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Summary 

The thes is entitled Assessment of the effectiveness wastewater treatment plant in 

Hlučín - Jasénky deals with waste water characteristics and composition, describes basic 

processes of waste water treatment. The thesis is also focused on conditions of wastewater 

plant in Hlučín - Jasénky before and after reconstruction. There is summed up waste water 

treatment in 2009 - 2013 in the thesis, while there were realized complete reconstruction of 

waste water plant in 2011 - 2013. The trial operation was launched in 2012. 
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Anotace 

Bakalářská práce nazvaná Posouzení účinnosti rekonstrukce čistírny odpadních vod 

Hlučín-Jasénky popisuje charakteristiku a složení odpadních vod, dále uvádí popis 

základních procesů čištění odpadních vod. Také je zaměřena na charakteristiku čistírny 

odpadních vod Hlučín-Jasénky  před a po rekonstrukci. Práce shrnuje stav čištění 

odpadních vod v letech 2009-2013, kdy v období roku 2010-2011 prošla čistírna 

odpadních vod celkovou rekonstrukcí a během roku 2012 probíhal zkušební provoz.  
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Seznam zkratek 

 

BSK5– biochemická spotřeba kyslíkem 

CHSK– chemická spotřeba kyslíkem  

NL – nerozpuštěné látky 

Ncelk– celkový dusík 

Pcelk.– celkový fosfor 

N-NH4
+- amoniakální dusík 

Corg– organický uhlík 

TK– těžké kovy 

ČOV– čistírna odpadních vod 

KČS – kanalizační čerpací stanice 

DN– dosazovací nádrž 

UN– usazovací nádrž 

AN– aktivační nádrž 

PVC - polyvinylchlorid 

VN – vyhnívací nádrž 

ČIA – český institut pro akreditaci 

EO – ekvivalentní obyvatel 
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1. ÚVOD 

 Ochrana vod je jedním z nejdůležitějších úkolů v oblasti životního prostředí. Cílem 

je v souladu s požadavky legislativy Evropské unie zlepšování stavu vodních toků, vodních 

ekosystémů a podpora trvale udržitelného užívání vod. Nejsou-li odpadní vody důkladně 

čištěny, výrazně to sníží kvalitu vody. Mezi negativní vlivy patří lokálně zvýšená úmrtnost 

ryb až po velice rozšířené problémy, jako například přemnožení řas, jež v důsledku 

nadměrného hnojení ze strany zemědělců ohrožuje celé ekosystémy. 

 Čistírny odpadních vod jsou zařízenípro čištění odpadní vody. Čistírny odpadních 

vod budované v minulých letech však velmi často, a ve velké míře, nejsou schopny plnit 

předepsané ukazatele, které jsou dány dnešní platnou legislativou. Vyžadují tak, takové 

technické a technologické úpravy objektů, které umožní tyto ukazatele splnit a zajistí 

příslušnou technickou úroveň. Stávající i připravovaná legislativa v České republice nutí v 

souladu s direktivami Evropské unie provozovatele čistíren odpadních vod připravovat a 

realizovat projekty intenzifikací čistíren odpadních vod. Základním a zároveň 

nejdůležitějším požadavkem je odstraňování nejenom organického znečištění (BSK5), ale 

především znečištění tvořeného formami dusíku a fosforu.  

Úvod mé bakalářské práce jsem zaměřil na obecné seznámení s charakteristikou a 

složením odpadních vod, dále jsem uvedl popis základních procesů čištění odpadních vod. 

V další části práce jsem se zabýval popisem čistírny odpadních vod Hlučín-Jasénky  před a 

po rekonstrukci. Cílem této bakalářské práce je obeznámení se stavem čištění odpadních 

vod v letech 2009-2013, kdy v období roku 2010-2011 prošla čistírna odpadních vod 

Hlučín-Jasénky celkovou rekonstrukcí a během roku 2012 probíhal zkušební provoz. 

Původní čistírna byla projektována v 70. letech minulého století a při realizaci byly 

uplatněny technologie a strojní zařízení platné pro danou legislativu. 

Záměrem rekonstrukce bylo splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje 

limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V případě této velikostní 

kategorie čistírny odpadních vod jde také o zajištění odstranění dusíku a fosforu z 

odpadních vod. Dalším záměrem rekonstrukce bylo, aby čistírna byla připravena přijmout 

a zpracovat zvýšené látkové a hydraulické zatížení, které souvisí s postupným 

napojováním okolních obcí a lokalit na kanalizační soustavu a čerpací stanice splaškových 

odpadních vod.  
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2. CHARAKTERISTIKA ODPADNÍ VODY A ZPŮSOBY JEJÍHO 
ČIŠTĚNÍ 

Odpadní vodou se stává každá voda, jejíž vlastnosti fyzikální nebo chemické jsou 

změněny použitím nebo odvedením do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. [1] 

Definice odpadní vody dle zákona o vodách (vodní zákon) č.254/2001 Díl 5 §38 Ochrana 

jakosti vod - 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 těchto staveb, zařízení 

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které 

jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, 

a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. [2]  

2.1 Druhy odpadních vod 

Odpadní vody odváděné veřejnými kanalizacemi se nazývají městské odpadní 

vody. Ty obsahují vody: 

- Odpadní vody splaškové – Jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné 

kanalizace z bytů a obytných domů. Patří k nim i odpadní vody z městské 

vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, kulturní zařízení apod., mající 

stejný charakter jako odpadní vody od obyvatel. 

- Odpadní vody průmyslové – Jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné 

kanalizace z průmyslových závodů a výroben, příp. částečně předčištěné 

v daném závodě, tzn. zbavené toxických látek a jiných škodlivých látek pro 

čistírny odpadních vod popř. veřejných kanalizací.  

- Odpadní vody srážkové – Jsou to vody odváděné z území měst a obcí. Jejich 

množství závisí na velikosti odvodňované plochy, její kvalitě (např. sklon 

povrchu) a intenzitě srážek.  

- Vody balastní – Jsou vody povrchové a podpovrchové, které se do kanalizace 

dostávají netěsností kanalizace. Tyto vody nejsou v pravém slova smyslu 

odpadními vodami, přesto však tvoří často svým objemovým množstvím 

významný podíl odpadní vody. [3, 4] 
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2.2 Složení splaškových odpadních vod 

Splaškové vody jsou zbarvené šedě až šedohnědě a jsou silně zakalené. Jejich 

teplota se v ČR pohybuje od 5°C do 20°C v závislosti na ročním období a hodnota pH je 

v rozmezí od 6,8 do 8,5. [5] 

Skutečné zjištěné složení splaškových odpadních vod lze posoudit pomocí 

ukazatelů specifické produkce znečištění, vztažených na 1 obyvatele viz tab. 1. Podle počtu 

obyvatel připojených na kanalizace a množství odpadních vod lze v bezdešném období 

vypočítat složení splaškové vody v daném městě. Jestliže je skutečná koncentrace 

znečištění menší než vypočtená, dochází k nařeďování splaškových odpadních vod tzv. 

balastními vodami, které se do kanalizace dostávají především netěsností sítě. [6] 

Voda vypouštěná domácností je po použití více či méně znečištěná. Ke znečištění 

vody rovněž dochází při jejím použití jako transportního média při odstraňování odpadních 

produktů. Splaškové odpadní vody se liší stupněm znečištění a svým složením a to 

především v závislosti na typu sídla, druhu průmyslu a rovněž stupně naředění srážkovými 

vodami, které vstupují do systému. Objem a složení odpadních vod ve stejném místě se liší 

v průběhu času, a to jak v průběhu dne, týdne, tak i let.[7] 

 

Tabulka č. 1: Orientační hodnoty produkce specifického znečištění v g/d na 1 obyvatele 

(populační ekvivalent)[8] 

 

Látky Ukazatel specifického znečištění 

Ostatní 

BSK5 CHSK Ncelk. Pcelk. 

nerozpuštěné:     

a) usaditelné 20 40 1 0,2 

b) neusaditelné 10 20 - - 

rozpuštěné 30 60 10 2,3 

celkem 60 120 11 2,5 

 
 
 
 
 
 
 



Tomáš Gambal: Posouzení účinnosti rekonstrukce čistírny odpadních vod Hlučín-Jasénky 

2014  4 
 

Tabulka č. 2: Průměrné orientační složení splaškových odpadních vod [9] 

2.2.1 Látky, způsobující znečištění vody 

Látky způsobující znečištění odpadních vod mohou být rozděleny podle velikosti 

částic dle tabulky č. 3: Dělení částic podle velikosti.Jinou formou klasifikace, je rozdělení 

látek podle původu na organické a anorganické. Skupina organických látek je v odpadních 

vodách obvykle tvořena po jedné třetině látkami rozpuštěnými, koloidními a 

suspendovanými. Anorganické látky jsou obvykle přítomny hlavně ve formě rozpuštěné. 

[7] 

 

Tabulka č. 3: Dělení částic podle velikosti[7] 

 

Látky Rozpuštěné Nerozpuštěné 

  Koloidní Suspendované Usaditelné 

 suspendované 

Velikost částic µm ≤ 0,001 0,001-1 1-100 ≥ 100 

 

 

Vybrané parametry Orientační složení 

hodnota pH 6,5-8,5 

nerozpuštěné látky [mg/l] 200-400 

z toho usaditelné [%] 73 

z toho neusaditelné [%] 27 

rozpuštěné látky [mg/l] 600-800 

BSK5 (s potlačením nitrifikace) [mg/l] 100-400 

CHSKCr [mg/l] 250-800 

Ncelk.[mg/l] 30-70 

N-NH4
+ [mg/l] 20-45 

Pcelk.[mg/l] 5.15 
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2.2.1.1 Rozpuštěné látky 

Tvoří rozsáhlou skupinu nečistot, které nelze z vody odstranit usazením. Podle 

složení způsobují v povrchových vodách různé závady. Ovlivňují pach vody, látky kyselé 

nebo zásadité povahy mění kyselost vody, čímž nepříznivěpůsobí na biologický život ve 

voděa zvyšují korozní působení na stavby. Rozpuštěné jedovaté látky patří k nejvážnějším 

ohrožením biologického života ve vodách; jejich úniky do vodního toku způsobují velmi 

vážné havárie, o nichž se dovídáme z denního tisku. [10] 

2.2.1.2 Nerozpuštěné látky 

Jedná se většinou o pevné látky, i když se setkáváme i s látkami kapalnými 

(emulze, povlaky na hladině). Nerozpuštěné látky tvoří jeden z nejzávažnějších druhů 

znečištění odpadních vod.Při vypouštění s odpadní vodou do odtoku se jich část usazuje a 

tvoří kalové lavice. Větší nečistoty (zbytky potravin, ovoce, zeleniny apod.) způsobují 

estetické a hygienické závady a vzhledem k objemu se pomalu rozkládají a znečišťují 

dlouhé úseky toků. Syntetické hmoty (fólie, vlákna, textilie apod.) se prakticky 

nerozkládají, ukládají se v kalech, zachycují se na vodních rostlinách, březích a kromě 

estetických závad usnadňují zachytávání dalších nečistot a nepříznivě ovlivňují vodní 

živočichy. Velkou část nerozpuštěných látek je možno z odpadní vody odstranit poměrně 

jednoduše.[10] 

2.2.1.3 Organické znečištěni 

Organické látky ve vodách mohou být původu buď přírodního, nebo 

antropogenního, vznikající činností člověka. Přírodní organické znečištění tvoří výluhy z 

půdy a sedimentů (půdní a rašelinný humus, výluhy z listí aj.), produkty životní činnosti 

rostlinných, živočišných organismů a bakterií. Jde o látky většinou biogenního původu, 

především o huminové látky. Mikroby a řasy při své životní činnosti produkují řadu nízko- 

a vysokomolekulárních látek na bázi sacharidů, peptidů, aminokyselin, polyfenolů aj. 

Látky antropogenního původu pocházejí ze splaškových a průmyslových vod, z odpadů ze 

zemědělství, ze skládek a mohou vznikat i při úpravě vody chlorací. Avšak některé 

organické látky mohou být jak přírodního, tak i antropogenního původu, a proto v těchto 
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případech nelze považovat jejich přítomnost za jednoznačný průkaz znečištění přírodních 

vod odpadky z průmyslu, měst, nebo zemědělství. [11]Zastoupení organických látek v 

odpadních vodách je uvedeno v tabulce č. 4.[7] 

 

Tabulka č. 4: Zastoupení organických látek v odpadních vodách 

 

Látka Podíl organického uhlíku [%] 

Bílkoviny 8 – 10 

Sacharidy 11 – 18 

Tenzidy 4 – 6 

Tuky 9 – 12 

Volné aminokyseliny 0,5 – 1,5 

Rozpuštěné organické kyseliny 7 – 11 

Vyšší mastné kyseliny  23 – 25 

Jiné 25 – 28 

 

 

Množství organických látek se obvykle vyjadřuje jako: 

- Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

- Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

- Ztráta žíháním 

- Organický uhlík (Corg) [7] 

 

Biochemická spotřeba kyslíku 

Je nejvýznamnější složka pro posuzování kvality splaškových odpadních vod. 

Vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek v odpadních vodách. Je 

rovna množství rozpuštěného molekulárního kyslíku spotřebovaného za určitý časový 

interval mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek ve vodě. [4, 7] 

Toto množství kyslíku je úměrné koncentraci přítomných biologicky rozložitelných 

organických látek, BSK je tedy mírou obsahu jen látek biologicky rozložitelných, 

biologicky nerozložitelné nejsou v tomto stanovení zahrnuty. Tím se BSK liší od CHSK, 

ve které jsou zahrnuty vedle látek rozložitelných i látky nerozložitelné. [5] 
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Chemická spotřeba kyslíku (oxidovatelnost) 

 Je mírou obsahu látek schopných chemické oxidace, stanovení slouží především i 

informaci o sumární koncentraci látek organických, vliv oxidace určitých anorganických 

látek lze vhodně zvoleným postupem vyloučit. 

 Poměr CHSK/BSK vyjadřuje stupeň biologické rozložitelnosti organických látek. 

Nízké hodnoty poměru CHSK/BSK (≤2) ukazují na přítomnost snadno rozložitelných 

látek, zatímco vysoké hodnoty tohoto poměru znamenají přítomnost látek rozložitelných 

velmi obtížně.[7] 

 

Organický uhlík (org) 

Vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách, a to přesněji než dříve 

zmiňovaná CHSK.[7] 

 

Ztráta žíháním 

 Vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek (stanovených odpařením vzorku a 

zvážením sušiny) a jejich zbytků po žíhání. Rozdíl vah před a po žíhání odpovídá množství 

spalitelných látek a je měřítkem organických látek přítomných ve vodě.[7] 

2.2.1.4 Anorganické látky 

Anorganické látky jsou v odpadní vodě obsaženy většinou v rozpuštěné formě, 

obvykle se stanoví jako obsah iontů a solí v jejím zdroji. Přítomnost většiny těchto látek 

v odpadních vodách není důležitá. Současné čištění odpadních vod je zaměřeno na snížení 

obsahu dusíku, solí fosforu a těžkých kovů v těchto vodách. Obsah dusíku a fosforu ve 

vodách je důležitý vzhledem k tomu, že tyto látky jsou základními živinami pro růst 

organismů, např. řas, v tocích. S růstem řas je spojena tvorba dalších organických látek 

(produktů metabolismu řas), které mohou při svém rozkladu značně zvyšovat potřebu 

kyslíku. [4] 
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Fosfor 

 

Fosfor se v odpadních vodách vyskytuje jednak organicky vázaný a jednak ve 

formě anorganických polyfosfátů a orthofosfátů. Organicky vázaný fosfor je obsažen 

hlavně v pevných látkách, zatímco polyfosfáty a orthofosfáty se vyskytují ve vodách 

především rozpuštěné. Pro účely kontroly kvality odpadních vod se nejčastěji stanovuje 

fosfor jako celkový. Celkový fosfor je součtem forem fosforu organicky a anorganicky 

vázaných, které lze rozdělit na rozpuštěné a nerozpuštěné formy.[7, 12] 

Hlavním zdrojem soli fosforu jsou lidské výkaly, moč a prací prostředky. Užívání 

fosfátů jako přídavku do pracích prostředků je v posledních letech předmětem rozsáhlých 

diskusí, poněvadž okolo 30% fosforu se do odpadních vod dostává z použitých pracích 

prostředků. Dalším zdrojem jsou polyfosforečnany používané v čistících a odmašťovacích 

prostředcích a jako protikorozní přísady.[7, 13] 

 

Dusík 

 

 Dusík je v odpadních vodách přítomen jak ve formě organických sloučenin, tak 

v anorganických formách, a to amoniakové, dusitanové a dusičnanové. Amonné soli tvoří 

převážnou většinu anorganicky vázaného dusíku, zatímco dusík vázaný v organických 

sloučeninách se v amonné formě vyskytuje přibližně z 60%. Významným zdrojem 

organických (aminokyseliny, močovina, kyselina močová, nukleové kyseliny) i 

anorganických (amoniakální dusík, dusitany, dusičnany) sloučenin dusíku ve vodách jsou 

splaškové odpadní vody. Dalším významným zdrojem jsou odpady ze zemědělství (z 

živočišné výroby a splachy z obdělávané půdy hnojené dusíkatými hnojivy) a z 

potravinářského průmyslu. Některé průmyslové odpadní vody (například z tepelného 

zpracování uhlí nebo z galvanického pokovování) mohou obsahovat velké množství 

amoniakálního dusíku. Odpadní vody z výroby barviv a některé inhibitory koroze a 

nemrznoucí kapaliny mohou obsahovat dusitany. [1, 12, 14] 

 Kromě toho, že dusík slouží jako živina pro růst řas, zvyšuje obsah amonných 

sloučenin v odpadních vodách také spotřebu kyslíku. Kyslík je spotřebován při procesu 

zvaném nitrifikace, kdy nitrifikační bakterie oxidují amonné ionty na dusičnany, což je 

provázeno značnou spotřebou kyslíku. Spotřeba kyslíku při nitrifikace představuje téměř 
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pětinásobek množství amonných iontů a řádově je zhruba stejná jako potřeba kyslíku na 

oxidaci organických látek v odpadních vodách. Procesy odstraňování znečišťujících látek 

vykazujících spotřebu kyslíku tedy zahrnují nitrifikaci. [7] 

Těžké kovy 

 

 Z anorganických látek vyskytujících se v odpadní vodě jsou z hygienického a 

toxikologického hlediska nejvýznamnější těžké kovy (TK). Mezi těžké kovy lze řadit 

všechny kovové prvky s výjimkou alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Některé z 

nich jsou mikrobiogenní prvky, které jsou v nízkých koncentracích pro organizmy 

nezbytné, avšak ve vyšších koncentracích působí toxicky (Zn, Cu, Cr, Co aj.); jiné mají 

toxický účinek již při koncentracích velice nízkých (Hg, Cd, As, Pb). [12] 

Z hlediska toxického působení chemických látek rozlišujeme akutní toxicitu, která 

se projevuje v krátkém čase po přijetí látky organismem a chronickou toxicitu, projevující 

se po dlouhodobějším vystavení působení látky na organismus. U těžkých kovů se jedná 

hlavně o toxicitu chronickou, která je způsobena jejich schopností kumulovat se v 

organismu. Koncentrace kovů ve vodních organismech může být až o několik řádů vyšší, 

než koncentrace těchto kovů ve vodě. [12] 

2.3 Způsoby čištění odpadních vod 

Čistírna odpadních vod je zařízeni k čištění odpadních vod na úroveň umožňující 

jejich bezpečné vypouštěni do vod povrchových (výjimečně i půdních vrstev). V procesu 

čištění dochází k odstranění znečištěni kombinací fyzikálních a biologických procesů. 

 Podle Metodické příručky Jáglová a Šnajdr 2009: „ČOV slouží k snížení 

koncentrace znečištění v odpadních vodách před jejich vypuštěním do vod povrchových“ 

[13]. Čistírna odpadních vod se skládá z objektů a zařízení na čištění a úpravu odpadních 

vod podle druhu čištění. [15, 16] 
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Obrázek č. 1: Schéma vazby základních prvků čištění odpadních vod 
 
 

 
 

2.3.1 Mechanické (primární) čištění odpadních vod 

 Při čištění městských odpadních vod je třeba odstranit především hrubé, 

makroskopické látky, jejichž přítomnost by mohla vést v dalších stupních čištění k 

mechanickým závadám a zanášení objektů a zařízení ČOV. Mechanické čištění je prvním 

stupněm v ČOV a slouží pro odstranění nerozpuštěných látek.  

Z hlediska technologie čištění se jedná o poměrně jednoduché procesy založené na jevech, 

jako jsou sedimentace (lapáky písku, lapáky štěrku), flotace (lapáky tuků a olejů) nebo 

cezení (česle, síta). [17] 

 Primární (mechanické) čištění přijímá odpadní vodu zbavenou nejhrubších 

materiálů. Skládá se z usazovací nádrže doplněné lapačem tuků a olejů. V usazovací 

nádrži, kde se průtok vody snižuje na minimum a voda se uklidňuje, se díky působení 

gravitace zachytí 80-90 % rozptýlených látek. Toto působení pracuje na principu 

sedimentace – těžší látky včetně primárního kalu klesají na dno a lehké látky vzlínají 

k hladině. Těžší látky se usazují na dně v tzv. štěrbinových nádržích, odkud jsou 
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odebírány. K odstranění látek lehčích než voda (rostlinné oleje, tuky, ropné látky atd.) se 

používají lapače tuků a olejů, které je stírají z hladiny. Aby se tam dostaly, je možno využít 

flotaci jakožto proces, díky němuž vyplují k hladině rychleji. Flotace funguje tak, že se 

nechá voda po jistou dobu probublávat vzduchovými bublinkami, na něž se tuky a oleje 

naváží a následně plavou na hladině v podobě pěny. Lapače tuků a olejů mohou být i 

předřazeny usazovací nádrži. Usazovací nádrže se liší od dosazovacích nádrží, které jsou 

řazeny za sekundární (biologické) čištění, právě tím, že zahrnují lapač tuků a olejů. Jinak 

to jsou konstrukčně stejné zpravidla kruhové betonové nádrže.[17] 

2.3.2 Sekundární (biologické) čistění 

 Využívání mikroorganismů pro čištění odpadních vod a zpracování odpadů je 

klasickým příkladem aplikace biotechnologií v ochraně životního prostředí. Donedávna se 

pod pojem biologické čištění odpadních vod zahrnovaly výlučně aerobní čistírenské 

technologie. V posledních letech však vývoj anaerobních technologií čištění odpadních 

vod a anaerobních procesů zařadil tyto způsoby na úroveň aerobních. [18] 

Sekundární čistění se používá hlavně pro odstranění biologicky odbouratelných 

organických látek a suspendovaných pevných podílů pomocí biologických metod. 

Adsorpce znečisťujících látek na vytvářený organický kal také odstraní materiály, které 

nejsou biologicky odbouratelné, např. těžké kovy. Z odpadní vody se mohou také částečně 

odstranit organický dusík a fosfor. Varianty sekundárního čistění mohou být používány 

samostatně nebo v kombinaci, podle charakteristik odpadní vody a požadavků před 

vypuštěním. Když se používají v kombinaci zařazené za sebou, technologie se nazývají 

vícestupňové systémy. 

 Existují v podstatě tři druhy metabolických procesů, tj. aerobní procesy využívající 

rozpuštěný kyslík; anaerobní procesy bez přívodu kyslíku a anoxické procesy využívající 

biologickou redukci donorů kyslíku.  

 Posléze vyčištěná voda vtéká do dosazovací nádrže, kde se od ní odděluje 

aktivovaný kal, který se vrací zpátky do aktivační nádrže. V průběhu čištění kal odstraňuje 

znečištění z vody nejen proto, že potřebuje energii pro své metabolické pochody 

(nezapomínejme, že kal jsou vlastně mikroorganismy), ale tuto energii využívá i k tomu, 

aby se rozmnožil. Proto je z dosazovací nádrže získáváno větší množství kalu, než je 
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potřeba zpětně dodat do aktivační nádrže, tudíž je část kalu odstraňována jako přebytečný 

kal. [15, 19] 

2.3.3 Terciární čistění 

 Po sekundárním čistění může být potřebné další čistění, buď pro opakované použití 

vody v procesu nebo jako neplnohodnotné vody k úklidu, či pro splnění požadavků na 

vypouštění do vodního recipientu. Tyto pokročilé 

čistící procesy přesahují konvenční sekundární čištění a zahrnují 

odstranění neposlušných organických sloučenin, stejně jako přebytek živin, jako je dusík a 

fosfor. [20] 

 

Graf č. 1: Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod, ČR[28] 
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Graf č. 2:Objem čištěných a nečištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace, 

ČR[28] 

 

 

 

Graf č. 3:Počet připojení obyvatel na kanalizaci, ČR[28] 
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3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

 Město Hlučín leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. 

Malebná scenérie okolní přírody spolu s kulturními památkami a nabídkou rekreačních 

možností podtrhuje jeho turistický význam v regionu. Město patří k přirozeným centrům 

bývalého opavského okresu.  Svými téměř 15000 obyvateli se řadí do kategorie středně 

velkých měst. Katastrální výměra je  2113 ha. V historii byly k městu připojovány a 

opět oddělovány menší obce. V současnosti Hlučín zahrnuje také městské části 

Bobrovníky a Darkovičky. [21, 22] 

 Soustavná veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod města Hlučína byla 

budována od počátku minulého století a byla postupně bez ucelené vodohospodářské 

koncepce doplňována a rozšiřována. Kanalizace města Hlučín (stoková síť a ČOV) byla 

řešena a budována etapovitě. Celková délka kanalizační sítě činí 44 km.[23] 

Základní páteř celého systému ve městě Hlučín tvoří sběrače: 

- povodí sběrače A ukončené na KČS 1; 

- povodí sběrače B ukončené na KČS 2 (v areálu ČOV); 

- povodí sběrače C ukončené na KČS 3 (a zaústěné do KČS 1) a 

- nově vybudované povodí sběrače D- Rovniny ukončené na KČS 5[23] 

  

Vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod je 

společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Jedná se o společnost, která byla zřízena 

městem Hlučín za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a likvidace 

odpadních vod. Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. je 100 % vlastněna 

městem Hlučínem a proto i struktura správních orgánů odráží složení správních orgánů 

města Hlučín. Předmět činnosti je plně v souladu s činnostmi obvykle prováděnými 

společnostmi tohoto typu a dle aktuálně platných živnostenských listů obsahuje tyto 

aktivity:  

- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 

- Výroba, montáž a opravy měřidel 

- Nakládání s odpady 

- Úprava a rozvod pitné vody 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování[24] 
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Obrázek č. 2: Stoková sít města Hlučína s vyznačením ČOV Hlučín-Jasénky 

 

 

 

Obrázek č. 3: Letecká mapa části města Hlučín s vyznačením ČOV Hlučín-Jasénky 
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4. STRUČNÝ POPIS ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PŘED 
REKONSTRUKCÍ 

 Čistírna odpadních vod Hlučín byla vybudována v letech 1968 - 1969 a uvedena do 

provozu v r. 1970. Částečná rekonstrukce biologického stupně byla realizována v roce 

1996. Technický stav ostatních objektů stávající ČOV odpovídá jejich stáří, technologický 

postup čištění je poplatný době návrhu. Především technologické zařízení převážné části 

ČOV neodpovídá současným požadavkům a je na hranici životnosti. [25] 

 

Tabulka č. 5: Parametry hlavních technologických objektů ČOV po částečné rekonstrukci 

v roce 1996 

Objekt Počet Základní parametry Celková plocha 

Hrubé česle  průlina 10 mm  

Lapák písku  1 ks účinný objem 1.71 m3 Účinná plocha 6.77 m2 

Usazovací nádrže 1 ks celkový objem 288,0 m3 celková plocha 90,00 m2 

Aktivační nádrže  1 ks celkový objem 1715 m3 celková plocha 630,00 m2 

Dosazovací nádrže 2 ks celkový objem 1269 m3 celková plocha 405,00 m2 

Vyhnívací nádrž 1 ks objem 600 m3  

Uskladňovací nádrž 1 ks objem 800 m3  

Odvodnění kalu 1 ks Pásový lis Guinard  

Plynojem 1 ks celkový objem 250 m3  

4.1 Linka čištění odpadních vod 

4.1.1 Hrubé mechanické předčištění 

 Mechanické předčištění odpadní vody probíhalo na hrubých ručních česlích 

s průlinou 10 mm, které byly umístěny ve žlabu před odstředivým lapákem písku typu  

OLPS 02., Ø d = 3,6 m.[25] 
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Obrázek č. 4: Ručně stírané česle před rekonstrukcí 

4.1.2 Primární sedimentace 

 Primární sedimentace probíhala v podélné usazovací nádrži (UN) délky 15 m, šířky 

6 m a hloubky 3 m. Celkový objem činí 288 m3. Do rozdělovacího žlabu před UN bylo 

zaústěno potrubí přebytečného kalu. Usazený surový kal byl stírán do dvou kalových jímek 

v přední části UN. Z nich se odpouštělo po otevření elektrošoupátek do napouštěcí a 

čerpací jímky surového kalu potrubím DN 150. Do čerpací jímky se rovněž splachovalo 

potrubím DN 100 

plovoucí látky stírané 

shrabovacím zařízením 

do žlabu plovoucích 

nečistot na konci UN. 

Odpadní voda 

z usazovací nádrže 

odtékala do 

denitrifikační části 

potrubím DN 400.[25] 

     Obrázek č. 5: Usazovací nádrž před rekonstrukcí  
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4.1.3 Biologické čištění 

4.1.3.1Aktivace 

Denitrifikační nádrž 2ks 

Původní nádrže byly propojeny v zadní části prostupem. Šířka nádrže byla 4,8 m, celková 

délka dvou propojených nádrží byla 30 m, průměrná hloubka vody byla 2,4 m, objem 

nádrže bylo 347 m3. Do každé ze dvou vzájemně propojených nádrží byla osazena dvě 

ponorná míchadla firmy Flygt typu SR 4630.410 se spouštěcím zařízením. Dvěma 

ocelovými potrubími DN 200 byla zavedena na vstup do denitrifikace vnitřní recirkulace 

aktivační směsi z odtokových částí obou nitrifikačních nádrží (čerpadla typu 150–AFHU, 

Q = 47 l/s). Na vstup do denitrifikace byl přiveden výtlačným ocelovým potrubím i 

vrácený kal.[25] 

 

 

Obrázek č. 6: Aktivační nádrž před rekonstrukcí 

 

Nitrifikační nádrže – 2ks 

Objem každé nádrže byl 684 m3, obou pak 1 368 m3. Na vtoku aktivační směsi 

z denitrifikace do každé nádrže s postupným průtokem bylo stavítko s ručním ovládáním, 

kterým bylo možné nádrž odstavit z provozu. Pro zajištění požadované oxidační kapacity 

byly ke dnu nádrží při kotveny rošty vzduchových potrubí z PVC, na kterých byly 

rozebíratelnými objímkami upevněny jemno bublinné diskové provzdušňovací elementy 

finské firmy NOPON typu HKL 215. Počet provzdušňovacích elementů byl v každé nádrži 

110 ks.[25] 
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4.1.3.2 Dosazovací nádrže 

 Na ČOV byly umístěny celkem dvě dosazovací nádrže, a to původní a nová 

vybudovaná v roce 1994. [25] 

 

Tabulka č. 6: Základní technické údaje – dosazovací nádrže 

 

 DN 1 DN 2 (mimo provoz) 

Průměr nádrže m 17,5 18 

Hloubka nádrže m 3,0 3,63 

Plocha m2 195 210 

Objem m3 506 763 

Doba zdržení h 1,66 2,5 

Hydraulické zatížení plochy m3/m2.h 1,56 1,45 

 

 

 

Obrázek č. 7: DN2 před rekonstrukcí 

4.2 Linka zpracování kalu 

4.2.1 Vyhnívací nádrž 

 
 Průměr 9,93 m, výška horní válcové části 1 m, průměr horní válcové části 2 m, 

jmenovitý objem V = 600 m3, objem plynového prostoru 3,14 m3, teplota v nádrži 30 
0C.[25] 
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Obrázek č. 8: VN před rekonstrukcí 

4.2.2 Uskladňovací nádrž vyhnilého kalu 

- průměr 15 m, maximální výška hladiny kalu 4,5 m, objem nádrže 800 m3.[25] 

4.2.3 Lisování vyhnilého kalu 

- pásový lis zn. Guinard typ ECO 

PRESSE, šířka pásu 1 m, příkon 0,92 

kW, oplachovací voda 12 m3/h, rozměry 

3550x1500x1920 mm, hmotnost 1120 

kg. 

- kalová voda z uskladňovací nádrže a 

mechanického odvodnění odtéká do 

přítoku na ČOV.[25] 

 
 

 
      

 
 

Obrázek č. 9: Lisování kalu před rekonstrukcí 
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4.3 Linka zpracování bioplynu 

4.3.1 Plynojem 

- plynojem s vodním uzávěrem má užitný objem 250 m3.[25] 

4.3.2 Kotelna kalového hospodářství 

- kalový plyn byl spalován v kotli typu Viadrus  G 300, který je vybaven hořákem 

Bentone BG 300.2 na kalový plyn. Jako záložní zdroj tepla na ohřev jsou určeny 

kotle na propan-butan v počtu 2 ks. [25] 

4.4 Linka srážení fosforu 

Za účelem snížení zbytkové koncentrace fosforu a CHSK na požadované hodnoty je 

na ČOV umístěno dávkování síranu železitého do aktivační nádrže.[25] 
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5. STRUČNÝ POPIS ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PO 
REKONSTRUKCI 

Cílem intenzifikace ČOV bylo: 

- přebudovat stavebně a technologicky čistírnu odpadních vod do stavu, který plně 

odpovídá moderním trendům v čištění městských odpadních vod, došlo k zvýšení 

kapacity stávající technologické linky pro výhledové připojení odpadních vod 

z obce Hlučín, městské části Darkovičky s celkovým výhledovým počtem 15 550 

trvale bydlících obyvatel, 

- dosažení současného standardu čištění a stability provozu odpovídající výhledovým 

legislativním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, dále k lepším podmínkám pro 

provozování ČOV – vybudováním měření, regulace a řídicího systému, 

- intenzifikace čistírny byla prováděna formou rekonstrukce, bylo postaveno několik 

nových stavebních objektů(automatické česle, regenerace kalu atd.) a kompletních 

provozních souborů(řídicísystém, měření a regulace). Rekonstrukce se dotkla 

prakticky všech stavebních a technologických částí čistírny odpadních vod. 

Rekonstrukce byla prováděna za nepřerušeného provozu ČOV.[26] 

5.1 Linka čištění odpadních vod 

5.1.1 Hrubé mechanické předčištění 

 Mechanické předčištění odpadní vody probíhá na strojně stíraných česlích typu 

SČČ-UM s průlinami 10 mm. V druhé části žlabu jsou osazeny ručně stírané česle 

s průlinami 20 mm, které zajišťují obtok v případě poruchy strojních česlí. 

 Zachycené shrabky ze strojních česlí vypadávají do násypky lisu na shrabky 

s promýváním typ LSP. Odvodněné shrabky padají ze šnekového dopravníku lisu do 

přistaveného kontejneru na shrabky. Zhrubého předčištění přitéká odpadní voda gravitačně 

do vertikálního lapáku písku typu OLPŠ 02 o průměru 3,6 m. Manipulačními stavítky lze 

lapák písku obtokovat. Lapák písku je opatřen mamutkou. Výtlak mamutky (směs vody a 

písku) je zaústěn do pračky písku,Qmax lapáku písku = 130 l/s, účinná plocha 10,17 m2.[26, 

27] 
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Obrázek č. 10: Strojně stírané česle a lapák písku po rekonstrukci 

5.1.2Primární sedimentace 

5.1.2.1 Usazovací nádrž 

 V rámci rekonstrukce UN jsou v nádrži vyměněny některé stávající části 

pojezdového mostu. Byl nahrazen stávající motor, převodovka a pojezdová kola, včetně 

veškerého elektro propojení. Nový motor, převodovka a pojezdová kola jsou stejných 

parametrů jako před rekonstrukcí.[26, 27] 

 

 

Obrázek č. 11: Usazovací nádrž po rekonstrukci 
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5.1.3 Biologické čištění 

5.1.3.1 Aktivace s regenerací kalu 

Stavební úpravy aktivační nádrže před rekonstrukcí spočívaly v nadbetonování 

obvodových stěn a dělicích příček pro zajištění potřebného objemu denitrifikace a 

nitrifikace. Na odtoku bylo nově vybudováno odtokové potrubí tzv. hobas umožňující 

přepojení odtoku z AN na jednotlivé dosazovací nádrže.  

 Nádrž regenerace je vystavěna do stávající nádrže denitrifikace a je rozdělena 

přepážkou na část oxickou a anoxickou. 

 

 

Objemy: oxická regenerace 600 m3 

 anoxická regenerace 130 m3 

 

obě linky nitrifikace 750 m3 

 denitrifikace 750 m3 

 aktivace celkem 2 230 m3 

 

Ručními stavítky lze provozovat obě linky a v případě vzniklého problému v některé 

z linek pouze jednu.[23, 24] 

 

Denitrifikace 

 V každé lince je umístěno ponorné míchadlo WILO typ EMU s manipulací 

nastavení pomocí ručního kladkostroje. Část nádrží je vybavena jemnobublinným aeračním 

systémem firmy FORTEX AGS (provzdušňování části denitrifikace v zimním období), 

v každé nádrži 1 rošt s 24 ks aeračních elementů typ AME-D.[26] 

 

Nitrifikace 

 V každé nádrži jsou 2 rošty s 48 ks aeračních elementů typ AME-D firmy FORTEX 

AGS v kotvené verzi.[26] 
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Regenerace 

V oxické části jsou umístěny 2 ks roštů s 60 ks aeračních elementů typu AME-D, 

v anoxické části míchadlo WILO typ EMU TR 50. Výtlak vraceného kalu je zaústěn do 

oxické části regenerace, přepadá do anoxické části a odtud přepadem do nátokového žlabu 

aktivace. [26] 

 

 

Obrázek č. 12: Aktivační nádrž po rekonstrukci 

 

 

Obrázek č. 13: Nová regenerace kalu 
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5.1.3.2 Dmychárna 

 Zdrojem tlakového vzduchu do aktivační nádrže a regenerace jsou dmychadlové 

agregáty KUBÍČEK. Zdroj tlakového vzduchu pro mamutku v lapáku písku je 

v dmychárně – kompresor typ 2JSK 75,2 s výkonem 35 m3/h.[26, 27] 

 

Tabulka č. 7:  Základní technické údaje-dmychadla 

 

Dmychadlo pro nitrifikaci denitrifikaci regeneraci 

Typ 3D38B-100K 3D38C-100K 3D38C-100K 

Počet kusů 1 1 1 + 1 

Množství vzduchu m3/h 381 252 – 516 252 – 516 

Při přetlaku kPa 55 65 65 

Při otá. dmychadla min-1 2 940 1 724 – 2 785 1 724 – 2 785 

Příkon kW 8,22 8,11 – 13,35 8,11 – 13,35 

5.1.3.3 Dosazovací nádrže 

 Po rekonstrukci jsou na ČOV Hlučín v provozu dvě dosazovací nádrže I. a II. 

Strojní zařízení dosazovacích nádrží I. a II. sestává: z pevného mostu s pohonem a 

převodovkou, stíráním dna i hladiny, flokulačního válce, nátokového kužele, přepadové 

trojúhelníkové hrany s nornou stěnou, čerpadla pro ostřik hladiny, odtahu plovoucích 

nečistot s mechanickou klapkou na proplach sacího potrubí plovoucích nečistot, čištění 

přepadových hran rotačním kartáčem. [26, 27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: DN po rekonstrukci 
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5.2 Linka zpracování kalu 

5.2.1 Vyhnívací nádrž, strojovna 

 V rámci rekonstrukce byla provedena výměna kalového potrubí uvnitř VN. Došlo k 

zmenšení jmenovitého objemu VN, a to na 580 m3, a dále k navýšení objemu plynového 

prostoru na 18,2 m3 

 Kalová voda z odvodnění kalu i z uskladňovací nádrže je nově přivedena do 

regenerační části aktivační nádrže, aby se využil efekt bioaugmentace. Pro rovnoměrné 

zatížení procesu čištění kalovou vodou bylo nutno vybudovat vyrovnávací nádrž kalové 

vody.[26, 27] 

 

 

Obrázek č. 15: Vyhnívací nádrž po rekonstrukci 

5.2.2 Uskladňovací nádrž 

 Ve stávající strojovně uskladňovací nádrže na odtokovém potrubí kalové vody 

z vyhnilého kalu byly umístěny nové elektroarmatury. Jde o nožové šoupátko se 

servopohonem DN 150 a nožové šoupátko s pneumatickým pohonem DN 150. Pro 

ovládání pneumatického pohonu je umístěn pístový kompresor. Na tomto potrubí byl také 

umístěn nový indukční průtokoměr DN 150.[26, 27] 
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5.2.3 Zahušťování přebytečného kalu 

 V rámci rekonstrukce kalového hospodářství bylo provedeno doplnění kalového 

hospodářství o zahuštění přebytečného kalu. Linka zahuštění byla umístěna do prostor 

bývalé provozní budovy vedle stávající čerpací stanice přebytečného kalu. Pro dispoziční 

umístění technologie bylo nutné provést v budově drobné stavební úpravy spočívající 

ve vybourání stávajících dělicích příček a vybudování jímky pro zahuštěný přebytečný kal. 

Zahuštěný přebytečný kal je nyní přečerpáván z jímky zahuštěného kalu pomocí 

vřetenového čerpadla do strojovny vyhnívající nádrže. Fugátová voda je svedena nově 

vybudovanou kanalizací do čerpací jímky, kde je přečerpávána zpět do procesu 

biologického čištění odpadních vod. K zahuštění přebytečného kalu bude použit pásový 

zahušťovač typ HILLER DECADRAIN EP 15. [26, 27] 

 

Obsah sušiny ve vstupním kalu 0,4 – 1,0 % 

Maximální hodnota kalového indexu 120 ml/g 

Maximální hydraulický výkon 15 m3/h při vstupním kalu max. 0,7 % 

Maximální látkové zatížení 150 kg/h 

Obsah flokulantu 3 – 9 kg/t sušiny 

Obsah sušiny v zahuštěném kalu 4 – 7 % 

 

 

Obrázek č. 16: Zahušťování kalu 
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5.2.4 Odvodňování vyhnilého kalu 

Součástí stavby byla výměna stávajícího dosluhujícího odvodňovacího zařízení 

vyhnilého kalu za nové stabilní zařízení. Jedná se o dekantační odstředivku typ 

D2LLC30BHP, dodavatel CENTRIVIT spol. s r.o. 

 

- kapacita 4 m3/h 

- produkce kalu 500 kg sušiny/den 

- vstupní sušina 2,5 – 4 % 

- předpokládaná výstupní sušina 24 ± 2 % 

 

Fugát se čerpá z jímky kalové vody měrného objektu, do níž je odpouštěna i 

odsazená kalová voda z uskladňovací nádrže, na začátek regenerace. [26] 

. 

 

Obrázek č. 17: Odstředivka kalu 

5.3 Linka zpracování bioplynu 

5.3.1 Plynojem 

 Po rekonstrukci zůstává beze změn. 
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5.3.2 Kotelna kalového hospodářství 

Z důvodu omezení možnosti vypouštění kalového plynu do ovzduší byla provedena 

dodatková montáž záložního kotle na kalový plyn do stávající kotelny. Byl navržen stejný 

typ stávajícího kotle – Viadrus G 300 s hořákem na kalový plyn. Spaliny z nového kotle 

jsou zaústěny do stávajícího průduchu komínu, který je nově vyvločkován na dimenzi DN 

350. [26] 
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6. VYHODNOCENÍ STAVU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

6.1Vyhodnocení čistírny odpadních vod před rekonstrukcí 

6.1.1Ukazatele kvality odpadních vod – období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

 
 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových před rekonstrukcí vydal 

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a zemědělství dne 22. 12. 2004 pod zn. 

OŽPaKS/3638/3401/04DO.  

 

Tabulka č. 8: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách před 

rekonstrukcí 

 

Ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ 

mg/l mg/l 
CHSKCr 90 120 

BSK5 20 30 
NL 10 30 

N-NH4
+

 15 30 
 

- „p“ přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 1x z 12 vzorků 
- „m“ maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 

 
 

 
Tabulka č. 9: Kvalita odpadních vod na přítoku (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) 
 
  vzorek  1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 380,0 430,0 180,0 630,0 390,0 140,0 290,0 610,0 

BSK5 mg/l 160,0 160,0 83,0 210,0 190,0 51,0 77,0 380,0 

NL mg/l 158,0 166,0 103,0 252,0 118,0 65,0 102,0 208,0 

N-NH4
+ mg/l 57,3 27,7 28,7 53,1 39,8 13,6 22,2 42,2 

NCelk. mg/l 177,0 44,0 58,3 69,3 57,3 19,1 41,6 54,9 

PCelk. mg/l 5,9 3,9 4,1 9,6 3,9 2,8 3,0 6,6 
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  vzorek  9 10 11 12 průměr 

CHSKCr mg/l 420,0 350,0 370,0 760,0 412,5 

BSK5 mg/l 19,0 230,0 100,0 410,0 186,6 

NL mg/l 160,0 178,0 180,0 200,0 157,5 

N-NH4
+ mg/l 39,1 44,7 40,7 45,0 37,8 

NCelk. mg/l 58,9 58,8 50,0 56,0 62,1 

PVeš. mg/l 5,3 5,9 4,7 6,9 5,2 

 
 
 
Tabulka č. 10: Kvalita odpadních vod na odtoku (od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) 
 
  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 28,0 14,0 18,0 19,0 40,0 5,0 25,0 6,0 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 3,0 3,0 5,0 

NL mg/l 2,0 4,0 2,0 8,0 5,0 8,0 8,0 7,0 

N-NH4
+ mg/l 0,9 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 

NCelk. mg/l 18,0 24,4 15,9 16,5 20,8 14,2 19,2 16,1 

PVeš. mg/l 1,4 0,9 0,3 1,6 2,5 2,7 0,6 1,4 

 
 
  vzorek  9 10 11 12 průměr 

CHSKCr mg/l 13,0 5,9 13,0 13,0 16,7 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 

NL mg/l 7,0 8,0 3,0 2,0 5,3 

N-NH4
+ mg/l 0,5 0,1 0,8 0,5 0,4 

NCelk. mg/l 26,9 25,3 25,3 22,9 20,5 

PVeš. mg/l 3,6 3,4 3,2 1,8 1,9 
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Graf č. 4: Účinnost čištění před rekonstrukcí [%] 

 

  

 Celkem za 12 měsíců bylo provedeno 12 odběrů vzorků na odtoku z čistírny, 

v nichž byly stanovovány hodnoty: CHSKCr, NL, N-NH4
+, Ncel a Pcelk jednalo se o 

24hodinové vzorky, typ B, které byly odebrány a analyzovány v laboratoři Morava s.r.o., 

zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA. Během sledovaného období nedošlo 

k překročení hodnot koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách 

povolených vodoprávním úřadem. Nízké hodnoty amoniakálního dusíku na odtoku jsou 

způsobeny nitrifikací, která probíhá při čištění odpadních vod. Při ní je amoniakální dusík 

přeměňován na dusičnany, a proto je ho mnohem méně než na přítoku. V letním období je 

koncentrace amoniakálního dusíku nižší, v zimě se koncentrace zvyšuje. Z toho vyplývá, 

že účinnost nitrifikace je závislá na teplotě. Při teplotách vody pod 12 °C se nitrifikace 

zpomaluje a koncentrace amoniakálního dusíku jsou vyšší. Během sledovaného období 

bylo také odebráno i 12 směsných 24hodinových vzorků, typ B, které byly odebrány a 

analyzovány v laboratoři Morava s.r.o., zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA. 

  

Vyhodnocení účinnosti 

 

Chemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota CHSKCr za sledované období byla na přítoku na ČOV 412,5 mg/l a na 

odtoku 16,66 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (90 mg/l) a maximální (120 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci CHSKCr je 96 %.  

96 98 97 99

67
63

CHSK Cr BSK 5 NL N-NH4+ N celk P veš.
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Biochemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota BSK5 za sledované období byla na přítoku na ČOV 186,8 mg/l a na 

odtoku 3,3 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (20 mg/l) a maximální (30 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci BSK5 je 98 %.  

 

Nerozpuštěné látky 

 Průměrná hodnota NL za sledované období byla na přítoku na ČOV 15,5 mg/l a na odtoku 

5,3 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (10 mg/l) a maximální (30 mg/l) 

hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci NL je 97 %.  

 

Amoniakální dusík  

Průměrná hodnota N-NH4
+ za sledované období byla na přítoku na ČOV 37,8 mg/l a na 

odtoku 0,4 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (15 mg/l) a maximální (30 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci N-NH4
+ je 99 %.  

 

Dusitanový dusík  

Průměrná hodnota Ncel za sledované období byla na přítoku na ČOV 62,1 mg/l a na 

odtoku20,5 mg/l. Účinnost čistírny při redukci Ncel je 67 %.  

 

Celkový fosfor  

Průměrná hodnota Pcelk za sledované období byla na přítoku na ČOV 5,2 mg/l a na odtoku 

1,9 mg/l. Účinnost čistírny při redukci Pcelk je 63 %.  

6.2 Vyhodnocení čistírny odpadních vod během rekonstrukce 

6.2.1 Ukazatele kvality odpadních vod– období od 31. 8. 2010 do 31. 10. 2011 

1) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových během rekonstrukce vydal 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 

5.8.2009 pod č.j. MSK 100229/2009. Jedná se o vypouštění v jednotlivých etapách, které 

byly stanoveny takto: 
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- První etapa od 15. 3. 2010  do 31. 7. 2010 

- Druhá etapa od 1. 8. 2010   do 31. 1. 2011 

- Třetí etapa   od 1. 2. 2011   do 31. 7. 2011 

 

Tabulka č. 11: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách pro 

první a druhou etapu rekonstrukce 

 

Ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ 

mg/l mg/l 
CHSKCr 90 120 

BSK5 20 30 

NL 30* 60* 
Ncelk 25* 40* 
Pcelk 3* 6 

 
- * hodnoty vyšší než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
- „p“ přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 3x z 26 vzorků 
- „m“ maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 

 

Tabulka č. 12: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách pro 

třetí etapu rekonstrukce 

 

Ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ 

mg/l mg/l 
CHSKCr 90 120 

BSK5 20 30 

NL 10 30 
Ncelk 20* 30* 

Pcelk 3* 6 
 

- * hodnoty vyšší než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
- „p“ přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 3x z 26 vzorků 
- „m“ maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 

 

2) Z důvodu, že hodnoty v prvním povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových byly navrženy tak, že je ČOV nebyla během rekonstrukce schopna plnit, 

společnost požádala úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí 
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a zemědělství o změnu povolení, které bylo vydáno dne 8. 3. 2011 pod č. j. MSK 

34239/2011. 

 

Tabulka č. 13: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách do 31. 

7. 2011 

 

Ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ 

mg/l mg/l 
CHSKCr 90 120 

BSK5 20 30 

NL 25 50 

Ncelk 45* 60* 

Pcelk 3* 8* 

 
- * hodnoty vyšší než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
- „p“ přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 3x z 26 vzorků 
- „m“ maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 

 

 

Tabulka č. 14: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách od 1. 8. 

2011 do 31. 10. 2011 

 

Ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“ 

mg/l mg/l 
CHSKCr 90 120 

BSK5 20 30 

NL 25 50 

Ncelk 25* 40* 

Pcelk 3* 8 

 
- * hodnoty vyšší než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
- „p“ přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 3x z 26 vzorků 
- „m“ maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 
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Tabulka č. 15: Kvalita odpadních vod na přítoku (od 31. 8. 2010-31. 10. 2011) 
 

  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 270,0 390,0 867,0 274,0 227,0 389,0 520,0 424,0 

BSK5 mg/l 130,0 260,0 460,0 78,0 110,0 210,0 200,0 150,0 

NL mg/l 95,0 70,0 123,0 53,0 46,0 218,0 228,0 63,0 

N-NH4
+ mg/l 43,5 43,7 42,6 29,5 31,1 47,0 46,0 47,0 

NCelk. mg/l 52,6 57,3 59,8 49,8 46,0 55,3 58,4 59,9 

PVeš. mg/l 5,9 6,4 8,2 4,9 4,3 7,9 8,3 5,9 

         
  vzorek  9 10 11 12 13 14 průměr 

CHSKCr mg/l 627,0 327,0 418,0 490,0 461,0 314,0 443,1 

BSK5 mg/l 270,0 140,0 280,0 100,0 140,0 140,0 207,6 

NL mg/l 148,0 136,0 52,0 49,0 142,0 150,0 116,0 

N-NH4
+ mg/l 4,1 29,7 36,3 24,2 36,5 34,7 37,2 

NCelk. mg/l 58,2 54,5 53,9 34,3 46,3 50,0 55,3 

PVeš. mg/l 8,2 4,2 6,6 3,6 5,7 5,6 6,7 

 
 
 
Tabulka č. 16: Kvalita odpadních vod na odtoku (od 31. 8. 2010-31. 10. 2011) 
 
  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 22,0 14,0 5,2 35,0 5,0 28,7 5,0 48,6 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,8 3,0 3,0 3,0 3,2 

NL mg/l 3,0 8,0 2,0 7,0 2,0 6,0 2,0 2,0 

N-NH4
+ mg/l 0,5   0,5   0,1       

NCelk. mg/l 24,8 34,1 38,4 41,3 22,7 32,4 27,3 29,8 

PVeš. mg/l 2,8 1,3 1,8 2,1 1,1 1,0 3,1 0,8 

 
  vzorek 9 10 11 12 13 14 15 16 

CHSKCr mg/l 18,3 43,3 24,9 35,8 15,6 10,1 44,0 43,4 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 6,4 3,0 3,0 3,0 3,0 

NL mg/l 5,0 2,0 8,0 5,0 2,0 4,0 4,0 2,0 

N-NH4
+ mg/l 0,1   0,8 2,4     3,6   

NCelk. mg/l 19,6 15,0 16,9 19,0 20,0 24,7 36,6 29,7 

PVeš. mg/l 0,8 1,0 1,9 1,9 2,0 1,0 2,8 3,4 
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  vzorek 17 18 19 20 21 22 23 24 

CHSKCr mg/l 12,3 12,0 5,0 27,3 25,3 39,0 30,0 26,8 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 

NL mg/l 6,0 4,0 2,0 4,0 2,0 5,0 9,0 3,0 

N-NH4
+ mg/l 3,0   2,4   0,1 3,0   4,1 

NCelk. mg/l 18,4 9,9 14,7 29,4 32,5   17,0 13,6 

PVeš. mg/l 1,9 0,6 1,3 2,6 1,3 3,1 2,1 1,3 

  vzorek 25 26 27 28 29 30 průměr 

CHSKCr mg/l 36,5 5,3 5,0 15,9 44,0 25,8 20,2 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 3,0 3,1 

NL mg/l 4,0 2,0 5,0 2,0 4,0 6,0 4,1 

N-NH4
+ mg/l     9,9   3,3   0,3 

NCelk. mg/l 9,1 8,2 12,8 7,8 18,5 13,1 30,0 

PVeš. mg/l 1,1 0,9 0,8 1,4 0,4 3,1 1,7 

Pozn.  
Vzorky č. 1-9: hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách viz tabulka č. 11 
Vzorky č. 10-13: hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách viz tabulka č. 12 
Vzorky č. 14-23: hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách viz tabulka č. 13 
Vzorky č. 24-30: hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách viz tabulka č. 14 
V prázdných polích tabulky, nebyl proveden rozbor v daném ukazateli. 
 
 
Graf č. 5: Účinnost čištění během rekonstrukce [%] 
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CHSK Cr BSK 5 NL N-NH4+ N celk P veš.
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Během období rekonstrukce bylo celkem provedeno 30 odběrů vzorků na odtoku z 

čistírny, v nichž byly stanovovány hodnoty: CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4
+, Ncel a Pcelk 

jednalo se 24hodinové vzorky, typ C, které byly odebrány a analyzovány v laboratoři 

Morava s.r.o., zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA.Po celou dobu se bez 

problémů nedařilo plnit původní limity vypouštěných přečištěných vod. Čistírna splňovala 

většinu odtokových parametrů, s výjimkou parametru celkového dusíku. Proto bylo nutné 

požádat vodoprávní úřad o změnu rozhodnutí, týkající se zvýšení hodnot koncentrací 

zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách. Dále bylo celkem za sledované období 

odebráno 14 vzorků přítoku na čistírnu. Podle průměrných výsledků došlo k nárůstu 

znečištění oproti roku 2009 v ukazatelích CHSKCr, BSK5 a Pcelk.. 

  

Vyhodnocení účinnosti 

 

Chemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota CHSKCr za sledované období byla na přítoku na ČOV 443 mg/l a na 

odtoku 20,2 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné a maximální hodnoty na 

odtoku z ČOV během sledovaného období. Účinnost čistírny při redukci CHSKCr je 95 %.  

 

Biochemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota BSK5 za sledované období byla na přítoku na ČOV 207,6mg/l a na 

odtoku 3,1 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné a maximální hodnoty na 

odtoku z ČOV během sledovaného období. Účinnost čistírny při redukci BSK5 je 99 %.  

 

Nerozpuštěné látky 

Průměrná hodnota NL za sledované období byla na přítoku na ČOV 116 mg/l a na odtoku 

4,1 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné a maximální hodnoty na odtoku 

z ČOV během sledovaného období. Účinnost čistírny při redukci NL je 96 %.  

 

Amoniakální dusík  

Průměrná hodnota N-NH4
+ za sledované období byla na přítoku na ČOV 37,2 mg/l a na 

odtoku 0,3 mg/l. Účinnost čistírny při redukci N-NH4
+ je 99 %.  
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Celkový dusík  

Průměrná hodnota Ncel za sledované období byla na přítoku na ČOV 55,3 mg/l a na odtoku 

30,0 mg/l. Naměřené hodnoty překračovaly přípustné i maximální hodnoty na odtoku z 

ČOV. Účinnost čistírny při redukci Ncel je 46 %.  

 

Celkový fosfor  

Průměrná hodnota Pcelk za sledované období byla na přítoku na ČOV 1,9 mg/l a na odtoku 

6,7 mg/l. Naměřené hodnoty překračovaly v povoleném počtu překročení přípustné 

hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci Pcelk je 63 %.  

 

6.3 Vyhodnocení čistírny odpadních vod během zkušebního provozu 

6.3.1 Ukazatele kvality odpadních vod – období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 

 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových během zkušebního 

provozu vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství dne 18. 10. 2011 pod č.j. MSK 167428/2011. 

 

Tabulka č. 17: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách po 

dobu zkušebního provozu ČOV v období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 

 

Ukazatel průměr hodnota „p“ hodnota „m“ 

mg/l mg/l mg/l 
CHSKCr  90 120 

BSK5  20 30 
NL  25 50 

Ncelk 20#  30* 
Pcelk 3#  6 

 

- „p“ přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 3x z 26 vzorků 
- „m“ maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 
- #  hodnoty vyšší než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
- *  hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického  

stupně vyšší než 12 °C 
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Tabulka č. 18: Kvalita odpadních vod na přítoku (od 31. 8. 2010-31. 10. 2011) 
 

  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 739,0 759,0 809,0 377,0 379,0 766,0 582,0 362,0 

BSK5 mg/l 290,0 320,0 420,0 220,0 220,0 250,0 290,0 110,0 

NL mg/l 218,0 340,0 384,0 106,0 172,0 282,0 192,0 174,0 

N-NH4
+ mg/l 45,9 54,8 40,8 45,9 63,6 89,9 66,4 39,0 

NCelk. mg/l 61,8 70,3 67,0 57,6 97,5 98,6 54,1 56,3 

PVeš. mg/l 8,3 7,8 8,0 6,7 8,5 11,2 9,3 6,8 

 
  vzorek 9 10 11 12 13 Průměr 

CHSKCr mg/l 492,0 493,0 338,0 371,0 639,0 585,0 

BSK5 mg/l 220,0 200,0 180,0 210,0 310,0 260,0 

NL mg/l 164,0 199,0 138,0 195,0 342,0 225,8 

N-NH4
+ mg/l 60,1 36,2 65,6 52,6 50,1 56,3 

NCelk. mg/l 66,6 47,9 72,6 60,8 74,2 70,0 

PVeš. mg/l 5,4 5,9 8,5 6,5 8,5 8,0 

 
 
Tabulka č. 19: Kvalita odpadních vod na odtoku (od 31. 8. 2010-31. 10. 2011) 
 

  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 13,5 11,4 5,0 5,0 61,3 17,4 14,0 25,0 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 5,4 5,0 3,0   

NL mg/l 2,0 8,0 9,0 4,0 7,0 6,0 2,0 4,5 

N-NH4
+ mg/l 2,3 5,2 3,0     13,4   3,3 

NCelk. mg/l 13,5 14,2 10,0 10,0 24,4 19,9 8,5   

PVeš. mg/l 2,7 2,6 1,5 1,8 2,7 2,8 1,1 0,8 

 
  vzorek 9 10 11 12 13 14 15 16 

CHSKCr mg/l 18,6 17,3 8,1 5,0 10,3 5,0 19,2 9,5 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NL mg/l 2,0 2,0 2,0 6,0 7,0 7,0 9,0 4,0 

N-NH4
+ mg/l 7,2     4,7   11,9 3,3   

NCelk. mg/l 11,3 14,4 10,9 15,8 19,4 19,9 16,7 11,2 

PVeš. mg/l 1,9 2,9 3,3 1,0 3,0 2,4 2,6 2,6 
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  vzorek 17 18 19 20 21 22 23 24 

CHSKCr mg/l 26,4 26,7 26,9 26,0 12,0 13,9 15,8 5,0 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 

NL mg/l 2,0 7,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 4,0 

N-NH4
+ mg/l 0,9   1,4 0,2 0,4 1,0 3,2 4,5 

NCelk. mg/l 20,0 19,0 15,8   12,0 11,7 16,2 14,1 

PVeš. mg/l 2,2 1,7 3,0 4,3 2,9 3,0 1,4 1,8 

  vzorek 25 26 Průměr 

CHSKCr mg/l 22,6 5,0 19,0 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,6 

NL mg/l 6,0 2,0 4,9 

N-NH4
+ mg/l 3,5   5,7 

NCelk. mg/l 15,1 11,7 14,0 

PVeš. mg/l 2,1 2,3 2,0 

Pozn.  
V prázdných polích tabulky, nebyl proveden rozbor v daném ukazateli. 
 

 

Graf č. 6: Účinnost čištění během zkušebního provozu [%] 

 

  

 Celkem za sledované období bylo provedeno 26 odběrů vzorků na odtoku z 

čistírny, v nichž byly stanovovány hodnoty: CHSKCr, NL, N-NH4
+, Ncel a Pcelk jednalo se o 

24hodinové vzorky, typ C, které byly odebrány a analyzovány v laboratoři Morava s.r.o., 

97 99 98
90

80
75

CHSK Cr BSK 5 NL N-NH4+ N celk P veš.
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zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA. Během období zkušební provozu nedošlo 

k překročení hodnost koncentrací zbytkového znečištění. V průběhu zkušebního provozu 

se na čistírně odpadních vod nestala žádná havárie ani jiné závažnější problémy. Čistírna 

po intenzifikaci ve zkušebním provozu vykazovala stabilnější odtokové hodnoty 

organického znečištění a přispěla k dosažení průměrné odtokové hodnoty v ukazateli pod 

20 mg/l tak, jak stanoví vodoprávní rozhodnutí. Dále bylo během sledované etapy také 

vzato na přítoku 13 směsných 24hodinových vzorků, typ C, které byly odebrány a 

analyzovány v laboratoři Morava s.r.o., zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA.  

 

Vyhodnocení účinnosti 

 

Chemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota CHSKCr za sledované období byla na přítoku na ČOV 585 mg/l a na 

odtoku 19,2 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (90 mg/l) a maximální (120 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci CHSKCr je 97 %.  

 

Biochemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota BSK5 za sledované období byla na přítoku na ČOV 260 mg/l a na 

odtoku 3,6 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (20 mg/l) a maximální (30 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci BSK5 je 99 %.  

 

Nerozpuštěné látky 

Průměrná hodnota NL za sledované období byla na přítoku na ČOV 225,8 mg/l a na 

odtoku 4,9 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (25 mg/l) a maximální (50 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci NL je 98 %.  

 

Amoniakální dusík  

Průměrná hodnota N-NH4
+ za sledované období byla na přítoku na ČOV 56,3 mg/l a na 

odtoku 5,7 mg/l. Účinnost čistírny při redukci N-NH4
+ je 90 %.  
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Dusitanový dusík  

Průměrná hodnota Ncel za sledované období byla na přítoku na ČOV 67 mg/l a na odtoku 

14 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (20 mg/l) a maximální (30 mg/l) 

hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci Ncel je 80 %.  

 

Celkový fosfor  

Průměrná hodnota Pcelk za sledované období byla na přítoku na ČOV 8 mg/l a na odtoku 2 

mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (3 mg/l) a maximální (6 mg/l) hodnoty na 

odtoku z ČOV Účinnost čistírny při redukci Pcelk je 75 %.  

6.4 Vyhodnocení čistírny odpadních vod během trvalého provozu 

6.4.1 Ukazatele kvality odpadních vod – období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz vydal 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne  

12. 10. 2011 pod č.j. MSK 127358/2012. 

 

Tabulka č. 20: Hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách – trvalý 

provoz 

 

Ukazatel průměr hodnota „p“ hodnota „m“ 
mg/l mg/l mg/l 

CHSKCr  90 120 
BSK5  20 30 
NL  25 50 
Ncelk 15*  30* 
Pcelk 2*  6 

 

- „p“přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být překročeny, tj. 3x z 26 vzorků 
- „m“maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 
- * hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší 

než 12 °C 
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Tabulka č. 21: Kvalita odpadních vod na přítoku (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) 
 
  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 369,0 445,0 274,0 618,0 1030,0 476,0 379,0 352,0 

BSK5 mg/l 200,0 150,0 120,0 200,0 690,0 220,0 220,0 358,0 

NL mg/l 276,0 140,0 300,0 193,0 588,0 151,0 206,0 358,0 

N-NH4
+ mg/l 64,5 40,7 41,5 33,2 45,5 41,3 40,0 33,8 

NCelk. mg/l 74,8 53,0 63,6 48,5 94,1 58,8 57,7 51,0 

PVeš. mg/l 7,7 5,4 5,8 5,3 10,6 6,6 6,7 7,0 

 
  vzorek 9 10 11 12 13 14 15 

CHSKCr mg/l 969,0 384,0 367,0 680,0 324,0 385,0 373,0 

BSK5 mg/l 540,0 240,0 160,0 280,0 220,0 150,0 280,0 

NL mg/l 520,0 200,0 187,0 292,0 145,0 160,0 298,0 

N-NH4
+ mg/l 43,7 47,1 30,0 38,1 51,8 51,4 44,5 

NCelk. mg/l 75,3 63,0 65,6 64,6 60,2 60,0 61,9 

PVeš. mg/l 9,4 8,9 4,8 8,2 9,5 6,0 6,8 
 
          

  vzorek 16 průměr 
      

CHSKCr mg/l 587,0 500,8 
      

BSK5 mg/l 230,0 266,1 
      

NL mg/l 360,0 273,4 
      

N-NH4
+ mg/l 53,0 43,8 

      

NCelk. mg/l 72,0 64,0 
      

PVeš. mg/l 11,6 7,5 
      

 

Tabulka č. 22: Kvalita odpadních vod na odtoku (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) 
 

  vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 

CHSKCr mg/l 24,6 21,3 5,0 20,0 14,9 26,7 6,1 17,5 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NL mg/l 6,0 11,0 18,0 3,0 3,0 6,0 3,0 2,0 

N-NH4
+ mg/l 8,8 9,5 5,9 10,9 12,6 8,2 9,0 7,5 

NCelk. mg/l 15,0 13,8 8,6 14,9 15,0 14,1 15,0 12,1 

PVeš. mg/l 0,9 1,8 0,3 1,1 2,6 1,8 0,6 2,0 
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  vzorek 9 10 11 12 13 14 15 16 

CHSKCr mg/l 15,0 25,0 13,9 14,1 15,7 30,7 19,5 27,4 

BSK5 mg/l   3,0 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 

NL mg/l 10,0 5,0 4,0 6,0 10,0 2,0 10,0 6,0 

N-NH4
+ mg/l 16,0 7,1 0,9 1,6 0,6 2,5 1,3 1,5 

NCelk. mg/l   25,0 15,0 14,1 14,9   14,9 13,7 

PVeš. mg/l 0,9 2,9 0,9 0,6 1,9 1,4 1,4 2,5 
 
 
 

  vzorek 17 18 19 20 21 22 23 24 

CHSKCr mg/l 5,0 19,8 15,7 5,7 44,3 17,5 22,3 21,3 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0   3,0 

NL mg/l 2,0 5,0 8,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

N-NH4
+ mg/l 1,4 1,5 1,4 1,6 5,6 1,8 3,9 2,4 

NCelk. mg/l 11,2 14,1 13,3 10,4 14,2 10,4   13,1 

PVeš. mg/l 1,0 2,9 1,9 2,0 1,9 1,4 1,6 1,8 

 

 
 
 

  vzorek 25 26 27 28 29 průměr 

CHSKCr mg/l 5,0 20,4 14,7 23,0 9,2 17,9 

BSK5 mg/l 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NL mg/l 12,0 2,0 2,0 5,0 2,0 5,4 

N-NH4
+ mg/l 1,6 7,3 4,4 0,1 4,2 4,9 

NCelk. mg/l 7,8 15,0 10,5 3,4 9,2 13,0 

PVeš. mg/l 0,6 2,9 1,6 2,0 2,6 1,6 

Pozn.  
V prázdných polích tabulky, nebyl proveden rozbor v daném ukazateli. 
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Graf č. 7: Účinnost čištění během trvalého provozu [%] 

 

 

 

V průběhu sledovaného období 12 měsíců bylo provedeno 29 odběrů odpadní vody 

na odtoku z čistírny odpadních vod a 16 odběrů odpadní vody na přítoku na čistírnu. 

Jednalo se 24hodinové vzorky, typ C, které byly odebrány a analyzovány v laboratoři 

Morava s.r.o., zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA, v nichž byly stanovovány 

hodnoty: CHSKCr, NL, N-NH4
+, Ncel a Pcelk. Během sledovaného období nedošlo 

k překročení hodnot koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách 

povolených vodoprávním úřadem. 

 

Vyhodnocení účinnosti 

 

Chemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota CHSKCr za sledované období byla na přítoku na ČOV 500,8 mg/l a na 

odtoku 17,9 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (90 mg/l) a maximální (120 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci CHSKCr je 96 %.  

 

Biochemická spotřeba kyslíku  

Průměrná hodnota BSK5 za sledované období byla na přítoku na ČOV 266,1 mg/l a na 

odtoku 3 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (20 mg/l) a maximální (30 mg/l) 

hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci BSK5 je 99 %.  

96 99 98
89

80 79

CHSK Cr BSK 5 NL N-NH4+ N celk P veš.



Tomáš Gambal: Posouzení účinnosti rekonstrukce čistírny odpadních vod Hlučín-Jasénky 

2014  48 
 

Nerozpuštěné látky 

Průměrná hodnota NL za sledované období byla na přítoku na ČOV 273,4 mg/l a na 

odtoku 4,9 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (25 mg/l) a maximální (50 

mg/l) hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci NL je 98 %.  

 

Amoniakální dusík  

Průměrná hodnota N-NH4
+ za sledované období byla na přítoku na ČOV 43,8 mg/l a na 

odtoku 4,9 mg/l. Účinnost čistírny při redukci N-NH4
+ je 89 %.  

 

Dusitanový dusík  

Průměrná hodnota Ncel za sledované období byla na přítoku na ČOV 64 mg/l a na odtoku 

13 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (15 mg/l) a maximální (30 mg/l) 

hodnoty na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci Ncel je 80 %.  

 

Celkový fosfor  

Průměrná hodnota Pcelk za sledované období byla na přítoku na ČOV 7,5 mg/l a na odtoku 

1,6 mg/l. Naměřené hodnoty nepřekročily přípustné (2 mg/l) a maximální (6 mg/l) hodnoty 

na odtoku z ČOV. Účinnost čistírny při redukci Pcelk je 79 %.  

6.5 Závěrečné vyhodnocení čistírny odpadních vod (období roku 2009-2013) 

Ze sledovaných výsledků je patrné následující zjištění: 

- na čistírnu přitéká v současné době vetší znečištění, než před realizací opatření viz 

graf č. 8, toto zjištění potvrzuje, že na základě nové výstavby kanalizačního řadu, 

který byl součástí rekonstrukce ČOV, se přivádějí veškeré plánované odpadní vody 

na čistírnu a zároveň plánovanými opravami kanalizačních řadu nedochází ke vniku 

balastních vod do kanalizace, 

- na čistírnu se oproti stavu před realizací opatření odbourá více znečištění a na 

odtoku z čistírny je patrný efekt spočívající ve snížení vypouštěného znečištění. 

Z grafu č. 9 je patrné, že po intenzifikaci došlo k výraznému poklesu množství 

celkového dusíku ve vypouštěné odpadní vodě a tím ke snížení biogenní prvku 

v odpadních vodách. K tomuto snížení přispěla v první míře rekonstrukce 
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biologického čištění, kterým se zlepšil stav odstraňování organického znečištění. 

Dalším pozitivním přínosem bylo použití modifikace aktivačního procesu, kde 

proud vrátného aktivovaného kalu není veden z dosazovací nádrže zpět přímo do 

aktivace, ale prochází nejdříve zvláštním reaktorem, nazývaným regenerace. V této 

regenerační zóně dochází k úplné obnově enzymatické aktivity buněk před jejich 

vstupem do aktivace a k podpoře růstu nitrifikačních baktérií. 

 

Graf č. 8: Přítokové parametry (rok 2009-2013) 

 

 

Graf č. 9: Odtokové parametry (rok 2009-2013) 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou čištění odpadních vod 

v obci s velikostí nad 10 000 EO. Jako zájmové město jsem zvolil město Hlučín, kde v 

roce 2010-2011 proběhla celková rekonstrukce čistírny odpadních vod. Na ČOV došlo 

k intenzifikaci biologického stupně a bylo rekonstruováno i kalové hospodářství. 

Intenzifikací čistírny odpadních vod byla navýšena i kapacita samotné čistírny. 

Úvod mé bakalářské práce jsem zaměřil na obecné seznámení čtenáře 

s charakteristikou odpadní vody a způsoby jejího čištění. V další části bakalářské práce 

jsem se zabýval popisem původní ČOV, která byla již technologicky zastaralá a z tohoto 

důvodu se rozhodlo o její modernizaci, a nově realizovanou rekonstrukcí čistírny 

odpadních vod. Dalším velmi důležitým oddílem je samotné srovnání přítokových a 

odtokových ukazatelů a vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod v letech 2009-2013. 

Z výsledků vyhodnocení je patrné, že na čistírnu odpadních vod po rekonstrukci 

přitékají koncentrovanější odpadní vody. Toto zjištění potvrzuje, že došlo k napojení 

dalších obyvatel města Hlučína na kanalizační systém. Dále se na ČOV oproti stavu před 

rekonstrukcí odbourá více znečištění a na odtoku z ČOV, zde je patrný efekt spočívající ve 

snížení vypouštění zbytkového znečištění. Toto zjištění potvrzuje, že došlo i ke zlepšení 

kvality řeky Jasénky. Čistírna odpadních vod má nyní větší účinnost v odbourání 

znečištění oproti stavu před realizací opatření. Provedená rekonstrukce čistírny se již 

kladně projevila do výše uvedených výsledků prováděných měření v rámci zkušebního 

provozu. 

Závěrem lze konstatovat, že realizaci opatření nepochybně došlo k naplnění 

požadavků Směrnice 91/271/EHS o čištění odpadních vod v oblasti pokryté projektem a ke 

zkvalitnění životního prostředí města Hlučína.  
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