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Anotace 

 

Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce čistírny odpadních vod pro obec 

do 2 000 ekvivalentních obyvatel. 

První část práce je věnována popisu lokality obce Bohuslavice s následným popisem 

zdrojů a produkcí odpadních vod. Teoretická část pokračuje v problematice čištění odpadních 

vod na čistírnách s obecným popisem části objektu mechanického předčištění a z větší části 

rozebírá biologické procesy čistíren a nejčastěji používané technologie aktivačních procesů. 

Druhá část práce rozebírá praktický návrh čistírny. Jsou zde zmíněny hodnoty BAT, 

individuální návrhy objektů včetně výpočtů přítoků množství bezdeštných odpadních vod.. 

Závěr této části je zaměřen na řešení ekonomického zhodnocení a pohled na celou 

problematiku včetně dotací.  

Klíčová slova 

Bohuslavice, odpadní vody, čistírna odpadních vod, biologické čištění, Zoogloea, 

aktivovaný kal,  

Summary 

This thesis describes the design concept of the wastewater treatment plant for the village 

into 2000 inhabitants. 

The first part of thesis describes the location of the village Bohuslavice and sources of 

waste water. The theoretical part describes the issue of wastewater at wastewater treatment 

plant, describes in general the building parts with mechanical pretreatment and mostly 

discuses the biological processes of wastewater and the most commonly used technology 

activation processes. 

The practical part of thesis is focused on proposal of wastewater treatment plant. There 

are mentioned values of BAT, design of building together with calculation of tributaries 

quantities rainless wastewater. The conclusion of this section is focused on economic 

evaluation and perspective view of the issue, including grants. 
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Seznam použitých zkratek 

ČOV - čistírna odpadních vod 

DČOV - domovní čistírna odpadních vod 

EO - ekvivalentní obyvatel 

OV - odpadní vody 

ŽP - životní prostředí 

LP - lapák písku 

VLP - vertikální lapák písku 

KI - kalový index 

AK - aktivovaný kal 

NL - nerozpuštěné látky 

UN - usazovací nádrž 

Q24 - průměrný bezdeštný denní přítok 

Q24,m - průměrný denní přítok 

QB - balastní vody 

Qd - maximální bezdeštný denní přítok 

Qh - maximální bezdeštný hodinový přítok 

BSK5 - pětidenní biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku 

Nc - celkový dusík 

Pc - celkový fosfor 

NL - nerozpuštěné látky 

N-NH4
+ - amoniakální dusík 

Ca(OH)2 - hydroxid vápenatý 

OPŽP - Operační program Životního prostředí 
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1. Úvod 

Čistírny odpadních vod jsou v České republice v současné době aktuálním tématem. 

Nejen ve velkých městech či průmyslových odvětvích, ale i v menších obcích. Tyto obce 

neprodukují tak velké znečištění jako větší sídla, avšak nesou určitý podíl. Vlastnosti vod, 

povrchové, podzemní, ale i dešťové,  jsou ovlivňovány činností člověka v mnoha směrech 

a je nutnost současné společnosti, aby se postarala o její čistotu pro další generaci. 

Obec Bohuslavice se řadí mezi menší vzkvétající obce. Současný stav populace se 

pomalu zvyšuje. V interní části obce vznikají nové parcely a v extravilánu je navrhnuta do 

budoucna rozsáhlá plocha parcel pro novou zástavbu. 

Prozatím nebyl s vyprodukovanou odpadní vodou žádný extrémní problém, neboť 

zastavěné území protíná potok. Jedná se o povrchovou tekoucí vodu, která má tu vlastnost, 

že po určité době, aniž by zasahoval člověk, získá svou původní jakost. Na tento proces se 

však nedá do budoucna 100 % spoléhat, protože se už vyskytly odchylky u stanovených  

emisních limitů. 

Diplomová práce se proto zaměřuje na návrh koncepce čistírny odpadních vod pro 

tuto obec. Čistírna odpadních vod se neřadí mezi ekonomicky efektní zařízení, ale zařízení 

sloužící k ochraně životního prostředí. 
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2. Popis lokality 

2.1. Zdroje a produkce odpadní vody 

2.1.1 Splaškové odpadní vody 

Z velké části jsou produkovány odpadní vody splaškové ze zástavby obce, která je 

tvořena převážně z 99 % rodinnými nízkopodlažními domy. Každá zástavba odvádí tyto 

vody buď do žumpy popřípadě septiků, nové budovy vlastní již domovní čistírnu 

odpadních vod. 

Problémem je u těchto zařízení, kromě nových DČOV, že některé akumulační jímky 

neodpovídají požadované technické kvalitě a tak neplní svou funkci vodotěsnosti, což je 

příčinnou neodpovídajícímu stavu legislativních předpisů. 

Do této kategorie lze zařadit OV z obecní vybavenosti a z několika živností. 

Splaškové OV jsou produkovány z těchto zařízení v nepravidelných intervalech a to s 

ohledem na obecní akce, školní rok popřípadě pracovní týden.  

Řadí se zde [1]: 

 obecní úřad, 

 kulturní dům, 

 základní a mateřská škola se školní kuchyní, 

 hostinec, 

 autoopravna, 

 velkoobchod květin - KLIA. 

Kvalita splaškových vod - obecně 

Splaškové vody obsahují látky, které jsou původem z pitné vody, produkty 

metabolizmu jakožto exkrementy a produkty lidské činnosti z domácností např. prací a 

čistící prostředky. 

Pitná voda je charakterizována výhradně anorganickými látkami. Hovoří se o solích 

kdy z kationtů převažují Ca2+, Na+, Mg2+ a K+ a aniontů HCO3
-, Cl-, SO4

2-. 
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Organické látky jsou zastoupeny hlavními skupinami, obsaženými v přírodních 

materiálech jako jsou bílkoviny (proteiny), lipidy (tuky) a sacharidy. 

 Močovina bývá nacházena v nízké koncentraci pokud se nejedná o čerstvou 

splaškovou vodu, neboť bývá převážná část rozložena již na amoniak [2]. 

2.1.2 Srážkové vody 

Jedná se o další zdroj OV. Srážkové vody jako takové, nejsou nijak moc znečištěny, 

pouze při dopadu na zem se mění jejich složení zachycením nečistot. V obci se nachází 

řada zahrádkářů, kteří spolu se zemědělci ,,znečišťují" tuto dešťovou vodu prostředky na 

hnojení (např. pesticidy). Při velkém dešti stékají z komunikace znečištěné srážkové vody, 

které nesou ve svém skeletu např. pískovec, který se zde těží. S těžbou souvisí větší výskyt 

nákladních automobilů a z nich vytékající pohonné paliva. 

V oblasti se nevyskytuje průmysl podílející se na znečištění srážkových vod již v 

atmosféře. 

Kvalita srážkových vod - obecně 

Hodnota vod bývá proměnlivá v závislosti na okolnostech. Po delší době 

bezdeštného období se kvalita dešťové vody z povrchu vozovky výrazně liší než-li v 

deštném období. Po bezdeští bývá vozovka plná nečistot přičemž koncentrace organického 

znečištění může dosahovat hodnot podobných jakou mají vody splaškové při prvním 

podílu spláchnutí. Další podíly dešťových vod zachytávají podstatně již nižší koncentraci 

znečištění. Během zimního období se do vod dostávají vysoké koncentrace soli ze 

sypaných vozovek, které se projevují velkou koncentrací chloridů. Všeobecně je 

potvrzeno, že se OV zřeďují srážkovými a v některých případech velmi podstatně [2]. 
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2.2. Balastní vody 

V současné době je v obci vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť (Obr.1), 

odvádějící splaškové a dešťové OV do Bohuslavického potoka. Začala se budovat od 

roku 1967. Bylo použito betonového materiálu o profilu DN 300 až DN 500 mm, kdy se 

postupně zatrubňovaly silniční příkopy. I když provoz a údržbu zajišťuje obecní úřad, je 

stávající stav kanalizace v současné době ve velice špatném stavu [3].  

Nepříznivý stav byl prokázán kamerovou prohlídkou, která zjistila špatnou těsnost 

spojů a popraskaný povrch potrubí. Tato skutečnost zapříčinila vnik balastních vod do 

potrubí a následné smísení s OV. Ve výsledcích rozborů, byly zjištěný nízké hodnoty 

znečištění ve všech výustích obce (viz tab.1). Přičemž norma ČSN 75 6401 "Čistírny 

odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel" udává specifické znečištění v g/d 

na 1 obyvatele u CHSKCr 120 g/ob/d a specifická spotřeba pitné vody na 1 obyvatele je 

100 l/d vychází koncentrace OV 1200 mg/l. U BSK5 se uvádí specifická produkce 

60g/ob/den a tudíž koncentrace OV by měla být 600 mg/l. Ve srovnání s výsledným 

znečištěním výustí je zřejmé zředění balastními vodami a dešťovými vodami. 

 

 

Obr 1. Nesoustavná kanalizační síť obce Bohuslavice (hnědé zbarvení )[4] 
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Negativum balastních vod je jednak zředění splašků, ale i změna teploty vody, která 

se projeví zhoršením biochemických procesů odstraňování dusíku na ČOV. Nevhodnějším 

řešením by byla rekonstrukce stávající kanalizační sítě. 

Tab. 1. Naměřené hodnoty výustí 

výusť 

rok 

26.3.2008 19.3.2009 24.3.2010 

CHSKCr 

[mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 

CHSKCr 

[mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 

CHSKCr 

[mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 

ul. Zahradní 92 56 86 38 10 3 

ul. Opavské - 

Bolatická 
70 46 186 84 100 46 

ul. Lípová 18 8 56 33 29 15 

Celkové 

znečištění 
180 110 328 155 139 64 

 

Kvalita balastních vod - obecně 

Balastní vody bývají málo znečištěné. Jejich přítomnost v OV však může způsobit  

naředění větším, čím větší je jejich podíl. Biologické čištění může být problematické. 

Jedná-li se o balastní vody podzemního původu, může docházet k ochlazování OV, které 

se projevuje negativně nejvíce v zimních měsících [2]. 

3. Čištění odpadních vod se zaměřením na objekty biologické 

části čistírny odpadních vod 

Čištění odpadních vod probíhá na malých nebo velkých technologických linkách. 

Zvolení velikosti linky závisí na počtu připojených EO. Malé ČOV jsou míněny s počtem 

EO do 5 000. Na obrázku č. 2 je zobrazen příklad blokového schématu malé technologické 

linky. 

Rozdílem mezi velkými a malými ČOV je absence primární sedimentace a anaerobní 

stabilizace kalu u malých čistíren. Důvod je doložený z praxe tím, že pro malé čistírny není 

výhodné stavět a provozovat vyhnívací nádrže a smíšený kal anaerobně stabilizovat z 

ekonomických důvodů.  

  



Eva Krieblová: Návrh koncepce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obec 

Bohuslavice 

 

2014 -14 - 

 

Volba technologické linky a její zařízení záleží na charakteru znečištění. Samozřejmě 

by měla splňovat určité požadavky na proces, který by měl být: 

 ekonomicky přijatelný, 

 účinný, 

 nenáročný na spotřebu energie [5]. 

 

Obr 2. Př. blokového schéma malé technologické linky s aerobní stabilizací kal [5] 

Vysvětlivky k obr. č. 2 - PČ - předčištění, SV - surová voda, SH - shrabky, PI -

 písek, BČ - biologické čištění , KH - kalové hospodářství, SK - aerobně stabilizovaný kal, 

TČ - terciální čištění, VV - vyčištění voda. 1 - česle, 2 - lapák písku, 3 - aktivační nádrž,    

4 - dosazovací nádrž, 5 - jednotky teciálního čištění, 6 - vracený kal, 7 - přebytečný kal,     

8 - uskladňovací nádrž aerobně stabilizovaného kalu, 9 - kalová voda, 10 dávkování vápna. 

3.1. Objekty mechanického předčištění 

3.1.1 Česle 

Česle se řadí mezi první zařízení v objektu čistírny. Zachycují se zde plovoucí hrubé 

nečistoty a unášené látky, jejíž složení kolísá v závislosti na ročním období. Tyto 

zachycené látky se nazývají shrabky. Doporučující návrh zařízení bývá zejména strojní s 

co nejmenší náročností na pracovní obsluhu [6]. 
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Dělení podle [6]: 

 světlosti 

a) hrubé - průliny o rozměru 60 - 120 mm 

b) jemné - průliny do 60 mm 

c) velmi jemné - průliny o rozměru 2 - 18 mm 

 způsobů odstraňování shrabků 

a) ruční 

b) strojní 

c) rozmělňovací 

3.1.2 Lapák písku 

Principem je snížení průtočné rychlosti vody, přičemž dojde k usazení a zachycení 

zrn o velikosti větší než 0,2 mm. zabrání se tak vniku písčitých a minerálních částic, ale i 

úlomků skla do míst, v níž by mohly být narušeny procesy čištění a způsobovaly by tak 

např. rychlé opotřebení čerpadel. V lapáku se nesmí usazovat částice organického původu, 

proto průtočná rychlost nemá být tak malá, aby se zde tyto částice usazovaly. Literatury 

uvádí odhad množství zachyceného písku v rozmezí 5 - 12 l na EO za rok [6, 7, 8, 9]. 

Lapáky se rozlišují podle: 

 směru proudění vody na: 

a) horizontální 

b) vertikální 

c) odstředivé 

d) vírové 

e) provzdušňované 

 způsobu odstraňování písku: 

a) ruční 

b) strojní 
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3.1.3 Primární usazovací nádrž 

Slouží k separaci a částečnému zahuštění primárního nebo směsného surového 

kalu [8]. Návrh nádrží musí být takový, aby nedocházelo k vytvoření zkratových proudů a 

proudění bylo laminární. Prostor pro sedimentovaný kal by měl být o dostatečné velikosti 

pro akumulaci kalu. V městských OV jsou obvykle obsaženy NL v koncentračních 

hodnotách od 100 - 300 mg/l přičemž 73% tvoří usaditelné látky [9]. 

Dělení podle průtoku a tvaru nádrže: 

 s horizontálním průtokem 

a) pravoúhlé 

b) kruhové 

 s vertikálním průtokem 

 

Štěrbinová usazovací nádrž (Obr. č. 3) je zvláštním typem UN, jiným názvem 

Emšerská studně. Bývají používány výjimečně pro malé ČOV obvykle do 5 000 EO. Lze 

do nich vypouštět kaly s mechanickým předčištěním ze septiků a žump [8]. 

 

Obr 3. Štěrbinová nádrž po vypuštění OV s usazeným kalem [10] 
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3.2. Objekty biologického čištění 

V jednotkách dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody ve formě 

rozpuštěné či rozptýlené. Takovéto látky nejsou schopny sedimentace. Princip 

biologického čištění se zakládá na odstranění organického znečištění působením kultury 

mikroorganizmů, které využívají znečišťující látky z vody jako stavební materiál a zdroj 

své energie. Jedná se tedy o napodobení a zintenzivnění pochodů, probíhajících v přírodě. 

Klasická aktivace probíhá v aktivační nádrži, kde se odpadní voda mísí 

s aktivovaným kalem a dochází tak k čištění. Nakonec se aktivovaný kal oddělí od 

vyčištěné vody v dosazovací nádrži.  

Obecně se technologické postupy biologického čištění OV dělí podle technologie s 

biologickou kulturou ve vznosu (aktivační nádrže) nebo přisedlou na pevném povrchu 

(biofiltry) [11]. 

3.2.1 Růst mikroorganismů 

Mikroorganismy a bakterie stojí za všemi biochemickými přeměnami, které probíhají 

v přírodě. Množení dělením probíhá u jednobuněčných organismů, kdy se po určité době 

rozdělí jedinec na dva nezávislé jedince. 

Růst lze vyjádřit tzv. růstovou křivkou, zobrazenou na Obr. č.4, která vyjadřuje 

závislost růstu mikroorganismů na čase. 

 

Obr 4. Růstová křivka [9] 
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Časové rozdělení fází růstu [9, 45]: 

I. lagová - nulová rychlost růstu → adaptace mikroorganismů na substrát a nové podmínky 

životního prostředí bohatého na živiny 

II. zrychlený růst - rychlost se postupně zvětšuje, přičemž na konci dosahuje maxima, 

III. exponenciální růst - rychlost růstu zůstává konstantní do doby spotřebování substrátu, 

to je dáno živinami, které jsou omezeny vzhledem ke zvyšujícímu se počtu buněk. 

IV. zpomalený růst - růstová rychlost klesá, 

V. stacionární fáze - růst je zastaven z důvodu vyčerpání substrátu, 

VI. pokles - odumření mikroorganismů a následný rozklad tj. klesá jejich počet. 

 

3.2.2 Biologické čištění 

3.2.3 Princip procesu systému s biomasou ve vznosu - aktivace 

Princip spočívá ve vytvoření vloček aktivovaného kalu v provzdušňované OV v 

aktivační nádrži. Takovému to kalu se jinak říká směsná kultura, která je tvořena 

mikroorganismy, jakožto bakterií vyskytující se ve formě zoogleí, nejčastěji Zoogloea 

ramigera (Obr.5). Z bakterií se nejčastěji vyskytují rody např. Pseudomonas, 

Flavobacterium, Azobacter aj.,  z nitrifikačních bakterií Nitrobacter, Nitrosomonas. Mohou 

zde být přítomny i v menším množství plísně, kvasinky, houby, ale i vláknité 

mikroorganismy např. Leptomitus, Leucothrix aj. Vyšší organismy zastupují např. vířníci, 

hlístice aj.  

Aktivovaný kal má schopnost oddělování se od kapalné fáze prostou sedimentací, na 

rozdíl od většiny čistých kultur mikroorganismů. Projev špatného usazování a zahušťování 

kalu je dán zvýšenou koncentrací vláknitých organismů.  

Celkově se kvalita a kvantita aktivovaného kalu zakládá na struktuře nebo-li složení 

substrátu a také na technologických parametrech jako je zatížení kalu, stáří kalu a doba 

zdržení i obsahu kyslíku. 
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Zoogloea ramigera 

Zoogloea ramigera je považována za jeden z příkladů, kdy došlo k pozdvižení při 

klasifikaci bakterií. Druh je definován jako gram-negativní aerobní, tyčinkovitá bakterie,  

které produkují charakteristickou rosolovitou hmotu prstového výběžku (živná půda). 

Takováto živná půda obklopuje buňky a hraje důležitou roli při tvorbě bakteriálních vloček 

v systému čištění OV. Z historických důvodů byla Zoogloea přidělena do skupiny 

Pseudomonas, neboť správné zařazení je kontroverzním tématem pro mnoho let [12].  

gram-negativní aerobní bakterie 

Podle Gramova barvení mají bakterie barvu červenou nebo růžovou. Buněčná stěna 

je tvořena dvěma vrstvami. Svrchní vrstva obsahuje polysacharidovou membránu a 

lipoproteinovou vrstvu a vnitřní peptidoglykanovou vrstvu [43]. 

 

Obr 5. Zoogloea ramigera [13] 

Dobře flokulující aktivovaný kal 

Kal je ve formě vloček (Obr.7) pro lepší oddělení od čištěné vody - má dobré 

sedimentující vlastnosti viz. Obr.6. Z hlediska účinnosti odstranění rozpuštěných 

organických látek není potřeba vloček, ale je nutností pro dosažení čirosti vyčištěné OV a 

k zahuštění recirkulovaného aktivovaného kalu. Flokule lze získat za optimálních 

podmínek kultivace. 

Snížením elektrického náboje pod kritickou hladinu dochází k bioflokulaci 

tzn. spojování buněk mezi sebou během jejich pohybu. K tomuto jevu dochází v případě 
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obalení polysacharidového materiálu na stěnu buňky. Vzniklý materiál produkují buňky 

během fáze endogenního růstu.  

 

Obr 6. Sedimentace aktivovaného kalu [14] 

 

Neflokulující aktivovaný kal 

V praxi není tento případ běžným. Mikroorganismy se vyskytují ve formě 

dispergovaných buněk neboť se za určitých podmínek přestanou aglomerovat a tak 

vytvářet usaditelné vločky. Projevem je viditelně silný zákal na odtoku vyčištěné OV i po 

sedimentaci s vysokými hodnotami CHSK a BSK5. 

důvody neflokululace: 

  nevhodné technologické parametry  

- tj. nízké stáří a naopak vyšší zatížení kalu. Je-li stáří pod jeden den nachází se zde 

velký obsah volně dispergovaných bakterií. 

 vlastnosti a složení OV [15] 

- prudké změny teploty, pH, 

- nedostatek makronutrientů  a mikronutrientů, 

- výskyt toxických látek. 
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Zbytnělý aktivovaný kal 

Vločky kalu mají špatnou sedimentační schopnost charakterizovanou nízkou 

sedimentační rychlostí, dochází proto k úniku vloček z nádrže.  

zbytnění může být: 

 nevláknité  

 - v praxi není častý, pokud se objeví nezpůsobuje velké potíže, 

- způsobuje ho silná hydratace polymerů. 

 vláknité (Obr.7) 

- horší než nevláknité, vzniká nadměrným růstem vláknitých mikroorganismů 

Kalový index  

- standardní měřítko fyzikálních vlastností aktivovaného kalu, slouží pro posouzení 

zahušťovacích a usazovacích vlastností. Určuje regulaci a rychlost odkalování tj. kolik kalu 

má být vráceno zpět do aktivace a kolik má být odvedeno ze systému. Ve skutečnosti 

slouží jako velmi důležité empirické měření, které může být použito jako vodítko pro 

udržení dostatečné koncentrace aktivovaného kalu v provzdušňovací nádrži.  

Platí zde, že čím je vyšší kalový index tím je sedimentační rychlost kalu nižší [44].  

Dělení kalového indexu: 

kategorie KI [ml/g] 

Normální < 100 

Lehký = 100 - 200 

zbytnělý > 200 

 

Obr 7. Rozdíl mezi vločkami AK s dobrými (pevné vločky) a zbytnělými vločkami AK se  špatnými (vláknitá 

matrice vloček) separačními vlastnostmi[16] 
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Vyloučení vláknitého bytnění 

Během několika let byly prováděny výzkumy jak potlačit nežádaný proces bytnění. 

Výzkumy a testy odhalily: 

 za vznikem bytnění může být až 30 druhů vláknitých mikroorganismů, které 

jsou přítomny v každém AK 

 ,,zatížení, stáří kalu, složení čištěné OV, koncentrace rozpuštěného kyslíku 

ovlivňuje vláknité bytnění" [5] 

 určité druhy vláknitých mikroorganismů rostou pomalu 

 ,,potlačení vláknitého bytnění lze v selektorové aktivaci s oxickým, 

anoxickým i anaerobním selektorem" [5] 

3.2.4 Kyslík a jeho spotřeba pro aktivaci 

Pochody při nichž mikroorganismy spotřebovává kyslík se nazývají aerobními 

biologickými pochody. Je proto zapotřebí zajistit dostatečný přísun O2. Záleží však i na 

rychlosti zásobování, aby byl průběh optimální tj. přísun musí být větší nebo roven 

rychlosti spotřeby O2. 

Obecné zobrazení spotřeby kyslíku během reakce v aktivační nádrži: 

1) ,,oxidace organických látek" [5] 

CxHyOz + O2 = CO2 + H2O 

2),, syntéza buněčného materiálu" [5] 

CxHyOz + NH3 + O2 = C5H7NO2 + CO2 + H2O 

3) ,,autooxidace buněčného materiálu - endogenní respirace" [4] 

C5H7NO2 + O2 = CO2 + H2O + NH3 

4) ,,nitrifikace" [5] 

- až 25% z celkové spotřeby O2 může být na nitrifikaci  

2NH3 + 3O2 = 2NO2
− + 2H+ + 2H2O 

2𝑁𝑂2
− + 𝑂2 = 𝑁𝑂3

− 



Eva Krieblová: Návrh koncepce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obec 

Bohuslavice 

 

2014 -23 - 

 

Z prvních dvou rovnic (1,2) vyplývá, že ,,celková spotřeba O2 organotrofními 

organismy bude úměrná množství odstraněných látek a množství kalové sušiny v 

systému" [5]. 

3.2.5  Biologické odstraňování dusíku z odpadních vod 

Nitrifikace 

Proces probíhá za přístupu kyslíku, proto se mu říká oxická fáze. Nitrifikaci lze 

rozdělit do dvou stupňů. V prvním stupni se amoniakální dusík oxiduje na dusitany a ve 

druhém jsou vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany.   

Celý proces probíhá podle rovnic: 

2NH3 + 3O2 = 2NO2
− + 2H+ + 2H2O 

2𝑁𝑂2
− + 𝑂2 = 𝑁𝑂3

− 

V průběhu oxidace se podílejí baktérie rodu v prvním případě Nitrosomonas, 

Nitrosococcus a ve druhém případě mikroorganismy Nitrobacter a Nitrocystis. Všechny 

rody bakterií jsou litotrofní a pomalu rostoucí. Zdrojem je kyslík a uhlík, přičemž jako 

zdroj uhlíku potřebují CO2. Informace o těchto bakteriích, že jsou stroze aerobní, vyvrací 

skutečnost přežití i několikahodinového pobytu v anoxických podmínkách denitrifikace.  

Důvodem je využití krom molekulárního kyslíku i jiné akceptory elektronů pravděpodobně 

dusičnanový dusík [11]. 

Faktory ovlivňující nitrifikaci 

 hodnota pH [17] 

- optimální pH se u různých rodů bakterií liší např. pH 7,2 - 7,6 pro rod Nitrobacter a pH 

7,9 - 8,2 pro rod Nitrosomonas 

- při vyšších hodnotách může docházet k hromadění dusitanů. 

 koncentrace rozpuštěného kyslíku 

- doporučuje se udržovat rozpuštěný kyslík v koncentraci 2 mg.l-1,  

- je-li málo kyslíku probíhá oxidace jen na dusitany, nedojde pak k denitrifikaci. 
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 teplota  

- ideální teplota bývá 28 - 32°C,  

- pod 10°C se rychlost nitrifikace sníží na polovinu. 

 stáří kalu Θx a jeho zatížení Bx 

- u splaškových OV lze dosáhnout 90% i vyšší účinnosti nitrifikace při zatížení kalu 

pod 0,3 kg/(kd.d.) a stářím 5 dní. V případě nižšího stáří kalu může dojít k vyplavení ze 

systému a nitrifikace neproběhne. 

 vliv složení OV 

- citlivost nitrifikačních bakterií je způsobena celou řadou organických a anorganických 

látek. Mezi organické látky, které způsobují inhibiční vliv se řadí takové látky, které mají v 

molekule dusík a síru. Z anorganických látek jsou to především těžké kovy. 

Denitrifikace 

Denitrifikace navazuje na nitrifikaci a je jejím opakem. Jedná se o biochemický 

proces redukce dusičnanů a dusitanů na N2 a N2O za pomocí organotrofních bakterií 

např. rodu Pseudomonas, Denitrobacillus. 

Schematický popis denitrifikace: 

5 CH3OH + 6 NO3
- → 5 CO2 + 7H2O + 6OH- + 3 N2  

Proces probíhá v anoxických podmínkách, přítomnost kyslíku by tento proces 

inhiboval. Rychlost denitrifikace se zvyšuje s rostoucí teplotou a při pH v rozmezí 6 - 9. 

Na procesu se podílejí baktérie, které ve svém respiračním procesu využívají kyslíkaté 

sloučeniny dusíku jako konečný akceptor elektronů. K tomu, aby denitrifikace proběhla je 

potřeba substrát, jakož energetický zdroj - zpravidla organické sloučeniny. 

Důvody odstranění sloučenin dusíku, vypouštěného do přírodních vod: 

 způsobuje růst zelených organismů, 

 vysoká spotřeba kyslíku na biochemickou oxidaci, 

 vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě je nebezpečná pro kojence [5]. 
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3.3.  Nejčastěji používané technologie aktivačního procesu 

V současnosti jsou kladeny vysoké požadavky na účinnost snížení koncentrace 

organických látek, dusíku a fosforu. Nejnáročnější z hlediska technologie odstraňování je 

dusík, na němž záleží určení technologie aktivačního procesu. 

Použité barevné rozlišení: 

 

3.3.1 Směsovací aktivace 

Dochází k úplnému smísení obsahu aktivační nádrže a přiváděné OV. Nedochází ke 

vzniku koncentračního gradiendu přiváděných látek. Aktivovaný kal tedy pracuje při 

znečištění o nízké koncentraci, odpovídající kvalitě vyčištěné vody. Probíhající 

biochemické reakce jsou pomalé a je proto nutné zajistit zpravidla větší dobu zdržení OV v 

aktivaci. Delší doby lze dosáhnout zajištěním většího objemu nádrže. Nevýhodou u těchto 

procesů je v důsledku nízkého koncentračního gradiendu vyhovující prostředí pro vláknité 

mikroorganismy, což znamená náchylnost k bytnění kalu. viz. kapitola 3.2.3. Princip 

procesu systému s biomasou ve vznosu - aktivace. Tomuto problému lze předejít 

zařazením dávkováním hlinitých solí před aktivační nádrž [18]. 

 

Obr 8. Odstavný systém SBR [19] 
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typy: 

 odstavný systém SBR 

- proces čištění probíhá v jedné nádrži plnící se postupně OV (Obr. 8). Dochází ke 

střídání nitrifikace a denitrifikace nebo-li provzdušňování a míchání. Průběh sedimentace 

aktivovaného kalu nastává v době klidové fáze po naplnění nádrže. Nakonec dochází k 

vypuštění vyčištěné vody. 

 intermitující aktivace 

- principem čištění je proces podobný typu SBR jen s tím rozdílem, že OV přitéká i 

odtéká nepřetržitě do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného kalu od 

vyčištěné vody (Obr. 9). 

 

Obr 9. Intermitující aktivace [19] 

 

 simultánní aktivace 

- nádrž je neustále provzdušňována, přičemž se udržuje nízké koncentrace 

rozpuštěného kyslíku. Jedná se o aktivaci, kde současně probíhá nitrifikace a denitrifikace 

(Obr. 10). Denitrifikace probíhá v místech nádrže, které mají anoxické podmínky 

popřípadě uvnitř vločky AK, kdežto na povrchu mají dostatek kyslíku, aby mohla probíhat 

nitrifikace. 
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Obr 10. Simultánní aktivace [19] 

3.3.2 Aktivace s koncentračním gradientem 

- nitrifikace a denitrifikace probíhá odděleně. Zvyšuje se koncentrační znečištění v 

jednotlivých nádržích a tak je dosaženo větší reakční rychlosti zároveň se zvyšuje úspora 

objemu aktivační nádrže. Jako první z probíhajících procesů je denitrifikace, kde se 

přednostně využije organického znečištění. V nitrifikaci je zvýšená koncentrace amonných 

iontů.  

typy: 

 alternující aktivace 

- je tvořena dvěma nádržemi, které se střídají v nitrifikaci a denitrifikaci. Změnou 

funkce dochází v době kdy se v nitrifikaci amoniak zoxiduje na dusičnany (Obr. 11). 

  

Obr 11. Alternující aktivace [19] 

  



Eva Krieblová: Návrh koncepce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obec 

Bohuslavice 

 

2014 -28 - 

 

 předřazená denitrifikace 

- už sám název uvádí, do které nádrže přitéká OV nejdříve - denitrifikace, odtud 

odtéká do nitrifikační nádrže. V nitrifikační nádrži vzniklé dusičnany přecházejí do 

denitrifikace vnitřní recirkulací z nitrifikace, ale i s vráceným kalem. Obě tyto recirkulace 

tvoří celkovou recirkulaci, u které platí, že čím je její poměr k přítoku větší, tím více 

dusičnanů se denitrifikuje a tak je dosaženo většího odstranění dusíku (Obr. 12). 

 

Obr 12. Předřazená denitrifikace [19] 

 předřazená denitrifikace s regenerací kalu 

- principem je tato aktivace stejná jako u předřazené denitrifikace s tím rozdílem, že 

systém je doplněn o regenerační nádrž, do které se přivádí vrácený kal s následným 

odtokem do denitrifikační nádrže (Obr. 13). 

  

Obr 13. Předřazená denitrifikace s regenerací kalu [19] 

 kaskádová aktivace 

- systém je tvořen několika sériově propojenými stupni tvořenými dvojici nádrží 

denitrifikace a nitrifikace (Obr.14). Nejčastěji se používá třístupňový. Principem je přívod 

OV rozdělen do každé denitrifikace zvlášť. OV přivedená do první až předposlední části 

prochází celým cyklem - denitrifikace a nitrifikace. Výhodou je, že se nemusí používat 
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vnitřní recirkulace což je vrácení dusičnanů z nitrifikace do denitrifikace. Dusičnany z 

poslední nitrifikace jsou přivedeny nazpět do systému se začínající denitrifikací vráceným 

kalem z dosazovací nádrže [19]. 

 

Obr 14. Kaskádová aktivace [19] 

3.4. Dosazovací nádrž 

Principiálně je stejná jako primární usazovací nádrž. Slouží však k oddělení 

biologického kalu. Jsou umístěny za aktivační nádrží nebo zkrápěnými kolonami a je 

nedílnou součástí čistícího biologického procesu. Klade se velký význam na dobu zdržení 

neboť aktivovaný kal má vločkovitý charakter oproti první sedimentaci kde se usazuje 

spíše zrnitý kal. Opatření proti úniku vloček do odtoku slouží norné stěny tzn. hladina se 

nestírá tak jako u usazovací nádrže [9]. 

Dosazovací nádrž má plnit tyto funkce: 

 oddělení vyčištěné vody od vloček 

 zahustit a shromáždit oddělený kal pro následnou recirkulaci do aktivační 

nádrže a odstranit přebytečný kal 

 krátkodobě akumulovat vyplavený kal z aktivační nádrže za deště 

Nádrže podle průtoku: 

 horizontální - pravoúhlé 

 vertikální 

 radiální - kruhové 

Menší čistírny mývají navrženy dosazovací nádrže menší a naopak větší aktivační 

nádrž, vychází se z předpokladů nárazového zatížení. 
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3.5. Kalové hospodářství 

Každá čistírna produkuje kal ať už v menší či větším množství. Kaly jsou suspenze 

pevných látek a agregovaných koloidních látek, obsažených původně v OV, vznikajících 

během čištění. Surový kal zpracovávají na velkých čistírnách metanizací. Důležitým 

ukazatelem je sušina, která se vyjadřuje v g/l nebo v %. Charakter znečištění OV určuje 

složení a obsah sušiny.  

Surový kal se skládá z tzv. primárního kalu, vznikajícím při mechanickém 

zpracování v usazovacích nádržích a přebytečného aktivovaného kalu z biologického 

stupně čištění odváděného z dosazovacích nádrží. 

Stabilizace kalu a jeho zpracování 

Ve svém původním surovém stavu je kal hygienicky velice závadný neboť obsahuje 

bakterie, viry, pathogenní červy s vajíčky např. škrkavky Obr. 15. 

 

Obr 15. Samice škrkavky dětské(Ascaris Jumbricoides)[20] 

 

Určitá část kalu je organického původu a proto rychle podléhá rozkladu, je tedy 

nutná stabilizace. 

Stabilizace: 

 chemická - přídavkem Ca(OH)2 

 termická - sušení 

 biologická - aerobně nebo anaerobně (methanizační nádrže) 
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Během anaerobní stabilizace vznikají produkty kalu tj. bioplyn a kalová voda, která 

se odděluje na konci procesu, ale i při odvodňování stabilizovaného kalu. Bioplyn se řadí 

mezi cenné energetické suroviny neboť obsahuje vysoké procento methanu.  

Po stabilizaci je kal barvy tmavé až černé, nezávadný, dobře se odvodňuje a 

nepáchne. Donedávna nejrozšířenějším způsobem odvodňování bylo na kalových polích, 

nyní se od tohoto opouští. Mechanické odvodňování je intenzivnější a ekonomičtější. 

Odvodňovací vlastnosti se podpoří přidáním určitého typu a dávky flokulantu, závisející na 

druhu kalu. 

Odvodňovací metody: 

 odstředivky 

 vakuové filtry  

 kalolisy 

 sitopásové lisy 

Sušina při mechanickém odvodnění bývá v kalovém koláči cca 20 - 35 % a u 

tlakových lisů 40 - 50 % [5, 9]. 
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4. Praktická část výpočtů objektů čistírny odpadních vod 

Při návrhu ČOV pro obec Bohuslavice se postupovalo dle norem ČSN 75 6401 

Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel. 

4.1. Množství bezdeštných odpadních vod 

Stanovení množství odpadních vod přicházející do čistírny za předpokladu 

rekonstrukce kanalizace. 

Při návrhu ČOV se uvažuje s vyšším počtem obyvatel a to 2 000 EO než ten, který 

byl k 6.1.2014 roven 1675 EO [21]. Předpokladem je, že se objem odpadní vody v průběhu 

let zvětší z důvodu rozšiřování obce. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2. 2. Balastní vody 

musí se počítat s jejich výskytem. Bude-li se počítat s rekonstrukcí stávající kanalizace na 

tlakovou, odhaduje se výskyt balastních vod na 10%. Vnik může být způsoben netěsností 

spojů.  Spotřeba pitné vody je přibližně 100 l/ob/den. 

V katastru obce se nenachází průmysl, z toho důvodu se s hodnotu průmyslových 

odpadních vod Q24,p nebude počítat. 

4.1.1  Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 

Q24 = Q24,m + QB 

Q24 = 200 + 20 = 220 m3/d 

Q24,m .... průměrný denní přítok OV  = 2000 EO . 100 l/os/d = 200m3/d 

QB .... balastní vody -> 10% z Q24m = 20 m3/d 

4.1.2 Maximální bezdeštný denní přítok Qd 

Qd = Q24,m . kd + QB 

Qd = 200 . 1,4 + 20 = 300 m3/d 

kd .... konstanta denní nerovnoměrnosti, který je pro čistírny od 1 000 - 5000 EO 

rovna 1,4 podle normy  ČSN 75 6401  
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4.1.3 Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh 

Qh = (Q24,m . kd . kh + QB) : 24 

Qh = (200 . 1,4 . 2,1 + 20) : 24 = 25,3 m3/h 

kh .... konstanta maximální hodinové nerovnoměrnosti podle normy 

ČSN 75 6101:2004 je pro 2 000 připojených obyvatel rovna 2,1. 

4.1.4 Minimální bezdeštný hodinový přítok Qmh 

Qmh = (Q24,m . kd . kmh + QB) : 24 

Qmh = (200 . 1,4 . 0,6 + 20) : 24 = 7,8 m3/h 

kmh .... konstanta minimální hodinové nerovnoměrnosti podle normy 

ČSN 75 6101:2004 je pro 2 000 připojených obyvatel rovna 0,6. 

Maximální a minimální bezdeštný hodinový přítok jsou extrémní hodinové přítoky 

splaškových vod. 

4.2. Množství dešťových vod 

U čistíren do 5 000 EO nemá být přítok OV za deště na biologickou čistírnu větší 

než 1,2 Qh = tj. maximální možný přítok. Je-li tomu tak, musí být předřazena retenční 

nádrž pro zachycení přítokové vlny. 

  Q =1,2 . Qh 

Q = 1,2 . 25,3 = 30,4 m3/h 
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4.3. Množství produkovaného znečištění 

Při výpočtu množství znečištění splaškových vod se vychází z orientačních hodnot 

specifického znečištění v g/d na 1 obyvatele z ČSN 75 6401 (viz tab.2). 

Průměrné hodnoty znečištění v OV se určí průměrným bezdeštným denním přítokem 

Q24, která je zde výchozí hodnotou. 

Tab. 2. Hodnoty specifického znečištění  

Látky 

Specifické znečištění (g/d/1 ob) 

Látky Ostatní 

minerální organické veškeré BSK5 CHSK Nc Pc 
Nerozpuštěné (NL): 

a) usaditelné 

b) neusaditelné 

Rozpuštěné 

10 30 40 20 40 1 0,2 

5 10 15 10 20 - - 

75 50 125 30 60 10 2,3 

celkem 90 90 180 60 120 11 2,5 

Koncentrace znečištění odpadních vod přitékající na ČOV 

Q24 = 220 m3/d 

pětidenní biochemická spotřeba kyslíku BSK5 

BSK5 = (EO . 60) : 1000 

BSK5 = (2000 . 60) : 1000 = 120 kg/d  

(120 kg/d BSK5 : Q24)
 . 1000 = 120 : 220 . 1000 = 545,5 mg/l 

chemická spotřeba kyslíku CHSK 

CHSK = (EO . 120) : 1000 

CHSK = (2000 . 120) : 1000 = 240 kg/d 

(240 kg/d CHSK : Q24) 
. 1000 = (240 : 220) . 1000 = 1090,9 mg/l 

celkový dusík Nc 

Nc = (EO . 11) : 1000 

Nc = (2000 . 11) : 1000 = 22 kg/d 

(22 kg/d Nc : Q24) 
. 1000 = (22 : 220) . 1000 = 100 mg/l 
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celkový fosfor Pc 

Pc = (EO . 2,5) : 1000 

Pc = (2000 . 2,5) : 1000 = 5 kg/d 

(5 kg/d Pc : Q24) 
. 1000 = (5 : 220) . 1000 = 22,7 mg/l 

nerozpuštěné látky NL 

NL = (EO . 55) : 1000 

NL = (2000 . 55) : 1000 = 110 kg/d 

(110 kg/d NL : Q24) 
. 1000 = (110 : 220) . 1000 = 500 mg/l 

amoniakální dusík N-NH4
+ 

N-NH4
+ = (EO . 11) : 1000 

N-NH4
+ = (2000 . 11) : 1000 = 22 kg/d 

(22 kg/d N-NH4
+ : Q24) . 1000 = ( 22 : 220) . 1000 = 100 mg/l  

4.4. Emisní standardy na kvalitu vyčištěné vody  

Emisní standardy jsou limity OV, které se nesmí vypouštět do vod povrchových. 

Vodoprávní úřad stanovuje povolení, přičemž se řídí ,,Emisními standardy ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod", které jsou uvedeny v nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. 

Obec Bohuslavice se řadí pro kategorii ČOV podle EO mezi 500 - 2 000 EO. Limity 

jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tab. 3. Emisní standardy pro kategorii ČOV 500 - 2 000 EO 

Kategorie ČOV (EO) 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc 

p m p m p m p M p m p m 

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

Vodoprávní úřad stanoví u celkového dusíku a fosforu maximální koncentrace, které 

jsou nepřekročitelné v souladu se stanovením hodnot přípustných na základě typu 

vzorku [22]. 
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4.5. Hodnoty BAT 

BAT je zkratkou z angličtiny: Best Available Techniques, znamenající nejlepší 

dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Lze jí brát jako popis 

technologií, které jsou v současné době považovány za prvotřídní a měly by tak snížit 

dopad OV na životní prostředí. 

Význam zkratky BAT: 

best 

 ,,nejlepší" jakožto nejúčinnější technika při dosažení vysoké úrovně ochrany ŽP 

jako celku. 

available techniques 

 ,,dostupné technologie", tímto se rozumí nejlepší technologie vyvinuté v takovém 

měřítku, které umožňuje jejich zavedení v ekonomicky a technicky 

realizovatelných podmínkách s přihlédnutím na náklady a přínosy. Taktéž jsou to 

technologie používané a vyráběné v rámci státu, z důvodu přístupnosti. 

techniques 

 ,,technikami" se rozumí jaká je použitá technologie i způsob, jakým je zařízení 

navrženo, udržováno, provozováno apod.  

BAT není nikdy vyjádřen jako emisní limit, ale je souborem opatření jejíž společné 

působení umožňuje dosáhnutí nejlépe možných zneškodňování OV [23, 24]. 

4.5.1 Kategorie 500 - 2000 EO 

V kategorii od 500 - 2000 EO se za BAT považují nízko zatěžovaná aktivace se 

stabilní nitrifikací, kde jsou stanoveny i dosažitelné hodnoty koncentrací a účinnost pro 

ukazatelé znečištění. viz. tab. 4. 

Hodnoty pro tuto kategorii jsou uvedeny v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. ve znění 

novely č. 23/2011 Sb.  
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Tab. 4. Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinnost ukazatelů znečištění [25]  

Kategorie 

ČOV 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 

c [mg/l] Účinnost 

[%] 

c 

[mg/l] 
Účinnost 

[%] 

c 

[mg/l] 

c 

[mg/l] 

Účinnost 

[%] 

p m p m p m p m p m 

500 - 

2 000 EO 
75 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 

Vodoprávní úřad nemůže stanovit jiné limity, než jsou emisní standardy, ale také 

nemůže stanovit přísnější hodnoty než hodnoty BAT. 

4.6. Účinnost vyčištění odpadních vod v jednotlivých ukazatelích 

Potřebná účinnost čištění OV se vypočítá z koncentrace přítoku a požadované kvality 

uvedené v tab. č.3. Podle výsledné účinnosti se volí vhodná technologie čištění, v tomto 

případě se jedná o intermitující aktivaci. 

Obecný vzorec účinnosti aktivačního systému [26]: 

EAS =
C1 − C2

C1
∙ 100 = % 

C1 - koncentrace ukazatele znečištění na přítoku v mg/l 

C2 - max. přípustné znečištění ukazatele ve vyčištěné OV 

pětidenní biochemická spotřeba kyslíku BSK5 

E =
545,5mg/l BSK5 − 30 mg/l BSK5

545,5 mg/l BSK5
∗ 100 = 94,5 % 

chemická spotřeba kyslíku CHSK 

E =
1090,9 mg/l CHSK − 125 mg/l CHSK

1090,9 mg/l CHSK
∗ 100 = 88,5 % 

nerozpuštěné látky NL 

E =
500 mg/l NL − 40 mg/l NL

500 mg/l NL
∗ 100 = 92 % 
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amoniakální dusík N-NH4
+ 

E =
100 mg/l N − NH4

+ − 20 mg/l N − NH4
+

100 mg/l N − NH4
+ ∗ 100 = 80 % 

4.7. Česle 

Navrhovaná ČOV bude bez primární sedimentace s jemnobublinnou aerací, proto 

jsou zvoleny velmi jemné česle s průlinami menšími než 10 mm (Obr. 16). Proces stírání 

shrabků se bude provádět strojně s odváděním a skladováním v plastovém kontejneru 

umístěném v blízkosti česlí. Obsah shrabků může být tvořen organickými látkami 

rostlinného či živočišného původu, proto budou hygienizovány vápnem. Obsažená voda 

bude odstraněna lisováním v pístových lisech. [1, 5, 27]. 

 Jelikož se jedná o strojně stírané česle, které jsou závislé na elektrické energii, musí 

se uvažovat i s případnými výpadky proudu či jejich poruchou. Z tohoto důvodu jsou 

zvoleny ručně stírané rezervní česle s odkapávací plochou. Zařízení budou umístěny a tak 

chráněny před povětrnostními vlivy v dobře větrané a v zimě vytápěné budově ČOV [8]. 

Za konečné zpracování shrabků se považuje odvoz na skladku. 

 

Obr 16. Samočisticí česle s integrovaným lisem [28] 
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4.8. Lapák písku 

Za obci se těží písek, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.2 Srážkové vody, proto je 

vhodné umístění lapáku písku za česle. 

Zvolená jednotka pro obec je vertikální lapák písku. Důvodem je malá plocha, 

nenáročnost, ale i fakt, že se tyto typy budují na malých ČOV. Zařízení bude osázeno v 

kanalizaci, která je napojena na předchozí hrubé předčištění - česle. Usazený písek bude ze 

dna objektu těžen mamutkou do lisu a nakonec skladován do jeho odvozu. 

VLP je znázorněn na obrázcích č. 17 a 18. 

 

Obr 17. Vertikální lapák písku [29] 
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Obr 18. Vertikální lapák písku v praxi [30] 

 

4.9. Aktivační nádrž 

Z nejčastěji používaných aktivačních procesů viz. kapitola 3.3. Nejčastěji používané 

technologie aktivačního procesu, byla zvolena pro obec intermitující aktivace. Proces je 

vhodný pro menší počet EO a bude schopen splňovat požadované emisní standardy 

uvedené v nařízení vlády 61/2003 Sb. 

Důležité technologické parametry aktivace 

Doba zdržení Θ 

- ,,definováno jako poměr objemu nádrže V k průtoku odpadní vody Q,bez recirkulace" 

[31] 

Objemové zatížení BV 

- ,,definováno jako poměr hmotností množství organických látek přivedené do 1 m3 nádrže 

za den" [26] 

Zatížení kalu BX 

- ,,definováno jako hmotnostní množství organických látek přivedené na 1kg celkové nebo 

organické sušiny kalu za den" [26] 

Kalový index KI 

- ,,definováno jako objem v mililitrech, který zaujímá 1g sušiny kalu po půlhodinové 

sedimentaci" [26] 
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4.9.1 Intermitující aktivace 

Aktivace se také nazývá ,,Aktivační procesy s přerušovanou aerací" (Obr. 19). 

Objem biologického reaktoru je dostatečně velký, a proto v něm probíhá alternace 

provzdušňovaní a míchání během kontinuálního přítoku a odtoku OV. 

Ve fází provzdušňování probíhají procesy, kdy se organické znečištění eliminuje 

oxidací tj. nitrifikace. Během druhé fáze, ve které dochází k pomalému míchání aktivační 

směsi, je přístup vzduchu přerušen = anaerobní fáze. Začne probíhat biologická 

denitrifikace. 

Nevýhodou této aktivace je periodické kolísání kvality odtoku vyčištěné OV, 

zejména koncentračních hodnot N-NH4 a N-NO3. Přestože dochází k tomuto jevu, jsou 

vypouštěné koncentrace udržovány na nízkých limitech zásluhou vyšší době zdržení v 

systému a vysoké vyrovnávací kapacitě nádrže. 

Z hlediska energie a technologického vybavení je systém velmi úsporný [32]. 

 

. 

 

Obr 19. Schéma intermitující aktivace [19] 
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Výhody procesu: 

 poměr nitrifikace a denitrifikace lze optimalizovat změnou doby aerace a 

míchání 

Nevýhody procesu: 

 během denitrifikace uniká část amonných iontů do vyčištěné vody, 

 velká část organického znečištění se rozloží během nitrifikace, nemohou být 

proto využity během denitrifikace. Problém lze vyřešit čerpáním OV do 

nádrže během denitrifikace. 

 kyslík se dodává pouze během aerační fáze, proto musí mít zařízení vyšší 

výkon. Vyřešit lze tuto problematiku provozem více reaktorů, využívající 

společný zdroj vzduchu [19]. 

Návrh 

Požadavky na návrh aktivační nádrže jsou uvedeny v ČSN 75 6401. Základními 

návrhovými parametry jsou stáří kalu, které se určí podle jednotlivých způsobů aktivačního 

procesu a minimální teplota Tmin OV. Důležité je dosažení nitrifikace a její následný 

průběh i při nižší teplotě. Do teploty 12 °C se limituje N-NH4
+ podle Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. [33]. Bude se tedy uvažovat s teplotou 10 °C z hlediska bezpečnosti návrhu. 

Koncentrace sušiny kalu X pro aktivační systémy bez primární sedimentace, 

vzhledem k bytnění aktivovaného kalu, které představuje vyšší riziko u zvolené 

technologie, je 3,5 kg/m3. Podíl denitrifikace fD v aktivaci 0,2.  

Aktivační systém má být navrhnut tak, aby docházelo k výměně objemu vráceného 

kalu z dosazovací nádrže a aktivační směsí. Hodnoty recirkulačního poměru RC byly 

zvoleny 100% hodnoty denního průtoku Qd. 

Vhodná hloubka pro aktivační nádrž alespoň 3 m, aby bylo zajištěn dostatečné 

rozpuštění kyslíku z dmýchaného vzduchu. 

Tab. 5. Použité hodnoty při výpočtu 

Tmin 10  °C 

X 3,5  kg/ m
3
 

fD 0,2 - 

Rc 100 % Qd 
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potřebné stáří kalu ΘX 

ΘX =
(6,4 ∙ 𝐾𝑇)

𝑓𝑛
=

(6,4 ∙ 1,6)

0,8
= 13,1𝑑𝑛í 

KT = 1,103(15-Tmin)  

fn = 1 - fD   

produkce přebytečného kalu za den PS 

PS = BSK5 ∙ YOBS = 120 ∙ 0,92 = 110,5kg/d 

BSK5 - kg/d 

specifická produkce přebytečného kalu YOBS 

𝑌𝑂𝐵𝑆 = 0,6 ∙ (
𝑁𝐿

𝐵𝑆𝐾5
+ 1) −

(0,0432 ∙ 𝐹)

(
1

ΘX
+ 0,08 ∙ 𝐹)

 

𝑌𝑂𝐵𝑆 = 0,6 ∙ (
110

120
+ 1) −

(0,0432 ∙ 0,71)

(
1

13,1 + 0,08 ∙ 0,7)
= 0,92 

F = 1,072(T-15) 

potřebná zásoba kalu ΘZX 

ΘZX = ΘX ∙ PS = 13,1 ∙ 110,5 = 1443kg 

objem aktivační nádrže V 

Celkové stáří kalu odváděného z čistírenského systému pro ČOV do 5 000 EO se 

doporučuje podle ČSN 75 6401 větší než 25 dnů, což bude znamenat větší a dražší 

aktivační nádrž. Jelikož je diplomová práce návrhem koncepce ČOV lze s vypočteným 

stářím kalu (ΘX = 13,1 dní) a s tím související potřebnou zásobou kalu (ΘZX = 1443kg)  

polemizovat. 

𝑉 =
ΘZX

𝑋
=

1443

3,5
= 412,3𝑚3 
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recirkulace kalu Qr 

𝑄𝑟 =
𝑄𝑑

24
∙

𝑅𝐶

100
=

300

24
∙

100

100
= 12,5𝑚3/ℎ 

doba zdržení Θ 

𝛩 =
V

Qh
=

412,3

25,3
= 16,27h 

doba kontaktu ΘK 

𝛩K =
V

Qr + Qh
=

412,3

12,5 + 25,3
= 11h 

objemové zatížení BV 

BV =
BSK5

V
=

120

412,3
= 0,29kg/(m3. d) 

zatížení kalu BX 

BX =
BSK5

ΘZX
=

120

1443
= 0,08kg/(kg. d) 

4.10. Dosazovací nádrž 

Navrhnutá dosazovací nádrž bude čtvercová s vertikálním průtokem. Znázorněna na 

Obr. 20.  Takové to typy se navrhují pro ČOV do 5000 EO [34]. 

Zde dna nádrže bude separovaný aktivovaný kal přečerpáván zpět do aktivační 

nádrže a přebytečný kal bude odváděn na další zpracování tj. uskladňovací nádrže.  

 

Obr 20. Vertikální dosazovací  nádrž [35] 

Legenda: 1. přítok čištěné vody 2. odtok čištěné vody 3. odtok kalu 
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Důležité parametry dosazovací nádrže 

Doba zdržení Θ 

- ,,definováno jako podíl dosazovací nádrže V v m3 a průtoku OV Q m3/h" [11] 

Povrchové hydraulické zatížení v 

- , definováno jako množství OV v m3 přiváděné na 1m2 plochy dosazovací nádrže za 

hodinu" [11] 

zatížení NL NA 

- ,,definováno jako hmotností množství sušiny aktivovaného kalu v kg přiváděné na 1m2 

plochy dosazovací nádrže za hodinu" [11] 

Při výpočtu se vycházelo z ČSN 75 6401 ,,Orientační hodnoty pro návrh 

dosazovacích nádrží" viz tab. č. 6, která je výřezem tabulky z norem. 

 

Tab. 6. Orientační hodnoty pro návrh dosazovací nádrže pro obce do 5 000 EO  

Průtok v dosazovací nádrži 
střední doba zdržení Θ 

[h] 

povrchové hydraulické zatížení v 

[m
3
/m

2
.h] 

vertikální průtok nádrží 

zařazenou za aktivační nádrž 
1,3 1,5 

 

Qh - maximální bezdeštný hodinový přítok tj. 25,3 m3/h 

objem nádrže V 

- vychází se ze vzorce pro dobu zdržení 

Θ =
V

Qh
→ V = Θ ∙ Qh  = 1,3 ∙ 25,3 = 32,9m3 

plocha nádrže podle povrchového hydraulického zatížení AD 

- vychází se ze vzorce povrchového hydraulického zatížení v 

𝑣 =
𝑄ℎ

𝐴𝐷
→ 𝐴𝐷 =

𝑄ℎ

𝑣
=

25,3

1,5
= 16,9𝑚2 
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plocha nádrže podle povrchového látkového zatížení ADL 

- vychází se ze vzorce zatížení nerozpuštěnými látkami NA 

NA =
Qh ∙ X

ADL
→ ADL =

Qh ∙ X

NA
=

25,3 ∙ 3,5

5
= 17,7m2 

NA - zatížení nerozpuštěnými látkami; při maximálním průtoku OV lez dosáhnout 

hodnoty 5 kg/(m2.h) 

minimální hloubka nádrže Hmin 

- použije se plocha, která vyšla větší tj. povrchového látkového zatížení 

𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝑉

𝐴𝐷
=

32,9

17,7
= 1,9𝑚 

4.11. Uskladňovací nádrž 

Navrhovaná ČOV, bude produkovat kal v takovém množství, které nelze z pohledu 

legislativních požadavků zanedbat, ovšem s takto malým počtem EO se nevyplatí 

investovat do úplného kalového hospodářství. Řešením bude uskladnění kalu, odvodnění a 

následný převoz na větší ČOV [36]. 

Přebytečný aktivovaný kal, bude odváděn do uskladňovací nádrže, neboť jeho 

produkce za den je nízká. Aby se získalo dostatečné množství kalu pro následné odvodnění 

je potřeba ho uskladnit na delší dobu, proto byla nádrž navrhnuta na období 50 dní. Jedná 

se o dobu poměrně dlouhou, takže se musí předcházet procesu zahnívání. Nádrž bude 

vybavena aeračními elementy, které zajistí provzdušnění a tak i stabilizaci kalu. Stabilizace 

bude probíhat řízenou středobublinnou aerací [36]. V nádrži se kal začne částečně 

gravitačně zahušťovat a oddělenou vodu bude obsluha odtahovat na přítok ČOV. 

Ve výpočtu se počítá s předpokladem zahuštění kalu XTS na 4% sušiny. Nádrž je 

navrhnuta z hlediska kapacity TS na 50 dní - ČSN 75 6401 uvádí min. dobu zdržení 30 dní. 

PS - produkce přebytečného kalu tj. 110,5kg/d 
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produkce kalu po zahuštění PTS 

𝑃𝑇𝑆 =
𝑃𝑆

(𝑋𝑇𝑆 ∙ 10)
=

110,5

(4 ∙ 10)
= 2,76𝑚3/𝑑 

objem kalojemu VS 

VS = TS ∙ PTS = 50 ∙ 2,76 = 138m3 

Odvodnění kalu 

Odvodňování bude prováděno na malé mobilní odstředivce viz Obr. 21 a 22. Pro 

lepší zahušťovací schopnost kalu, je nutno přidat vhodný polymerní flokulant. Sušina 

mechanicky odvodněného kalu bude přibližně 30 %. Odstředěná voda bude postupně 

rovnoměrně přečerpávána zpět do čistícího procesu [8].  

Kal by se odvodnil hned na místě a tím by se předešlo zbytečnému převozu vody na 

větší ČOV a ke snížení nákladu na přepravu. Převoz kalu se vyplácí pro ČOV s kapacitou 

pod 2 500 EO do vzdálenosti 10 km [36]. Nejbližší ČOV, nacházející se v takovéto 

vzdálenosti je ČOV Jasénky Hlučín.  

 

Obr 21. Mobilní odstředivka [37] 
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Mobilní odstředivka 

Principiálně se jedná o umístnění odstředivky do nákladního automobilů. Vhodnost 

takového to řešení je pro ČOV s kapacitou 1 500 - 3 000 EO, které nevlastní stacionární 

odstředivku. Výhodná je však možnost snížení investičních nákladů v podobě využití jedné 

mobilní odstředivky pro více ČOV. Lze ji proto využít v rámci regionálního hospodaření 

s OV (svazky obcí).  

Zařízení se sestává z dekantační odstředivky napevno upevněné na nosném 

podvozku. Mezi další vybavení patří kalové podávací čerpadlo, rozvaděč pro řídicí systém, 

chemické hospodářství zajišťující aplikaci flokulantů a šnekový výklopný dopravník, 

sloužící pro lepší manipulaci s odvodněným kalem. 

Mobilní odstředivku lze napojit i na standardní elektrické rozvody ČOV.  

 

Obr 22. Strojní technologie mobilní odstředivky [37] 

Výhody 

 jistota nezávadnosti produkovaného kalu 

 stabilita funkce kalového hospodářství 

 minimalizace provozních nákladů na zpracování kalu 

 maximální využití investic do odvodňování kalu 

 zjednodušení řídicího systému a technologické linky kalového hospodářství 

ČOV 

 přítomnost kvalifikované a oprávněné obsluhy  
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Investiční návratnost  

Příklad z praxe uvádí, že  pokud sdílí odstředivku např. 5 menších ČOV, mající 

stejné provozní parametry a používající stejný flokulant, je návratnost investice do zařízení 

2 roky. Vycházelo se ze srovnání s řešením odvodnění na místě a s náklady na odvoz 

neodvodněného kalu [37]. 

Flokulace 

Flokulace je agregace koloidních částic v suspenzi za vzniku větších částic 

způsobené srážkami mezi suspendovanými částicemi. Při vytvoření dostatečně velké 

částice dochází k oddělení v důsledku gravitace. Při flokulaci se používá flokulačních 

činidel např. elektrolyt, který neutralizuje nabité částice tak aby došlo k agregaci. 

Při odvodnění kalu v odstředivkách, pásovém lisu, vakuovém filtru atd. je vhodné 

použití flokulantu, aby se lépe odvodnil. Používají se chemické flokulanty např. vápenné 

soli železa a hliníku. V současnosti se začínají používat organické flokulanty zejména 

polymérní flokualnty nebo polyelektrolyty [41, 42]. 
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4.12.  Umístění navrhované ČOV 

Nejvhodnější umístění nově vybudované ČOV je v západní části katastru obce v 

dostatečné vzdálenosti od nejbližší zástavby. Umístění areálu je mezi Bohuslavickým 

potokem a nepojmenovaným potokem zde pramenícím (Obr.23). Vyčištěné OV budou 

odváděny do zmíněných potoků sloužících jako recipient vyčištěných vod. Zvolené místo 

je rozlehlá planina s nízkým sklonem terénu viz. Obr. 24 . Umístění ,,nad" Bohuslavický 

potok, by bylo složitější z hlediska následných výkopových prací a zabezpečením ČOV 

před náhlými srážkovými vodami. Jedná se o zemědělsky obdělávanou půdu s velkým 

sklonem terénu bez porostů např. stromy, keře, traviny, kromě toho se níže k potoku  

nacházejí mokřady.  

 

Obr 23. Navrhované umístění ČOV [1] 

  

Z hygienického hlediska je stanoveno ochranné pásmo do vzdálenosti 50 m od ČOV 

a stavební uzávěra pro výstavbu jakékoliv stavby. Pásmo také zajišťuje zabezpečení 

nejblíže žijících obyvatel od hluku. Mělo by tak být zajištění nepřekročení těchto limitů. 

Jelikož se areál bude nacházet dostatečně daleko od obce, je možno počítat s dalším 

rozšířením, popřípadě doplněním o další objekty nebo rekonstrukce stávajícího zařízení za 

větší. 

Příjezdová cesta do areálu může být uvažována ze dvou stran. Je tedy otázkou 

ekonomiky, která by byla vhodnější a také možnost povolení stavby u stávajících majitelů 
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pozemků popřípadě odkoupení parcely. Jestliže by byl příjezd z ulice Družstevní muselo 

by se dostavit k areálu cca 270 m komunikace i s mostem přes Bohuslavický potok. Pokud 

by se přijíždělo z ulice K Velkému dvoru, byla by potřeba cca 140 m nové komunikace 

taktéž s mostem.  

 

Obr 24. Potenciální umístění ČOV; foto: Eva Krieblová 

 

Výhodnější z pohledu výstavby se jeví příjezdová cesta z ulice Družstevní. Bude 

potřeba uložení splaškové kanalizace přivádějící OV z obce na ČOV, které bude 

vybudováno právě v těchto místech. Rozšířením ulice až k areálu čistírny se získá i lepší 

přístup těžké techniky ke kanalizaci, pokud by nastal případný problém např. popraskání 

potrubí atd. 
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5. Ekonomické zhodnocení 

Dotace 

Financování tak velkého projektu nebude obec schopna sama finančně utáhnout z 

vlastních zdrojů. Bude proto potřeba zažádat o dotace, které jsou nabízeny Evropskou unií 

či různými ministerstvy. 

Pro udělení dotace musí obec splňovat určité požadavky a to kvalitu a efektivnost 

hospodaření, posuzuje se i zadluženost obce. 

Území na němž se nachází obec je zařazena mezi území se zvláštní ochranou. 

Možnost získání dotace v takovýchto podmínkách, je žádost u Operačního programu 

Životního prostředí. Na projekty bývá poskytována podpora maximálně do výše 90 % z 

celkových způsobilých výdajů a podmínka společného veřejného spolufinancování. 

Konkrétní výše vyplyne z finanční analýzy. Bude-li schválena dotace, finance mohou být 

čerpány již během realizace projektu. Žádost však lze podat pouze v případě podané výzvy 

pro danou oblast podpory [38, 39]. 

Investice 

Investiční náklady se v současnosti na podobné velikostní typy ČOV pohybuje v 

rozmezí 8 - 12 tisíc na EO [40]. Pro obec s 2 000 EO by se pohybovala cena v 

rozmezí 16 000 000 až 24 000 000 Kč. Náklady se liší podle druhu použitého materiálu, 

konstrukčního řešení aj. záleží na dodavateli. V případě, že by se finanční záležitost stavby 

vešla do částky 20 mil. Kč., získala by obec dotaci v celkové výši 80% uznaných nákladů.   

Nelze však počítat s tím, že uvedené ceny jsou konečné, je třeba brát v úvahu i 

provozní náklady s následným dopadem na jednotlivé občany. Bude potřeba zavést 

dostatečně vysoké stočné. 

S dotacemi nelze počítat, že budou 100% a spoluúčast obce při dofinancování bude k 

důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci. 

Stránka ekonomiky by měla být částečně řešena současně s prvním rozhodování, kdy 

se začne zabývat obec s nakládáním s OV. 
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6. Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout a zpracovat možné řešení s nakládáním odpadních vod a 

zlepšit tak legislativní, ale i zároveň hygienické a estetické požadavky, které se s odstupem 

času mohou v Bohuslavicích zhoršovat. 

Diplomová práce zahrnuje kompletní popis mechanicko-biologické čistírny 

odpadních vod.  Teorie se zabývá a řeší principy biologického čištění, na které byla více 

zaměřena. 

Praktická část byla zaměřena na konkrétní výpočty s popisem objektů. Navržený 

aktivační systém bude splňovat legislativní požadavky a čistit tak jednotlivé ukazatelé 

znečištění OV s následující účinností: 

 

Ukazatel znečištění Účinnost v % 

BSK5 94,5 

CHSK 88,5 

NL 92 

N-NH4
+
 80% 

 

Aktivační nádrž bude pracovat se systémem přerušované aerace - intermitující 

aktivace - o objemu 412,3m3. Separace aktivovaného kalu bude probíhat v dosazovací 

nádrž o objemu 33 m3. Pro uskladnění kalu je vyprojektována uskladňovací nádrž se 

středobublinnou aerací proti zahnívání a pro uskladnění kalu po dobu 50 dní s 

objemem 138 m3. 

Odvodňování kalu bylo navrhnuto pomocí mobilní odstředivky, která je pro obec 

výhodnou z hlediska investic. Lze však do budoucna realizovat odstředivku zabudovanou 

přímo na místě po splacení větší částky za ČOV. 

Realizovat celý projekt sama obec nezvládne a neobejde se bez příspěvku neboť 

samofinancování této problematiky je zatím nereálné. 
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