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Anotace 

Bakalářská práce je věnována problematice hodnocení účinnosti čistírny odpadních 

vod ve Šternberku. Nejprve je v práci popsáno biologické čištění odpadních vod a 

odstraňování nutrientů (dusíku a fosforu). Následující kapitola se zabývá legislativu 

ochrany vod. V další části je popsána technologie čistírny odpadních vod ve Šternberku, 

dále se práce zabývá charakteristikou sledovaných ukazatelů vody. Předposlední část práce 

je zaměřena na hodnocení účinnosti čistírny. Poslední kapitola se věnuje biologickým a 

chemickým faktorům, které mohou ovlivňovat účinnost ČOV.   

 

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, technologie ČOV, účinnost čištění, biologické 

čištění 

 

 

 

 

Summary  

The bachelor thesis is devoted to the evaluation of the effectiveness of wastewater 

treatment plants in Šternberk. The first section describes the biological wastewater 

treatment and removal of nutrients (nitrogen and phosphorus) from wastewater. The 

following chapter is focused on legislation of protection water. The next section describes 

the technology wastewater treatment plant in the Šternberk. the next part of work deals 

with the characteristics of monitored indicators of water. The penultimate part is focused 

on evaluating the effectiveness of wastewater treatment. The last chapter is devoted to 

biological and chemical factors that can influence the efficiency of wastewater treatment 

plants. 

 

Keywords: wastewater treatment plan and technology, treatment efficiency, biological 

wastewater treatment 
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Seznam použitých zkratek 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

BSK   Biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

EO   Ekvivalentní obyvatel 

NL   Nerozpuštěné látky 

RL   Rozpuštěné látky 

OV   Odpadní vody 

P celk.   Fosfor celkový 

N celk.   Dusík celkový 

CHOPAV  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

HP   Hydrologické pořadí 

RAS   Rozpuštěné anorganické soli 

NV   Nařízení vlády 
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1 Úvod 

Ochrana vod je jedním z nejdůležitějších úkolů v oblasti životního prostředí a 

zároveň i nejnáročnějších oblastí z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie. 

Cílem je zlepšování stavu vodních toků, vodních ekosystémů a podpora trvale udržitelného 

užívání vod, v souladu s požadavky legislativy Evropské unie.  

Voda vypouštěná z domácností a z průmyslových podniků je po použití více či 

méně znečištěná. Městské odpadní vody se liší stupněm znečištění a svým složením, a to 

především v závislosti na charakteru sídla, druhu průmyslu a v neposlední řadě na míře 

naředění srážkovými vodami, které vstupují do systému. Objem a složení odpadních vod se 

v průběhu času liší, a to jak v průběhu dne, týdne, tak i let.  

Ovlivnění povrchových vod vodami odpadními není jen záležitost lokální a 

krátkodobá. Eutrofizace se projevuje i na vzdálenost desítek kilometrů a chronická toxicita 

představovaná především látkami usazenými v nánosech a splaveninách na dně toku 

působí negativně i desítky let. Ochrana životního prostředí a především vodních 

ekosystémů vyžaduje čištění odpadních vod v bodových zdrojích znečištění na míru 

přijatelnou pro ekosystém daného toku. Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji 

hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění.  

Legislativa pro hodnoty ukazatelů vyčištěných odpadních vod je stále přísnější. 

Čištění odpadních vod je složitý proces, který nejčastěji probíhá ve dvou stupních – 

mechanickém a biologickém. Mezi nejběžnější způsob biologického čištění patří aktivace.  

Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s provozem ČOV ve Šternberku a 

především vyhodnocení účinnosti čištění odpadních vod. Účinnost ČOV jsem hodnotil na 

základě analýz přítoku a odtoku odpadních vod z let 2009, 2010, 2011, 2012, získaných od 

provozovatele ČOV Šternberk.  
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2 Biologické čištění OV 

Biologické čištění vod využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické 

znečištění ve vodním prostředí. V povrchových vodách toto čištění probíhá samovolně, jen 

se jedná o proces dlouhodobý. V čistírně je proces intenzifikován. Závisí na koncentraci 

mikroorganismů v čistírně. Organické znečištění ve splaškové nebo vyčištěné vodě 

můžeme kontrolovat pomocí chemických rozborů [1]. Rychlost čištění je závislá na řadě 

faktorů:  

 dostatek organických látek podléhajících aerobnímu biologickému rozkladu 

 nepřítomnost toxických látek 

 dostatek rozpuštěného kyslíku 

 pH bez extrémních hodnot 

 teplota mezi 5 až 35 °C 

 poměr mezi BSK5:N:P nejméně 100:5:1 (tzn., že každých 100 mg/l BSK5 

„váže“ 5 mg/l dusíku a 1 mg/l fosforu) 

Při biologickém čištění OV se používá dvou různých postupů, bez přítomnosti kyslíku 

(anaerobní čištění) a za přítomnosti kyslíku (aerobní čištění). Vyčištěná voda je vypouštěna 

do recipientu, nebo k dalšímu stupni čištění.  

Při biologickém aerobním čištění je užívaná činnost tzv. funkční polykultury, která je 

tvořena směsí heterotrofních aerobních i fakultativně anaerobních bakterií, autotrofních 

bakterií, přítomny jsou i plísně, houby kvasinky, prvoci, vířníci a červi. Kvalitativní i 

kvantitativní složení polykultury je dáno složením odpadní vody i parametry procesu (doba 

zdržení, zatížení biomasy a stáří kalu). Aktivovaný kal se liší od většiny čistých kultur 

mikroorganismů také tím, že je schopen prosté sedimentace. Dobrá flokulace a 

sedimentace vloček je jednou z nejcennějších vlastností směsné kultury [2]. 

Zahuštěný kal z dosazovací nádrže je částečně vracen zpět do aktivační nádrže. Tím se 

udržuje provozní koncentrace aktivovaného kalu. Do nádrže musí být přiváděn kyslík, 

obvykle provzdušňováním – jemnou bublinnou aerací. Aerací je obsah nádrže 

promícháván a tím dojde k dokonalému kontaktu aktivního kalu a odpadní vody. Při čištění 

městských odpadních vod aktivací je produkce biologického kalu obvykle 0,5 až 1,0 kg 
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sušiny na 1 kg odstraněného BSK5, podle zatížení aktivace i podle toho, zda je nebo není 

biologickému čištění předřazena usazovací nádrž. Metody, které slouží pro odstraňování 

fosforu a dusíku jsou uvedeny v kapitole 3 Odstraňování dusíku a fosforu z OV. 

 

 

Obrázek 1 Obecné blokové schéma ČOV [3] 

 

2.1 Anaerobní čištění  

Anaerobní způsob čištění probíhá bez přítomnosti kyslíku. Tento druh čištění se 

obvykle používá u silně znečištěných vod a také při běžném způsobu likvidace kalu, která 

se označuje jako vyhnívání. 

 

Obrázek 2 Princip anaerobního čištění [5] 
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Při anaerobním čištění (methanizace, vyhnívání) dochází mikrobiálními procesy 

v bezkyslíkatém anaerobním prostředí k rozkladu biologicky rozložitelné organické hmoty, 

provázené produkcí bioplynu. Konečný produkt - stabilizovaný kal, kalová voda (vrací se 

do procesu čištění) a bioplyn. Bioplyn obsahuje 65-75% CH4, 25-35% CO2, a nepatrné 

podíly H2, NH3, H2S a v současné době je významným zdrojem energie s výhřevností 20-

30 MJ. kg
-1

. 

Rozklad složitých organických sloučenin (biopolymerů) na jednodušší monomery 

probíhá především působením extracelulárních enzymů. Jejich hydrolytickým účinkem 

jsou štěpeny proteiny na aminokyseliny, polysacharidy (škrob, celulosa) na monosacharidy 

(glukosa) a lipidy na mastné kyseliny (obvykle s větším počtem uhlíkových atomů) a další 

složky, např. u tuků na glycerol. Následuje rozklad produktů acidogeneze  za tvorby 

kyseliny octové (která je částečně produkována již v procesu acidogeneze) procesem, 

zvaným acetogeneze, při němž je rovněž produkován vodík. Posledním stupněm rozkladu, 

zvaným methanogeneze je fermentována kyselina octová na methan a oxid uhličitý a 

současně je metabolizována směs H2 + CO2 za vzniku CH4. Tato poslední fáze procesu se 

nazývá methanizace [2]. 

Část CO2 zůstává rozpuštěna příp. chemicky vázána ve vodném prostředí. 

Produktem rozkladu dusíkatých látek, např. proteinů je většinou amoniak, tvořící s oxidem 

uhličitým hydrogenuhličitan amonný. Produktem rozkladu organických sloučenin s 

obsahem síry je většinou sulfan H2S, vznikající také mikrobiální redukcí event. přítomných 

síranů. Sulfan tvoří s kovy, např. s Fe
2+

 málo rozpustné sulfidy. Systém vyžaduje stabilní 

teplotu (4 až 97 °C, pH 6,5 až 7,5) [2]. 

Z bilance produkce biomasy vyplývá potřebné množství nutrientů ve vztahu 

k organické hmotě vyjádřené CHSK v rozsahu CHSK:N:P = 300:6,7:1 až 500:6,4:1, a to 

hlavně pro období zapracování procesu. Pro substráty s převahou sacharidů se doporučuje 

prvně uvedený poměr [2]. 

Nepříznivě působí vyšší koncentrace těžkých kovů (Cu, Pb, Cr, Zn aj.), sulfidy, 

kyanidy aj. Zvláště nepříznivě působí oxidující látky (O2, H2O2 aj.). Z organických látek 

působí škodlivě pesticidy, tenzidy, rozpouštědla aj. [2]. 
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Produkce bioplynu bývá okolo 0,4 až 0,5 m
3
 na 1 kg odbourané CHSK. Reaktory 

lze provozovat v mezofilní oblasti teploty, nejlépe při 35 - 40 °C, příp. v termofilní oblasti 

při 50 - 55 °C, ale i při teplotách kolem 20 °C u nevyhřívaných reaktorů, které jsou však 

nevýhodné, neboť rychlost rozkladu organické hmoty je v nich snížena a nároky na objem 

reaktoru značně vzrůstají [2]. 

 

2.2 Aerobní čištění 

Při biologickém aerobním rozkladu dochází k oxidaci organických látek působením 

mikroorganismů za přítomnosti kyslíku. Výsledným produktem jsou oxid uhličitý a voda. 

Pro optimální poměry musí být rychlost přísunu kyslíku větší nebo rovna rychlosti jeho 

spotřeby. 

 

Obrázek 3 Aerobní princip čištění [5] 

 

2.2.1 Aktivační proces 

Aktivace patří mezi nejběžnější způsob biologického čištění OV. Aktivace neboli 

aktivační proces je kontinuální kultivace (= udržování) mikroorganismů v nesterilních 

podmínkách. Skládá se z biologické jednotky – aktivační nebo také aerační nádrže a 

z jednotky separační – dosazovací nádrže. Principem je čištění za přítomnosti 

aktivovaného kalu. Aktivovaný kal je vypěstovaným shlukem bakterií a vyskytují se zde 

bakterie podílející se na odstraňování organického a dusíkatého znečištění. Promíchání 

s vratným kalem významně urychluje čistící proces [6]. 
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Obrázek 4 Schéma aktivace [autor] 

V aktivační nádrži dochází ke styku OV s aktivovaným kalem a po dostatečně 

dlouhé době se směs vede do dosazovací nádrže, kde se oddělí vločky aktivovaného kalu 

od vyčištěné OV. Množství kalu během aktivace neustále přibývá. Přebytečný kal se 

z dosazovací nádrže odvádí mimo proces k samostatnému zneškodnění a vratný kal se 

vrací (recirkuluje) zpět do procesu [7]. 

 

Mezi nejdůležitější technologické parametry aktivace patří [8]:  

- Doba zdržení, která je definována jako poměr objemu nádrže k přítoku odpadní 

vody. Tato doba zdržení nezahrnuje recirkulaci. 

- Objemové zatížení, které je definováno jako hmotnostní množství org. látek 

(substrátu) přivedené do 1 m
3
 nádrže za den. 

- Výkonnost aktivační nádrže. Ta je definována jako hmotnostní množství org. látek 

odstraněné v 1 m
3
 aktivační nádrže za den. 

- Zatížení kalu, jenž je definováno jako hmotnostní množství org. látek přivedené na 

1 kg celkové nebo organické sušiny kalu za den. 

- Výkonnost kalu. Je definována jako hmotnostní množství org. látek odstraněné 

1 kg celkové nebo organické sušiny kalu za den. 

- Stáří kalu. Vyjadřuje průměrnou dobu, po jakou zůstávají částice kalu v aerační 

nádrži. Je definováno jako podíl hmotnosti sušiny kalu v aktivační nádrži a 

hmotnosti sušiny kalu odebírané za den jako přebytečný kal včetně nerozpuštěných 

látek unikajících odtokem. 
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- Kalový index. Je definován jako objem v mililitrech, který zaujímá 1 g sušiny kalu 

po půlhodinové sedimentaci 

- Účinnost aktivační nádrže  

- Účinnost aktivačního systému 

- Spotřeba kyslíku. Koncentrace kyslíku by neměla klesnout pod 1-2 g/m
3
. Při 

nízkém zatížení kalu je zapotřebí do odpadní vody dodávat velká množství kyslíku 

na rozklad aktivovaného kalu. Při nízkém zatížení kalu probíhá rovněž nitrifikace, 

která potřebu kyslíku v systému značně zvyšuje [9]. 

Aktivační systémy dělíme na diskontinuální (SBR reaktory) a kontinuální. 

Kontinuální aktivační systémy se vyznačují trvalým přítokem substrátu, postupným 

promícháváním s aktivovaným kalem a také s postupným odtokem vyčištěné vody [10]. 

Způsoby kontinuální aktivace [10]: 

1) Aktivace směšovací je druhem aktivace, kde dochází zároveň k promíchávání a 

provzdušňování kalu. U tohoto řešení je vyžadována přídavná dosazovací nádrž. 

2) Aktivace postupným tokem je realizována dlouhým korytem s relativně malým 

průtočným profilem. Při tomto způsobu se odpadní voda mísí s aktivovaným kalem 

na začátku procesu, směs plynule protéká korytem a odtéká na jeho konci do 

dosazovací nádrže. 

3) Aktivace s oddělenou regenerací kalu. Vyznačuje se tím, že odpadní voda s 

aktivovaným kalem se provzdušňuje jen krátce. Z dosazovací nádrže se vede vratný 

kal do regenerační nádrže, kde se provzdušňuje 2 - 4 hodiny. Poté se vrací do 

aerační nádrže. 

4) Šachtová aktivace: Aktivační nádrž je tvořena svislou rourou rozdělenou přepážkou 

na dvě části. V jedné části proudí kal směrem vzhůru, v druhé směrem dolů. Hnací 

silou v tomto případě je rozdíl hustot kalu v obou částech.  

5) Aktivace s cirkulační aktivační směsí - oběhová aktivace. 

 

Moderní oběhové aktivace se svými konfiguracemi přizpůsobily požadavkům 

biologického odstraňování dusíku a fosforu. Tyto nízkozatížené systémy jsou navrhovány 

takovým způsobem, aby aktivační směs během svého proudění reaktorem střídavě 
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procházela provzdušňovanými a neprovzdušňovanými částmi, čímž jsou simulovány 

alternující oxické a anoxické podmínky pro biologickou nitrifikaci a denitrifikaci. Tyto 

systémy byly postupně intenzifikovány i na biologické odstraňování fosforu zařazením 

anaerobního reaktoru před zaústění odpadní vody do oběhové aktivace. Vratný kal je v 

tomto uspořádání veden právě do anaerobního reaktoru. Oběhové aktivace prošly 

dlouholetým vývojem a v současné době existují v mnoha modifikacích. Některé oběhové 

aktivace jsou oproti klasickým vybaveny v přední části anoxickou zónou takovým 

způsobem, aby byla maximálně využita organické složka odpadní vody pro biologickou 

denitrifikaci. Systém může být též vybaven v přední části anaerobní zónou za účelem 

biologického odstraňování fosforu. Zatímco oběhové aktivace západoevropského původu 

pracují většinou s povrchovými aeračními zařízeními, v podmínkách České republiky se 

většinou projektanti přiklání k pneumatické aeraci. Výhodou těchto systémů je vysoká 

kvalita odtoku, která bývá lepší než u konvenčních aktivačních systémů. Dále jsou 

redukovány provozní náklady. Nevýhodou jsou všeobecně větší objemy nádrží [11]. 

 

 
 

Obrázek 5 Schematický nákres oběhových aktivací s anoxickou a anaerobní zónou [11] 
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3. Nutrienty - odstraňování dusíku a fosforu z OV 

Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Patří do 

skupiny tzv. nutrientů, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Přísun dusíku a 

především fosforu do povrchových vod je nežádoucí, neboť podporují jev zvaný 

eutrofizace vod, při němž může docházet k zániku živých organismů. 

 

3.1 Dusík 

Dusík je bezbarvý plyn, který je bez zápachu i bez chuti. Je hlavní složkou 

vzduchu, tvoří 78 % jeho objemu. Dusík se do vody dostává prostřednictvím zemědělských 

postupů, hlavním zdrojem jsou hnojiva, která obsahují převážně dusičnany, amoniak, 

močovinu a aminy. Mezi další zdroje dusíku ve vodách patří vody z potravinářského 

průmyslu a některé průmyslové OV (např. z tepelného zpracovávání uhlí). Rozpustnost 

dusíku ve vodě při 20 °C a tlaku 1 bar je přibližně 20 mg/l [12, 13]. Přísun sloučenin 

dusíku z OV do vod povrchových je nežádoucí z několika důvodů [14]:  

1. Amoniakální dusík má vysokou spotřebu kyslíku. 

2. Sloučeniny dusíku umožňují růst zelených organismů a tím se podílí na 

eutrofizaci povrchových vod. 

3. Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě jsou nebezpečné pro děti 

kojeneckého věku. 

Dusík se vyskytuje ve vodách v různých oxidačních stupních, v iontové i neiontové formě. 

Hlavní oxidační stupně dusíku [12]: 

 -III … amoniakální dusík (NH4
+
, NH3), kyanatany (CNO

-
), kyanidy (CN

-
) 

 0 … elementární dusík (N2) 

 +I … hydroxylamin (NH2OH), oxid dusný (N2O) 

 +III … dusitanový dusík (NO2
-
) 

 +V … dusičnanový dusík (NO3
-
) 
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3.1.1 Nitrifikace 

Nitrifikace je přeměna amoniaku na dusičnany. Jedná se o dvoufázový proces 

v přítomnosti kyslíku, při kterém se nejprve amoniakální dusík oxiduje na dusitany 

(nitritace) působením litotrofních bakterií rodu Nitrosomonas, Nitrosococcus popř. 

Nitrosocystis. Ve druhém kroku jsou vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany (nitratace) 

pomocí bakterií rodu Nitrobacter a Nitrocystis [15, 16]. Nitrifikace probíhá podle 

rovnic  [8]: 

2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2
-
 + 2 H

+
 + 2 H2O 

2 NO2
-
 + O2 → 2 NO3

-
 

Sumárně: 

NH3 + 2O2 → NO3
-
 + H

+ 
+ H2O 

Rychlost nitrifikace je ovlivněna několika faktory, jako jsou [8] :  

 koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Nitrifikace probíhá v kalové vločce, do které se kyslík dostává difuzí, a tak bude 

obecně kritická koncentrace záviset na velikosti vločky. Pohybuje se v rozmezí 0,3 až 

1,0 mg/l. Protože se může vliv rozpuštěného kyslíku kombinovat s dalšími faktory, 

doporučuje se udržovat koncentraci okolo 2 mg/l. Nízké koncentrace kyslíku mohou 

mít za následek hromadění dusitanů v roztoku.   

 hodnota pH 

Optimální rozmezí hodnot pH se uvádí mezi 7,0 – 8,5. Vyšší hodnoty pH mohou mít za 

následek hromadění dusitanů. Surová odpadní voda může mít nízké pH pod 6,5 jen 

v případě, že dochází k jejímu zahnívání v kanalizaci anebo v případě havárie, kdy bylo 

do kanalizace vypuštěno větší množství látek. 

  teplota 

Optimální teplota pro rychlost nitrifikace se pohybuje v rozmezí 28 až 32 °C. Při 

poklesu teploty o 10 °C se rychlost nitrifikace v aktivačním procesu sníží přibližně na 
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polovinu. Citlivost na teplotu klesá s rostoucím stářím. Nižší teploty mohou mít za 

následek hromadění dusitanů. 

  složení OV 

Nitrifikační bakterie jsou velmi citlivé na celou řadu organických a anorganických 

látek. Z anorganických látek to jsou zejména těžké kovy, kyanidy a neiontové formy 

NH3 a HNO2. Z organických látek jsou ty, které mají v molekule síru a dusík 

(př.: thiomočovina). 

 

3.1.2 Denitrifikace 

Denitrifikace je proces, který umožňuje odstranit dusičnany a dusitany redukcí, 

pomocí mikroorganismů v anoxickém prostředí, na plynné produkty jako dusík nebo oxid 

dusný. Je zde nutný organický substrát jako zdroj energie, obvykle to bývají organické 

látky obsažené v OV nebo v kalu. Nezbytné podmínky pro denitrifikační proces jsou [17]: 

 Přítomnost fakultativní bakteriální hmoty 

 Přítomnost dusičnanů a nepřítomnost rozpuštěného kyslíku (tj. anoxické 

prostředí) 

 Vhodné podmínky pro růst bakterií 

Denitrifikaci provádí organotrofní bakterie jako např. rody Micrococcus, 

Pseudomonas, Chromobacterium, aj. Oxidované formy dusíku mohou organismy využívat 

asimilačně nebo disimilačně. Nitrátová asimilace je proces redukce dusičnanů na amoniak 

za účelem získání dusíku pro syntézu buněčné hmoty. Nitrátová disimilace (respirace) je 

proces, při kterém organismy využívají dusičnanový dusík jako konečný akceptor 

elektronů místo molekulárního kyslíku. Jako konečný produkt může vznikat dusitan, 

amoniak, oxid dusný nebo plynný dusík. Proces, při kterém vzniká oxid dusný nebo dusík 

je označován jako denitrifikace [15, 8]. 

Schematicky můžeme denitrifikaci popsat takto: 

Ared. + NO3
-
 → N2 + Aoxid + energie 
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Např. zdrojem uhlíku bude glukosa: 

5 C6H12O6 + 24 NO3
-
 → 30 CO2 + 18 H2O + 24 OH

- 
+ 12 N2 

Faktory ovlivňující rychlost denitrifikace [8]: 

 Rychlost denitrifikace se zvyšuje s rostoucí teplotou 

 Rychlost denitrifikace je vždy vyšší se substrátem exogenním než endogenním 

 Probíhá v širokém rozmezí pH od 6 do 9 

 

3.2 Fosfor 

Přírodním zdrojem fosforu ve vodách je rozpouštění a vyluhování některých 

zvětralých hornin a minerálů. Mezi hlavní primární minerály patří apatit 

[3Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2] a strengit (FePO4.2H2O). Antropogenním zdrojem anorganického 

fosforu je zejména aplikace fosforečných hnojiv a OV z prádelen, které obsahují 

fosforečnany z pracích prostředků. Dalším zdrojem jsou polyfosforečnany, které se 

používají v čistících a odmašťovacích prostředcích. Zdrojem organického fosforu je fosfor, 

který je obsažený v živočišných odpadech. Člověk vylučuje denně zhruba 1,5 g fosforu, 

který přechází do splaškových OV [12]. 

Celkový fosfor ve vodách se dělí na rozpuštěný a nerozpuštěný. Rozpuštěný a 

nerozpuštěný fosfor se dále dělí na organicky nebo anorganicky vázaný. Mezi anorganické 

formy patří ortofosforečnany (nejčastější forma výskytu) a polyfosforečnany. 

Fosforečnanové ionty se lehce váží na železo, hliník a vápník, se kterými vytváří 

jednoduché soli nebo komplexy [18]. 

 Fosfor se odstraňuje z odpadních vod buď chemickými, nebo biologickými 

postupy. Při chemických metodách se využívá srážení rozpuštěného fosforu jako 

ortofosfátů ve formě nízkorozpustných kovových solí. Ke srážení se užívá Al a Fe solí a 

jejich různých kombinací. Účinek operace závisí na hodnotě pH. Se zvyšováním pH se 

rozpustnost sloučenin fosforu snižuje. Jelikož se železité soli hydrolyzují snáze než hlinité 

nebo železnaté, platí pro vylučování FePO4(s) a dosažení minimální zbytkové koncentrace 

fosforu optimální hodnota pH v rozmezí 4 až 5, pro AlPO4(s) je optimální hodnota pH 
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v rozmezí 5 až 7 a pro Fe3(PO4)2(s) asi kolem 8. Nejjednodušším způsobem je použití 

hydroxidu vápenatého a často je také doporučováno odstranění fosforu ve formě 

struvitu  [12, 19]. Biologické odstraňování fosforu spočívá ve schopnosti některých 

mikroorganismů aktivovaného kalu akumulovat fosfor ve formě polyfosfátů. Je nutné, aby 

buňky mikroorganismů měly k dispozici specifické uhlíkaté sloučeniny, především 

kyselinu octovou a případně jako rezervní látku kyselinu poly-β-hydroxymáselnou [14]. 

Struvit je bílá krystalická (ortorombická) látka tvořená Mg, NH4
+
 a P ve formě 

MgNH4PO4.6H2O. Je výhodnou formou pro odstraňování nejen fosforu z odpadních vod, 

ale zejména je jedinou prakticky využitelnou formou srážení amonných solí. Struvit je 

využitelný jako výborné hnojivo. Srážení struvitu je ovlivňováno pH, přesycením, teplotou 

a přítomností nečistot [7].  

Sloučeniny fosforu mají významnou úlohu v přírodním koloběhu látek. Jsou 

nepostradatelné pro nižší i vyšší organismy, které se přeměňují na organicky vázaný fosfor. 

Po uhynutí a rozkladu organismů se fosforečnany opět uvolňují do prostředí. Fosfor má 

klíčový význam pro eutrofizaci povrchových vod a proto je celkový fosfor uveden jako 

ukazatel přípustného znečištění povrchových vod [12]. 

 

Tabulka 1 Obvyklé rozsahy koncentrací základních ukazatelů kvality splaškových OV [12] 

Ukazatel [mg/l] Surová voda Mechanicky předčištěná voda 

BSK5 200 – 400 150 – 300 

CHSK 300 – 600 200 – 500 

Nerozpuštěné látky 250 – 500 100 – 200 

Celkový dusík    65 – 105                       65 – 90 

Amoniakální dusík  25 – 45                       25 – 40 

Celkový fosfor          8 – 14                   6 – 12 
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4. Legislativa 

 Základním právním nástrojem v Evropské unii řešícím problematiku čištění 

odpadních vod je směrnice Rady 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod. 

Směrnice má za cíl zajistit ochranu povrchových vod před znečišťováním způsobeným 

vypouštěním komunálních odpadních vod a biologicky odbouratelných průmyslových 

odpadních vod. Pro vypouštěné vody z čistíren odpadních vod požaduje stanovit emisní 

limity a systém vzorkování, rozborů a kontroly. Pro obce nad 2 000 ekvivalentních 

obyvatel (EO) je požadováno zavedení kanalizace a čistíren odpadních vod s biologickým 

stupněm do konce roku 2005. Pro větší obce nad 15 000 EO a průmyslové zdroje 

znečištění nad 4 000 EO do roku 2000. I pro obce pod 2 000 EO je požadováno vhodné 

čištění v případě, že je zde vybudována kanalizace. Přísnější podmínky a kratší termíny 

jsou stanoveny pro tzv. citlivé oblasti, tj. vodní útvary zasažené nebo ohrožené eutrofizací 

a vodní útvary určené pro odběry pitné vody [14].  

 Vypouštění vyčištěných vod z ČOV musí podléhat povolení. Kvalita vody ve 

výpustích a v recipientu se musí pravidelně monitorovat. Je také stanovena povinnost 

zpracovat investiční programy výstavby kanalizací a ČOV [14].  

 V rámci podoblasti „Kvalita vody“ Evropská unie vzala na vědomí žádost České 

republiky o přechodné období podle směrnice 91/271/EEC. Evropská unie konstatovala, že 

může přijmout požadované přechodné opatření s následujícími prozatímními cíli [14]:  

A) 18 aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel nad 10 000 splní relevantní požadavky 

již do dne 31. prosince 2002,  

B) sběrné systémy a čištění musí být v souladu s články 3 a 5 směrnice 91/271/EEC v 36 

dalších aglomeracích s počtem ekvivalentních obyvatel nad 10 000 od 31. prosince 2006,  

C) ve všech aglomeracích s počtem ekvivalentních obyvatel nad 2 000 musí být sběrné 

systémy a čištění v souladu s články 3 a 5 směrnice 91/271/EEC od 31. prosince 2010, 

přičemž relevantní odpadní vody představují celkovou biodegradabilní zátěž odpovídající 

11 milionům ekvivalentních obyvatel. 
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 Základním právním nástrojem pro ochranu vod je v České republice Zákon o 

vodách 254/2001 Sb. Pojem odpadní vody je definován v § 38 „Odpadní vody jsou vody 

použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, 

zařízeních, nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení, 

nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových, 

nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, nebo ze skládek 

odpadu“ [14].  

 Dle § 33 Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a 

skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. 

Vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných intervalech 

nepřesahujících 4 roky. Nařízení vlády 219/2007 (103/2003) definuje v příloze 1 zranitelné 

oblasti [14].  

- období, ve kterých je ve zranitelných oblastech zakázáno používání dusíkatých 

hnojivých látek, jsou uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,  

- období zákazu hnojení podle odstavce 1 neplatí pro hnojení trvalých kultur (vinice, 

chmelnice, ovocné sady), polní zeleniny a pro hnojení zakrytých ploch (skleníky, 

fóliovníky).  

 Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, nebo podzemních je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich 

vypouštění. V tomto povolení stanoví vodoprávní orgán povinnosti a podmínky, za nichž 

je nakládání s vodami povoleno [14].  

 Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní 

úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Přitom je vázán ukazateli 

vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, které jsou uvedeny v Nařízení vlády ČR 229/2007 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 [14]. 

 Vody vyčištěné na čistírně odpadních vod jsou stále vodami odpadními a platí pro 

ně veškeré předpisy pro odpadní vody. Kvalita vyčištěných odpadních vod je zvlášť 
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důležitá při jejich vypouštění v citlivých oblastech, u nichž je z hlediska zájmů chráněných 

Zákonem o vodách nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. Citlivé oblasti vymezuje 

vláda ČR nařízením, které podléhá přezkoumání v pravidelných 4letých intervalech. V 

citlivých oblastech jsou požadovány přísnější požadavky na čištění odpadních vod, 

respektive na jakost vypouštěných odpadních vod z aglomerací nad 10 000 ekvivalentních 

obyvatel, a to v ukazatelích celkový dusík a celkový fosfor. V současné době je vyhlášena 

celá Česká republika jako citlivá oblast [14].  

 Vlastní poplatky za vypouštění znečištěných odpadních vod stanoví zákon o vodách 

v §90. „Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen platit, 

jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečištění zároveň 

hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. Ukazatele znečištění, hmotnostní a 

koncentrační limity zpoplatnění a sazby členěné podle jednotlivých ukazatelů znečištění 

jsou uvedeny v příloze 2 k zákonu“ [14]. 

5 Charakteristika ČOV Šternberk 

 Město Šternberk se nachází na úpatí pohoří Nízkého Jeseníku, ve vzdálenosti 

přibližně 20 kilometrů severně od okresního města Olomouc. Město se rozprostírá na ploše 

o rozloze 48 km
2
 a v roce 2012 zde žilo téměř 14 tisíc obyvatel. Šternberk získal před 

čtyřmi lety ocenění Historické město roku 2009. Pravidelně se zde konají závody 

automobilů do vrchu, které se nazývají Ecce Homo. Tyto závody mají více než stoletou 

historii a proslavily Šternberk po celé republice. Město vzniklo ve 13. století z osady pod 

hradem, která byla důležitou křižovatkou obchodních cest a v letech 1869 -1870 zde byla 

postavena železniční trať Olomouc – Šternberk. Stávající zástavba se nachází 

v nadmořských výškách 247 – 380 m n. m. Jihozápadní částí města probíhá pásmo 

CHOPAV, což je zkratka pro chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Cílem těchto 

oblastí je ochrana před činnostmi, které by mohly poškodit nebo negativně ovlivnit 

množství a jakost povrchových a podzemních vod. Zakazuje se zde např. zmenšovat rozsah 

lesních pozemků, těžit rašelinu, ukládat radioaktivní suroviny [20]. Recipientem čistírny 

odpadních vod je řeka Sitka, která protéká středem města. Pramení pod vrcholem kopce 

Stránský vrch v nadmořské výšce 723 m n. m. Délka řeky je cca 28 km a vlévá se do řeky 

Oskavy, která je levostranným přítokem řeky Moravy, a ta ústí do Dunaje [21]. 
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 Řeka Sitka je zařazena mezi lososové typy vod, a proto musí veškerá činnost 

ovlivňující kvalitu těchto vod vést ke splnění emisních standardů pro lososové vody dle 

tabulky č. 2 Nařízení vlády č.61/2003 Sb. v platném znění. 

 Čistírna odpadních vod se nachází na kraji města Šternberk na levém břehu řeky 

Sitky. Provoz ČOV zajišťuje vodohospodářská společnost Sitka, s.r.o., která byla založena 

v roce 1992. Jedná se o obchodní společnost s ručením omezeným. Jejími majiteli jsou 

veřejnoprávní subjekty – města a obce. Pod ČOV Šternberk spadají menší čistírny z okolí 

jako Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka – část Plinkout, Mladějovice, Paseka, Štěpánov, 

Šumvald a Újezd. Hlavní činností společnosti je provozování vodohospodářské 

infrastruktury, tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkově poskytuje i 

další služby v oblasti vývozu žump, čištění kanalizací, zemních a stavebních prací [22]. 

 

 

Obrázek 6 Obce spadající pod ČOV Šternberk (měřítko 1:190000) [mapy.cz] 
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Obrázek 7 Poloha města Šternberk [mapy.cz] 

 

Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1968. V roce 1994 byla rozšířena o 

usazovací a dosazovací nádrže a v roce 2009 proběhla další rekonstrukce a rozsáhlejší 

dostavba v důsledku stále přísnější legislativy pro vypouštění čištěných odpadních vod. 

Mechanicko – biologická ČOV Šternberk má kapacitu 18 000 EO a po doplnění 

technologie až 25 000 EO. 

Základní údaje o vodním recipientu pro vypouštěné vody z ČOV [22]: 

 recipient:  vodní tok Sitka 

 číslo HP:  4-10-03-071 

 správce toku:  Povodí Moravy, s.p. 

 Q355:   49 l/s 

 Kvalita při Q355: BSK = 1,8 mg/l 

CHSK (Cr) = 11,4 mg/l 

NL = 5,0 mg/l 

Nc. = 2,6 mg/l 

Pc. = 0,1 mg/l
  
[2] 
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Zkratka EO neboli ekvivalentní obyvatel znázorňuje zpravidla jednu osobu, producenta 

znečištění. Je to uměle zavedený parametr, který představuje produkci odpadní vody 

150  l/den a produkci znečištění 60 g BSK5/den [24]. 

 

 

Obrázek 8 Letecký snímek ČOV Šternberk z roku 2013 [google.cz/mapy] 

 

 

6 Technologie ČOV Šternberk 

6.1 Hrubé mechanické přečištění 

 Před vtokem na ČOV je vybudován na hlavním přivaděči odlehčovací objekt 

s výustí do toku Sitka. Vstupním objektem je obdélníková šachta, ve které je odpadní voda 

nejprve předčištěna/předupravena pomocí hrubého mechanického předčištění, kam 

patří  [23]:      

 Lapák štěrku s provzdušňováním a vyklízením 
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 Jímka svozových odpadních vod 

 Hrubé česle 

 Vstupní šneková čerpací stanice 

 Strojně stíratelné jemné česle 

 Šnekový dopravník shrabků 

 Lapák písku 

 

Surová OV je přiváděna kmenovou stokou DN 400 a vstupuje do objektu lapáku 

štěrku a jímky svozových odpadních vod. Objekt tvoří dvě železobetonové jímky, které 

jsou v jednom monolitickém celku. Hlubší jímka slouží jako lapák štěrku a je vybavena 

zařízením pro těžení usazeného štěrku a písku. Jímka svozových OV je zastřešena 

železobetonovým stropem, který je opatřen kontrolním otvorem a dno je ve spádu. Jímku 

je možno promíchávat vzduchem z dmychárny. Přepouštění OV z této jímky do lapáku se 

provádí řízeně přes vřetenové šoupátko s elektropohonem. Pro příjem svozových OV je 

jímka opatřena koncovkou pro připojení na fekální vůz. Do jímky je svozová odpadní voda 

napouštěna přes hrubé nerezové česle a zachycené nečistoty se odklízí pomocí hrabla.

 Odpadní voda protéká lapákem štěrku, poté přes hrubé ručně stíratelné česle až do 

šnekové čerpací stanice. Voda je zde čerpána do česlovny a lapáku písku. Nad šnekovými 

čerpadly jsou vybudované nové samočistící česle s dopravníkem shrabků, který je umístěn 

do kontejneru. Po průchodu jemnými česlemi OV vtéká do odstředivého 

provzdušňovaného lapáku písku (typu LPO 420). Odseparovaný písek ze dna lapáku je 

těžen tlakovým vzduchem a poté odváděn výtlačným potrubím do příslušných kontejnerů. 

Tlakový vzduch pro promíchávání a těžení písku z lapáku zajišťuje kompresorová stanice, 

přičemž chod kompresoru je plně automatický v závislosti na odběru tlakového 

vzduchu  [23]. 
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Obrázek 9 Lapák štěrku [foto autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Jemné mechanické předčištění 

Stupeň jemného mechanického předčištění OV na ČOV Šternberk tvoří: 

 Rozdělovací objekt UN a DZ 

 Usazovací nádrž (UN) 

 

Obrázek 11 Hrubé česle [foto autor] 

 

Obrázek 10 Šneková čerpadla [foto autor] 
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 Dešťová zdrž (DZ) 

 Čerpací stanice primárního kalu 

Rozdělovací objekt zajišťuje nátok OV do maximálního průtoku 96 l/s do 

usazovací nádrže. Pokud dojde k překročení uvedeného průtoku, začnou OV přepadat do 

dešťové zdrže. Jemné mechanické předčištění spočívá v usazení jemných nečistot 

v usazovací nádrži. V součastné době je ve funkci pouze jedna usazovací nádrž o průměru 

15 metrů, druhá UN se nově používá jako dešťová zdrž. V případě potřeby může sloužit 

zase jako usazovací nádrž [23]. 

 

Tabulka 2 Parametry usazovací nádrže a dešťové zdrže [23] 

 Symbol Rozměr 

Průměr ϕ 15 m 

Hloubka u stěny h 2,18 m 

Plocha každé nádrže A 176 m
2
 

Objem každé nádrže V 385 m
3
 

 

 

6.3 Biologické čištění 

Stupeň biologického čištění na ČOV Šternberk tvoří: 

 Rozdělovač aktivační nádrže (AN) 

 Čerpací stanice mechanicky předčištěných OV a kalů 

 Dvě paralelní linky oběhových aktivačních nádrží 

 Nová dosazovací nádrž 

 Nová dmychárna 

 Původní dosazovací nádrže na kal ze srážení fosforu 

 Čerpací stanice vratného kalu ze stávající DN 
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Mechanicky vyčištěná OV vtéká do rozdělovače AN, který je nově vybaven 

přepadovým žlabem umožňující obtok biologického stupně, a odtud voda směruje do nové 

dvoulinkové oběhové aktivace o celkovém objemu 4500 m
3
. Tato aktivace byla 

zrealizována během modernizace ČOV, ve které dochází k odstraňování uhlíkatého 

znečištění a zároveň probíhající (=simultánní) nitrifikaci a denitrifikaci a k odstranění 

uhlíkatého znečištění. Její součástí je čerpací stanice přívodu mechanicky předčištěných 

OV s dvěma ponornými čerpadly. V části odtoku do DN se nachází čerpací stanice 

vratného a přebytečného kalu. Vratný kal je z nové DN čerpán do oběhové aktivace a 

přebytečný kal je čerpán do stabilizačních nádrží. V nové dmychárně jsou umístěna rotační 

objemová dmychadla, která slouží jako zdroj tlakového vzduchu. Z obou linek oběhové 

aktivace je odváděna směs vyčištěné OV a aktivovaného kalu do kruhové DN, která je 

vybavená flokulační zónou. Ve flokulační zóně probíhá flokulace, což je proces, při kterém 

se z destabilizovaných částic vzniklých při koagulaci tvoří usaditelné vločky [25]. Pro 

vysrážení fosforu z vyčištěné OV se dávkuje před dosazovacími nádržemi roztok síranu 

železitého. V případě nutnosti je možno roztok dávkovat do surové OV v místě za lapákem 

písku a do nádrže kalové vody. Šneková čerpací stanice kalu přijímá usazený kal 

z dosazovacích nádrží, který obsahuje anorganický podíl ve formě směsi hydroxidu a 

fosforečnanu železitého. Čerpaný kal je odváděn do nátokové komory vstupních 

šnekových čerpadel objektu česlí a lapáku písku nebo je směřován do nádrže kalové vody. 

Vyčištěná voda je z obou dosazovacích nádrží odváděna do měrného objektu a poté 

vypouštěna do řeky Sitka [23]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 12 Nová dvoulinková oběhová aktivace 

 [foto autor] 

 

Obrázek 13 Nová dvoulinková oběhová aktivace  

[foto autor] 
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6.4  Kalové hospodářství 

Kal je nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod, lze jej definovat jako 

disperzní systém, který obsahuje látky rozpuštěné, koloidní a suspendované, jež většinou 

převažují. V kalu zpravidla obsah vody převyšuje obsah pevných látek. Nejdůležitějším 

ukazatelem kvality kalu je obsah sušiny. Při aerobním čištění vznikají dva druhy kalů, 

prvním je primární kal z primárního usazování přiváděné OV. Druhým druhem kalu je 

přebytečný aktivovaný kal, odpadající po aerobním stupni čištění OV [26]. Množství 

směsného kalu o sušině 100% se na ČOV Šternberk pohybuje okolo 460 tun za rok. 

K likvidaci dochází odvozem ke kompostaci do společnosti SPRESO, Kralice na 

Hané [23]. 

Kalové hospodářství na ČOV Šternberk tvoří: 

 Stabilizační a uskladňovací nádrže na kal 

 Strojovna stabilizačních nádrží 

 Nádrž kalové vody s armaturní šachtou 

 Nádrž svozového kalu z malých ČOV 

 Odvodňování kalu 

Nádrže na kal jsou dvě, první je opatřena zahušťovacím válcem, nazývaná 

zahušťovací nádrž. Skrz válec protéká kalová voda. Druhá nádrž, stabilizační, je vybavena 

dvěma ponornými míchadly. Nově vybudované ponorné kalové čerpadlo, zavěšené na 

jeřábku, slouží pro odtah kalové vody ze stabilizační nádrže potrubím do nádrže kalové 

vody. Nádrž kalové vody slouží k deponii kalové vody, která vzniká při zahušťování kalu 

v zahušťovací a stabilizační nádrži. Deponování kalové vody v nádrži umožňuje řízeně 

dávkovat vodu na přítok ČOV. Nádrž je opatřena horním a dolním odběrem kalové vody, 

bezpečnostním přelivem a odběrem usazeného podílu ze dna nádrže. Odsazená kalová 

voda z přelivů nádrže a z bezpečnostního přepadu je napojena do přítoku na ČOV. 

K odběru usazených látek ze dna nádrže slouží potrubí přebytečného biologického kalu, 

případně přípojka pro fekální vůz. Stabilizovaný zahuštěný kal o sušině 2 - 4 % je veden 

do objektu odvodňování kalů. Zde je směřován na plnící čerpadla sítopásového lisu. 

Maximální kapacita sítopásového lisu je 20 m
3
/h a šířka pásu je 1500 mm. Ke 

stabilizovanému kalu je dávkován pracovní roztok polyelektrolytu a kal je odvodněn 
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minimálně na sušinu 20 %. Poté je odváděn pásovými dopravníky na venkovní 

shromaždiště pod přístřeškem [23]. 

 

Tabulka 3 Parametry nádrží [23] 

Stabilizační a zahušťovací nádrže na kal Hodnota 

Maximální užitný objem 1 nádrže 2090 m
3
 

Průměr nádrže 20 m 

Maximální hladina v nádrži u stěny 6 m 

Výška nádrže nad terénem 5,5 m 

 

Nádrž na kalovou vodu Hodnota 

Maximální užitný objem  100 m
3
 

Průměr nádrže 4,8 m 

 

 

 

Obrázek 15 Stabilizační nádrž [foto autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Zahušťovací nádrž [foto autor] 
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Mezi hlavní cíle zpracování kalu patří redukce objemu, redukce zápachu a možnost 

dalšího využití. Zpracování kalu zahrnuje zahušťování, stabilizaci, odvodňování a finální 

likvidaci. Obvykle se do tohoto procesu zařazuje i hygienické zabezpečení kalů a jeho 

různé předúpravy [25]. Na obrázku č.17 je znázorněn obecný postup zpracování kalů. 

 

odebírání kalu ze systému 

↓ 

zahušťování kalu 

↓ 

předúprava kalu 

↓ 

stabilizace, 

 popř. hygienizace kalu 

↓ 

odvodňování kalu 

↓ 

finální likvidace kalu 
 

            Obrázek 18 Obecný postup zpracování kalů [4] 

 

Obrázek 17 Odvodněný kal [foto autor] Obrázek 16 Sítopásový lis [foto autor] 
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6.5 Likvidace odpadů vzniklých při provozu ČOV 

Způsob nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

o odpadech v platném znění a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání 

s odpady taktéž v platném znění. Množství shrabků v čerstvém stavu se uvažuje okolo 

6  kg/(EO*rok) a množství zachyceného písku a sunutých nečistot se uvažuje 7 l/(EO*rok). 

Likvidace odpadu se provádí odvozem na skládku v Medlově EKO – UNIMED s.r.o., 

Uničov [23]. 

 

Obrázek 19 Kalové pole [foto autor] 

 

7. Sledované ukazatele kvality vod 

Odpadní vody přitékající na ČOV se musí kontrolovat a sledovat jak na přítoku, tak 

na odtoku do recipientu. Zjištěné údaje se sledují, srovnávají a podle výsledků se 

vyhodnotí účinnost čištění. Hodnoty ukazatelů na odtoku do recipientu je nutné srovnávat 

s legislativními požadavky Evropské unie a České republiky. Mezi sledované ukazatele 

kvality odpadních vod na ČOV Šternberk patří průtok, organické znečištění (BSK5 a 

CHSK), celkový fosfor (Pc.), anorganický dusík (Nanorg), amoniakální dusík (N-NH4), 

dusitanový dusík (N-NO2), dusičnanový dusík (N-NO3), nerozpuštěné látky (NL), pH a 

rozpuštěné anorganické soli (RAS). 
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Nařízením vlády České republiky č. 61/2003 Sb. v platném znění jsou vymezeny 

mimo jiné následující dva pojmy (citace z § 2 Nařízení vlády České republiky č. 61/2003 

Sb.): 

Emisní limity „Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které 

stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ 

Emisní standardy „Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod“ 

Při stanovování emisních limitů jsou používány přípustné hodnoty (označovány 

jako „p“, v míře povolené dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. mohou být 

překročeny), maximální hodnoty (označovány jako „m“, nepřekročitelné) a hodnoty 

průměru (aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok, nepřekročitelné) koncentrace 

ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod. Tyto hodnoty jsou uváděny v mg/l. 

 

Tabulka 4 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod pro ČOV kategorie 10 001 – 100 000  

EO (Příloha č. 1 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) 

Ukazatel BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+
 Pcelk. Ncelk. 

Hodnota p m P m p m p m průměr m průměr m 

mg/l 20 40 90 130 25 50 - 

 

- 

 

2 6 15 30 

 

 

Vodohospodářská společnost Sitka s.r.o. má povoleno na základě rozhodnutí 

krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, z roku 

2010 (KÚOK 102122/2010), vypouštět předčištěné odpadní vody z ČOV Šternberk do 

povrchových vod, vodního toku Sitka. 

Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV do vod povrchových, vodního toku Sitka, 

je vydáno v tomto rozsahu: 
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Přípustné množství vypouštěných OV: 

Q prům. 79,50 l/s 

Q max. 205 l/s 

Q max. 213,000 tis. m
3
/měsíc 

Q rok 2 507,112 tis.m
3
/rok 

 

Tabulka 5 Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z ČOV 

ukazatel 

přípustná hodnota 

koncentrací "p" 

[mg/l] 

max. přípustná 

hodnota 

koncentrací "m" 

[mg/l] 

"průměr" 

[mg/l] 

"m" 

[mg/l] 

množství 

znečištění 

[t/rok] 

CHSK 90 130     225,640 

BSK5 20 40     50,142 

NL 25 50     62,677 

Ncelk.     15 30 37,606 

Pcelk.     2 6 5,014 

 

“m” … uváděné koncentrace jsou maximální a jsou nepřekročitelné 

“p” … uváděná hodnota je aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok a nesmí být 

překročena 

Ncelk. … celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku 

 

Za podmínek:  

- dodržení stanovených emisních limitů ve vypouštěných odpadních vodách, které bude 

zjišťováno pro koncentrace „p“ rozborem 24 hodinového směsného vzorku, získaného 

sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrnému aktuální 

hodnotě průtoku v době odběru vzorku (vzorek typ „C“ v souladu s přílohou č. 4 nařízení 

vlády) 

- odběry vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ 

budou prováděny min. 26x ročně, automatickým odběrákem vzorků. Tyto odběry budou 

rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku 
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- pro zjišťování hodnoty koncentrace znečištění „m“ ve vypouštěných odpadních vodách 

bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalu 15 minut (vzorek typ „A“) 

- výsledky měření objemu a rozborů vzorku vody budou minimálně po dobu 5 roků 

archivovány a na požádání předloženy ke kontrole vodoprávního úřadu 

Doba platnosti povolení s nakládání s vodami je 5 let, a to od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015. 

Pro ČOV je důležité rozhodnutí Krajského úřadu, v němž jsou uvedeny emisní limity na 

odtoku, a ty musí čistírna splňovat. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. uvádí pouze doporučené 

limity a vodoprávní úřad (Krajský úřad) na základě místních poměrů (i na základě 

posouzení kvality vody v recipientu) vydá rozhodnutí. 

 

7.1 Charakteristika vybraných sledovaných ukazatelů 

Průtok se sleduje pro statistické účely. Na šternberské ČOV je každý den sledán na 

přítoku i na odtoku a zaznamenává se v m
3
. Průtok lze definovat jako objem vody, který 

proteče daným profilem za jednotku času.  

BSK je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 

spotřebovaného za určených podmínek biochemickou oxidací organických případně 

anorganických látek ve vodě za určenou dobu [27]. Hodnota BSK závisí na době inkubace. 

BSK za n dní se označuje jako BSKn. Používá se jako míra koncentrace biologicky 

rozložitelných látek (na rozdíl od CHSK, která postihuje organické látky biologicky 

rozložitelné i nerozložitelné). Úplná biochemická oxidace organických látek obsažených 

ve splaškových OV trvá při standartní zřeďovací metodě zhruba 20 dní. Tato doba je 

z praktického hlediska potřeby výsledků příliš dlouhá. Proto byla zvolena jednotná 

inkubační doba 5 dní [12]. Je to údaj, který se používá především při analýze vod a obecně 

platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek 

znečištěnější [28]. 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) je hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní 

hmotnosti oxidačního činidla, které spotřebují oxidovatelné látky za určitých podmínek. 
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Jako oxidační činidlo se používá dichroman draselný a manganistan draselný. Metoda 

CHSKMn je určena především pro vodu užívanou lidmi v domácnostech jako voda pitná, 

stolní nebo přírodní minerální voda. Nevýhodou je zejména nízký stupeň oxidace většiny 

organických látek. CHSKCr se v součastné době uvádí jako jednotná metoda stanovení 

organických látek v odpadních vodách [12, 27]. 

Vztah mezi BSK5 a CHSK 

 Znečištění vody organickými látkami vystihuje CHSK, množství biologicky 

rozložitelných látek BSK a musí platit [27]: 

CHSK > BSK20 > BSK5 

Na biologickou rozložitelnost organických látek a tedy šanci jejich odstranění biologickou 

cestou v reálném čase, je možno usuzovat z hodnot BSK (biochemické spotřeby kyslíku) a 

jejich poměru k hodnotám TSK (teoretické spotřebě kyslíku), případně CHSK (chemické 

spotřebě kyslíku). Jestliže je poměr CHSK/BSK vysoký znamená to přítomnost látek 

inhibujících bakteriální činnost nebo velký podíl biologicky nerozložitelných látek [14]. 

Snadno rozložitelné organické látky  

Jsou obvykle nízkomolekulární organické látky, které mohou být přímo využity v 

buňkách mikroorganismů. Jedná se v převážné míře o jednoduché cukry, kyseliny, 

alkoholy apod. Jejich obsah v odpadních vodách je obvykle 20 %. Pro tyto látky je 

charakteristický poměr BSK5:TSK = 0,4–0,7 a maximální specifická rychlost odstraňování 

těchto látek je rmax > 50 mg/g za hodinu [14].  

Pomalu rozložitelné organické látky  

Jsou vysokomolekulární organické látky, rozpuštěné, koloidní i nerozpuštěné. 

Rychlost jejich využití je limitována extracelulární hydrolýzou. Jedná se převážně o 

peptidy, bílkoviny, složitější cukry, tuky aj. Jejich obsah ve splaškových odpadních vodách 

je obvykle 55 %. Pro pomalu rozložitelné organické látky je charakteristický poměr BSK5 : 

TSK < 0,4 a maximální specifická rychlost odstraňování těchto látek je rmax = 15 - 50 mg/g 

za hodinu pro dobře odstranitelné látky a rmax < 15 mg/g za hodinu pro špatně rozložitelné 

látky [14].  
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Nerozložitelné (inertní) organické látky  

V odpadních vodách se vyskytují jak v podobě rozpuštěné (10 % z celkového 

podílu organických látek), tak i nerozpuštěné (15 % z celkového podílu organických látek). 

Jedná se o organické látky, které nemohou být mikroorganismy rozloženy a využity 

(inertní látky, případně toxické látky). Tyto látky zůstávají ve vyčištěných odpadních 

vodách, jako zbytkové znečištění. Je pro ně typické, že poměr BSK5 : TSK limituje k 0 a 

maximální specifická rychlost odstraňování těchto látek rmax také limituje k 0 mg/g za 

hodinu [14].  

 

Nerozpuštěné látky (NL) ve vodě definuje vyhláška č. 211/2004 Sb. jako obsah 

látek nerozpustných ve vodě stanovené předepsanou metodou. Podstata metody spočívá 

v tom, že se vzorek rozpustí ve vodě a zfiltruje se přes vhodný porcelánový kelímek. Po 

promytí a vysušení se zbytek zváží a vypočte se jako obsah látek nerozpustných ve vodě. 

Nerozpuštěné látky se dělí na organické a anorganické. Organické NL se dále dělí na 

biologicky rozložitelné (např. škrob, bakterie) a biologicky nerozložitelné (např. plasty, 

papír). Také se NL mohou dělit na usaditelné (např. celulosová vlákna) a neusaditelné 

(např. bakterie, papír). Anorganické NL jsou usaditelné (např. hlína, písek) nebo 

neusaditelné (např. brusný prach) [29].                                     

Dalším sledovaným ukazatelem na ČOV ve Šternberku je hodnota pH (zkratka 

anglicky potential of hydrogen, latinsky pondus hydrogenia tj. potenciál vodíku). PH je 

číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele nebo zásaditě. Jedná 

se o stupnici od 0 do 14 a neutrální voda má při standartních podmínkách hodnotu 7. 

Pokud je pH menší jak 7, tak se jedná o kyselinu, pokud je větší jak 7, jedná se o zásadu. 

Čím menší (popř. větší) číslo, tím je kyselina (popř. zásada) silnější. 

Dusíkaté sloučeniny vyskytující se v přírodě, jsou druhu organického a 

anorganického a vznikají rozkladem dusíkatých látek rostlinného a živočišného původu. Za 

zdroje jsou považovány splaškové vody, odpady ze zemědělství a průmyslu a atmosférické 

depozice [30]. Hodnota anorganického dusíku v odpadních vodách se na ČOV Šternberk 

sleduje jak na přítoku, tak na odtoku. Obecně je dusík spolu s fosforem důležitý biogenní 
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prvek a patří do skupiny nutrientů, které jsou potřebné pro růst a rozvoj mikroorganismů. 

Ideální poměr nutrientů pro biologické čištění odpadních vod je: 

BSK5 : N : P = 100 : 5 : 1 

Znamená to, že na každých 100 kg odstraněných organických látek vyjádřených 

parametrem BSK5 je zapotřebí 5 kg dusíku a 1 kg fosforu. Dusík lze eliminovat procesem 

nitrifikace, popř. denitrifikace a převést ho na molekulární dusík unikající do atmosféry. 

Pokud by dusík nebyl odstraňován v ČOV a byl vypouštěn do recipientu, tak by mohl 

způsobovat eutrofizaci povrchových vod.  

Přísun fosforu do povrchových vod je stejně nežádoucí, jako přísun dusíku – 

podporuje eutrofizaci vod. Přitom fosfor je limitujícím prvkem. Z odpadních vod je možno 

fosfor odstranit metodami fyzikálně chemickými nebo biologickými. Fosfor se odstraňuje 

aplikací solí, např. chloridu železitého, síranu železitého, síranu hlinitého nebo hydroxidu 

vápenatého [31]. 

8. Metody hodnocení účinnosti ČOV Šternberk 

Účinnost ČOV lze hodnotit pomocí sledovaných parametrů porovnáním 

s legislativními požadavky. Účinnost čištění vypouštěných odpadních vod je základním 

ukazatelem funkce ČOV. Je závislá na množství a charakteru znečištění v odpadní vodě 

přitékající na ČOV, na stavu a druhu stokové sítě, na producentech, na klimatických 

podmínkách. 

Účinnost čistícího procesu E [%] je definována normou ČSN 75 6401 jako poměr mezi 

odstraněnou koncentrací a koncentrací složky vstupující do systému. 

    
        

   
          

 

Kde: CA1 je hmotnostní koncentrace složky A na vstupu do systému v [mg/l] 

 CA2 je hmotnostní koncentrace složky A na výstupu ze systému v [mg/l] [32]. 
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Tabulka 6 Množství OV přiváděných na ČOV v letech 2009 - 2012 
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8.1 Účinnost odstranění nutrientů 

8.1.1 Celkový fosfor 

Tabulka 7 Hodnoty celkového fosforu na přítoku a odtoku ČOV 

přítok ČOV Šternberk odtok ČOV Šternberk 

  2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012 

  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

leden 13,40 3,92 6,04 7,35 leden 2,28 1,33 1,57 1,06 

únor 4,19 8,06 7,17 14,05 únor 1,88 2,72 2,02 1,61 

březen 7,00 5,00 7,00 12,35 březen 2,10 2,00 1,54 2,01 

duben 11,00 4,98 13,60 14,39 duben 2,50 2,60 2,01 1,58 

květen 23,80 4,00 9,32 23,75 květen 4,10 1,90 1,44 1,03 

červen 9,00 3,17 15,46 35,50 červen 2,60 0,96 1,96 0,99 

červenec 2,94 3,83 14,00 19,34 červenec 2,07 1,74 1,03 1,81 

srpen 6,00 8,17 10,59 42,75 srpen 2,30 1,96 1,26 1,56 

září 5,39 3,98 17,67 28,11 září 1,49 1,70 1,38 1,01 

říjen 5,67 2,98 14,75 40,00 říjen 2,02 1,18 1,50 1,61 

listopad 10,80 12,40 5,84 33,30 listopad 2,16 3,52 1,51 2,64 

prosinec 10,10 3,37 4,05 18,30 prosinec 1,78 1,66 1,27 2,91 

průměr 9,11 5,32 10,46 24,10 průměr 2,27 1,94 1,54 1,65 

max. hodnota 23,80 12,40 17,67 42,75 max. hodnota 4,10 3,52 2,02 2,91 

min. hodnota 2,94 2,98 4,05 7,35 min. hodnota 1,49 0,96 1,03 0,99 

     

Nejvyšší 

přípustná  

hodnota - p 2,00 2,00 2,00 2,00 

     

Nejvyšší 

maximální 

hodnota - m 6,00 6,00 6,00 6,00 

 

Průměrná hodnota celkového fosforu v roce 2009 byla na přítoku na ČOV 

9,11  mg/l a na odtoku 2,27 mg/l. V roce 2010 se průměrná hodnota na přítoku pohybovala 

okolo 5,32 mg/l, přičemž na odtoku okolo 1,94 mg/l. V následujícím roce se průměrná 

hodnota na přítoku na ČOV vyšplhala téměř na dvojnásobek předchozího roku, konkrétně 

10,46 mg/l, na odtoku byla hodnota 1,54 mg/l. V roce 2012 průměrná hodnota celkového 

fosforu na přítoku vzrostla o více jak polovinu vůči předešlému roku na hodnotu 

24,10  mg/l. Na odtoku byla průměrná hodnota 1,65 mg/l. V některých měsících hodnota 

na odtoku z ČOV překročila nejvyšší přípustnou hodnotu 2 mg/l, která je stanovena 
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NV č. 61/2003 Sb. Hodnotě 6 mg/l, což je nepřekročitelná hranice, se hodnota celkového 

fosforu na odtoku z ČOV nepřiblížila.  

 

  

Obrázek 20 Průměrné hodnoty Pc. na přítoku, na odtoku 

   

Tabulka 8 Účinnost čištění fosforu 

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ V % 

  2009 2010 2011 2012 

průměrná 69,1 61,1 82,2 91,3 

maximální 83,0 76,0 92,6 97,2 

minimální 29,6 47,8 68,6 83,7 

přípustná minimální účinnost 80,0 80,0 80,0 80,0 

 

 

Obrázek 21 Koncentrace Pc. na odtoku z ČOV 
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ČOV byla po rekonstrukci (2010) ve zkušebním provoze. V roce 2009 došlo 9krát a 

v roce 2010 4krát k překročení p hodnoty v parametru celkový fosfor. Také účinnost 

odstranění celkového fosforu se pohybovala pouze mezi 60 až 70%. Podle přílohy č. 5 k 

NV č.61/2003 Sb. může být p hodnota překročena několikrát v kalendářním roce.  

 

8.1.2 Amoniakální dusík 

Tabulka 9 Hodnoty amoniakálního dusíku na přítoku a odtoku ČOV 

přítok ČOV Šternberk odtok ČOV Šternberk 

  2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012 

  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

leden 47,0 38,8 22,1 29,2 leden 0,418 0,100 0,609 5,587 

únor 26,9 43,8 26,8 47,8 únor 4,400 0,330 0,432 2,850 

březen 23,2 31,8 26,9 35,5 březen 0,362 1,259 0,460 5,935 

duben 46,9 36,4 37,8 50,8 duben 0,034 1,540 1,177 13,800 

květen 80,6 17,2 43,4 57,2 květen 1,620 0,564 0,786 2,420 

červen 32,5 15,7 35,0 34,0 červen 0,350 0,433 1,845 0,638 

červenec 28,0 22,6 46,9 54,4 červenec 0,030 0,188 0,396 0,819 

srpen 31,0 24,9 39,8 46,8 srpen 0,740 0,039 1,115 3,780 

září 36,4 26,6 33,3 34,6 září 0,360 0,645 1,344 2,567 

říjen 46,0 26,8 61,9 46,6 říjen 0,050 0,288 2,630 1,980 

listopad 54,8 38,3 71,0 20,0 listopad 0,513 0,863 0,990 0,518 

prosinec 45,2 20,0 33,5 36,7 prosinec 2,520 0,277 1,915 5,120 

průměr 41,5 28,6 39,9 41,1 průměr 0,950 0,544 1,142 3,835 

max. hodnota 80,6 43,8 71,0 57,2 max. hodnota 4,400 1,540 2,630 13,800 

min. hodnota 23,2 15,7 22,1 20,0 min. hodnota 0,030 0,039 0,396 0,518 

     

Nejvyšší 

přípustná 

hodnota - p 15,000 15,000 15,000 15,000 

     

Nejvyšší 

maximální 

hodnota - m 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

Průměrná hodnota amoniakálního dusíku v roce 2009 byla na přítoku na ČOV 

41,5 mg/l a na odtoku 0,950 mg/l. V roce 2010 se průměrná hodnota na přítoku na ČOV 

pohybovala okolo 28,6 mg/l a na odtoku okolo 0,544 mg/l. V následujícím roce se 

průměrná hodnota na přítoku zvýšila oproti roku 2010 na hodnotu 39,9 mg/l. Na odtoku se 
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hodnota v roce 2011 pohybovala okolo 1,142 mg/l. V roce 2012 byla průměrná hodnota na 

přítoku na ČOV 41,1 mg/l, na odtoku 3,835 mg/l. Průměrné ani maximální hodnoty na 

odtoku z ČOV v celém sledovaném období nepřesáhly nejvyšší přípustnou hodnotu 

(15 mg/l) stanovenou rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství.   

  

Obrázek 22 Průměrné hodnoty N-NH4 na přítoku, na odtoku 

Tabulka 10 Účinnost čištění amoniakálního dusíku 

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ V % 

  2009 2010 2011 2012 

průměrná 97,3 98,1 97,1 90,6 

maximální 99,9 99,8 99,2 98,5 

minimální 95,1 95,8 96,8 72,8 

přípustná minimální účinnost                -                                 -                                       -                                   - 

 

 

Obrázek 23 Koncentrace N-NH4 na odtoku z ČOV 
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8.1.3 Anorganický dusík 

Tabulka 11 Hodnoty anorganického dusíku na přítoku a odtoku ČOV 

přítok ČOV Šternberk odtok ČOV Šternberk 

  2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012 

  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

leden 47,3 39,5 25,7 31,2 leden 13,4 21,4 21,1 11,3 

únor 27,3 45,5 29,7 50,1 únor 11,8 18,1 29,7 10,5 

březen 23,7 32,6 28,5 36,8 březen 8,6 20,1 22,8 11,3 

duben 47,9 39,3 40,7 53,1 duben 12,8 19,6 15,5 15,3 

květen 81,9 17,7 44,2 58,1 květen 25,3 15,9 11,2 10,3 

červen 31,8 19,7 40,2 35,1 červen 14,4 16,7 7,1 9,0 

červenec 29,1 24,1 48,5 55,8 červenec 16,5 22,0 5,9 4,0 

srpen 31,8 18,0 41,4 48,3 srpen 16,0 24,1 9,7 5,5 

září 37,1 28,0 33,7 35,5 září 15,6 19,7 4,6 4,9 

říjen 46,5 30,7 63,1 47,4 říjen 16,7 17,2 11,4 9,1 

listopad 55,6 39,4 72,3 23,8 listopad 12,2 14,9 17,9 18,8 

prosinec 45,7 28,2 34,4 38,2 prosinec 9,9 17,8 15,8 23,9 

průměr 42,1 30,2 41,9 42,8 průměr 14,4 19,0 14,4 11,2 

max. hodnota 81,9 45,5 72,3 58,1 max. hodnota 25,3 24,1 29,7 23,9 

min. hodnota 23,7 17,7 25,7 23,8 min. hodnota 8,6 14,9 4,6 4,0 

 

Průměrná hodnota anorganického dusíku na přítoku na ČOV Šternberk se v letech 

2009 až 2010 pohybovala zhruba v rozmezí 30 mg/l až 43 mg/l. Nejvyšší hodnoty 

dosahovaly 82 mg/l. Na odtoku se průměrná hodnota pohybovala od 11 mg/l do 19 mg/l. 

 

  

Obrázek 24 Průměrné hodnoty Nanorg. na přítoku, na odtoku 
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Tabulka 12 Účinnost čištění anorganického dusíku 

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ V % 

  2009 2010 2011 2012 

průměrná 63,4 30,6 59,9 70,6 

maximální 78,3 62,2 87,8 92,8 

minimální 43,3 -33,9 0,0 21,0 

přípustná minimální účinnost     -                          -                                    -                - 

 

 

 

Obrázek 25 Koncentrace Nanorg. na odtoku z ČOV 
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8.2 Účinnost odstranění organického znečištění – BSK5, CHSK 

8.2.1 BSK5 

Tabulka 13 Hodnoty BSK5 na přítoku a odtoku ČOV 

přítok ČOV Šternberk  odtok ČOV Šternberk  

  2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012 

  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

leden 304,0 168,0 111,0 186,0 leden 9,60 3,70 5,45 3,03 

únor 80,5 90,0 296,0 242,0 únor 6,23 6,20 5,45 3,15 

březen 89,0 82,5 242,0 180,0 březen 8,00 4,40 6,05 7,60 

duben 328,0 99,0 247,0 250,0 duben 5,03 4,60 4,40 5,30 

květen 220,0 124,0 190,0 230,0 květen 5,40 6,35 4,35 5,90 

červen 193,0 71,0 292,0 361,0 červen 5,50 8,10 4,33 3,27 

červenec 76,5 45,0 415,0 281,0 červenec 4,50 3,00 3,78 4,05 

srpen 115,0 78,0 143,0 430,0 srpen 5,35 6,00 6,20 4,28 

září 182,0 94,5 336,0 376,5 září 4,60 9,40 5,63 3,20 

říjen 156,0 17,0 357,0 397,0 říjen 7,40 3,00 3,95 5,00 

listopad 238,0 284,0 212,0 274,0 listopad 6,60 3,00 3,65 3,40 

prosinec 214,0 187,0 205,0 250,0 prosinec 3,40 5,30 3,45 6,10 

průměr 183,0 111,7 253,8 288,1 průměr 5,97 5,25 4,72 4,52 

max. hodnota 328,0 284,0 415,0 430,0 

max. 

hodnota 9,60 9,40 6,20 7,60 

min. hodnota 76,5 17,0 111,0 180,0 min. hodnota 3,40 3,00 3,45 3,03 

     

nejvyšší 

přípustná 

hodnota  20 20 20 20 

     

nejvyšší 

maximální 

hodnota  40 40 40 40 

 

 

Průměrná hodnota BSK5 v roce 2009 byla na přítoku na ČOV 183 mg/l a na odtoku 

5,97 mg/l. V roce 2010 byla průměrná hodnota BSK5 na přítoku 111,7 mg/l, přičemž na 

odtoku byla 5,25 mg/l. V následujícím roce 2011 byla na přítoku naměřena průměrná 

hodnota BSK5 253,8 mg/l, na odtoku 4,72 mg/l. V roce 2012 se průměrná hodnota na 

přítoku pohybovala okolo 288,1 mg/l, na odtoku se pohybovala okolo 4,52 mg/l. Naměřené 
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hodnoty na odtoku z ČOV nepřekročily přípustné (20 mg/l) ani maximální (40 mg/l) 

hodnoty, které jsou uvedeny v NV č. 61/2003 Sb.  

     

  

Obrázek 26 Průměrné hodnoty BSK5 na přítoku, na odtoku 
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Tabulka 14 Účinnost čištění BSK5 

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ V % 

  2009 2010 2011 2012 

průměrná 95,9 93,2 97,8 98,3 

maximální 98,5 98,9 99,1 99,2 

minimální 91,0 82,4 95,1 95,8 

přípustná minimální účinnost 85,0 85,0 85,0 85,0 

 

 

 

Obrázek 27 Koncentrace BSK5 na odtoku z ČOV 
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8.2.2 CHSK 

Tabulka 15 Hodnoty CHSK na přítoku a odtoku ČOV 

přítok ČOV Šternberk odtok ČOV Šternberk 

  2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012 

  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

leden 790 312 361 654 leden 27,9 15,5 26,8 9,3 

únor 308 392 701 618 únor 21,0 21,5 22,8 13,5 

březen 341 319 677 563 březen 32,6 15,0 25,4 21,5 

duben 635 305 808 866 duben 20,9 20,0 20,1 22,0 

květen 418 284 616 935 květen 18,0 24,5 21,1 23,5 

červen 459 204 896 1058 červen 16,5 49,3 18,3 14,7 

červenec 245 181 1022 603 červenec 13,0 14,4 10,5 15,0 

srpen 303 301 483 1235 srpen 17,0 23,5 16,9 15,0 

září 435 214 931 1191 září 29,5 31,1 18,9 13,6 

říjen 432 90 914 997 říjen 32,5 9,9 10,0 17,2 

listopad 958 1010 740 1230 listopad 14,4 6,9 9,0 21,2 

prosinec 588 312 714 948 prosinec 12,4 20,8 16,0 26,3 

průměr 493 327 739 908 průměr 21,3 21,0 18,0 17,7 

max. hodnota 958 1010 1022 1235 max. hodnota 32,6 49,3 26,8 26,3 

min. hodnota 245 90 361 563 min. hodnota 12,4 6,9 9,0 9,3 

     

Nejvyšší 

přípustná 

hodnota 90,0 90,0 90,0 90,0 

     

Nejvyšší 

maximální 

hodnota 130,0 130,0 130,0 130,0 

 

Průměrná hodnota CHSK na přítoku v roce 2009 byla 493 mg/l a na odtoku 

21,3 mg/l. V roce 2010 byla průměrná hodnota na přítoku na ČOV 327 mg/l, zatímco na 

odtoku 21 mg/l. Následující rok se průměrná hodnota na přítoku pohybovala okolo 

739 mg/l, na odtoku z ČOV okolo 18 mg/l. V roce 2012 se průměrná hodnota na přítoku na 

ČOV dostala na 908  mg/l, na odtoku dosahovala 17,7 mg/l. Naměřené hodnoty na odtoku 

z ČOV nepřekročily přípustné (90 mg/l) ani maximální (130 mg/l) hodnoty, jenž jsou 

uvedeny v NV č.61/2003 Sb. 
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Obrázek 28 Průměrné hodnoty CHSK na přítoku, na odtoku 

        

 

Tabulka 16 Účinnost čištění CHSK 

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ V % 

  2009 2010 2011 2012 

průměrná 95,0 91,4 97,2 97,9 

maximální 98,5 99,3 99,0 98,9 

minimální 90,4 75,8 92,6 96,2 

přípustná minimální účinnost 75,0 75,0 75,0 75,0 

 

 

 

Obrázek 29 Koncentrace CHSK na odtoku z ČOV 
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8.3 Účinnost odstranění nerozpuštěných látek 

Tabulka 17 Hodnoty nerozpuštěných látek na přítoku a odtoku ČOV 

přítok ČOV Šternberk odtok ČOV Šternberk 

  2009 2010 2011 2012   2009 2010 2011 2012 

  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

leden 460,0 94,0 200,5 527,0 leden 12,0 3,0 2,5 3,5 

únor 165,5 162,0 386,0 490,0 únor 4,5 6,0 4,0 3,5 

březen 148,0 114,5 360,0 340,0 březen 4,5 3,0 11,0 9,5 

duben 184,0 148,0 506,5 565,0 duben 10,5 7,0 7,0 4,5 

květen 208,0 162,0 415,0 615,0 květen 2,0 6,5 3,0 6,0 

červen 171,5 117,0 450,0 797,0 červen 6,0 11,0 5,5 3,0 

červenec 106,0 180,0 760,0 415,0 červenec 2,0 2,0 2,0 8,5 

srpen 137,0 196,0 520,0 1322,5 srpen 6,5 2,0 16,5 9,0 

září 216,0 91,5 820,0 830,0 září 5,0 2,5 22,0 7,0 

říjen 170,0 40,0 675,0 805,0 říjen 6,0 2,0 7,0 2,0 

listopad 575,0 513,0 380,0 1100,0 listopad 5,0 2,0 2,0 19,0 

prosinec 363,0 148,0 530,0 510,0 prosinec 2,0 8,0 7,5 12,0 

průměr 242,0 163,8 500,3 693,0 průměr 5,5 4,6 7,5 7,3 

max. hodnota 575,0 513,0 820,0 1322,5 max. hodnota 12,0 11,0 22,0 19,0 

min. hodnota 106,0 40,0 200,5 340,0 min. hodnota 2,0 2,0 2,0 2,0 

     

Nejvyšší 

přípustná 

hodnota  25,0 25,0 25,0 25,0 

     

Nejvyšší 

maximální 

hodnota 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

 

Průměrná hodnota nerozpuštěných látek na přítoku na ČOV v roce 2009 byla 

242 mg/l a na  odtoku z ČOV 5,5 mg/l. V roce 2010  byla průměrná hodnota 

nerozpuštěných látek na přítoku 163,8  mg/l, přičemž na odtoku 4,6 mg/l. V následujícím 

roce se hodnota na přítoku pohybovala okolo 500,3 mg/l, na odtoku okolo 7,5 mg/l. 

Průměrná hodnota NL na přítoku v roce 2012 byla 693 mg/l, zatímco na odtoku z ČOV 

byla 7,3 mg/l. Naměřené hodnoty na odtoku z ČOV nepřekročily přípustné (25 mg/l) ani 

maximální (50 mg/l) hodnoty, které jsou uvedeny v NV č.61/2003 Sb. 
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Obrázek 30 Průměrné hodnoty NL na přítoku, na odtoku 

  

 

Tabulka 18 Účinnost čištění nerozpuštěných látek 

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ V % 

  2009 2010 2011 2012 

průměrná 97,3 96,4 98,5 98,8 

maximální 99,1 99,6 99,7 99,8 

minimální 95,1 90,6 96,8 97,2 

přípustná minimální účinnost                      -                      -                      -                      - 

 

 

 

Obrázek 31 Koncentrace NL na odtoku z ČOV 
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Obrázek 32 Látkové přítoky znečištění na ČOV v letech 2009 – 2012 

 

9. Faktory ovlivňující účinnost ČOV 

Technologické objekty ČOV jsou dimenzovány na průměrné hodnoty přiváděného 

znečištění v odpadních vodách vztažené na průměrný denní přítok Q24 (ČSN 75 6401). 
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prodlužuje i vyprazdňování stok a nádrží po dešti, kdy zatížení je stále vyšší než za 

sucha  [33]. 
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9.1 Biologické faktory 

Účinnost biologického čištění je nepříznivě ovlivněna sníženou aktivitou kalu, která 

úzce souvisí se stářím aktivovaného kalu. Stáří kalu udává průměrnou dobu zdržení částic 

aktivovaného kalu v aktivační nádrži. Optimální stáří aktivovaného kalu je uváděno 

v rozmezí 20 až 50 dní. V tomto rozmezí se zachovává dostatečná metabolická aktivita 

přítomných mikroorganismů. V závislosti na stáří kalu klesá podíl živých buněk v kalu, to 

znamená, že čím méně je živých buněk v kalu, tím je nižší aktivita kalu [34]. Účinnost 

bývá také ovlivněna sníženou sedimentační schopností aktivovaného kalu, popř. špatnou 

funkcí dosazovací nádrže. Dochází k úniku vloček aktivovaného kalu do odtoku, a tím 

dochází k druhotnému zhoršování kvality odtoku (BSK5, NL) [35]. 

 

9.2 Chemické faktory 

Mezi chemické faktory, jenž ovlivňují účinnost ČOV patří např. pH, sanilita 

(solnost), toxické látky, nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky. Nárazové změny pH, 

teploty nebo vysoká solnost v odpadních vodách mohou způsobovat přechodnou 

deflokulaci směsné kultury, což má za následek zakalení na odtoku a tudíž vyšší hodnoty 

BSK5 a CHSK. Výskyt toxických látek organického i anorganického původu v odpadních 

vodách může také způsobovat trvalou deflokulaci směsné kultury. Výsledkem je silný 

zákal na odtoku. Nadbytek chloru v odpadní vodě je pro organismy toxický a může mít za 

následek úplné vyřazení biologického stupně. Proto je důležitá průběžně kontrolovaná 

chlorace. Zvlášť nebezpečné látky jsou obsaženy v souladu se směrnicí Rady 76/464/EHS 

v nařízení vlády o ukazatelích v příloze 1. části C a jsou zde stanovené maximální emisní 

limity znečištění těmito látkami. Zjišťování míry znečištění musí být prováděno před 

vniknutím OV se zvlášť nebezpečnými látkami do kanalizace. Častým důvodem výskytu 

nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek v OV jsou havárie, při nichž dochází 

k mimořádnému zhoršení jakosti vod. 
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10. Vyhodnocení a závěr 

Zabýval jsem se hodnocením účinnosti čistírny odpadních vod ve Šternberku. 

Nejdříve jsem nastudoval problematiku biologického čištění odpadních vod, jeho typy a 

procesy. Dále jsem zpracoval možnosti odstraňování dusíku a fosforu z OV. Následující 

kapitola je věnována platným legislativním požadavkům. V Páté kapitole jsem se zaměřil 

na popis města Šternberk a příslušnou čistírnu odpadních vod. Je zde popsána využívaná 

technologie a hospodaření s OV. 

V následujících kapitolách jsem zabýval a popsal sledované ukazatele (fosfor, 

amoniakální dusík, anorganický dusík, BSK5, CHSK a nerozpuštěné látky), které jsem také 

hodnotil. Tyto kapitoly jsou doprovázeny tabulkami a grafy pro lepší názornost problému.  

Využíval jsem data nasbíraná v letech 2009 až 2012. Tato data jsem pomocí 

výpočtů a statistického zpracování vyhodnotil a porovnal s požadavky NV č. 61/2003 Sb. a 

s Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽPZ. 

Zde jsou vyhodnocení sledovaných veličin/parametrů: 

 účinnost čištění fosforu v OV se v roce 2009 pohybovala na 69%, v roce 2010 na 

61%, v roce 2011 na 82% a v roce 2012 na 91%. Od roku 2011 ČOV splňuje 

přípustnou minimální účinnost 80% nařízenou NV č. 61/2003 Sb.  

 účinnost odstraňování amoniakálního dusíku z OV byla v roce 2009 97%, v roce 

2010 byla 98%, v roce 2011 byla 97% a v roce 2012 byla přibližně 91% 

 hodnota účinnosti čištění anorganického dusíku v OV se v roce 2009 průměrně 

pohybovala okolo 63%, v roce 2010 okolo 30%, v roce 2011 okolo 60% a v roce 

2012 okolo 71% 

 účinnost čištění BSK5 na ČOV se průměrně pohybovala v roce 2009 na hodnotě 

96%, v roce 2010 na 93%, v roce 2011 na 98% a v roce 2012 na hodnotě 98%. 

ČOV splňuje nařízení, kde přípustná minimální hodnota účinnosti čištění je 85%. 

 účinnost čištění CHSK byla v roce 2009 přibližně 95%, v roce 2010 91%, v roce 

2011 97% a v roce 2012 98%. Přípustná minimální účinnost CHSK na ČOV je 

dána NV č. 61/2003 Sb. hodnotou 75% a to ČOV Šternberk splňuje. 



51 

2014 

 účinnost odstraňování nerozpuštěných látek v roce 2009 byla přibližně 97%, 

v roce 2010 96%, v roce 2011 98% a v roce 2012 byla 99% 

Z výsledků vyplývá, že čistírna odpadních vod ve Šternberku splňuje požadavky 

uvedené v NV č. 61/2003 Sb. a Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství. U všech sledovaných ukazatelů se účinnost pohybuje 

v přípustné míře, a tudíž lze považovat čistírnu za kvalitní. 
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