném 

přítoku téměř dvojnásobek.  

Proto by při zvýšení poruchovosti nebo zásadní závadě bylo vhodné zvážit výměnu zařízení  

a brát v úvahu nižší přítoky na ČOV. Novější a modernější pořízená zařízení zaručují vyšší 

účinnost čištění, menší spotřebu elektrické energie a snížení dalších provozních nákladů. 

4.7.3 Hydraulické a látkové zatížení 

Průměrný denní přítok 467,60 m3·den-1 spadá přesně do rozmezí maximálního a minimálního 

průtoku na ČOV podle projektovaných hodnot. Hodnota je nižší než projektovaný návrhový 

průměrný průtok na ČOV. [30;32] 

Čistírna vypouští průměrně 466,60 m3·den-1 [32], což představuje téměř 57 % denního 

množství vod povolených k vypouštění z ČOV. 

Z výše uvedených čísel vyplývá, že je čistírna z hlediska hydraulického zatížení vyhovující. 

Látkové zatížení čistírny je shrnuto následující tabulkou 4.7-1. Je v ní uvedeno srovnání 

návrhových hodnot ukazatelů znečištění se skutečnými hodnotami v přitékající OV. 

 

Obr. 4.7-1: ČOV A - Poškození horní části nádrže Obr. 4.7-2: ČOV A - Poškozená pochůzná plocha 
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Tab. 4.7-1: Posouzení látkového zatížení na přítoku - ČOV A [30;32] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Průměrná hodnota 

na přítoku 
101,30 268,50 118,80 34,60 5,40 mg·l-1 

Projektované 

hodnoty 
320,60 667,90 308,10 - 10,70 mg·l-1 

Porovnání látkového 

zatížení na přítoku 
31,60 40,20 38,56 - 50,47 % 

Koncentrace znečištění v přitékající odpadní vodě jsou nižší než návrhové hodnoty. Často 

znečištění nedosahuje ani poloviny projektované hodnoty. Ukazatel Pcelk. je na polovině. 

Skutečný přepočet BSK5 na EO vychází průměrně na 797 EO. To představuje asi 22 % 

projektované hodnoty 3595 EO. [30;32] 

Tab. 4.7-2: Posouzení látkového zatížení na odtoku - ČOV A [31;32] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Průměrná hodnota 

na odtoku 
2,90 27,80 4,30 5,50 1,37 mg·l-1 

Hodnota p 18 70 20 prům. 12 prům. 2 mg·l-1 

Z tabulky 4.7-2 je patrné, že průměr koncentrací ve vypouštěné odpadní vodě je vyhovující 

(více v kapitole 4.7.5). Reálné hodnoty jsou několikanásobně nižší. Hodnota ukazatel Pcelk 

představuje víc než polovinu povolené hodnoty koncentrace. 

4.7.4 Kapacita  

Následující strany jsou věnovány posouzení aktivačních, dosazovacích a uskladňovacích 

nádrží. Je však nutné brát v úvahu možnost vzniku mírné odchylky od reálných hodnot, a to  

z důvodu průměrování použitých vstupních údajů a nepřesností při stanovení rozborů 

odpadních vod v oprávněných laboratořích. Výpočty jsou uvedeny v tabulkách a vycházely 

z následujících vztahů: [25;33;34] 

Aktivační nádrž 

Objemové zatížení: 𝐵𝑉 =
𝑆𝑑𝑝𝐴𝑁

𝑄24
  [kg·m-3·den-1] (4.7-1) 

Kde: 

 SdpAN - Látkové zatížení [kg·den-1]     

 Q24 - Průměrný denní přítok  [m3·den-1]  

Zatížení kalu: 𝐵𝑥 =
𝐵𝑉

𝑋
 [kg·kg-1·den-1] (4.7-2) 

Kde: 

 BV - Objemové zatížení [kg·m-3·den-1]   

 X - Koncentrace sušiny aktivovaného kalu [kg·m-3] 
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Objem aktivační nádrže: 𝑉𝐴𝑁 =
𝑆𝑑𝑝𝐴𝑁

𝐵𝑣
  [m3] (4.7-3) 

Kde: 

 SdpAN - Látkové zatížení [kg·den-1]  

 BV - Objemové zatížení [kg·m-3·den-1]   

Stáří kalu:  Θ𝑋 =
𝑋∙𝑉𝐴𝑁

24(𝑋𝑤∙𝑄𝑤+𝑐1𝑁𝐿(𝑄24−𝑄𝑤))
  [den] (4.7-4) 

Kde: 

 X - Koncentrace sušiny aktivovaného kalu [kg·m-3] 

 VAN - Objem aktivační nádrže [m3] 

 Xw - Koncentrace sušiny přebytečného (vratného) kalu [kg·m-3] 

 c1NL – Koncentrace suspendovaných látek v odtoku z DN [kg·m-3] 

 Q24 - Průměrný denní přítok  [m3·den-1] [m3·hod-1]  

 Qw – Objem přebytečného kalu odebíraný za 1 hodinu [m3·hod-1] 

Objem kalu v aktivační nádrži: 𝑊𝑠 =
𝑆𝑑𝑝𝐴𝑁

𝐵𝑋
  [kg] (4.7-5) 

Kde: 

 SdpAN - Látkové zatížení [kg·den-1]  

 BX - Zatížení kalu [kg·kg-1·den-1]      

Produkce přebytečného biologického kalu: 𝑃𝐵𝐾 = 𝑌𝑂𝐵𝑆 · ∆𝑆𝑑𝑝𝐴𝑁 [kg·den-1] (4.7-6) 

Kde: 

 YOBS  - Součinitel produkce přebytečného kalu [-] 

 ∆SdpAN  - Množství odbouraného substrátu (BSK5) v aktivaci [kg·den-1] 

Součinitel produkce přebytečného kalu: 𝑌𝑂𝐵𝑆 = 0,6 · (
𝑐0𝐴𝑁,𝑁𝐿

𝑐𝑜𝐴𝑁,𝐵𝑆𝐾5
+ 1) −

0,0432∗𝐹
1

Θ𝑋
+0,08∗𝐹

  [-] (4.7-7) 

Kde: 

 F - Bezpečnostní faktor [-] 

 c0AN,NL - Koncentrace NL před biologickým stupněm [kg·m-3] 

 c0AN,BSK5  - Koncentrace BSK5  před biologickým stupněm [kg·m-3] 

 QX - Stáří kalu [den]  

Bezpečnostní faktor: 𝐹 = 1,072(𝑇−15)  [-] (4.7-8) 

Kde: 

 T - Teplota v aktivační nádrži [°C] 

Doba zdržení:Θ =
𝑉𝐴𝑁

𝑄24
  [hod] (4.7-9) 

Kde: 

 VAN - Objem aktivační nádrže [m3] 

 Q24 - Průměrný denní přítok  [m3·den-1] [m3·hod-1]  
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Doba zdržení s recirkulací: Θ𝑅 =
Θ

(1+𝑅)
  [hod]  (4.7-10) 

Kde: 

 Q - Doba zdržení [hod]  

 R - Recirkulační poměr [%] 

Recirkulační poměr: 𝑅 =
𝑋∙𝐾𝐼∙10−1

1,2−(𝑋∙𝐾𝐼∙10−3)
  [%] (4.7-11) 

Kde: 

 X - Koncentrace sušiny aktivovaného kalu [kg·m-3] 

 KI - Kalový index [ml·g-1] 

Do těchto vztahů byly dosazeny průměrné hodnoty z tab 4.7-3. 

Tab. 4.7-3: Vstupní hodnoty pro aktivační nádrž - ČOV A [30;32] 

Název Zn. 
Rok 

Prům. Jednotka 
2015 2016 2017 

Průměrný denní přítok Q24 467,88 494,58 440,34 467,61 m3·den-1 

Koncentrace BSK5 - přítok cBSK5  0,09 0,08 0,13 0,10 kg·m-3 

Koncentrace BSK5 - odtok c1BSK5 0,003 0,002 0,003 0,003 kg·m-3 

Koncentrace NL - přítok cNL 0,15 0,11 0,10 0,12 kg·m-3 

Koncentrace NL - odtok c1NL 0,005 0,005 0,004 0,004 kg·m-3 

Látkové zatížení Sdp 42,70 41,05 57,08 46,94 kg·den-1 

Koncentrace sušiny aktiv. kalu X 3,68 3,41 4,14 3,75 kg·m-3 

Koncentrace sušiny přeb. kalu Xw 5,57 5,98 6,37 5,97 kg·m-3 

Objem přeb. kalu za hodinu Qw 0,50 0,64 0,72 0,62 m3·hod-1 

Kalový index KI 203,10 233,95 151,59 196,21 ml·g-1 

Teplota v aktivační nádrži T 14,93 14,95 15,74 15,21 °C 

Objem AN - návrh VAN 900,00 m3 

Hodnoty veličin uvedené v tab. 4.7-4 byly stanoveny z důvodu získání konečných výsledků. 

Tab. 4.7-4: Pomocné výpočty pro aktivační nádrž - ČOV A 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Koncentrace NL- před AN c0AN,NL 0,115 kg·m-3 

Koncentrace BSK5 - před AN c0AN,BSK5 0,098 kg·m-3 

Látkové zatížení na odtoku Sdp,odtok 1,36 kg·den-1 

Množství odbouraného 

substrátu 
∆SdpAN 45,59 kg·den-1 

Součinitel produkce přeb. kalu Yobs 0,92  -  

Bezpečnostní faktor F 1,02  -  
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V tabulce 4.7-5 jsou uvedeny hodnoty hlavních veličin. 

Tab. 4.7-5: Hlavní výpočty pro aktivační nádrž - ČOV A 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Zatížení kalu Bx 0,03 kg·kg-1·den-1 

Objemové zatížení aktivace Bv 0,10 kg·m-3·den-1 

Objem aktivační nádrže VAN 467,61 m3 

Účinnost čištění EBSK-AN 97,05 % 

Objem kalu v AN Ws 1751,57 kg 

Doba zdržení Θ 46,19 hod 

Doba zdržení s recirkulací ΘR 17,90 hod 

Stáří kalu Qx 37,19 dní 

Produkce přeb. biolog. kalu PBK 41,93 kg·den-1 

Všechny posuzované parametry vyhověly požadavkům norem a reálnému přítoku odpadních 

vod na čistírnu jak pro hydraulické, tak i pro látkové zatížení. Objem aktivačních nádrží je 

využíván z téměř 52 %. 

Podle vypočtených základních parametrů je zřejmé, že aktivační proces posuzované čistírny 

splňuje podmínky nízkozatěžovaného procesu s aerobní stabilizací kalu (viz tab 4.7-6). 

Tab. 4.7-6: Charakteristika nízkozatěžovaného aktivačního procesu [35] 

Aktivační 

proces 

Zatížení kalu 

podle BSK5 a 

org. podílu 

kalu  

[kg·kg-1·den-1] 

Objemové 

zatížení kalu 

podle BSK5 a 

org. Podílu kalu 

[kg·m-3·den-1] 

Stáří 

kalu 

ΘX 

[den] 

Doba 

zdržení Θ 

[den] 

Účinnost 

odstranění 

BSK5  

[%] 

Nízkozatě-

žovaný 
BX < 0,05  BV < 0,40 ΘX >25 24 < Θ < 72 E > 90 

Skutečné 

hodnoty 
0,03 0,10 37,19 46,19 97,05 

Dosazovací nádrž 

Plocha nádrže: 𝑆𝐷𝑁 =
𝑄ℎ

𝑢
  [m2] (4.7-12) 

Kde: 

 Qh - Maximální hodinový přítok [m3·hod-1] 

 u - Hydraulické povrchové zatížení [m3· m-2·hod-1] 

Doba zdržení: Θ =
𝜂·𝑉𝐷𝑁

𝑄ℎ
  [hod]  (4.7-13) 

Kde: 

 η - Koeficient hydraulické účinnosti nádrže [-] 

 VDN - Objem dosazovacích nádrží [m3] 

 Qh - Maximální hodinový přítok [m3·hod-1] 
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Hydraulické zatížení: 𝑢 =
𝑄ℎ

𝑆𝐷𝑁
  [m3· m-2·hod-1]  (4.7-14) 

Kde: 

 Qh - Maximální hodinový přítok [m3·hod-1] 

 SDN – Plocha dosazovacích nádrží [m2] 

Zatížení separační plochy nerozpuš. látkami:𝑁𝐴 =
𝑄ℎ·(1+𝑅)·𝑋𝑤

𝑆𝐷𝑁
  [kg· m-2·hod-1] (4.7-15) 

Kde: 

 Qh - Maximální hodinový přítok [m3·hod-1] 

 R - Recirkulační poměr [%] 

 Xw - Koncentrace sušiny přebytečného kalu [kg·m-3]  

 SDN – Plocha dosazovacích nádrží [m2] 

Do těchto vztahů byly dosazeny hodnoty z tabulky 4.7-7. 

Tab. 4.7-7: Vstupní hodnoty pro dosazovací nádrž - ČOV A [25;30;32;37] 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Součinitel maximální 

hodinové nerovnoměrnosti 
kh 2,08  -  

Součinitel denní 

nerovnoměrnosti 
kd 1,40  -  

Průměrný přítok Q24 19,48 m3·hod-1 

Max. hodinový přítok Qh 56,74 m3·hod-1 

Objem AN - skut. VAN 900,00 m3 

Koncentrace sušiny přeb. kalu Xw 5,97 kg·m-3 

Koeficient hydraulické 

účinnosti nádrže 
h 0,40  -  

Hydraulické zatížení hladiny u 0,70 m3·m-2·hod-1 

Koeficienty byly stanoveny na základě příslušné normy a vyplývají z počtu obyvatel a počtu 

EO. [25;37]. Nižší hodnota hydraulického zatížení (oproti normě) byla zvolena dle 

doporučení. Koeficient hydraulické účinnosti vychází z rozměrů dosazovacích nádrží. 

Hlavní vypočtené hodnoty veličin pro DN se nacházejí v tab. 4.7-8. 

Tab. 4.7-8: Vypočtené hodnoty pro dosazovací nádrž - ČOV A 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Potřebná plocha hladiny SDN 81,05 m2 

Doba zdržení ѲSK 2,60 hod 

Hydraulické zatížení hladiny u 0,31 m3·m-2·hod-1 

Zatížení separační plochy 

nerozpuštěnými látkami 
NA 1,83 kg·m-2·hod-1 
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Potřebná plocha hladiny představuje pouze necelých 44 % reálné plochy dosazovacích nádrží. 

Dosazovací nádrže jsou tedy v rámci plochy vyhovující. Skutečná doba zdržení je vyšší jako 

normou předepsaná hodnota (1,3 hod), tudíž je také vyhovující. Skutečné hydraulické zatížení 

vychází méně než maximální hraniční hodnota uvedená v normě (1,5 m3·m-2·hod-1). Zatížení 

separační plochy nerozpuštěnými látkami by se mělo dle normy pohybovat do 6 kg·m-2·h-1, 

což je také vyhovující. Zmíněnou normou se zde rozumí norma ČSN 75 6401. 

Uskladňovací nádrž 

Objemové množství kalu: 𝑉𝐵𝐾 =
𝑃𝐵𝐾

𝑋𝑧
  [m3·den-1] (4.7-16) 

Kde: 

 PBK - Produkce přebytečného biologického kalu [kg·den-1] 

 Xz - Koncentrace sušiny zahuštěného kalu [kg·m-3] 

Objem uskladňovací nádrže: 𝑉𝑈𝑁 = 𝑉𝐵𝐾 ·  𝛩  [m3]  (4.7-17) 

Kde: 

 VBK - Objemové množství kalu [m3·den-1] 

 θ - Doba uskladnění kalu [den] 

Do uvedených vtahů byly dosazeny následující hodnoty: 

Tab. 4.7-9: Vstupní hodnoty pro uskladňovací nádrž - ČOV A [30;32] 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Produkce přebytečného kalu PBK 41,9 kg·den-1 

Objem UN – skutečný VUN skut. 364,0 m3 

Koncentrace sušiny 

zahuštěného kalu 
Xz 1,8 % 

Doba uskladnění kalu θ 150,0 dní 

Hlavní vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab 4.7-10. 

Tab. 4.7-10: Vypočtené hodnoty pro uskladňovací nádrž - ČOV A 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Objemové množství kalu VBK 2,4 m3·den-1 

Objem UN - výpočet VK 356,0 m3 

Objem uskladňovací nádrže je dostačující, avšak poměrně hraniční. Rozdíl skutečné  

a vypočtené hodnoty tvoří pouze 8 m3. Ve výpočtu byla uvažována ideální doba uskladnění 

kalu dle normy - 150 dní. Pokud bychom do výpočtu použili reálnou dobu uskladnění kalu, 

tedy pouze 90 dní, objem by pak vycházel menší a vznikla tím větší rezerva. Na ČOV je 

využíváno mobilní odstředivky, která je přistavena každé tři měsíce.  
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4.7.5 Účinnost čištění odpadních vod 

Dle následujících vztahů byla stanovena průměrná účinnost čištění odpadních vod pro 

jednotlivé ukazatele. Výsledné hodnoty účinností jsou vedeny v tabulce 4.7-11. V téže tabulce 

se dále nachází i procentuální vyjádření skutečných bilančních hodnot na odtoku z ČOV ve 

srovnání s hodnotami uvedenými v povolení k nakládání s vodami. 

Celková účinnost čištění OV: 𝐸 =
𝑆𝑑𝑝0−𝑆𝑑𝑝1

𝑆𝑑𝑝0
 · 100 %  [%] (4.7-18) 

Kde: 

 Sdp0 – Látkové zatížení jednotlivých ukazatelů na přítoku na ČOV [kg·rok-1] 

 Sdp1 – Látkové zatížení jednotlivých ukazatelů na odtoku z ČOV [kg·rok-1] 

Látkové zatížení: 𝑆𝑑𝑝0/1 = 𝑄0/1 · 𝑐0/1   [kg·rok-1]  (4.7-19) 

Kde: 

 Q0/1 – Přítok/odtok na/z ČOV [m3·rok-1] 

 c0/1  – Koncentrace ukazatele na přítoku/odtoku z ČOV [kg·m-3] 

Tab. 4.7-11: Účinnosti čištění odpadních vod - ČOV A [32] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+  Pcelk. Jednotka 

Průměrná účinnost 97,1 89,7 96,3 84,1 75,5 % 

Procento bilančních 

hodnot na odtoku 
9,1 22,4 12,2 25,7 39,1 % 

Za uvažované období nenastal žádný větší problém s hodnotami koncentrací na odtoku 

z ČOV. V roce 2017 byla sice třikrát překročena maximální hodnota koncentrace ukazatele 

N-NH4
+, ale vždy za nízkých teplot v AN. Průměrná roční hodnota 12 mg·l-1 splněna byla. 

Z toho tedy vyplývá, že za uvažované období nedošlo k porušení nakládání s vodami. [31;32] 

Účinnosti dosahují průměrně vysokých hodnot a jsou vyhovující i v porovnání  

s NV 401/2015 Sb., kde se vyskytují emisní standardy pro přípustnou minimální účinnost 

čištění a BAT limity. Toto porovnání je patrné z následujícího grafu 4.7-1. 

Graf 4.7-1: Porovnání účinností čištění - ČOV A [32;36] 
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4.7.6 Energetická náročnost 

Metodika hodnocení energetické náročnosti byla stručně popsána v kap. 3.3.3. Byly využity 

údaje za uvažované období tří let. 

Tab. 4.7-12: Vyhodnocení energetické náročnosti - ČOV A [32] 

 2015 2016 2017 Jednotka 

Spotřeba el. energie 81 649 89 152 99 060 kWh·rok-1 

Bilance – odstraněné  

BSK5 
15 100,3 14 547,9 20 284,8 kg·rok-1 

Spotřeba na 1 kg 

odstraněného BSK5 
5,4 6,1 4,9 kWh·kg-1 BSK5 

Dle posledního řádku tabulky 4.7-12 je patrné, že čistírna odpadních vod spadá do čtvrté 

kategorie „velmi nehospodárné ČOV“. V roce 2017 se spotřeba energie na 1 kg odstraněného 

BSK5 mírně snížila, a to zřejmě z důvodu pořízení nových dmychadel a zvýšení koncentrace 

BSK5 na přítoku. 

4.8 POSOUZENÍ Z DŮVODU DALŠÍHO PŘIPOJENÍ 

V roce 2018 proběhlo v obci rozšíření bytové zástavby a v následujícím roce má být na 

čistírnu odpadních vod připojena i kanalizace z vedlejší obce. V této kapitole je uveden 

výpočet, kterým je stanoveno maximální možné připojení EO. 

Úvaha vyplývala z denní spotřeby 100 l/os/den, a 60 g BSK5/os/den. Dále do výpočtu 

vstupuje průměrný průtok a nejvyšší koncentrace BSK5 (260 mg·l-1) a NL (280 mg·l-1) [32] 

na přítoku za posuzované roky, a to z důvodu zjištění kapacity hlavních objemů při nejvyšším 

látkovém zatížení. Posouzení proběhlo stejně jako předchozí výpočty (viz  kap. 4.7.4.) 

Výpočtem bylo stanoveno, že je možné na ČOV napojit ještě 4 315 EO, což představuje 

maximální hraniční hodnotu. Při tomto napojení ovšem nevyhoví doba uskladnění kalu. Tento 

čas se zkrátí na cca 50 dní. Bylo by tedy zapotřebí zvážit provzdušňování uskladňovacích 

nádrží nebo zvýšit stáří kalu v aktivaci. 

Hodnota 1 045 EO je pak maximální hodnota, při které by doba uskladnění kalu vyhověla 

normě (150 dní) za výše uvedených předpokládaných podmínek na přítoku. 

Na čistírnu by v následujícím roce mělo být připojeno o celkem 485 obyvatel více. Toto 

navýšení by měla ČOV bez problémů zvládnout. 

4.9 NÁVRH OPTIMALIZACE 

Po komunikaci s provozovatelem, návštěvě ČOV a jejím posouzení je zřejmé, že čistírna 

nemá žádné zásadní problémy týkající se provozu nebo dodržování limitů na odtoku. 

Kapacita i účinnost čištění jsou dostačující. I přesto se najdou mírné nedostatky a zastará 

zařízení, kterým by v budoucnu měla být věnována pozornost. Je tedy na provozovateli a jeho 

finančních možnostech, která z níže uvedených opatření zváží a zrealizuje. 

Zastaralost zařízení ovlivňuje i energetickou náročnost ČOV, která je na této čistírně značně 

vysoká. Čistírna spadá až do čtvrté kategorie a výrazně přesahuje hraniční hodnotu se třetí 

kategorií. I provozuschopná zařízení by z tohoto důvodu měla být vyměněna a nemělo by se 

čekat na dobu, kdy přestanou plnit svoji funkci. V blízké budoucnosti by měl tedy proběhnout 

technicko-energetický audit, který by definoval a upřesnil příčinu tohoto zařazení. 
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Je nutné zmínit, že optimalizace krajně souvisí s intenzifikací a na pomyslnou hranici mezi 

těmito pojmy se může objevit více názorů. Optimalizací se rozumí například úprava 

provozních parametrů, usnadnění práce obsluhy, automatizace a snížení nákladů. Jenže při 

samotném pořízení a instalaci jednotlivých strojů a zařízení se již dá mluvit o intenzifikaci. 

Zvlášť lze pak uvádět stavební úpravy. Tedy veškeré stavební zásahy v rámci přestavby 

nádrží, zpevněných ploch atd.  

4.9.1 Optimalizace provozu 

Celý areál ČOV je oplocen a řádně zabezpečen. Na čistírně se nachází všechny ochranné 

pomůcky i pracovní nástroje potřebné ke správné obsluze ČOV. Pracovníci jsou v kontaktu 

s technologem, především pak před zimním a letním provozem, kdy jsou nastavovány mírně 

odlišné parametry provozu. 

Speciální opatření proti hluku a pachu není potřeba zavádět. Běžné hodnoty těchto parametrů 

nemají větší vliv na zdraví obsluhy. Neobjevují se ani stížnosti od obyvatel, jelikož se ČOV 

nachází poměrně daleko od obytné zóny. 

V tabulce 4.9-1 je uveden přehled návrhových opatření pro optimalizaci uvažované 

ČOV. V prvním sloupci je uvedeno zařízení/opatření, ve druhém samotný návrh na změnu, ve 

třetím počet kusů a ve čtvrtém celková odhadovaná cena s DPH (za všechna opatření). 

Výměna níže uvedených zařízení je uvedena především z důvodu jejich stáří. 

Tab. 4.9-1: Optimalizační opatření - ČOV A 

Prioritní opatření 

Čerpadla přebytečného a 

vratného kalu 

Osazení frekvenčních 

měničů 
3 ks 45 000 Kč 

Čerpadlo pro zahuštěný kal 
Výměna a frekvenční 

měnič  
1 ks 100 000 Kč 

Sonda na měření 

amoniakálního dusíku a 

dusičnanů 

Pořízení 1 ks 230 000 Kč 

Automatizace ČOV  
Plná automatizace řízení 

chodu ČOV 
 -  500 000 Kč 

Šneková čerpadla Výměna, zabezpečení 3 ks 
900 000 Kč, 

75 000 Kč 

Vedlejší opatření 

Čerpadlo na dešťové vody Výměna 2 ks 300 000 Kč 

Indukční průtokoměr (vratný 

a přebytečný kal) 
Výměna 3 ks 225 000 Kč 

Míchadla v UN Výměna  2 ks 250 000 Kč 

Vyplachovací klapka 

v dešťové zdrži 
Pořízení  1 ks 350 000 Kč 

Čerpadlo na průsakové vody Výměna 1 ks 15 000 Kč 
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Čerpadla 

Šneková čerpadla ještě nebyla měněna a jsou tedy stará 20 let. V roce 2008 u nich byla 

provedena výměna ložisek a převodovek. Byly navrženy na mnohem větší přítok odpadní 

vody. Tudíž jejich pracovní bod není v optimu. Optimum šnekových čerpadel se běžně 

nachází okolo stovek l·s-1.[13] Což vůbec neodpovídá běžnému přítoku 5,5 l·s-1 [32]. 

Regulace průtoku by tedy byla vhodným opatřením 

Šneková čerpadla jsou dále volně otevřena a nejsou opatřena plastovými kryty. Tyto kryty by 

omezily hlučnost i možnost dalšího šíření zápachu a především by došlo k ochraně okolního 

prostředí (a tím i obsluhy) před vznikem aerosolů. Aby nedocházelo k samotnému poškození 

čerpadel, je zapotřebí myslet na otvory/výduchy, které by zapříčinily proudění vzduchu. 

Kryty by měly mít možnost odklopení. 

Doporučení: 

 postupná výměna šnekových čerpadel za dvouotáčková šneková čerpadla nebo za jiná  

(s frekvenčními měniči), 

 zabezpečení šnekových čerpadel plastovými kryty s výduchy. 

Následující tabulka 4.9-2 shrnuje výpočet spotřeby el. energie hlavních čerpadel na ČOV  

a možnou úsporu při předpokladu osazení frekvenčních měničů (při úvaze snížení spotřeby  

el. energie o 20 %). Množství přečerpané odpadní vody/kalu v tabulce je průměrem tří let. 

Tab. 4.9-2: Spotřeba el. energie u hlavních čerpadel a možná úspora - ČOV A [32] 

Čerpadla Šneková 
Na vratný 

kal 

Na přeb. 

kal 
Celkem Jednotka 

Množství 170 675,67 178 091,67 5 426,00  -   m3·rok-1 

Kapacita čerpadla 36,00 39,60 45,00  -   m3·hod-1 

Výkon 1,10 1,40 3,00  -   kW 

Doba provozu 4 740,99 4 497,26 120,58  -   hod·rok-1 

Spotřeba 5 215,09 6 296,17 361,73  -   kWh·rok-1 

Cena 11 786,10 14 229,34 817,52 26 832,96 Kč·rok-1 

Úspora - 2 845,87 163,50 3 009,37 Kč·rok-1 

Při předpokladu stejné ceny za kWh (2,26 Kč·kWh-1), stejné ceny stočného, neměnné sazby 

DPH stočného a zanedbání inflace se při osazení frekvenčních měničů na čerpadla vratného  

a přebytečného kalu může ušetřit přes 3 000 Kč za rok. 

Automatizace celého systému ČOV 

Úplná automatizace chodu řízení ČOV by zajistila správné a okamžité reakce na aktuální stav. 

Snížily by se tím nároky na obsluhu ČOV a částečně i zmírnilo riziko vzniku problému 

z důvodu lidského pochybení.  

Automaticky řízená aktivace pomocí měřeného amoniakálního dusíku a dusičnanů by byla 

efektivnějším řešením. Předpokládaná úspora energie se díky optimalizaci dmychadel 

pohybuje okolo 10 – 30 %. 
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Dále by bylo vhodné zautomatizovat dávkování chemikálie na srážení fosforu (Prefloc) podle 

množství přitékající (odtékající) vody. Množství Preflocu na určitý objem vody je zapotřebí 

stanovit experimentálně.   

Při používání chemikálií na srážení fosforu je možná i optimalizace a automatizace dávkování 

na základě měření anorganického fosforu na odtoku. Tyto sondy jsou ovšem velmi nákladné.  

Doporučení: 

 změna algoritmu řízení ČOV, úplná automatizace, 

 zakoupení a osazení kombinované iontově-selektivní sondy na měření N-NH4
+  

a N-NO3
-, 

 automatizace dávkování chemikálie v závislosti na přitékajícím množství OV, 

 automatizace dávkování fugátu. 

Dešťová zdrž 

Čerpadla na dešťové vody (čerpání směrem do dešťové zdrže i zpět) jsou zastaralá. Bylo by 

vhodné zvážit jejich výměnu. Dalším opatřením by mohlo být osazení vyplachovací klapky, 

která by pro odstranění zbylých sedimentů z dešťové zdrže po vyčerpání využila vodu 

odtékající z dosazovacích nádrží. 

Doporučení: 

 pořízení nových čerpadel na dešťové vody, 

 zrušení injektoru, 

 pořízení vyplachovací klapky a její automatizace, včetně napojení na dosazovací 

nádrže nebo jiný zdroj vody, 

 vybudování odtokového žlabu v dešťové zdrži. 

4.9.2 Další opatření a opravy 

V této kapitole jsou uvedeny další opatření, která by vedla například k modernizaci ČOV  

a pomohla zlepšit některé vedlejší parametry nebo částečně ovlivnit chod provozu ČOV při 

výjimečných událostech apod. 

Tab. 4.9-3: Další opatření a opravy - ČOV A 

Další opatření 

Záložní zdroj  Nákup + zřízení zásuvky 1 ks 

Dílčí opravy 
Oprava nádrží, pochůzných 

ploch 
- 

Stacionární automatické 

vzorkovače 
Pořízení vzorkovačů 2 ks 

Opatření proti záplavám Pozemkové úpravy  -  

Uskladňovací nádrže Stabilizace konstrukce 2 ks 

Fugát 
Pořízení/zvětšení nádrží na 

fugát 
- 

Kontrolní studna  Pořízení hladinoměru  1 ks 
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Záložní zdroj 

Při výpadku elektrické energie není na ČOV žádný záložní zdroj a ani možnost na jeho 

napojení. Provozovatel vlastní jeden záložní zdroj pro velký počet čistíren i úpraven vod, 

takže by v případě většího výpadku nebyl dostačující a bylo by upřednostněno použití na 

úpravně vody nebo na větších ČOV. 

Doporučení: 

 zřízení možnosti napojení na záložní zdroj, 

 zakoupení dalšího záložního zdroje (pro více čistíren dohromady) s dostatečným 

výkonem. 

Dílčí opravy 

Stav stavebních objektů a pochůzných ploch byl popsán v kap. 4.7.1. Výměnou nebo opravou 

těchto drobnějších objektů dojde k viditelné modernizaci celé ČOV a zároveň zvýšení 

bezpečnosti pracovníků. 

Doporučení: 

 sanace horních a vnějších částí nádrží - například tryskání betonu a následná 

dobetonávka nové vrstvy (včetně jejího ošetření), 

 sanace vybraných zpevněných ploch, u více poškozených se pak nabízí úplné 

vybourání a nové vybetonování plochy, 

 rozebrání a vyrovnání zvlněné plochy s dlažbou, 

 výměna nevhodných kachliček viditelných na obrázku 4.7-2, 

 výměna veškerého zábradlí.  

Automatické vzorkovače 

Zakoupením a osazením stacionárních automatických vzorkovačů s tepelnou izolací  

a temperováním by byla usnadněna práce odborných pracovníků dojíždějících jednou měsíčně 

na ČOV, ale především by při automatizaci systému mohl vzorkovač odebrat vzorky 

v případě nestandardního nátoku na ČOV. Tuto výchylku by vyhodnotila pH sonda na přítoku 

ČOV.  Toto opatření by bylo vhodné především z důvodu výskytu průmyslu v obci, u kterého 

může v budoucnu dojit k rozšíření. 

Doporučení: 

 pořízení automatických vzorkovačů na přítok i odtok a jejich automatizace v závislosti 

na měřeném pH. 

Ochrana před zaplavením 

Uvažovaná čistírna odpadních vod byla po dobu své existence celkem dvakrát zaplavena. 

Zaplavení nezpůsobilo vylití přilehlého menší potoka, ale splachy z kopců zemědělských půd 

v blízkém okolí. Do areálu ČOV se tak s vodou zároveň dostalo i velké množství bahna. 

Řešením by byla úprava odtokových poměrů v povodí nebo samotné pozemkové úpravy.  

Například výsadba vhodné zeleně nebo vybudování svodných příkopů a propustků vedoucích 

do přilehlého potoka. Často jsou tyto návrhy neproveditelné z důvodu neochoty vlastníků 

pozemků. Důležité je i zvážení druhu plodiny vysazované na okolních pozemcích. 

Vybudování jednotlivých ochranných opatření by zajistilo zvýšení retenčních schopností. 
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Další opatření, které by určitě také pozitivně přispělo k ochraně čistírny, je řádná a pravidelná 

úprava okolních příkopů. Jejich kapacita je mnohdy nepravidelnou údržbou zbytečně 

snižována. 

Uvedená opatření nejsou vzhledem k majetkoprávním vztahům k pozemků ovlivnitelné 

provozovatelem. 

Doporučení: 

 úprava odtokových poměrů, pozemkové úpravy, 

 vhodná výsadba, 

 údržba okolních příkopů. 

Kalové hospodářství 

Obě uskladňovací nádrže se z důvodu pohybu okolní půdy mírně naklání na stranu.  

V areálu čistírny se nachází pouze uskladňovací nádrže na kal. Při odvodňování kalu pomocí 

mobilní odstředivky vzniká podstatně větší množství fugátu, pro který je využívána speciální 

jímka. Ta bohužel nemá dostačující objem. Fugát je tedy zapotřebí dál čerpat do druhé 

uskladňovací nádrže (ze které v ten moment není kal odvodňován). Druhá uskladňovací nádrž 

tedy musí být alespoň z poloviny prázdná a tím dochází i k omezení množství uskladněného 

kalu. To by mohl být problém především v budoucnu při napojení dalších obcí nebo nových 

částí obce. 

Doporučení: 

 statický posudek a případné zabezpečení uskladňovacích nádrží, 

 pořízení nádrží na fugát nebo zvýšení objemu stávající nádrže, 

 automatizace dávkování do biologického stupně nebo jinam po dohodě 

s provozovatelem. 

Kontrolní studna 

Na ČOV se nachází kontrolní studna na výšku hladiny podzemní vody. Osazení hladinoměru 

do této studny s celkovou automatizací by umožnilo aktuální sledování hladiny podzemní 

vody. Při vyšších hladinách podzemní vody by pak bylo zapotřebí zvýšit zaplnění stavebních 

objektů, aby nedošlo k jejich pohybu. 

Doporučení: 

 zakoupení a osazení hladinoměru do kontrolní studny. 
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5  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD B 

ČOV B se nachází ve Zlínském kraji. Její posouzení je vztaženo na období posledních tří let 

(2015 - 2017). Čistírna je projektovaná na 4 100 EO a spadá tím do kategorie ČOV od  

2 001 - 10 000 EO. V obci se nachází jeden střední průmyslový závod s vlastní ČOV  

a s odtokem vyčištěných odpadních vod přímo do recipientu. Jedná se o mechanicko-

biologickou ČOV s nízkozatěžovanou oběhovou aktivací a s oddělenou regenerací kalu. [38] 

5.1 TECHNOLOGIE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Voda přitéká z hlavní přívodní kameninové stoky do vstupní čerpací stanice. Této ČS 

předchází šachta, která slouží jako bezpečnostní obtok celé ČOV při výjimečných situacích. 

Čerpací stanici tvoří obdélníková jímka s bočním schodištěm. Na přítoku je osazen česlicový 

a dochází zde k usazování hrubých anorganických nečistot v jímce hrubých nečistot. [38] 

Z ČS vedou odpadní vody do budovy, která je rozdělena na česlovnu, dmychárnu a rozvodnu 

s rozvodnými skříněmi. Odpadní voda pomocí čerpadel přitéká přes žlaby v česlovně  na 

jemné strojní česle s vynášecím šnekem. V dmychárně jsou umístěna tři dmychadla  

a kompresorová stanice. Dmychadla zajišťují dodávku vzduchu pro selektor a AN. 

Kompresor pak slouží k provzdušňování LP pro mamutové čerpadlo. [38] 

Dešťové vody protékají přes ruční česle žlabem a potrubím do dešťové zdrže. Propojení 

přítokových žlabů umožňuje provizorní obtokování při poruše jemných strojních česlí. 

V případě dlouhotrvajícího deště začnou vody přepadat do ocelového sběrného žlabu a dále 

odtékají přes měrný objekt. V opačném případě je použito ponorné kalové čerpadlo. [38] 

Z česlovny jsou odpadní vody odváděny žlabem do lapáku písku. Lapák písku je vertikální 

lapák s těžením hydrosměsi na separátor písku. Mechanicky předčištěná voda dále odtéká do 

další ČS. Druhá čerpací stanice je tvořena jímkou a armaturní komorou. Potrubí je zaústěno 

do selektoru, ale odpadní vody je možné čerpat až do potrubí vedoucí do aktivační nádrže 

(tedy za selektor). [38] 

Prostor selektoru je rozdělen vnitřními dělícími příčkami na čtyři sekce navzájem propojené 

otvory. Díky propojení je možné zvolit několik způsobů provozování, v závislosti na přívodu 

vzduchu a vratného kalu. Každá sekce selektoru má jednu provzdušňovací desku. [38] 

Na čistírně se nachází dvě stejné nádrže na oběhovou aktivaci, ale v provozu je zatím jen 

jedna z nich. Cirkulaci vody zajišťuje vrtulové pomaloběžné míchadlo a nádrž je 

provzdušňovaná přes jemnobublinný aerační systém. Množství rozpuštěného kyslíku v AN je 

ovládáno řídícím systémem napojeným na kyslíkovou sondu. K odtoku z AN dochází přes 

stavitelnou přelivnou hranu do záchytné jímky a odtud dále do dosazovací nádrže. [38] 

Dosazovací nádrž je železobetonová kruhová a přímo na ni navazuje jímka kalu a jímka 

plovoucích nečistot. Nátok kalu je středem nádrže a odtok vyčištěné vody je zajištěn 

perforovaným potrubím. Tato voda dál odtéká přes Parschallův žlab ven z ČOV. Kal ze středu 

nádrže vede do čerpací jímky, odkud je odčerpáván do selektoru (vratný) a do zahušťovací 

nádrže. Do zahušťovací nádrže je odčerpáván i kal z jímky plovoucích nečistot. [38] 

Přebytečný kal se nejprve dostává do kruhové zahušťovací nádrže s míchacím zařízením. 

Zahuštěný kal je dle potřeby přepouštěn do vedlejší UN. Odběr tohoto kalu vede ze dna do 

uskladňovacích nádrží. Při odvodňování kalu se fugát dostává do kalové jímky, ze které je 

čerpán do dvou uskladňovacích nádrží. Fugát je pak při menším zatížení ČOV čerpán na 

přítok. [38] 
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5.2 PROJEKTOVANÉ PARAMETRY 

Čistírna odpadních vod byla projektována pro hodnotu ekvivalentních obyvatel 4 100. [38] 

V této kapitole jsou popsány základní projektové parametry, stavební objekty a provozní 

soubory s původním strojním zařízením. Rozložení ČOV je patrné z Přílohy č.2. 

Kurzívou zvýrazněné položky v tabulkách kapitol 5.2.2 a 5.2.3 se již na ČOV nevyskytují. 

Během provozované doby čistírny došlo k jejich nahrazení nebo k úplnému odstranění. (viz 

kap. 5.3). 

5.2.1 Hydraulické a látkové zatížení 

V projektové dokumentaci bylo stanoveno následující hydraulické a látkové zatížení: [39] 

 Průměrný denní průtok  810,6 m3·den-1 

 Maximální denní průtok  1114,14 m3·den-1 

 Minimální denní průtok  475,44 m3·den-1 

 Hodinové maximum  78,16 m3·hod-1 

 Maximální průtok přes biologickou ČOV  25,0 l·s-1 

 Dešťový přítok ze stokové sítě po odlehčení 558,00 m3·hod-1 

Tab. 5.2-1: Projektované látkové zatížení - ČOV B [39] 

 BSK5 CHSKCr NL Ncelk. Pcelk. Jednotka 

Látkové zatížení 303,48 631,63 291,14 55,39 10,95 mg·l-1 

5.2.2 Stavební objekty 

Následující tabulka 5.2-2 obsahuje přehled původních základních stavební objektů v areálu 

ČOV. Jsou v ní uvedeny pouze stavební objekty podstatné pro samotné čištění odpadních vod 

a jejich hlavní parametry nebo jiné informace.  

Tab. 5.2-2: Přehled hlavních stavebních objektů - ČOV B [39] 

Název Poznámka 

Vstupní čerpací stanice Celkem 4 čerpadla 

Česlovna, dmychárna a rozvodna Česle, dmychadla, kompresor, rozvodné skříně 

Dešťová zdrž 6,8 x 10,8 x 2,95 (2,60) m 

Vertikální lapák písku d = 1000 mm 

Pračka písku Nádrž s nastavitelnou přepadovou hranou 

ČS II s armaturní komorou 2 čerpadla 

Selektor 4 x 9,3 m3; celkem 37,20 m3 

Aktivační nádrže 2 x 609,34 m3; celkem 1218,67 m3 

Dosazovací nádrže d = 11 m; 268 m3 

Jímka plovoucích nečistot Z dosazovací do zahušťovací nádrže 

Čerpací jímka kalu Pro vratný a přebytečný kal 



Optimalizace provozu čistíren odpadních vod   

Diplomová práce  Bc. Veronika Singrová 
 

48 

 

Název Poznámka 

Zahušťovací nádrž d = 4,8 m; 70 m3 

Uskladňovací nádrž 155,00 m3 

Jímka na fugát - 

Armaturní komora pro kal. hospodářství Ovládací zařízení pro manipulaci s kalem 

Parshallův měrný žlab 2 x 

Výustný objekt 1 x 

Provozní budova  -  

5.2.3 Provozní soubory 

Provozní soubory byly rozděleny do pěti částí. Nejdůležitější zařízení jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

PS 01 - Čerpací stanice a hrubé předčištění 

První provozní soubor zahrnuje zařízení vstupní čerpací stanice a mechanického předčištění. 

Tab. 5.2-3: PS01 Čerpací stanice a hrubé předčištění - ČOV B [39] 

Název Kusy 

Česlicový koš 1 

Kalová čerpadla FLYGT 2 

Čerpadla na dešťové vody FLYGT 2 

Jemné strojní česle FONTANA 1 

Zařízení pro odsun shrabků - šnekový dopravník 1 

Strojní zařízení vertikálního lapáku písku 1 

Kompresorová stanice 1 

PS 02 – ČS II a čištění odpadních vod 

Zařízení druhého provozního souboru zajišťují čerpání mechanický předčištěné OV do 

biologického stupně a biologické čištění odpadních vod až po samotný odtok vyčištěné vody.  

Tab. 5.2-4: PS02 Čištění odpadních vod a ČS II - ČOV B [39] 

Název Kusy 

Ponorná kalová čerpadla FLYGT v ČS II 2 

Dmychadla Aerzen - dvouotáčkové 3 

Provzdušňovací desky v selektoru 4 

Ponorné vrtulové pomaloběžné míchadlo 2 

Provzdušňovací desky Messner 8 + 4 

Strojní zařízení dosazovací nádrže 1 
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Název Kusy 

Ponorné kal. čerpadlo - vratného kalu 2 

Ponorné kal. čerpadlo - přebytečného kalu 1 

Ponorné čerpadlo Flygt na plovoucí kal z DN 1 

Měrný Parshallův žlab 1 

PS 03 - Dešťová zdrž 

Ve třetím provozním souboru jsou zařízení související s dešťovou zdrží. 

Tab. 5.2-5: PS03 Dešťová zdrž - ČOV B [39] 

Název Kusy 

Jemné ruční česle na dešťové vody 1 

Kalové čerpadlo SIGMA 1 

Měrný Parshallův žlab 1 

PS 04 - Kalové hospodářství 

Čtvrtý provozní soubor souvisí s kalovým hospodářstvím. 

Tab. 5.2-6: PS04 Kalové hospodářství - ČOV B [39] 

Název Kusy 

Otočné míchací zařízení v zahušťovací nádrži 1 

Míchadlo uskladňovací nádrže 1 

PS 05 - Transformátor  

Dvousloupová trafostanice je umístěna v oplocení ČOV. Trafostanice je osazena 

transformátorem. Tímto je zajištěna transformace vysokého napětí na 400/230 V. [39] 

PS 06 - Elektrotechnická část  

V tabulce 5.2-7 jsou uvedeny měřené veličiny na ČOV, měřící přístroje a jejich umístění. 

Tab. 5.2-7: Měření a regulace - ČOV B [39] 

Měřená 

veličina 
Místo měření Měřící přístroj 

Měření 

hladiny 

ČS I (splašky i deště), jímka 

plovoucího kalu, ČS II 
Plovákový spínač - MAC 

Uskladňovací nádrž Ultrazvukový snímač 

Jímka na fugát Tenzometr  

Měření O2 Aktivační nádrže Stabilní kyslíková sonda  

Měření 

průtoku 

Vratný Indukční průtokoměr  

Odtok z ČOV, odtok z dešťové zdrže Ultrazvukový snímač  
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Plechové rozvaděčové skříně jsou umístěny v rozvodně. Jedná se o třískříňový  

a jednoskříňový rozvaděč se spodním přívodem kabelů. [39] 

  

  

  

  

  

  

Obr. 5.2-1: ČOV B - Přítok na ČOV, ČS I Obr. 5.2-2: ČOV B - Jemné strojní česle  

Obr. 5.2-3: ČOV B - Pohled na AN Obr. 5.2-4: ČOV B - Aktivační nádrž 

Obr. 5.2-5: ČOV B - Dosazovací nádrž  Obr. 5.2-6: ČOV B - Zahušťovací nádrž 
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5.3 VÝMĚNA A OBNOVA VYSTROJENÍ 

Kurzívou zvýrazněné položky v tabulkách kapitoly 5.2.2 a 5.2.3 se již na ČOV nevyskytují 

(byly nahrazeny nebo úplně odstraněny). Od výstavby proběhly na čistírně následující změny: 

 Rok 2001 - Pořízení separátoru písku a výměna vrchní části odtahového potrubí z LP. 

Osazení sondy na měření pH a teploty před LP. 

 Rok 2002 - Dodělávka zpevněné ploch pro umístění odstředivky. 

 Rok 2008 - Zřízení dvou jímek na fugát (2 x 38 m3). Pořízení čerpadla pro čerpání 

fugátu do nádrží. 

 Rok 2009 - Nový rozvaděč NN v rozvodně. 

 Rok 2010 - Výměna provzdušňovacích desek za Sanitaire, míchadel za míchadla 

značky EMU a výměna sondy na měření kyslíku. Pořízení nových dmychadel bez 

frekvenčních měničů.  

 Rok 2012 - Výměna čerpadel na dešťové vody za čerpadla Grundfos. Výměna 

plovákových snímačů na všech čerpadlech v ČS I. Výměna všech potrubí výtlaků ze 

vstupní ČS I na nerezové. Výměna kalových čerpadel v ČS II za GFHU 80. Osazení 

automatické vyplachovací klapky. Zrušení odtokových žlabů v DN a dodělávka 

ponorného perforovaného potrubí.  

 Rok 2013 - Výměna kompresoru.  

 Rok 2014 - Výměna zařízení na měření objemu a průtoku na odtocích z ČOV (firma 

ELA). 

 Rok 2015 - Výměna dmychadel s frekvenčními měniči a s protihlukovými kryty. 

Dávkování Preflocu. Pořízení sondy na měření amoniakálního dusíku a dusičnanů. 

5.4 PROVOZ A ŘÍZENÍ ČOV 

Obsluha čistírny má na starost několik menších čistíren najednou a denně na každé z nich 

provádí nezbytné práce. Tím je zajištěn správný provoz ČOV, včetně vizuální a další 

kontroly.  

Čistírnu kontroluje a ovládá řídicí systém REDIS. Potřební informace jsou přenášeny pomocí 

radiového signálu (RESAT) na dispečink, kde jsou pracovníci nepřetržitě 24 hodin denně. 

Obr. 5.2-7: ČOV B - Uskladňovací nádrž Obr. 5.2-8: ČOV B - Nádrže na fugát 
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V případě jakéhokoli problému je tedy po jejich upozornění možná okamžitá reakce obsluhy 

nebo dalších pracovníků. 

Dodávání kyslíku do oběhové aktivace je řízeno pomocí kyslíkové sondy. Je však využíváno  

i hodnot získaných pomocí sondy pro N-NH4
+ a N-NO3

-, podle kterých jsou občas 

upravovány spouštěcí a vypínací hodnoty rozpuštěného kyslíku. Dmychadla s frekvenčním 

měničem pak dodávají kyslík přes provzdušňovací desky v nádrži. 

Na čistírnu jednou měsíčně dojíždí zaškolení pracovníci akreditované laboratoře z ČOV 

Hodonín. Ti převezmou odebrané vzorky a odvezou je k vyhodnocení na své pracoviště. 

Vzorky „typu A“ (viz kap. 5.5) odebírá obsluha dle pokynů a předpisů. 

5.5 POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Příslušným městským úřadem byly stanoveny hodnoty maximálního množství vod 

vypouštěných z ČOV: [40] 

 Průměrné povolené množství vypouštěných vod  9,4  l·s-1 

 Maximální povolené množství vypouštěných vod  21,71 l·s-1 

 Maximální měsíční povolené množství vypouštěných vod  35 000  m3·měs-1 

 Roční povolené množství vypouštěných vod  296 000  m3·rok-1 

Dále byly stanoveny ukazatele a hodnoty přípustného a maximálního znečištění (emisní 

limity) odpadní vody na odtoku z ČOV (tabulka 5.5-1). 

Tab. 5.5-1: Emisní standardy - ČOV B [40] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Hodnota p 22 75 25 prům. 12 prům. 2 mg·l-1 

Hodnota m 30 140 30 20 5 mg·l-1 

Bilanční hodnoty 6,5 22,2 7,4 3,6 0,59 t·rok-1 

Emisní limity na rozdíl od ČOV A neodpovídají hodnotám nejlepších dostupných technologií. 

Nejsou tedy tak přísné jako u předešlé čistírny. 

Na odtoku z čistírny je osazen Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem. Pro odebírání 

vzorků byl stanoven „typ A“. Jedná se o 2 hodinový směsný vzorek, který je získán sléváním 

osmi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu patnácti minut. Odběry 

probíhají 1x měsíčně. [40] 

5.6 SKUTEČNÉ HODNOTY 

Ze skutečného měření na čistírně vycházejí následující hodnoty: [32] 

 Průměrné roční množství přitékajících vod 164 594 m3·rok-1 

 Průměrné denní množství přitékajících vod 450,9 m3·den-1 

 Průměrné roční množství vypouštěných vod  162 331 m3·rok-1 

 Průměrné denní množství vypouštěných vod  444,74 m3·den-1 

 Průměrný počet EO   429 - 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací jednotlivých ukazatelů na přítoku a odtoku 

z ČOV, bilanční hodnoty na odtoku.  
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Tab. 5.6-1: Skutečné hodnoty na přítoku a odtoku - ČOV B [32] 

Skutečné hodnoty BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Průměrná hodnota 

na přítoku 
59,21 260,91 94,32 26,09 4,83 mg·l-1 

Průměrná hodnota 

na odtoku 
3,19 25,42 4,40 3,29 1,38 mg·l-1 

Průměrné bilanční 

hodnoty na odtoku 
9,40 44,12 15,15 4,24 0,78 t·rok-1 

Průměrné bilanční 

hodnoty na odtoku 
0,52 4,12 0,71 0,49 0,23 t·rok-1 

5.7 POSOUZENÍ 

ČOV byla posouzena pomocí měřených hodnot získaných z let 2015 - 2017. Dále byly 

použity základní údaje z provozního řádu ČOV, dokumentace skutečného provedení  

a z příslušných norem. Proběhla také prohlídka ČOV a komunikace s provozovatelem.  

5.7.1 Stavební objekty 

Veškeré stavební objekty v areálu byly vystavěny v roce 1997. Jelikož byla čistírna vystavěna 

před dvaadvaceti lety, její stavební objekty jsou v rámci životností uvedených v tabulce 3.2-1 

vyhovující. 

V roce 2010 byly vyměněny okna a dveře u obou budov. Budovy jsou bez zateplení, 

neobjevují se žádné známky prasklin ani poškození omítky. Nejsou viditelná žádná vlhká 

místa, náznak zatečení nebo plísní. 

Nádrže a jímky nemají viditelné poškození zabraňující jejich funkci. Při jejich výstavbě byl 

použit vodostavební beton, který bohužel v tehdejší době nemusel odpovídat dnešním 

požadavkům na kvalitu. Z tohoto důvodu a také z důvodu povětrnostních vlivů se objevují 

popraskaná a vydrolená místa (především horní části nádrží) a vrchní vrstva betonu se často 

odlupuje. To však neplatí pro vnitřní části nádrží. Úprava horní části jedné AN a dosazovací 

nádrže proběhla zároveň s úpravami DN v roce 2012. Odhalená výztuž se nevyskytuje.  

Pojízdné zpevněné plochy jsou seskládány z panelů, které výškově netvoří souvislou plochu, 

a mezi kterými v některých místech prorůstá tráva. 

Některé zpevněné či pochůzné plochy jsou poškozeny podobným způsobem jako okraje 

nádrží. Porušení nastalo zřejmě z důvodu povětrnostních vlivů. Dále se na čistírně nachází 

viditelně zastaralé zábradlí.  

 

 Obr. 5.7-1: ČOV B - Poškození horní části AN 
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5.7.2 Strojní zařízení 

Některá strojní zařízení jsou stále ještě z doby výstavby čistírny. Další část byla vyměněna,  

u jiných proběhly drobné či zásadnější opravy (viz kapitola 5.3).  

Strojní zařízení bylo původně navrhováno na vyšší množství přitékající vody. Denní průměr 

je o téměř 25 m3 [32;39] nižší než projektovaná hodnota minimálního průtoku. Účinnost 

strojního zařízení i v kombinaci se stářím pak může být nižší.  

Při zvýšené poruchovosti nebo zásadní závadě by bylo vhodné zvážit výměnu zastaralých 

zařízení a brát v úvahu nižší přítoky na ČOV. Zároveň ale uvažovat o možnosti dalšího 

připojení vedlejších obcí v budoucnu. Novější a modernější pořízená zařízení zaručují vyšší 

účinnost čištění, menší spotřebu elektrické energie a snížení dalších provozních nákladů. 

Z důvodu využívání pouze jedné AN je nutné v druhé udržovat určitou výšku hladiny pro 

ochranu strojního zařízení. Tato voda je čerpána ze studny a jednou za čas je měněna. 

Příslušné zařízení je z důvodu udržení provozuschopnosti občas uvedeno do provozu. 

5.7.3 Hydraulické a látkové zatížení 

Průměrný denní přítok 450,94 m3·den-1 je menší než projektovaná hodnota minimálního 

přítoku na ČOV (475,44 m3·den-1). I z toho důvodu je běžně provozována pouze jedna 

aktivační nádrž. Hydraulické zatížení je tedy velmi nízké. [32;39] 

Čistírna vypouští průměrně 444,74 m3·den-1 [32], což představuje téměř 55 % denního 

množství vod povolených k vypouštění z ČOV. 

Látkové zatížení čistírny je shrnuto následující tabulkou 5.7-1. Je v ní uvedeno srovnání 

návrhových hodnot ukazatelů znečištění se skutečnými hodnotami v přitékající OV. 

Tab. 5.7-1: Posouzení látkového zatížení na přítoku - ČOV B [32;39] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Průměrná hodnota 

na přítoku 
59,21 260,91 94,32 26,09 4,83 mg·l-1 

Projektované 

hodnoty 
303,48 631,63 291,14 55,39 10,95 mg·l-1 

Porovnání látkového 

zatížení 
19,51 41,31 32,40 47,10 44,11 % 

Koncentrace znečištění v přitékající odpadní vodě jsou nižší než návrhové hodnoty. 

Přitékající znečištění nedosahuje ani poloviny projektované hodnoty.  

Obr. 5.7-2: ČOV B - Pojízdná plocha z panelů 
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Skutečný přepočet BSK5 na EO vychází průměrně na 429 EO. To představuje pouze něco 

málo přes 10 % projektované hodnoty 4100 EO. [32;39] 

Tab. 5.7-2: Posouzení látkového zatížení na odtoku - ČOV B [32;40] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk. Jednotka 

Průměrná hodnota 

na odtoku  
3,19 25,42 4,40 3,29 1,38 mg·l-1 

Hodnota p  22 75 25 prům. 12 prům. 2 mg·l-1 

V tabulce 5.7-2 je uvedena průměrná hodnota koncentrací ve vypouštěné odpadní vodě, která 

zároveň splňuje limity na odtoku z ČOV (více v kap. 5.7.5). Reálné hodnoty jsou 

několikanásobně nižší než hodnoty přípustné. Průměrná hodnota koncentrace ukazatel Pcelk na 

odtoku pak představuje více než polovinu povolené hodnoty. 

5.7.4 Kapacita ČOV 

Následující strany jsou věnovány posouzení aktivačních, dosazovacích a uskladňovacích 

nádrží. Výpočty jsou uvedeny v tabulkách a vycházely ze vztahů, podmínek a předpokladů 

stejných jako u ČOV A (uvedených v kapitole 4.7.4). 

Aktivační nádrž 

Vstupní hodnoty, vypočtené hodnoty pomocných a hlavních veličin jsou uvedeny 

v následujících třech tabulkách. 

Tab. 5.7-3: Vstupní hodnoty pro aktivační nádrž - ČOV B [32;39] 

Název Zn. 
Rok 

Prům. Jednotka 
2015 2016 2017 

Průměrný denní přítok Q24 456,95 501,59 394,29 450,94 m3·den-1 

Koncentrace BSK5 - přítok cBSK5  0,04 0,04 0,09 0,06 kg·m-3 

Koncentrace BSK5 - odtok c1BSK5 2,49 3,49 3,61 3,19 kg·m-3 

Koncentrace NL - přítok cNL 79,71 74,31 128,94 94,32 kg·m-3 

Koncentrace NL - odtok c1NL 3,44 4,99 4,78 4,40 kg·m-3 

Látkové zatížení Sdp 19,45 21,31 36,50 25,75 kg·den-1 

Koncentrace sušiny aktiv. kalu X 3,73 5,88 4,90 4,84 kg·m-3 

Koncentrace sušiny přeb. kalu Xw 6,07 5,06 8,19 6,44 kg·m-3 

Objem přeb. kalu za hodinu Qw 0,70 1,20 1,40 1,10 m3·hod-1 

Kalový index KI 122,00 96,00 94,00 104,00 ml·g-1 

Teplota v aktivační nádrži T 13,53 13,21 12,98 13,24 °C 

Objem AN - návrh VAN 1218,67 m3 
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Tab. 5.7-4: Pomocné výpočty pro aktivační nádrž - ČOV B 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Koncentrace NL- před AN c0AN,NL 0,09 kg·m-3 

Koncentrace BSK5 - před AN c0AN,BSK5 0,06 kg·m-3 

Látkové zatížení na odtoku Sdp,odtok 1,44 kg·den-1 

Množství odbouraného 

substrátu 
∆SdpAN 24,31 kg·den-1 

Součinitel produkce přeb. kalu Yobs 1,20  -  

Bezpečnostní faktor F 0,88  -  

Tab. 5.7-5: Hlavní výpočty pro aktivační nádrž - ČOV B 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Zatížení kalu Bx 0,01 kg·kg-1·den-1 

Objemové zatížení aktivace Bv 0,06 kg·m-3·den-1 

Objem aktivační nádrže VAN 450,94 m3 

Účinnost čištění EBSK-AN 94,10 % 

Objem kalu v AN Ws 2180,75 kg 

Doba zdržení Θ 64,86 hod 

Doba zdržení s recirkulací ΘR 37,68 hod 

Stáří kalu Qx 34,29 dní 

Produkce přeb. biolog. kalu PBK 29,25 kg·den-1 

Všechny posuzované parametry vyhověly požadavkům norem a reálnému přítoku odpadních 

vod na čistírnu jak pro hydraulické, tak i pro látkové zatížení. Objem aktivačních nádrží je 

využíván pouze z 37 %. 

Dle základních parametrů aktivační proces čistírny odpovídá kategorii nízkozatěžované 

aktivace s aerobní stabilizací kalu (srovnání v tabulce 5.7-6). 

Tab. 5.7-6: Charakteristika nízkozatěžovaného aktivačního procesu [35] 

Aktivační 

proces 

Zatížení kalu 

podle BSK5 a 

org. podílu 

kalu  

[kg·kg-1·den-1] 

Objemové 

zatížení kalu 

podle BSK5 a 

org. podílu kalu 

[kg·m-3·den-1] 

Stáří 

kalu 

ΘX 

[den] 

Doba 

zdržení Θ 

[den] 

Účinnost 

odstranění 

BSK5  

[%] 

Nízkozatě-

žovaný 
BX < 0,05 BV < 0,40 ΘX >25 24 < Θ < 72 Ecelk. > 90 

Skutečné 

hodnoty 
0,01 0,06 34,29 64,86 94,10 
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Dosazovací nádrž 

Vstupní hodnoty pro dosazovací nádrž jsou uvedeny v tab. 5.7-7. 

Tab. 5.7-7: Vstupní hodnoty pro dosazovací nádrž - ČOV B [25;32;37;39] 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Součinitel maximální hodinové 

nerovnoměrnosti 
kh 2,07  -  

Součinitel denní 

nerovnoměrnosti 
kd 1,40  -  

Průměrný přítok Q24 18,79 m3·hod-1 

Max. hodinový přítok Qh 54,45 m3·hod-1 

Objem AN - skutečný VAN 1218,67 m3 

Koncentrace sušiny přeb. kalu Xw 6,44 kg·m-3 

Koeficient hydraulické 

účinnosti nádrže 
h 0,40  -  

Hydraulické zatížení hladiny u 0,70 m3·m-2·hod-1 

Hlavní vypočtené hodnoty veličin se nacházejí v tab 5.7-8. 

Tab. 5.7-8: Vypočtené hodnoty pro dosazovací nádrž - ČOV B 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Potřebná plocha hladiny SDN 77,79 m2 

Doba zdržení ѲSK 1,97 hod 

Hydraulické zatížení hladiny u 0,65 m3·m-2·hod-1 

Zatížení separační plochy nerozpuštěnými 

látkami 
NA 4,17 kg·m-2·hod-1 

Potřebná plocha hladiny s přísnějším hydraulickým zatížení představuje téměř 93% reálné 

plochy dosazovacích nádrží. Přepočet s hodnotou z normy - 1,5 m3·m-2·hod-1 pak představuje 

pouze 43 %. Dosazovací nádrže jsou tedy v rámci plochy vyhovující. Skutečná doba zdržení 

je vyšší jako normou předepsaná hodnota (1,3 hod), tudíž je také vyhovující. Skutečné 

hydraulické zatížení vychází méně než maximální hraniční hodnota uvedená v normě  

(1,5 m3·m-2·hod-1). Zatížení separační plochy nerozpuštěnými látkami by se mělo dle normy 

pohybovat do 6 kg·m-2·h-1,což také vyhovuje. Zmíněnou normou se zde rozumí norma  

ČSN 75 6401. 
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Uskladňovací nádrž 

Vstupní hodnoty pro uskladňovací nádrž jsou uvedeny v tab. 5.7-9. Hlavní vypočtené hodnoty 

jsou pak uvedeny v tab 5.7-10. 

Tab. 5.7-9: Vstupní hodnoty pro uskladňovací nádrž - ČOV B [32;39] 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Produkce přebytečného kalu PBK 29,25 kg·den-1 

Objem UN – skutečný VUN skut. 155 m3 

Koncentrace sušiny 

zahuštěného kalu 
Xz 4,21 % 

Doba uskladnění kalu θ 150 dní 

Tab. 5.7-10: Vypočtené hodnoty pro uskladňovací nádrž - ČOV B 

Název Zn. Hodnota Jednotka 

Objemové množství kalu VBK 0,69 m3·den-1 

Objem UN - výpočet VK 104,21 m3 

Objem uskladňovací nádrže je dostačující. Ve výpočtu byla uvažována ideální doba 

uskladnění kalu dle normy - 150 dní. Pokud bychom do výpočtu použili reálnou dobu 

uskladnění kalu, tedy pouze 90 dní, objem by pak vycházel menší a vznikla tím větší rezerva. 

Na ČOV je využíváno mobilní odstředivky, která je přistavena každé tři měsíce.  

5.7.5 Účinnost čištění odpadních vod 

Účinnost čištění byla vypočítána stejně jako u předchozí čistírny. Vztah je uvedený v kapitole 

4.7.5 a hodnoty jsou shrnuty v tab. 5.7-11.  

Tab. 5.7-11: Účinnosti čištění odpadních vod - ČOV B [32] 

 BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+  Pcelk. Jednotka 

Průměrná účinnost 94,10 89,31 95,16 88,88 70,66 % 

Procento bilančních 

hodnot na odtoku 
7,9 18,6 9,7 13,6 38,52 % 

Za uvažované období nenastal žádný větší problém s hodnotami koncentrací na odtoku 

z ČOV. V roce 2017 byla sice jednou překročena maximální hodnota koncentrace ukazatele 

N-NH4
+, ale vždy za nízkých teplot v aktivační nádrži. Průměrná roční hodnota 12 mg·l-1 

splněna byla. Z toho tedy vyplývá, že za uvažované období nedošlo k porušení nakládání 

s vodami. [32;40] 

Účinnosti dosahují průměrně vysokých hodnot a jsou vyhovující i v porovnání s  

NV 401/2015 Sb., kde se vyskytují emisní standardy pro přípustnou minimální účinnost 

čištění a BAT limity. Toto porovnání je patrné z následujícího grafu 5.7-1. 
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Graf 5.7-1: Porovnání účinností čištění - ČOV B [32;36] 

 

5.7.6 Energetická náročnost 

Metodika hodnocení energetické náročnosti byla stručně popsána v kap. 3.3.3. Byly využity 

údaje za uvažované období tří let. 

Tab. 5.7-12: Vyhodnocení energetické náročnosti - ČOV B [32] 

 2015 2016 2017 Jednotka 

Spotřeba el. energie 109 670 111 747 99 060 kWh·rok-1 

Bilance - 

odstraněného  BSK5 
6 689,14 7 149,86 12 812,63 kg·rok-1 

Spotřeba na 1 kg 

odstraněného BSK5 
16,40 15,63 7,73 kWh·kg-1 BSK5 

Dle posledního řádku tabulky 5.7-12 je patrné, že čistírna odpadních vod spadá do čtvrté 

kategorie „velmi nehospodárné ČOV“. Z důvodu odstranění vyššího množství znečištění 

BSK5 v roce 2017 se snížila spotřeba el. energie. 

5.8 POSOUZENÍ Z DŮVODU DALŠÍHO PŘIPOJENÍ 

Výpočet vyplýval z denní spotřeby 100 l/os/den, a 60 g BSK5/os/den. Dále do výpočtu 

vstupuje průměrný průtok a nejvyšší koncentrace BSK5 (330 mg·l-1) a NL (440 mg·l-1) [32] 

na přítoku za posuzované roky, a to z důvodu zjištění kapacity hlavních objemů při nejvyšším 

látkovém zatížení. Posouzení proběhlo stejně jako předchozí výpočty, tedy dle vzorců 

uvedených v kap.4.7.4.  

Množství připojení EO dle BSK5 ovlivňuje především dosazovací nádrž. Její potřebná plocha 

hladiny by zvládla zatížení od připojení dalších pouze 635 EO. Přitom při tomto stavu je 

aktivace využita pouze na necelých 43 % a rezerva v uskladňovací nádrži je něco přes 41 m3. 

Při uvažování hodnoty hydraulického zatížení hladiny z normy - 1,5 m3·m-2·hod-1 se možnost 

připojení zvyšuje až na 6 300 EO. S tímto počtem by ovšem doba uskladnění kalu klesla na 

pouhých 30 dní. Normou stanovené uskladnění kalu (150 dní) by pak vyhovělo pro zvýšení 
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EO o 1 020. Při připojení takového množství EO je aktivační nádrž objemově využívána 

ze 45 % a dosazovací z 52 %. 

V blízké budoucnosti se předpokládá připojení dalších dvou částí obce s asi 500 obyvateli, 

což by měla čistírna zvládat. 

5.9 NÁVRH OPTIMALIZACE 

Po komunikaci s provozovatelem, návštěvě ČOV a jejím posouzení je zřejmé, že čistírna 

odpadních vod nemá žádné zásadní problémy týkající se provozu nebo dodržování limitů na 

odtoku. Účinnost čištění je dostačující a kapacita ČOV je zatím málo využita. Objevují se zde 

menší nedostatky a zastará zařízení, kterým by v budoucnu měla být věnována pozornost. Je 

tedy na samotném provozovateli a na jeho finančních možnostech, která z níže uvedených 

opatření zváží a zrealizuje. 

Značně nevyhovující je pak celková energetická náročnost ČOV. Technicko-energetický audit 

by definoval a upřesnil hlavní příčiny zařazení čistírny do poslední kategorie výše uvedené 

metodiky (kap. 3.3.3 a 5.7.6). Výši spotřebované elektrické energie mohou ovlivňovat 

zastaralá zařízení. I proto by se nemělo s výměnou čekat na konec jejich životnosti. 

5.9.1 Optimalizace provozu 

Celý areál ČOV je oplocen a řádně zabezpečen. Na čistírně se nachází všechny ochranné 

pomůcky i pracovní nástroje potřebné ke správné obsluze ČOV. Pracovníci jsou v kontaktu 

s technologem, především pak před zimním a letním provozem, kdy jsou nastavovány mírně 

odlišné parametry provozu. 

Běžný hluk či zápach negativně neovlivňuje pracovní prostředí pro obsluhu ani nejbližší 

okolí. Neobjevují se ani stížnosti od obyvatel a není tedy potřeba zavádět speciální opatření.  

V tabulce 5.2-1 je uveden přehled návrhových opatření pro optimalizaci ČOV B. V prvním 

sloupci je uvedeno zařízení/opatření, ve druhém samotný návrh na změnu, ve třetím počet 

kusů a ve čtvrtém celková odhadovaná cena s DPH (za všechny kusy). Výměna níže 

uvedených zařízení je uvedena především z důvodu jejich stáří. 

Tab. 5.9-1: Optimalizační opatření - ČOV B 

Prioritní opatření 

Jemné strojní česle Oprava lopatek - 50 000 Kč 

Česlicový koš Výměna 1 ks 25 000 Kč 

Čerpadla na splašky v ČS I 
Osazení frekvenčních měničů, 

výměna čerpadel  
2 ks 

30 000 Kč, 

80 000 Kč 

Čerpadla vratného a 

čerpadlo přebytečného kalu 

Osazení frekvenčních 

měničů/výměna 
3 ks 45 000 Kč 

Provzdušňovacího zařízení 

v selektoru 
Výměna 4 ks 50 000 Kč 

Sonda na amoniakální 

dusík a dusičnany 
Zapojení do řídícího systému 1 ks 15 000 Kč 

Automatizace provozu 
Plná automatizace řízení chodu 

ČOV 
- 500 000 Kč 
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Prioritní opatření 

Průtokoměr na přebytečný 

kal  
Pořízení 1 ks 75 000 Kč 

Jeřábek u ČS I Výměna 1 ks 60 000 Kč 

Čerpadlo na plovoucí kal Výměna 1 ks 40 000 Kč 

Vedlejší opatření 

Šnekový dopravník 
Výměna krytu a úprava 

koncové části 
1 ks 10 000 Kč 

Fugát 
Zaústění do selektoru, pořízení 

čerpadla 
- 

120 000 Kč, 

30 000 Kč 

Mechanické předčištění 

V ČS I se nachází zastaralý a zkorodovaný česlicový koš s poměrně velkými průlinami  

(10 cm). Nejen ten je vytahován za pomocí jeřábku, který je poměrně poruchový. Jemné 

strojní česle v česlovně neprošly dosud zásadnější opravou a část jejich lopatek je poškozena. 

Tím pak vzniká nepořádek v jejich okolí. U šnekového dopravníku vedle česlí je značně 

zkorodovaný kryt a shrabky padající z jeho koncové části nejsou nijak více nasměrovány do 

kontejneru. 

Doporučení: 

 pořízení nového česlicového nerezového koše na přítoku v ČS I s menšími průlinami  

a s perforovaným dnem, včetně ližin, 

 pořízení nového jeřábku s elektromotorem nad ČS I, 

 oprava jemných strojních česlí, 

 výměna krytu šneku a přidání zařízení na koncovou část. 

Automatizace provozu 

Úplná automatizace chodu řízení ČOV by zajistila správné a okamžité reakce na aktuální stav. 

Snížily by se tím nároky na obsluhu ČOV a částečně i zmírnilo riziko vzniku problému 

z důvodu lidského pochybení.  

Automatizace by zahrnovala úplnou automatizaci celé ČOV, především pak řízení aktivace 

pomocí již osazené sondy na amoniakální dusík a dusičnany.  

Dále by bylo vhodné zautomatizovat dávkování chemikálie na srážení fosforu (Prefloc) podle 

množství přitékající (odtékající) vody. Množství Preflocu na určitý objem vody je zapotřebí 

stanovit experimentálně 

Doporučení: 

 změna algoritmu řízení ČOV, úplná automatizace, 

 řízení aktivace pomocí již pořízené kombinované iontově-selektivní sondy na měření 

N-NH4
+ a N-NO3

-, 

 automatizace dávkování chemikálie v závislosti na přitékajícím množství OV. 
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Čerpadla 

Čerpadla v ČS I a čerpadla na vratný, přebytečný a plovoucí kal jsou na ČOV od doby její 

výstavby. 

Doporučení: 

 osazení frekvenčními měniči, případně i výměna čerpadel. 

Výpočet odhadu přibližné úspory je shrnutý v následující tabulce 5.2-2 a byl stanoven stejně 

jako u ČOV A. 

Tab. 5.9-2: Spotřeba el. energie u hlavních čerpadel a možná úspora - ČOV B [32] 

Čerpadla ČS I ČS II 
Na vratný 

kal 

Na přeb. 

kal 
Celkem Jednotka 

Množství  164 593,67 164 593,67 132 773,00 9 784,33  -   m3·rok-1 

Kapacita  50,40 56,52 36,00 9,00  -   m3·hod-1 

Výkon 2,00 3,00 1,30 1,20  -   kW 

Doba 

provozu  
3 265,75 2 912,13 3 688,14 1 087,15  -   hod·rok-1 

Spotřeba  6 531,49 8 736,39 4 794,58 1 304,58  -   kWh·rok-1 

Cena  14 173,34 18 957,98 10 404,24 2 830,93 46 366,49 Kč 

Úspora  2 834,67 3791,60 2 080,85 566,19 9 273,30 Kč 

Při předpokladu stejné ceny za kWh (2,17 Kč·kWh-1), stejné ceny stočného, neměnné sazby 

DPH stočného a zanedbání inflace se při osazení frekvenčních měničů na čerpadla uvedená 

v tabulce 5.2-2 může ušetřit téměř 9 300 Kč za rok. 

Selektor 

Od doby výstavby ČOV nebyla vyměněna provzdušňovací zařízení. 

Fugát je z příslušných nádrží pouštěn do ČS I. Výhodnější by však bylo napojení potrubí do 

selektoru. Tento proces by také mohl být řízen samostatně, a to při osazení kyslíkové sondy  

do selektoru. 

Doporučení: 

 výměna provzdušňovacích zařízení v selektoru, 

 zaústění fugátu do selektoru, 

 osazení kyslíkové sondy do selektoru. 

5.9.2 Další opatření a opravy 

V této kapitole jsou uvedeny další opatření, která by vedla například k modernizaci ČOV  

a pomohla zlepšit některé vedlejší parametry nebo částečně ovlivnit chod provozu ČOV při 

výjimečných událostech apod. 
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Tab. 5.9-3: Další opatření a opravy - ČOV B 

Další opatření 

Záložní zdroj  Nákup + zřízení zásuvky 1 ks 

Potrubí na vratný a přebytečný 

kal a potrubí ze selektoru 
Výměna - 

Dílčí opravy 
Oprava nádrží, pojízdných 

ploch 
- 

Stacionární automatické 

vzorkovače 
Pořízení vzorkovačů 2 ks 

Záložní zdroj 

Při výpadku elektrické energie není na ČOV žádný záložní zdroj a ani možnost na jeho 

napojení. Provozovatel vlastní jeden záložní zdroj pro velký počet čistíren i úpraven vod, což 

by bylo v případě výpadku na více místech nedostačující. 

Doporučení: 

 zřízení možnosti napojení na záložní zdroj, 

 zakoupení záložního zdroje (společného pro více ČOV) s dostatečným výkonem. 

Výměna potrubí 

Od doby výstavby neproběhla výměna ocelového potrubí ze selektoru do AN a potrubí na 

přebytečný kal. 

Doporučení: 

 výměna zastaralého ocelového potrubí. 

Dílčí opravy 

Stav stavebních objektů a pochůzných ploch byl popsán v kap. 5.7.1. Výměnou nebo opravou 

těchto drobnějších objektů dojde k viditelné modernizaci celé ČOV a zároveň zvýšení 

bezpečnosti pracovníků. 

Doporučení: 

 sanace horních a vnějších částí nádrží - například tryskání betonu a následná 

dobetonávka nové vrstvy (včetně jejího ošetření),  

 odstranění nesouvislých panelů a vybetonování nové pojízdné plochy, 

 výměna veškerého zábradlí.  

Automatické vzorkovače 

Stacionární automatické vzorkovače s tepelnou izolací a temperováním by při automatizaci 

systému mohly odebrat vzorky v případě nestandardního nátoku na ČOV. Tuto výchylku by 

vyhodnotila pH sonda na přítoku ČOV.  Opatření by bylo vhodné především při rozvoji 

průmyslu v obci. 

Doporučení: 

 pořízení automatických vzorkovačů na přítok i odtok a jejich automatizace v závislosti 

na měřeném pH. 
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6  ZÁVĚR 

V diplomové práci jsou navržena optimalizační opatření pro dvě čistírny odpadních vod 

nacházející se v Jihomoravském a Zlínském kraji. Obě čistírny spadají do kategorie od  

2 001 - 10 000 EO a jsou provozovány jednou společností - Vodovody a kanalizace Hodonín, 

a.s. Uvedení čistíren do provozu proběhlo v roce 1997 (ČOV A) a 1998 (ČOV B). 

Cílem práce je posouzení obou čistíren v rámci hydraulického a látkového zatížení ČOV, 

účinnosti čištění, stavebních objektů a strojních zařízení, vyhodnocení aktuálního stavu  

a návrh příslušných optimalizačních opatření seřazených dle důležitosti. 

Pro tyto menší ČOV je výhodný systém nízkozatěžované aktivace s aerobní stabilizací kalu v 

aktivačních nádržích, který byl původně navržen a v práci je i ověřen výpočty. Pro systém 

jsou typické velké objemy aktivačních a dosazovacích nádrží, nízké specifické zatížení kalu a 

vysoké účinnosti čištění.  Při nárazových přetíženích mají pak čistírny dobré vyrovnávací 

schopnosti. [33] 

Čistírny nemají zásadnější problémy týkající se provozu nebo dodržování odtokových 

parametrů. Od doby výstavby byl bez problémů jejich provoz přizpůsoben zpřísňujícím se 

emisním limitům na odtoku. ČOV A má dnes dokonce u některých ukazatelů vůbec 

nejpřísnější možné limity na odtoku (BAT limity).  

Aktivační, dosazovací i uskladňovací nádrže jsou v rámci hydraulického i látkového zatížení 

vyhovující. Tyto nádrže byly dále posouzeny i na výhledový stav. Uvažované navýšení počtu 

připojených obyvatel v nejbližší době by měly čistírny dle výpočtů bez problémů zvládat. 

Problém by pak mohl nastat při navýšení odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

z průmyslových podniků, což by měl zřejmě za následek rozvoj průmyslové oblasti v obcích. 

Mírné poškození stavebních objektů nijak neovlivňuje proces čištění, ale má spíše vliv na 

vizuální hledisko celého areálu.  

Navržená opatření byla konzultována s provozovatelem a jejich realizace závisí na jeho 

uvážení a finančních možnostech. Návrhy poukazují na drobné nedostatky nebo 

zařízení/objekty, které se mohou v blízké budoucnosti stát značně poruchovými, 

nevyhovujícími případně nefunkčními. Optimalizační opatření byla rozdělena na hlavní a 

vedlejší. Další opravy a opatření uvedené v práci by přispěly k modernizaci ČOV, zlepšily 

některé vedlejší parametry nebo částečně ovlivnily chod provozu ČOV při výjimečných 

událostech apod. Ceny uvedené v diplomové práci byly stanoveny odhadem, a proto se od 

skutečných cen mohou lišit. Reálné ceny jednotlivých opatření vždy závisí na domluvě a 

smluvních podmínkách mezi provozovatelem a dodavatelem.  

Optimalizační opatření dále podporují snižování celkové spotřeby elektrické energie, a to 

především díky automatizaci provozu aktivačních nádrží pomocí sondy na měření N-NH4
+  

a N-NO3
- a osazení frekvenčních měničů na příslušná čerpadla. Některá strojní zařízení jsou 

dále využívána, i když jsou zastaralá. I to může způsobovat větší spotřebu elektrické energie. 

Obě čistírny dle vyhodnocení energetické náročnosti spadají do poslední kategorie a jeví se 

v rámci tohoto posouzení jako nevyhovující a velmi nehospodárné. V blízké budoucnosti by 

bylo vhodné provést technicko-energetický audit a zaobírat se jeho výsledky v rámci snížení 

spotřeby elektrické energie.  

Při poruše a neschopnosti plnění funkce jednotlivých zařízení je mnohdy zapotřebí jejich 

výměna a stávají se tak prioritním opatřením pro zajištění chodu provozu. Důležitou součástí 

provozu je pravidelná a správná údržba jednotlivých zařízení a rychlost zakročení při 

případné poruše. Nejsou-li zařízení udržována dle předpisů, dochází k předčasnému stárnutí a 

zvýšení jejich poruchovosti. 
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U obou čistíren by bylo v budoucnu možné uvažovat o provzdušňování zahušťovacích 

(případně i uskladňovacích) nádrží na kal. Tímto opatřením by byla podpořena stabilizace 

kalu a doba zdržení v těchto nádržích by nemuselo být tak vysoké., což by bylo výhodné i při 

připojení více obyvatel Provzdušňování by mohlo být zajišťováno pomocí perforované 

nerezové trubky (středobublinné) nebo pomocí povrchového aerátoru s ventilátorem. 

S ohledem na novou legislativu je nutné zvážit další nakládání s kalem. Odvodněný kal je 

předáván i s rozbory kalu specializované firmě, která ho využívá na zemědělské účely. 

Provozovatel čistíren je dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. povinen provést ověření účinnosti 

technologie úpravy kalu používaného na zemědělské půdě do 31. 12. 2019. 
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SUMMARY 

The diploma thesis proposes optimization measures for two wastewater treatment plants 

located in the Czech republic in the Jihomoravský and Zlínský Region. Both wastewater 

treatment plants come under the category from 2 001 - 10 000 equivalent inhabitants and are 

operated by one company Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. WWTPs started operations in 

the year 1997 (WWTp „A“) and 1998 (WWTp „B“). 

The aim of the thesis is to assess both wastewater treatment plants in terms of capacity and 

quantity of pollution in the incoming wastewater, cleaning efficiency, construction objects 

and machinery. The present state of the two wastewater treatment plants is summarized and 

optimization proposals are sorted by importance. 

Wastewater treatment plants do not have major operational problems and emission standards 

are also respected. Since the construction their operation has been adapted to the strictest 

emission limits in the wastewater discharged without any problems. WWTP „A“ even has 

some of the most stringent emission limits of discharged wastewater at present. (BAT limits).  

The main tanks have been assessed and are satisfactory. These tanks were assessed also for 

their future status. The planned increase in the number of connected populations in the near 

future should not be a problem for WWTPs. The problem may arise with the development of 

industrial areas in municipalities. Slight damage to building objects does not affect the 

cleaning process but rather affects the visual aspect of the whole area.  

Of course, the proposed measures must be considered by the operator (the company) and also 

depends on its financial possibilities. These measures are aimed at minor deficiencies or 

facilities / objects that may become defective, unsatisfactory or inoperable in the near future. 

The optimization measures were divided into main and minor. Further repairs and measures 

mentioned in the diploma thesis would contribute to the modernization of WWTPs, improve 

some of the secondary parameters or affect the operation of WWTPs in exceptional events. 

When equipment is broken or unable to perform its function, it is often necessary to replace it 

and thus become a priority measure. An important part of the operation is the regular and 

correct maintenance of individual devices and the speed of intervention in the event of a 

malfunction. If the device is not maintained as prescribed, premature aging and an increase in 

the number of faults occur. 

Optimization measures also support the reduction of total energy consumption, mainly thanks 

to the automation of the activation tank operation with the N-NH4 
+ and N-NO3

- probe and 

installing the frequency converter on the pumps. Both WWTPs according to the energy 

performance evaluation are in the worst category and appear to be unsuitable and very 

uneconomical in this assessment. In the near future, it would be advisable to conduct a 

technical-energy audit and consider its results to reduce electricity consumption. 
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