
 



VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ BILANCE DUSÍKU A FOSFORU NA ČOV 

STUDÉNKA 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:         Kateřina Jančáková 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Hana Škrobánková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2014 

 

 



Prohlášení 

 

- Celou bakalářskou prácí včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznamená s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školním a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečné, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práce užít 

(§35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen Ústřední knihovně 

VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěním v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB – TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VSB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávnění užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě den 30. 4. 2014                                       Kateřina Jančáková

                                                                                 



Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřená na čištění odpadních vod a vyhodnocení účinnosti 

ČOV ve Studénce. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány vybrané základní 

ukazatele odpadních vod a podrobné schéma ČOV. Praktická část je věnovaná srovnávaní 

sledovaných ukazatelů znečištění na odtoku a přítoku, hodnocení účinnosti ČOV za období od 

roku 2009. 

V závěru je vypracováno porovnaní hodnot odtoku s platnými emisními limity pro 

čistírny odpadních vod. 
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Abstract 

 

This thesis is focused on the treatment of waste water and evaluate the effectiveness of 

wastewater treatment plants in Studénce. In the theoretical part of the thesis describes the 

selected basic indicators of sewage a detailed diagram of the WWTP. The practical part is 

devoted to the comparison of observed indicators of pollution outflow and inflow, evaluating 

the effectiveness of wastewater treatment plants for the period since 2009. 

In conclusion drawn runoff values compared with the current emission limits for 

wastewater treatment plants. 
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ČOV – Čistírna odpadních vod 

EO -  Ekvivalentní obyvatel  

BSK5 – Biologická spotřeba kyslíku  
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CHSK Cr – Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným  
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1. Úvod a cíl  

Čistírny odpadních vod jsou zařízení, ve kterých dochází k čištění odpadních vod. 

Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čistění 

průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby a dále u měst a obcí, kde čistí 

vody komunální, průmyslové a městské. 

Důležité však není pouze odpadní vodu do čistírny přivést a vyčistit, ale také odvést 

z čistírny ven, a to tak, aby byly splněny veškeré ekologické požadavky. Aby bylo čistění 

ekonomicky i ekologicky efektivní a aby bylo zamezeno kontaminaci recipientů a přírody, 

je nutné sledovat účinnosti ČOV.  Dále vytvářet podmínky pro biologické odtraňování 

sloučenin dusíku  a fosoru kombinací procesu nitrifikace a denitrifikace. Pro menší 

aglomerece jsou uplatnění těchto podmínek závislá na  požadavcích na zlepšení stavu 

vodního útvaru.  

Svou oborovou praxi jsem strávila na čistírně odpadní vod ve Studénce. Zde jsem 

pochopila, že v praxi je potřeba nejen provádět samotné čištění a sbírat o něm údaje, ale 

také tyto údaje následně statisticky vyhodnotit. Výsledky je nutné porovnávat 

s legislativními požadavky České Republiky o emisních limitech, čímž se oficiálně 

prokáže, že je čištění efektivní. Pokud se při čištění objeví problém, který může ovlivňovat 

účinnost čistírny nebo má negativní dopad na její funkci, je nutné problém prozkoumat a 

navrhnout řešení. Tento fakt mě inspiroval k napsání této bakalářské práce.  

Cílem této bakalářské práce seznámit čtenáře s ČOV Studénka a jejími 

technologiemi a především vyhodnotit její účinnost čištění odpadních vod.  
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2. Technologie ČOV  

Řešená čistírna odpadních vod se nachází v Novojičínském kraji. Město Studénka 

leží v severní rovinné oblasti Moravské Brány, přibližně 20 km jihozápadně od města 

Ostravy a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Poloha města je vyznačena na mapě.   

 

Obrázek č.[1] Mapa města Studénky. Zdroj: mapy.cz 

Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a je obklopena rybníky a loukami 

se zbytky lužních lesů. Katastrem obce protéká řeka Odra s přirozenými meadry a tvoří 

krásné přírodní okolí s jedinečnou flórou a faunou. V roce 1970 byla mezi Studénkou a 

Novou Horkou zřízená přírodní rezervace „Kotvice“ a v roce 2009 vznikla další přírodní 

rezervace „Bažantula“[2]. Počet obyvatel žijících ve městě a okolí je 10 120. 

Ve městě Studénka se nacházejí dvě čistírny odpadních vod. Starší z nich je 

vlastněná společnosti Zásobováním teplem Vsetín a. s, novější ČOV je majetkem města 

Studénka. V bakalářské práci je řešena starší z obou čistíren. 

Budovaní této ČOV bylo zahájeno v roce 1976 a od roku 1978 je v trvalém 

provozu. Jedná se o centrální čistírnu odpadních určenou pro oblast Studénka Butovice [1]. 

Jedním z nejvýznamnějších průmyslových závodů ve Studénce byla Vagónka Studénka, 

která proslavila město výrobou kolejových vozidel pro osobní i nákladní dopravu. 

V součastné době podnik Vagónka Studénka neexistuje, jeho přímým následníkem je 

společnost MSV Metal Studénka a.s.. Průmyslové odpadní vody tvoří malou část 

celkového množství čištěných odpadních vod [3]. 
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Obrázek č.[2] ČOV Studénka. Zdroj: mapy.cz 

2.1 Základní technologie ČOV  

Čistírna odpadních vod se skládá z částí mechanické, biologické a kalového 

hospodářství. 

Část mechanická se skládá z těchto základních objektů: 

 Vypínací šachta 

 Hrubé česle 

 Jemné česle 

 Lapače písku  

Štěrbové nádrže  

 2 biologické filtry  

 2 dosazovací nádrže  

Kalové hospodářství zahrnuje: 

 Kalové pole 

 Objekty přečerpání dovezených odpadů  
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Základní objekty čistírny znázorňuje technologické schéma ČOV Studénka 

 

Obrázek č.[3] Schéma ČOV ve Studénce 

 

2. 2. 1 Mechanické čištění 

Jde o nejjednodušší způsob odstraňování znečistění z vody, a to mechanickou 

separaci znečišťujících látek. Odpadní voda je do ČOV přiváděna DN 1400. 

Vypínací šachta (odlehčovací komora) 

Na přítoku do ČOV je vybudována vypínací šachta, v této šachtě je možnost uzavřít 

přívod odpadní vody na ČOV, což se provádí při zvýšené hladině vody v recipientu nad 

stanovenou mez nebo v případě havárie. Maximální přítok na ČOV je 90 l/s. – viz obrázek 

č. 4. 

 

Obrázek č. [4] Vypínací šachta. Autor foto Jančáková Kateřina 
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Česle hrubé, jemné 

Patří mezi první objekty předčištění. Tato ČOV používá hrubé česle v přívodním 

žlabu šířky 60 cm. Zde se zachytávají částice větších rozměrů. Zachycené pevné částice a 

předměty, souhrnně nazývané shrabky, jsou poté ručně odstraněny obsluhou ČOV. Za 

hrubím česle se nachází jemné česle, za nimi se žlab rozdvojuje na dva samostatné žlaby o 

šířce 75 cm. Stírání jemných česlí se provádí jen podle potřeby, nejméně jednou za měsíc, 

a to tehdy, když se provádí údržba a čištění.  

 

Obrázek č. [5] Jemné česle. Autor foto Jančáková Kateřina 

Lapače písku 

Po průtoku česlemi pokračuje voda do lapače písku. Jeho funkcí je snížení průtočné 

rychlosti, při čemž se vytvoří podmínky pro sedimentaci jemných částic [1]. V lapači písku 

e nám zachycují písky o velikosti zrn větších než 0,2 mm, jejichž usazovací rychlost je 0,2 

až 0,3 m/s [1]. Zachycený písek v lapači písku je vyklízen ručně do zavěšené nádoby, která 

se vytahuje ze žlabu pomoci navijáku do přistaveného kontejneru. Vyčištění lapače písku 

se provádí jedenkrát za dva dny, v případě zvýšené srážkové činnosti i častěji. 

 

Měřici zařízení (měrné žlaby) 

Měření průtoku předčištěných splašků je prováděno ultrazvukovým snímačem typu 

„ST 25C“ s přenosem a registrací průtoku do čtvrtého pole rozvaděče.  

 Jsou sledovány údaje o průtoku odpadních vod, v případě potřeby je prováděno 

zapisování průběhu denního průtoku zapisovačem. 
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K povinnosti obsluhy měřícího zařízení patří čistit prostor pod plovákovým 

zařízením od nánosů a jemného sedimentu. 

Čerpací stanice 

Čerpací stanice je pro hrubě předčištěné splaškové vody, které vtékají do mokré 

jímky, odkud se přečerpávají do usazovacích žlabů štěrbinových nádrží. Přitéká – li do 

ČOV  menší množství vody, je otevřeno recirkulační potrubí, které přivádí vratný kal z DN 

prostoru do mokré jímky. V mokré jímce je bezpečnostní přepad, který v případě zvýšení 

hladiny vody v mokré jímce odvádí nadbytečnou odpadní vodu samostatným potrubím od 

odtoku z ČOV. 

Štěrbové nádrže  

Z lapáků písku voda odtéká do štěrbové nádrže. Štěrbové nádrže jsou provozovány 

paralelně a samostatného provozu je schopno vždy jedno z dvojče. Voda je přiváděna 

výtlačným potrubím s uzavíratelnými šoupátky do rozváděcích žlabů, které spojují vždy 

dvě a dvě nádrže. Dále vyčištěná odpadní voda přepadá pevným betonovým přepadem do 

odváděcího žlábku a potrubím je odváděna do biologického filtru. Obsluha ČOV musí dbát 

na pravidelné vypouštění vyhnilého kalu, aby jeho hladina nestoupla až ke štěrbině. 

Optimální hodnoty vyhnívacího kalu jsou pH 7,2 až 7,5, pH nesmí klesnout pod 6,8.  

 

Obrázek č. [6] Štěrbové nádrže. Autor foto Jančáková Kateřina 

2. 2. 2 Biologické čištění  

Biologické čistění vod využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické 

znečištění ve vodním prostředí.  
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Biologické filtry 

Mechanicky vyčištěná odpadní voda je přiváděna společným potrubím 

k rozdělovací šachtě a dále do segnerového kola, kterým je odpadní voda rozstřikována na 

povrch filtrů. Vyčištěná odpadní voda s obsahem odumřelého biologického kalu protéká 

přes jímkou, do dosazovací nádrže.  

 

Obrázek č. [7] Biologické filtry Autor foto Jančáková Kateřina 

Dosazovací nádrže 

Z biologického filtru přitéká odpadní voda spolu s vločkovým kalem do 

uklidňovacích válců dosazovacích nádrží. Dosazovací nádrže mají čtvercový tvar 

s jehlanovitým dnem. Částice vratného kalu klesají ke dnu nádrže a odtud se vracejí 

recirkulačním potrubím do mokré jímky. Po příslušné době zdržení v dosazovací nádrži se 

vyčištěná voda dostává přes ocelovou přepadovou hranu do obvodových žlabů a odtéká 

přes konečnou šachtici. Z ní pak vyčištěná odpadní voda odtéká do recipientu Odra.  
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Obrázek č. [8] Dosazovací nádrže Autor foto Jančáková Kateřina 

Kalové hospodářství, zpracování kalu  

Kal je hlavním odpadním produktem procesu čištění odpadních vod. Odpadní voda 

přitékající na ČOV je během procesu čištěná. Na odtoku z ČOV je obsah znečišťujících 

látek podstatně snížený [15].  V rámci čistícího procesu vznikaní dva druhy kalů. Primární 

kal – vzniká v usazovacích nádržích a dále tzv. přebytečný kal – vzniká v biologickém 

stupni [15].   

V mechanickém stupni dojde k odstranění hrubých nečistot, které jsou separovány 

jako shrabky nebo usaditelné nerozpuštěné látky zachycené v lapáku písku. V biologickém 

stupni dochází k další redukci zejména biologicky odbouratelných látek. Tyto látky, které 

se z vody během procesu odstranily, jsou kumulovány v tzv. čistírenské kaly. Kal je směs 

vody a pevných látek oddělená z odpadních vod různými způsoby. Kaly tvoří cca čtvrtinu 

objemu čištěných odpadních vod, ale je v nich koncentrováno 50 – 80% z původního 

znečištění. Kal, který nebyl ještě stabilizován, se nazývá surový kal.  

Kalové pole 

Do kalového pole se vyhnilý kal přivádí gravitačně a to litinovým potrubím, které 

je rovněž napojeno na sběrač. Vypouštění kalu na kalové pole se děje pomocí šoupátek 

v kruhových šachtách. 

Kalová voda odtéká po dně kalového pole do středního průsakového pásu. Kalová 

voda, odváděná z kalového pole drenážemi se dostává kanalizací zpět do čistícího procesu. 
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Po vysušení se kal ručně shrabuje k vnějšímu okrají kalového pole a shromažďuje 

se pro odvoz. Vyschlý kal je odvážen na zemědělsky obhospodařované pozemky nebo na 

skládku odpadu. 

Obsah toxických látek ze stabilizovaného kalu, zejména těžkých kovů, nesmí 

překročit limitní koncentrace dané MŽP ČR č. 382/2001 Sb. [4]. 

 

 

Obrázek č. [9] Kalová pole. Autor foto Jančáková Kateřina 

 

Obecně kaly 

Kal je hlavním odpadním produktem procesu čištění odpadních vod. Odpadní 

voda přitékající na ČOV je během procesu čištěna a na odtoku z ČOV je obsah 

znečišťujících látek podstatně snížen. Nežádoucí složky obsažené ve vodě se koncentrují 

do odpadního kalu (obr. č. 9) [15]. 

V mechanickém stupni dojde k odstranění hrubých nečistot, které jsou separovány 

jako shrabky nebo usaditelné nerozpuštěné látky zachycené v lapáku písku. V biologickém 

stupni dochází k dalším redukci zejména biologicky odbouratelných látek. Tyto látky, 

které se z vody během procesu odstranily, jsou kumulovány v tzv. čistírenský kal. Kal je 

směs vody a pevných látek. Podle toho, odkud je ze systému odebírán rozlišujeme 

primární, sekundární a aktivační kal. 
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3. Emisní limity pro odpadní vody 

Podle zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 

v platném znění jsou odpadní vody definovány jako vody použité v obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních a dopravních 

prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající a 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou průsakové 

vody z odkališť nebo skládek odpadů. 

 Povolení k vypuštění městských odpadních vod do vod povrchových stanovuje 

vodoprávní úřad (emisní limity, emisních standardů) svým Rozhodnutím a Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.) Přípustné emisní limity jsou uvedené v tabulce 1, 2.  

Emisní limity stanovené v koncentračních jednotkách a minimální účinnosti čistění 

v čistírně odpadních vod v procentech jsou rovnocenné. Vodoprávní úřad stanoví pro 

každý ukazatel znečištění pouze jeden z těchto typů emisních limitů. V jednom rozhodnutí 

je možno typy emisních limitů vzájemně kombinovat. Obsahují – li městské odpadní vody 

na přítoku do čistírny odpadních vod podíl průmyslových odpadních vod, bere vodoprávní 

úřad při stanovní emisních limitů a jejich typu v úvahu druh a složení čištěných odpadních 

vod [5]. 

Tabulka č. [1.] Emisní standardy (mg/l) 

Kategorie ČOV EO 
CHSK 

cr BSK5 NL N celk Pcelk 

 
p M p m p m P m P m 

<500 150 220 40 80 50 80 
    

500 - 2000 125 180 30 60 40 70 
    

2001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 
  

3 8 

10 101 - 100 
000 90 130 20 40 25 50 15 130 2 6 

>100 000 75 125 15 30 20 40 10 20 1 3 
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Tabulka č. [2] Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čistění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) 
 

 

kategorie 

ČOV (EO) 

CHSK 

CR BSK 5 NCELK P CELK 

<500 70 80     

500 – 2000 70 80     

2001 - 10 000 75 85   70 

10 101 - 100 
000 75 85 70 80 

>100 000 75 85 70 80 
 

 

Legislativa 

Mezi nejdůležitější zákony, které se zabývají  problematikou odpadních vod, patří: 

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

znění. 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívaní vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a suchu, 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společností. Účelem tohoto 

zákona je také přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, dále vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod. Jakožto i 

vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí a to v zájmu 

zajištění trvalé udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před 

účinky povodní a sucha. 

Důležitou částí tohoto zákona pro ochranu vod je část o povolení vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a povolení k vypouštění odpadních 

vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.  

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, nebo 

odpadních vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, je povinen 

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

vypouštění.  
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Toto povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Součástí tohoto povolení je 

místo, způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost 

převládání výsledků těchto měření. Při vypouštění odpadních vod do kanalizace se přihlíží 

ke schválenému kanalizačnímu řádu [9]. 

Vyhláška 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, v platném znění. 

Obsahem této vyhlášky je bližší vymezení zdrojů znečišťování, postup pro určování 

znečištění obsaženého v odpadních vodách, metody měření ukazatelů znečištění, zjišťování 

průměrné koncentrace znečištění a ročního objemu vypouštěných odpadních vod. 

Vyhláška rovněž stanoví požadavky na způsobilost laboratoří k provádění rozborů 

ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách. Postup pro určování 

znečištění obsaženého v odpadních vodách zahrnuje odběr vzorků, jejich úpravu, rozbory 

vzorků a vyhodnocení výsledků těchto rozborů [10]. 

Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech. 

Nařízení vlády 229/2007 Sb. stanovuje: 

 maximální přípustné koncentrace znečištění vypouštěných městských odpadních 

vod, odpadních vod vypouštěných z vybraných průmyslových odvětví a odpadních 

vod obsahujících zvlášť nebezpečné látky. 

 minimální roční četnosti odběru vzorků odpadních vod a způsob odběru vzorků,  

 imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro  

vodárenské účely, pro koupání osob a pro lososové a kaprové vody 

 základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a 

pověřenému odbornému subjektu [10]. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. 

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního 

prostředí. Životním prostředím je myšleno vše, co vytváří přirozené podmínky existence 
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organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 

Znečišťování životního prostředí představuje vnášení takových fyzikálních, 

chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, 

které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. Ochrana životního 

prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. 

Voda je jeden z přírodních zdrojů neživé přírody. Tento přírodní zdroj má 

schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovovat, a to za přispění 

člověka. 

Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování 

nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na 

životní prostředí. Tato povinnost je plněna především výstavbou stokových sítí a čistíren 

odpadních vod [11]. 

Směrnice 2000/60 ES Evropského parlamentu a rady 

Obsahem této směrnice je vodohospodářská politika, jak ve společenstvu 

energetického, dopravního, zemědělského, rybářského, regionální a turistická politika. 

Tato směrnice má poskytnout základ pro pokračující rozvoj strategii k dalšímu sbližování 

sektorových politik. 

Tato směrnice usiluje o udržení a zlepšení vodního prostředí ve společenství. 

Tento účel se v první řadě týká jakosti příslušných vod. 

Směrnice má přispět k cílenému snižování vypouštění nebezpečných látek do vod. 

Hodnoty emisních limitu jsou množství vyjádřená určitými specifickými ukazateli, 

koncentracemi nebo úrovněmi emisí, které nesmí být překročeny v jednom nebo 

v několika časových obdobích. Hodnoty emisních limitů mohou být rovněž stanoveny pro 

určité skupiny, třídy nebo kategorie látek [12]. 
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4. Požadavky na kvalitu vypuštěných odpadních vod 

Odpadní vody jsou vypuštěny do vod povrchových, přičemž jejích škodlivý vliv na 

povrchovou vodu můžeme charakterizovat takto: Zanášení koryt řek usaditelnými látkami, 

estetické a organoleptické závady, vyčerpání rozpuštěného kyslíku, epidemiologické 

závady vlivem přítomnosti patogenních organizmu (např. viry, bakterie, červi….), 

kontaminace vody toxických nebo jinak škodlivými látkami (např. těžké kovy, chlorované 

organické látky, fenoly…), přívod látek způsobující eutrofizaci povrchových vod, 

zvyšování solnosti, změna teploty [13]. 

K tomu, aby byly výše uvedené negativní vlivy odpadních vod na povrchové vody 

eliminovány nebo alespoň sníženy na přijatelnou míru, musí být odpovídajícím způsobem 

vyčištěny. Stupeň tohoto čištění vyplývá z vodoprávního rozhodnutí, které obsahuje mimo 

jiné, především povolené vypuštěné množství odpadních vod a kvalitativní, případně 

bilanční limity pro jednotlivé složky znečištění. Při vypracování uvedeného rozhodnutí 

vodoprávním úřadem se vychází z celostátně platné legislativy Nařízení vlády ČR 61/2003 

Sb.. 

Sledované ukazatele kvality vody 

Odpadní vody jsou zpravidla velice proměnlivé kvality a také jejich vypouštěné 

množství bývá značně kolísavé. Přesto lze u odpadních vod městských i průmyslových 

vysledovat určitou pravidelnost průtokovém množství i kvalitě, související s životním 

rytmem obce nebo podmíněnou výrobním procesem v průmyslovém závodě [13]. 

ČOV Studénka čistí městské odpadní vody, čili směs splašků z domácnosti, 

odpadních vod z průmyslu a odpadních vod dešťových. Po vyčištění jsou vody z ČOV 

odváděny do řeky Odry. Proto je nutné kontrolovat a sledovat určité ukazatele, které svědčí 

o kvalitě vody jak na přítoku, tak i na odtoku. Zjištěné údaje o přítoku a odtoku čištění se 

mezi sebou porovnají a z výsledku se vyhodnotí účinnost ČOV. 

Hodnoty na odtoku, které je nutné srovnat s legislativními požadavky České 

Republiky a Evropské unie, čímž se prokáže nejen efektivita čištění, ale také dodržení 

právních předpisů. 
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Městské odpadní vody  

Městské odpadní vody můžeme kvalifikovat jako odpadní vody vypouštěné 

z domácností nebo služeb. Vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 

v domácnostech (splašky), popřípadě jejich směs s průmyslovými odpadními vodami nebo 

srážkových vod.  

Složení městské odpadní vody je tedy dáno složením OV splaškových, srážkových 

a průmyslových. Pokud jsou průmyslové vody dominující součástí městských odpadních 

vod, může dojít ke značnému zvýšené koncentrace některých látek. Na ČOV ve Studénce 

se tento problém nemusí řešit, protože zde dominují odpadní vody splaškové [17].  

Splaškové vody  

Jsou většinou šedé až šedohnědé a zakalené. Hodnota pH je 6,8 – 7,5 a teplota od 5 

– 20°C. Tyto OV obsahují látky, které pocházejí z pitné vody, exkrementů a metabolitů, 

stravování, praní, pití apod. V pitné vodě se vyskytují kationty Mg²⁺, Ca²⁺, Na⁺ a K⁺ a 

anionty SO₄²⁻, HCO₃⁻, Cl⁻, popř. NO₃⁻. Tyto látky kromě NO₃⁻, se mohou ve splaškových 

vodách vyskytovat ve zvýšené koncentraci. Další složkou splaškových vod jsou tři 

základní skupiny organických látek: lipidy, sacharidy a proteiny. Velmi výraznou 

znečišťující složkou jsou exkrementy a metabolity – hlavně moč. Jak je uvedeno výše, 

v moči se vyskytují ionty K⁺, Na⁺, Cl⁻ a SO₄²⁻, ale také močovina, která obsahuje fosfor a 

46,6% dusíku. Ten je však snadno rozložen působením enzymu ureázy na amoniak, a proto 

je koncentrace močoviny ve splaškových vodách obvykle nízká (pod 10 mg/l). 

V metabolitech jsou také obsaženy sírany. Z praní a mytí se do splaškových vod dostávají 

tenzidy, což jsou povrchově aktivní látky, které jsou součástí pracích prostředků – 

detergentů. Detergenty obsahují kromě tenzidů ještě aktivační přísady (síran sodný), 

barviva, parfémy, bělidla apod. [17]. 

Srážkové odpadní vody 

Srážkové odpadní vody obsahují spláchnuté nečistoty. Při silných deštích obsahují 

velké množství písku. V zimě se dostává ze srážkových vod a tajícího sněhu velké 

množství soli ze sypaných vozovek, což se projeví přechodně velkým nárůstem 
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koncentrace chloridů. Z důvodu CHKO Poodří se ve Studénce nepoužívaní posypové soli, 

výjimku tvoří hlavní tratě. Obecně mají srážkové vody zřeďující charakter 17]. 

Průmyslové odpadní vody 

Průmyslové odpadní vody obsahují odpadní vody od zaměstnanců – z jídelen, 

kuchyní, umýváren apod., mající charakter splaškových vod, dále odpadní vody srážkové 

(odváděné z areálu), odpadní vody chladící a odpadní vody technologické. Vody 

technologické jsou zpravidla znečištěný nejsilněji. Např. z mlékáren, škrobáren, 

konzerváren, kožedělného a textilního průmyslu obsahují velmi vysoké koncentrace 

organických látek. Vody z petrochemického průmyslu, zpracování uhlí apod. obsahují 

fenoly. Běžnou složkou průmyslových OV jsou ropné látky – nepolární extrahovatelné 

látky apod. Z povrchových úprav kovů pocházejí těžké kovy ( Zn, Cu, Cd, Cr, Ni, Pb…) a 

kyanidy. Tyto látky jsou přísně limitovány, protože působí toxicky na biologické procesy 

v ČOV. Pokud průmyslové OV obsahují nadměrné koncentrace těchto toxických látek, je 

nutné je před vypuštěním do kanalizace eliminovat. Důležitá hodnota je pH – do veřejné 

kanalizace ne může vypustit odpadní voda s pH 6,0 – 8,5[17].  

5. Vybrané základní ukazatele vody 

Výběr ukazatelů odpadních vod se posuzuje z hlediska kanalizačního řádu, nebo dle 

legislativy týkající se přípustného znečištění vod a zákona o poplatcích za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. Také se stanovují základní parametry nutné pro 

sledování chodu ČOV při čištění odpadních vod a dále pro kontrolu účinnosti. 

Na základě emisních standardů přípustného znečištění odpadních vod pro městské 

odpadní vody nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [5]. 

Sledovanými ukazateli kvality odpadních vod na přítoku v ČOV Studénka jsou: 

 Organické znečištění – CHSKcr  [mg/l] 

 Organické znečištění – BSK₅ [mg/l] 

 Nerozpuštěné látky  - NL [mg/l] 

 Dusík amoniakální – N-NH₄ [mg/l] 

 Celkový dusík – N [mg/l] 
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 Sledovanými ukazateli kvality vyčištěných vod na odtoku v ČOV Studénka jsou: 

 průtok [m³/měsíc] 

 Organické znečištění – CHSKcr  [mg/l] 

 Organické znečištění – BSK₅ [mg/l] 

 Nerozpuštěné látky  - NL [mg/l] 

 Dusík amoniakální – N-NH₄ [mg/l] 

 Celkový dusík – N [mg/l] 

 Celkový fosfor – P [mg/l] 

Vyjadřování výsledku rozboru vody 

Způsob vyjadřování výsledků fyzikálního a chemického rozboru je součástí 

normy ČSN 75 6401. 

5.1 Charakteristika sledovaných ukazatelů 

Průtok a průtokové množství na odtoku 

Je pro statistické účely (roční vyhodnocení provozu ČOV) průtok se na ČOV ve 

Studénce zaznamenává v m³/měsíc, obecně se ale průtok měří v m³ nebo l/s. Průtok je 

základní hydrologickou veličinou, vyjadřující objem vody, který proteče profilem za 

jednotku času. 

Organické znečištění BSK₅ 

BSK₅ na přítoku a odtoku. BSK neboli biologickou spotřebu kyslíku lze definovat 

jako množství kyslíku, které se spotřebuje mikroorganismy za aerobních podmínek pro 

rozklad organických látek. Toto množství kyslíku je úměrné koncentraci přítomných 

biologicky rozložitelných organických látek. (citace) BSK se vyjadřuje v mg/l.  

Organické látky jsou zdrojem uhlíku a energie pro aerobní mikroorganismy, které 

je využijí pro syntézu nových buněk a zásobních látek. Exogenní substrát je snadno 

využitelný a z roztoku je odstraněn během prvních 48 hodin. Ve chvíli, kdy je exogenní 

substrát odstraněn, dosahuje koncentrace biomasy maximální hodnot. V průběhu další 
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inkubace je kyslík spotřebováván na oxidaci nových zásobních látek (čili na endogenní 

respiraci), jejichž obsah v buňkách pozvolna klesá a tím klesá také koncentrace biomasy. 

Při standardní metodě stanovení BSK probíhá oxidace nově vzniklých bílkovin a 

zásobních látek v buňkách 10 – 20 dní. V praxi je ale tato doba příliš dlouhá, a proto se 

používá kratší inkubační doba 5 dní (BSK₅). BSK₅ je obecně nejvýznamnější ukazatel pro 

posouzení kvality městské odpadní vody a jeho průměrná hodnota bývá 150 – 400 mg/l. 

Pomoci BSK₅ lze například stanovit kapacitu čistírny odpadních vod a to z počtu 

ekvivalentních obyvatel (ekvivalentní obyvatel je standardní jednotka, která vyjadřuje  

průměrného člověka, který denně produkuje 150 litrů odpadních vod a organické 

znečištění odpovídající 60g BSK₅). Standardní metodou pro stanovení BSK₅ je zřeďovací 

metoda. Vzorek se podle potřeby naředí tzv. zřeďovací vodou, což je destilovaná voda 

s přídavkem soli a živin nasycená vzduchem. Stanovení BSK₅ spočívá ve vyhodnocení 

úbytku rozpuštěného kyslíku ve vzorku za 5 dní při teplotě 20 °C [5,6]. 

Organické znečištění CHSK 

CHSK na přítoku a odtoku neboli chemická spotřeba kyslíku se stanovuje jako 

množství kyslíku, potřebné na chemickou oxidaci všech organických látek. Chemická 

spotřeba kyslíku je mírou obsahu látek schopných chemické reakce. Slouží k odhadu 

organického znečištění vody.  

Specifická hodnota organického znečištění se počítá 120 g CHSK na osobu a den.  

Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg/l (rozumí se mg 

kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního činidla na 1 litr vody).  

Nejčastěji používanými oxidačními činidly jsou dichroman draselný K₂Cr₂O₇ a 

manganistan draselný KMnO₄. Podle použitého oxidačního činidla se u zkratky CHSK 

píše index tj., CHSKCr a CHSK Mn (pokud není index u údaje CHSK uveden, jedná se 

obvykle  o CHSKCr). V závislosti na použité metodě stanovení CHSK se na struktuře 

organické látky může probíhat jejích oxidace různou rychlosti a do různého stupně. Tento 

stupeň chemické lze porovnávat s TSK neboli teoretickou spotřebou kyslíku. TSK je 

množství kyslíku v gramech potřebné pro úplnou oxidaci jednoho gramu organické látky 

podle stechiometrie až na vodu a oxid uhličitý. Stupeň oxidace se vyjadřuje v % TSK. 
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Ideální by bylo, kdyby existovala metoda stanovení CHSK, při které by se veškeré 

organické látky oxidovaly na 100%  tzn., že by platilo CHSK=TSK [7]. 

Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky na přítoku a odtoku. Koncentrace nerozpuštěných látky (NL) 

vyjadřuje obsah pevných látek v OV a uvádí se v mg/l. 

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

biologické rozpuštěné (škrob, bakterie), biologické nerozpuštěné (plasty, papír), usaditelné 

(celulosová vlákna) a neusaditelné (papír, bakterie). NL se dělí na koloidní (bakterie) a 

plovoucí (papír). Anorganické NL se dělí na usaditelné (písek, hlína) a neusaditelné 

(brusný prach). Nerozpuštěné částice větších rozměrů jsou odstraňovaný z OV 

v mechanické části čistírny, a to na česlích a písek se odstraňuje v lapácích písku. 

Koncentrace nerozpuštěných látek v městských OV bývá obvykle 100 – 500mg/l.  

Stanovení NL se může provádět buď výpočtem z obsahu veškerých a rozpustných 

látek (veškeré a rozpuštěné látky se stanoví odpařením vzorku vody na vodní lázni, 

přičemž odparek se suší při 105°C) nebo jejich zachycením na filtru (membránový, 

papírový, filtr se skleněných vláken), popř. centrifugací. Vzorek se poté vysuší při 105°C a 

zváží. Nerozpuštěné látky se také mohou zjišťovat tzv. ztrátou žíháním, kdy se sušina 

vyžíhá pří 600°C.  Výsledek se udává v mg/l  nebo v %. 

 

Dusík celkový 

Dusík celkový na přítoku a odtoku na ČOV ve Studénce se zaznamenává pro 

statistické účely (vyhodnocení bilance dusíku na ČOV).  

Obecně jsou dusík a fosfor velice důležité biogenní prvky a náleží do skupiny tzv. 

nutrietů, které jsou potřebné pro rozvoj a růst mikroorganismů. Ideální poměr nutrietů pro 

produkci biomasy, tedy pro biologické čištění odpadních vod je: BSK₅ : N : P =  100 : 5: 1. 

Z druhé strany by však dusík mohl způsobit eutrofizaci povrchových vod, pokud by 

nebyl odstraňován na ČOV a byl vypouštěn do recipientu. 

Splaškové vody obsahují sloučeniny dusíku organického i anorganického původu. 

Dusík v městských odpadních vodách pochází z metabolitů, ze zemědělství (splachy 
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z hnojených půd, živočišná výroba) a z průmyslu (potravinářský, tepelné zpracování uhlí, 

galvanické pokovování). Dusík se vyskytuje v atmosféře (NO, NO₂, N₂O, NH₃) a může se 

jako součást srážkových vod dostat do vod odpadních [16]. 

Celkový dusík Ncelk  se dělí na anorganický Nanorg   a organický Norg vázaný dusík.  

Hlavními formami anorganicky vázaného dusíku jsou amoniakální, dusitanový a 

dusičnanový dusík [16]. 

Dusitany a dusičnany patří mezi tzv. oxidované formy dusíku a jejích suma se 

nazývá celkový oxidovaný dusík. Amoniakální dusík tvoří ve splaškové vodě dominantní 

podíl z celkového dusíku [9]. Organické dusíkaté látky se rozkládají činností 

mikroorganismů, přičemž se dusík uvolňuje deaminací jako dusík amoniakální. Ten je 

naopak velmi důležitým zdrojem pro syntézu nové biomasy mikroorganismů (řasy, sinice a 

bakterie upřednostňují asimilaci amoniakálního dusíku před dusičnany, protože dusičnany 

musí nejdříve redukovat). V anaerobních podmínkách nedochází k dalším změnám 

amoniakálního dusíku. V aerobních podmínkách se amoniakální dusík mění nitrifikací až 

na dusičnany, které jdou finálním produktem oxidace organicky vázaného dusíku. 

Nitrifikace (biologické odstraňování anorganického dusíku) tedy spočívá v biochemické 

oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany (pomoci bakterií rodů Nitrosococcus, 

Nitrosomonas, Nitrosocystis a Nitrospira) a poté na dusičnany (pomoci mikroorganismů 

Nitrobactrer a Nitrocystis), které se následně biochemicky redukují na plynný dusík – 

tento jev se nazývá denitrifikace. 

Organicky vázaný dusík je obsažen v bílkovinách (amonikyseliny, peptidy), v močovině, 

aminosacharidech, ale vzniká také rozkladem biomasy mikroorganismů [4]. 

Fosfor celkový 

Fosfor celkový na odtoku na ČOV ve Studénce se zaznamenává pro statistické 

účely (vyhodnocení bilance fosforu na ČOV). 

Technická linka ČOV  nebyla od uvedení do provozu v roce 1978 rekonstruována a 

neumožňuje efektivní odstraňování dusíku a fosforu. 

Jak již bylo uvedeno výše, fosfor je biogenním prvkem a nutrietem, který je 

důležitý pro růst mikroorganismů. Anorganický fosfor v městských odpadních vodách 
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pochází se zemědělství (fosforečná hnojiva), pracích prášků, odmašťovacích a čisticích 

prostředků s obsahem polyfosforečnanů. Organický fosfor pochází z živočišných odpadů a 

metabolitů (v moči jsou obsaženy fosforečnany, člověk vyloučí za den cca 1,5 g fosforu) a 

z nukleových kyselin, které jsou obsaženy v buněčných jádrech všech živých organismů 

[6].  

Celkový fosfor Pcelk  se ve vodách vyskytuje jako rozpuštěný Prozp  a nerozpuštěný 

Pnerozp. Rozpuštěný a nerozpuštěný fosfor lze dále rozdělit na anorganický vázaný Panorg  a 

organicky vázaný Porg. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor lze ještě rozdělit na 

polyfosforečnanový Ppoly  a orthofosforečnanový Portho.  Obvykle se analyticky rozlišuje 

fosfor celkový, fosfor orthofosforečnanový a fosfor vázaný v hydrolyzovatelných 

fosforečnanech [16].  

Ukazatele kvality vody, které jsou sledovány na přítoku a odtoku ČOV Studénka 

(za období let 2009 až 2013), jsou zaznamenány, vyhodnoceny a srovnány s platnou 

legislativou České Republiky (Nařízení vlády 229/2007 Sb.,  kterým se mění nařízení vlády 

o č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblasti. ) v následujících tabulkách a grafech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka [3]: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV Studénka (rok 2009) 

rok 2009 
ukazatele a jejich koncentrace 

přítok - surová voda 

Měsíc 
CHSK 
(mg/l) 

BSK₅ 
(mg/l) 

NLcelk (mg/l) Ncelk (mg/l) 

leden 371 256 176 
 únor 221 79 100 
 březen 157 97 95 40,8 

duben 317 155 145 
 květen 321 158 136 44,5 

červen 91 34 28 
 červenec 144 42 43 39,3 

srpen 260 106 48 
 žáři 188 66 56 
 říjen 136 48 54 
 listopad 210 88 50 33,2 

prosinec 317 116 120 
 Suma 2733 1245 1051 157,8 

průměrná roční 

hodnota [mg/l] 
227,75 103,8 87,6 39,5 

celkem [kg/rok] 165 701,80 75 484,40 63 722,10 28 702,20 
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Tabulka [4]: Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Studénka (rok 2009) a jejich srovnání 

s platnou legislativou České republiky (nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.) a Evropské unie (směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  

 

 

 

 

 

 

 
Rok 2009 

ukazatele a jeho koncentrace 

odtok - vyčištěná 
odpadní voda 

Měsíc  
průtok  

(m³/m) 
CHSK 
(mg/l) 

BSK₅ 
(mg/l) 

NLcelk 

(mg/l) 
Ncelk 

(mg/l)  
Pcelk 
(mg/l)  

Leden  65 022 74 18 29   2,71 

Únor 52 011 11 5,1 11   2,65 

Březen 58 124 24 3 24 24,2 2,94 

Duben 55 706 11 3 12   2,4 

Květen 50 493 61 13 13 26,7 4,45 

Červen 61 844 18 3 5   1,53 

Červenec 61 770 60 4,9 5 17,7 2,55 

Srpen 74 285 36 4,5 5   2,16 

Záři 64 624 50 8,5 15   2,35 

Říjen 59 685 5 3 7   2,53 

Listopad 55 534 85 12 10 23 2,51 

Prosinec 68 462 46 8,1 12   3,56 

Suma 
727 
560 

512 74,1 148 91,6 32,34 

průměrná roční 
hodnota   

46,5 9,3 12,3 22,9 2,7 

celkem [kg/rok]    33 864,60 6 739 8 978,20 
16 

661,10 
1 960,80 

nejvyšší 
přípustná 

hodnota dle NV 
61/2003 Sb. [mg/l]   

130 40 50 15 6 

nejvyšší hodnoty 
podle směrnice 

91/271/EHS [mg/l]  
  

125 24 35 15 6 
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Graf [1]: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Studénka (rok 2009) s emisními limity a srovnány hodnoty 

podle směrnice 91/271/EHS 

 

 

rok 2010 
ukazatele a jeho koncentrace  

přítok - surová voda  

Měsíc  CHSK (mg/l) BSK₅ (mg/l) NL celk (mg/l) N celk (mg/l)  

leden  240 120 92 33,2 

únor 260 130 142   

březen 120 51 55   

duben 160 45 68   

květen 100 34 48 26,5 

červen 170 41 47   

červenec 170 57 34   

srpen 100 28 36   

žáři 260 120 82 37,2 

říjen  320 120 178   

listopad 220 160 86 38,9 

prosinec 220 70 128   

Suma 2340 1016 996 135,7 

průměrná roční hodnota 

[mg/l] 
195 84,7 83 33,9 

celkem [kg/rok] 139 541,20 60 578,10 59 394,50 24 276,60 

Tabulka [5]: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV Studénka ( rok 2010) 
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Rok 2010 

ukazatele a jeho koncentrace odtok - vyčištěná 
odpadní voda 

Měsíc  
průtok  

(m³/m) 
CHSK 
(mg/l) 

BSK₅ 
(mg/l) 

NL celk 

(mg/l) 
N celk 

(mg/l)  
P celk 
(mg/l)  

Leden  68 584 38 6,4 11 27 4,88 

Únor 77 170 39 6,7 11   2,68 

Březen 43 539 8,3 3 6   1,78 

Duben 67 183 38 5,9 9   1,97 

Květen 60 823 42 4,3 7 20,2 2,69 

Červen 54 446 23 3 6   2,35 

Červenec 63 474 41 5,5 5   1,49 

Srpen 50 446 52 5,3 6   2,5 

Záři 42 539 30 3 5 23,2 3,04 

Říjen 63 458 46 7,4 6   3,85 

Listopad 56 525 53 8 32   3,22 

Prosinec 67 409 66 11 8 28,9 2,83 

Suma 715 596 476,3 60,5 112 99,3 33,28 

průměrná roční 
hodnota 

  39,7 6,7 9,3 24,8 2,80 

Celkem [ Kg/ rok ]   28 403,70 4 810 6 678,90 
17 

764,70 
1 

984,60 

nejvyšší 
přípustná 
hodnota 

ukazatele pro 
emisní limity 

[mg/l]   

130 40 50 15 6 

nejvyšší hodnoty 
podle směrnice 

91/271/EHS [mg/l]   

125 24 35 15 6 

Tabulka [6]: Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Studénka (rok 2010) a jejich srovnání 

s platnou legislativou České republiky (tomuto nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.) a Evropské unie (směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  
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Graf [2]: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Studénka (rok 2010) s emisními limity a srovnány hodnoty 

podle směrnice 91/271/EHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka [7]: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV Studénka (rok 2011) 

 

 

rok 2011 
ukazatele a jeho koncentrace  

přítok - surová voda  

Měsíc  CHSK (mg/l) BSK₅ (mg/l) NL celk (mg/l) N celk (mg/l)  

leden  180 79 38 21,9 

únor 250 160 170   

březen 140 60 50   

duben 190 95 80 34,4 

květen 81 30 52   

červen 84 40 42   

červenec 120 60 34 21,5 

srpen 160 67 56   

záři  92 50 38   

říjen  140 58 40   

říjen         

listopad 180 67 41 30 

prosinec 138 76 131   

Suma 1755 842 792 107,8 

průměrná roční hodnota 

[mg/l] 
146,5 70,2 66 27 

celkem [kg/rok] 111 878,60 53 676,20 50 488,80 20 616,30 
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Rok 2011 

ukazatele a jeho koncentrace odtok - 
vyčištěná 

odpadní voda 

Měsíc  
průtok  

(m³/m) 
CHSK 
(mg/l) 

BSK₅ 
(mg/l) 

NL celk 

(mg/l) 
N celk 

(mg/l)  
P celk 
(mg/l)  

Leden  82 327 59 9,3 9 16,4 2 

Únor 47 674 46 9,5 11   2,74 

Březen 67 021 54 5,3 6   1,39 

Duben 69 142 20 3 5 20,8 2,26 

Květen 32 913 22 3 10   1,94 

Červen 55 896 24 3 8   0,94 

Červenec 57 746 44 10 6 66,7 2,04 

Srpen 75 666 15 3 15   1,57 

Záři 64 485 36 3,7 6   1,93 

Říjen 74 162 32 3 7   1,82 

Listopad 77 577 50 8,8 15 20,7 3,19 

Prosinec 60 676 38,3 9 10   2,39 

Suma 764 982 440,8 59,6 108 124,6 24,12 

průměrná 
roční hodnota 

  36,7 7,9 9 31,2 2,00 

celkem [Kg/ 
rok ] 

  28 100,30 6 076 6 884,80 
23 

829,20 
1 543,40 

nejvyšší 
přípustná 
hodnota 

ukazatele pro 
emisní limity 

[mg/l] 

  130 40 50 15 6 

nejvyšší 
hodnoty 

podle 
směrnice 

91/271/EHS 
[mg/l] 

  125 24 35 15 6 

Tabulka [8]: Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Studénka (rok 2011) a jejich srovnání 

s platnou legislativou České republiky (tomuto nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.) a Evropské unie (směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  
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Graf [3]: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Studénka (rok 2011) s emisními limity a srovnány hodnoty 

podle směrnice 91/271/EHS 

 

 

rok 2012 
ukazatele a jeho koncentrace  

přítok - surová voda  

Měsíc  CHSK (mg/l) BSK₅ (mg/l) NL celk (mg/l) N celk (mg/l)  

leden  92,8 27 47 17,9 

únor 100 76 74   

březen 218 120 82   

duben 298 150 226 24,7 

květen 167 110 84   

červen 144 91 70   

červenec 139 83 66 33,9 

srpen 67,1 32 37   

žáři 141 68 44   

říjen 322 110 139 55,7 

listopad 189 61 47   

prosinec 168 55 50   

Suma 2045,9 983 966 132,2 

průměrná roční hodnota 

[mg/l] 
170,5 81,9 80,5 33,1 

celkem [kg/rok] 143 091,10 68 751,40 67 532,40 27 738,40 

Tabulka [9]: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV Studénka (rok 2012) 
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Rok 2012 

ukazatele a jeho koncentrace 
odtok - 

vyčištěná 
odpadní voda 

Měsíc  
průtok  

(m³/m) 
CHSK 
(mg/l) BSK₅ (mg/l) 

NL celk 

(mg/l) 
N celk 

(mg/l)  
P celk 
(mg/l)  

Leden  89 515 40,8 3,3 6 12,9 3,94 

Únor 70 389 25,2 3 7   1,94 

Březen 72 127 64,6 11 11   3,84 

Duben 70 258 40 7,2 4 17,4 3,17 

Květen 74 229 49,4 15 8   3,31 

Červen 66 994 42 14 15   2,81 

Červenec 83 217 52,8 12 10 20 1,24 

Srpen 90 937 13,1 3 8   3,37 

Záři 56 067 24,1 3 3   3,67 

Říjen 57 722 34,5 6,9 10 72,4 3,97 

Listopad 48 331 42,4 5,4 9   3,93 

Prosinec 59 499 22,6 3 15   38,66 

Suma 839 285 451,3 74,8 106 122,7 3,2 

průměrná 
roční hodnota 

  37,6 9,4 8,3 30,7 3,20 

celkem [Kg/ 
rok ] 

  
31 

564,10 
7 847 7 413,70 

25 
745,10 

2 703,90 

nejvyšší 
přípustná 
hodnota 

ukazatele pro 
emisní limity 

[mg/l] 

  130 40 50 15 6 

nejvyšší 
hodnoty 

podle 
směrnice 

91/271/EHS 
[mg/l] 

  125 24 35 15 6 

Tabulka [10]: Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Studénka (rok 2012) a jejich srovnání 

s platnou legislativou České republiky (tomuto nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.) a Evropské unie (směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  
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Graf [4]: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Studénka (rok 2012) s emisními limity a srovnány hodnoty 

podle směrnice 91/271/EHS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka [11]: Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV Studénka (rok 2013) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2013 
ukazatele a jeho koncentrace  

přítok - surová voda  

Měsíc  CHSK (mg/l) BSK₅ (mg/l) NL celk (mg/l) N celk (mg/l)  

leden  210 110 349 21,2 

únor 180 120 73   

březen 175 80 52   

duben 391 180 473 52,3 

květen 239 110 86   

červen 187 86 71   

červenec 229 91 76 38,4 

srpen 425 210 246   

žáři 387 170 236   

říjen 179 89 61 34,7 

listopad 368 290 236   

prosinec 943 540 573   

suma 3913 2076 2532 146,6 

průměrná roční hodnota 

[mg/l] 
326,1 173 211 36,7 

celkem [kg/rok] 232 388,20 123 291,00 150 372,30 26 119,20 
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               Rok 2013 

ukazatele a jeho koncentrace odtok - 
vyčištěná 
odpadní voda 

Měsíc  
průtok  

(m³/m) 
CHSK 
(mg/l) 

BSK₅ 
(mg/l) 

NL celk 

(mg/l) 
N celk 

(mg/l)  
P celk 
(mg/l)  

Leden  75 406 46,4 6,7 24 16,7 3,09 

Únor 64 005 30,6 13 13   3,22 

Březen 46 870 72,4 7,9 17   2,48 

Duben 48 167 66,8 18 9 30 4,36 

Květen 51 658 73,5 10 17   3,06 

Červen 65 475 66,2 9 11   4,85 

Červenec 47 900 70,2 13 16 24,1 4,51 

Srpen 49 623 31,7 5 13   2,94 

Záři 59 615 52,4 7,6 6   3,95 

Říjen 75 345 39,5 4,9 8 26,3 1,76 

Listopad 66 386 98,2 20 25   5,14 

Prosinec 62 215 47,3 15 15   7,4 

Suma 712 665 695,2 130,1 174 97,1 46,76 

průměrná roční 
hodnota 

  57,9 10,8 14,50 24,3 3,90 

celkem [Kg/ rok 
]   41 287,10 7 727 10 333,60 

17 
299,90 2 777 

nejvyšší 
přípustná 
hodnota 

ukazatele pro 
emisní limity 

[mg/l] 

  130 40 50 15 6 

nejvyšší 
hodnoty podle 

směrnice 
91/271/EHS 

[mg/l] 

  125 24 35 15 6 

Tabulka [12]: Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV Studénka (rok 2013) a jejich srovnání 

s platnou legislativou České republiky (tomuto nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.) a Evropské unie (směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  
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Graf [5]: Grafické srovnání naměřených hodnot ukazatelů na odtoku ČOV Studénka (rok 2013) s emisními limity a srovnány hodnoty 

podle směrnice 91/271/EHS 

Správnost čistírenského procesu lze zjistit porovnáním naměřených ukazatelů na 

odtoku s legislativními požadavky. Další metoda hodnocení spočívá v tom, že se 

z naměřené koncentrace na přítoku a na odtoku vypočítá procentuální úbytek, který se 

porovná s legislativními požadavky.  

Odstranění dusíku  

Základní charakteristika dusíku, jak již bylo uvedeno v kap. 3, pro statistické účely 

se na přítoku a odtoku ČOV Studénka eviduje celkový dusík. Celkový dusík je součtem 

organického a anorganického dusíku (Ncelk = Nanorg  + Norg). Aby bylo možné vyjádřit 

koncentraci celkového dusíku, je nutné zjistit koncentraci Norg a Nanorg, pro který platí 

rovnice: Nanorg= NNH4 + NNH3 + NNO2  + NNO3 

Pro stanovení koncentrace amoniakálního dusíku (NNH4 + NNH3) slouží tyto referenční 

metody analýzy vzorků odpadních vod: spektrofotometrie, objemová metoda, průtoková 

analýza nebo iontová chromatografie.  

Srovnání naměřených koncentrací celkového dusíku na odtoku z ČOV Studénka 

s platnou legislativou České republiky je uvedeno v tabulkách a grafech č. 4, 6, 8, 10, 12. 
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Dusíkové parametry: nitrifikace a denitrifikace  

Základním rysem čištění odpadních vod je eliminace dusíkatých látek. Nitrifikaci a 

denitrifikaci je třeba co nejúčinněji regulovat, aby koncentrace na odtoku splňovaly 

legislativní požadavky. A právě v této fázi přichází na řadu analýza, neboť trvale stabilní a 

ekonomický provoz čistírny se neobejde bez cílených a komplexních měření jednotlivých 

dusíkatých látek. Nejspolehlivější výsledky lze získat pomoci laboratorní analýzy 

v kombinaci s technologií procesního měření.  

Nitrifikace je proces oxidace amoniaku (NH₃ resp. NH₄⁺) na dusičnany (NO3⁻), a to přes 

dusitany (NO₂⁻).  Z tohoto důvodu je proces nitrifikace rozdělen na dvě fáze, nitritace a 

nitratace.  Obě tyto skupiny organismu potřebují jako zdroj O₂. Nitrifikace probíhá podle 

rovnice:  

2 NH₃ + 3 O₂ → 2 NO₂⁻ + 2 H⁺+ 2 H₂O 

                  2 NO₂⁻+ O₂ → 2NO₃⁻ 

Sumárně 

NH₃ + 2 O₂→ NO₃⁻ + H⁺ + H₂O 

Jak z rovnic vyplývá, je nitrifikace proces vyžadující přítomnost kyslíku. Rychlost 

nitrifikace je ovlivněna těmito faktory: koncentrace rozpuštěného kyslíku, hodnota pH, 

teplota a další. Nositele nitrifikačního procesu jsou nitrifikační bakterie (Nitrorosemonas a 

Nitrobacter), které jsou vůči zmíněným faktorům velmi citlivé. Dále silný inhibiční vliv 

vykazují některé organické látky, jejichž molekule jsou obsažena síra a dusík. Nitrifikace 

je limitující článek celého procesu odstraňování dusíku z vod, proto je důležité vzájemná 

rovnováha faktoru podílejících se na tomto procesu [4]. 

 

Obrázek [10] průběh nitrifikace: zdroj http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/hesla/nitrifikace.html) 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/hesla/nitrifikace.html
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Nitrifikace převádění (oxidace) dusíkatých látek na dusičnany (nitráty). Nitrifikační 

bakterie (aerobní chemolithotrofy) mohou pomocí molekulového kyslíku oxidovat amonné 

ionty (NH₄⁺) na ionty dusitanové (NO₂⁻) a dusičnanové (NO₃⁻) [4],[16]. 

 

Obrázek [11]: viditelně provzdušňovaná hladina nitrifikační nádrže. Zdroj: http://www.pglbc.cz/files/chv/COV/nitrifikace2.html) 

Denitrifikace je jeden z procesů v koloběhu dusíku, při němž se mění dusičnany 

(NO₃⁻) na elementární dusík (N₂). Jednotlivé kroky denitrifikace jsou katalyzovány 

denitrifikačními enzymy v tělech organismů, hlavně bakterií (Pseudomonas stutzeri, 

Pseudomonas aeruginosa, Paracoccus denitrificans, Ralstonia eutropha, Rhodobacter 

sphaeroides). Pro denitrifikaci je jako zdroj energie nutný organický substrát. Pro redukci 

1 mg dusičnanu je potřeba asi 1,3 mg organického uhlíku, ať už z extracelulárních, nebo 

intracelulárních látek. Denitrifikace probíhá buď za striktně anaerobních podmínek, nebo 

jen při velmi nízkých koncentracích rozpuštěného kyslíku, asi pod 0,5 mg.l⁻¹. V kyselém 

prostředí probíhá denitrifikace pomaleji a tvoří se více oxidů dusíku, zatímco při zvýšení 

pH nad 6 převažuje produkce elementárního dusíku [13]. 

 

Obrázek [12]. Denitrifikační nádrž. Zdroj http://www.pglbc.cz/files/chv/COV/denitrifikace1.html 

http://www.pglbc.cz/files/chv/COV/nitrifikace2.html
http://www.pglbc.cz/files/chv/COV/denitrifikace1.html
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Odstranění fosforu 

Základní charakteristika fosforu jak již bylo uvedeno v kap. 3, se na odtoku ČOV 

Studénka fosfor stanovuje jako celkový fosfor. Celkový fosfor Pcelk  se ve vodách 

vyskytuje jako rozpuštěný Prozp  a nerozpuštěný Pnerozp. 

Při biologickém čištění odpadních vod dochází vždy k částečnému odstraňovaní 

fosforu z odpadních vod, neboť tento nutriet je inkorporován do nově syntetizované 

biomasy odstraňované jako přebytečný kal. V aktivovaném kalu z konvenčních čistíren je 

obsah fosforu v sušině okolo 2% [15]. 

V anaerobních podmínkách se fermentativními procesy vytvářejí z organických 

látek v odpadní vodě nízkomolekulární sloučeniny jako nižší mastné kyselina nebo nižší 

alkoholy, z hlediska zvýšeného biologického odstraňování fosforu je důležitá zejména 

přítomnost kyseliny octové. Vzhledem k tomu, že v anaerobních podmínkách není 

přítomen ani kyslík ani dusičnanový dusík, nemůže docházek k oxidativnímu využití 

těchto organických látek [15]. 

Pro stanovení koncentrace celkového fosforu se používá spektrofotometrie.  

Procentuální úbytek Ncelk a Pcelk 

Rok Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l) 

2009 93,13 98,38 

2010 92,56 98,32 

2011 90,64 98,8 

2012 90,79 98,08 

2013 92,71 97,66 

Půměr 91,966 98,248 

minimální 
účinnosti pro 
ČOV od 
10 001 –
100 000 EO 

70% 80% 

Tabulka [13]: Účinnost odstranění celkového dusíku a celkového fosforu v ČOV Studénka v % (rok 2009 až 2013) srovnaná s platnou 

legislativou 
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Graf [6]: Procento úbytku - účinnost odstranění celkového dusíku, v ČOV Studénka v roce 2009 - 2013 srovnaná s požadavky emisní 

standardy: přípustné pro minimální účinnost čistění a vypouštěných odpadních vod 

                   

Graf [7]: Procento úbytku - účinnost odstranění celkového fosforu, v ČOV Studénka v roce 2009 - 2013 srovnaná s požadavky emisní 

standardy: přípustné pro minimální účinnost čistění a vypouštěných odpadních vod 
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6. Návrh na opatření  

Podle pojmu bilance ČOV se rozumí účinnost odstranění nežádoucích látek z 

odpadních vod. U středních a velkých ČOV je nutné si uvědomit, že součastná legislativa 

po zavedení emisních standardů musí odbourávat sloučenin dusíku a fosforu na prakticky 

identické koncentrace jako pro velké ČOV. 

Ncelk – celkový dusík lze v systémech a nitrifikací a denitrifikací eliminovat téměř 

úplně, obsah organického dusíku závisí zejména na koncentraci biomasy v odtoku z ČOV. 

Pcelk – celková účinnost eliminace bude silně záviset na zvolené technologii u 

samotného biologického čistění je snížení zatížení alespoň 80%, při chemickém srážení ve 

variantě s dosrážením lze dosáhnout snížení zatížení v ukazaletli Pcelk až 99% . 

Základní primárním efektem intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod 

je radikální zlepšení kvality odtoku a snížení výnosu znečištění do recipientu v ukazatelích 

Ncelk a Pcelk.  
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnocení účinnosti v pětiletém období a 

statistické vyhodnocení základních parametrů na čistirně odpadních vod ve Studénce.  

Mezi posuzované ukazatele OV byly vybrány tyto ukazatele: celkový dusík, 

celkový fosfor. Při jednotlivých stanoveních se vždy postupovalo dle pokynů v příslušných 

normách.  

Výsledky byly porovnávány s platnými legislativnímí požadavky, uvedeny 

v Nařízení vlády č. 229/2003 Sb. Veškeré průměrné hodnoty, pozorovnávané s hodnotami 

prezentovanými v tomto nařizení, se vztahují k období jednoho kalendářního roku. 

Sledované období vyhrazené pro zpracování této práce však nebylo kalendářním rokem a 

proto vyjádření ke splnění případné nesplnění příslušných limitu, je pouze orienatační.  

Odpadní vody ze sledované čistírny odpadních vod byly provnány s limity uvedenými 

v tabukách 1 až 2 výše uvedeného NV. 

Při porovnávaní OV na odtoku v pětiletém období byly zjištěny zvýšené 

koncentrace celkového fosforu  a celkového dusíku, které přesahly průměrné emisní limty. 

U celkového fosforu byla naměřena nějvyšší koncentrace v roce 2013 kde hodnota dosáhla 

3,9 mg/l. Při sledováni celkového dusíku byly naměřeny nejvyšší hodnoty v roce 2011, kdy 

dosáhlá koncentrace celkového dusíku na přítoku 27 mg/l a na odtoku 31,8 mg/l a v roce 

2012 byla naměřena nejvyšší koncentace celkového dusíku 33,1 mg/l. Dle posouzení 

účinnosti čistírna splňuje dnešní platné předpisy i přes třicetiletý provoz a značné 

optřebované a zastaralé zařízení. 

V nejblížsích letech se čistírna odpadních vod dočká modernizace, ale ještě se 

neví v jakém rozsahu. Cílem rekonstrukce je zlepšit vybavenost a účinnost čístírny 

odpadních vod. 

 

 

 

 

 

 



 Jančáková Kateřina: Vyhodnocení bilance dusíku a fosforu na ČOV Studénka 

2014 

38 

Citace: 

[1] Zásobování teplem Vsetín. Vodní hospodaření [online]. 2011, Dostupné z: 

http://www.vsteplo.mvv.cz/Vodni-hospodarstvi.html 

 

[2] Město Studénka [online]. 2010 Dostupné z: http://www.ic.mesto-studenka.cz/cs/o-

nasem-meste/vitejte-ve-studence 

 

[3] Vagónka Studénka. Moravskoslezská Vagónka s.r. o [online]. 2010 Dostupné z: . 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vag%C3%B3nka_Stud%C3%A9nka 

 

[4] Chemie a technologie vody. 2006. vyd. Brno: ARDEC s. r. o, 2006, s. 291-317. ISBN 

80-86020-50-9. 

 

[5] Česká republika. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. In: 61/2003 sb. 2003 

. 

[6] česká republika. Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb. o poplatcích 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Sbírka zákonů České republiky. 2002, 

Příloha č. 2,. In: 23/2011. 2002. 

 

[7] ČSN 75 6401 Čistírny městských odpadních vod. In: 75 6401. 2006. 

 

[8] BSK [online]. 2011,. Dostupné z: http://www.enviwiki.cz/wiki/BSK 

 

[9] ČSN 757522 Stanovení chemické spotřeby kyslíku. 2008. 

 

[10] Zákon O vodách o změně některých zákonů. In: č. 254/2001 Sb. 2001.  

 

[11] Vyhláška 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, v platném znění. 2002.  

 

[12] Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

http://www.vsteplo.mvv.cz/Vodni-hospodarstvi.html
http://www.ic.mesto-studenka.cz/cs/o-nasem-meste/vitejte-ve-studence
http://www.ic.mesto-studenka.cz/cs/o-nasem-meste/vitejte-ve-studence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vag%C3%B3nka_Stud%C3%A9nka
http://www.enviwiki.cz/wiki/BSK


 Jančáková Kateřina: Vyhodnocení bilance dusíku a fosforu na ČOV Studénka 

2014 

39 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech. In: Vyhláška 229/2007 sb. 2007. 

 

[13] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. In: zákon č. 17/1992. 

1992. 

 

[14] Směrnice 2000/60 ES Evropského parlamentu a rady. In: 2000/60 ES. 2000.  

 

[15] Čistírny odpadních vod. Praha: KANAG - TISK s. r. o, 2007. ISBN 80-7080-207-9. 

 

[16] Opatření ČOV. Kategorie opatření [online]. 2005, č. 1, s. 6 . DOI: 

tthp://eagri.cz/public/web/file/36965/_2_intenzifik. 

 [17] BINDZAR, Jan. Základy úpravy a čištění vod. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 

2009, 251 s. ISBN 978-80-7080-729-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Jančáková Kateřina: Vyhodnocení bilance dusíku a fosforu na ČOV Studénka 

2014 

40 

8. Seznam obrázku  

Obrázek č. 1 mapa města Studénky 

Obrázek č. 2 ČOV Studénka 

Obrázek č. 3 schéma ČOV ve Studénce 

Obrázek č. 4 vypínací šachta 

Obrázek č. 5 Jemné česle 

Obrázek č. 6 Štěrbové nádrže  

Obrázek č. 7 biologický filtr  

Obrázek č. 8 dosazovací nádrž  

Obrázek č. 9 kalové pole  

Obrázek č. 10 Nitrifikace s regenerací kalu, předražená denitrifikace 

Obrázek 11: viditelně provzdušňovaná hladina nitrifikační nádrže  

Obrázek 12. Denitrifikační nádrž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jančáková Kateřina: Vyhodnocení bilance dusíku a fosforu na ČOV Studénka 

2014 

41 

10. Seznam tabulek  

1. tabulka emisní standardy  

2. tabulka emisní standardy minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální 

procentuální úbytek) 

3.  Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV 

Studénka (rok 2009) 

4. Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV 

Studénka (rok 2009) a jejich srovnání s platnou legislativou České republiky (tomuto 

nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.)  a Evropské unie ( směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  

5. Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV 

Studénka (rok 2010) 

6. Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV 

Studénka (rok 2010) a jejich srovnání s platnou legislativou České republiky (tomuto 

nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.)  a Evropské unie ( směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  

7. Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV 

Studénka (rok 2011) 

8. Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV 

Studénka (rok 2011) a jejich srovnání s platnou legislativou České republiky (tomuto 

nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.)  a Evropské unie ( směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  

9. Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV 

Studénka (rok 2012).  

10. Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV 

Studénka (rok 2012) a jejich srovnání s platnou legislativou České republiky (tomuto 

nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.)  a Evropské unie ( směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS).  

11. Seznam a vyhodnocení ukazatelů kvality vody, které jsou sledovány na přítoku ČOV 

Studénka (rok 2013). 



 Jančáková Kateřina: Vyhodnocení bilance dusíku a fosforu na ČOV Studénka 

2014 

42 

12. Seznam vyhodnocení ukazatelů kvality vod, které jsou sledovány na odtoku ČOV 

Studénka (rok 2013) a jejich srovnání s platnou legislativou České republiky (tomuto 

nařízení č. 61/ 2003 Sb. (NV 23/2011 Sb.)  a Evropské unie ( směrnice o čistění městských 

odpadních vod 91/271/EHS). 

13. Procento úbytku - účinnost odstranění dusíku a odstranění fosforu organického v ČOV 

Studénka v % (rok 2009 a 2013) srovnaná s požadavky emisní standardy: přípustné pro 

minimální účinnost čistění a vypouštěných odpadních vod 

 

 

 

 

 


