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Anotace 

Diplomová práce se zabývá podílem aktivovaného kalu v dosazovací nádrži 

na celkové zásobě kalu v aktivačním systému. 

V práci se jedná o zmapování množství aktivovaného kalu v jednotlivých částech 

kaskádové aktivační nádrže především s důrazem na dosazovací nádrže. Rozdělení kalu 

se mění podle velikosti přítoku, kdy se za vyšších přítoků kal z aktivace vyplavuje 

do dosazovacích nádrží a při malém přítoku se vrací zpět do aktivace. Hlavním přínosem, 

by mělo být zjištění, jaký podíl kalu se průměrně nachází  v dosazovacích nádržích, 

protože ten by bylo vhodné zahrnout do celkové zásoby kalu v biologickém čištění. 

Od těchto výsledků očekávám, že by mělo být možné určit, která z norem, 

které jsou uvedené v této práci, týkajících se dosazovacích nádrží, je přesnější, dále by tím 

výsledky měly zpřesnit hodnotu stáří kalu, která je rozhodující pro návrh procesu 

odstraňování dusíku.  

Klíčová slova: aktivovaný kal, dosazovací nádrž, aktivační nádrž, podíl kalu, přítok 

Summary 

This thesis deals with the proportion of activated sludge in the sedimentation tank 

to the total amount of sludge in the whole activation system. 

In this work is considered the measuring of the amount of activated sludge 

in different parts of the cascade activation tank with particular emphasis on the settlement 

tank. Distribution of the slurry varies according to the size of the inflow, where in case 

of higher inflows sludge is washed out to the settling tanks and by lower inflows it’s 

returned back to activation process. The main benefit should be determining what portion 

of the sludge is average in the settling tanks, because that would be appropriate to include 

in the total reserve of sludge in the process of biological purifying. 

From these results, I expect it should be possible to determine which 

of the standards that are mentioned in this work, concerning the settling tanks, is the most 
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accurate, in addition  the results should make the estimation of sludge age much more 

precise, which is decisive for the process of nitrogen removal. 

Key words: activated sludge, settlement tank, activation tank, the proportion of 

sludge, influx
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Seznam použitých zkratek 

ČOV – čistírna odpadních vod 

EO – ekvivalentní obyvatel 

OV – odpadní vody 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

BSK – biochemická spotřeba kyslíku 

Nc – celkový dusík 

Pc – celkový fosfor 

AK – aktivovaný kal 

AN – aktivační nádrž 

PCB – polychlorované bifenyly 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

SmVak – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

V – objem nádrže  

Q1 – přítok odpadní vody  

R – recirkulační poměr 

Ө – doba zdržení  

S1 – koncentrace organických látek 

S2 – odtoková koncentrace organických látek v roztoku 

XW - koncentrace sušiny přebytečného kalu 

QW - objem přebytečného kalu odebíraný za 1 hodinu 

X2 - koncentrace suspendovaných látek v odtoku z dosazovací nádrže 

X – koncentrace sušiny kalu v aktivační nádrži  

Bv – objem látkového zatížení 

ΔBv – výkonnost aktivační nádrže 
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1. Úvod 

Hlavním odpadním produktem při procesu čištění odpadních vod je kal. Každá 

čistírna odpadních vod produkuje jeho určité množství. Odpadní voda, která přitéká 

na čistírnu odpadních vod (ČOV) je čištěna procesy podstatně snižujícími obsah 

znečišťujících látek, tyto nežádoucí složky obsažené ve vodě se dále koncentrují ve formě 

objemově nevýznamného vedlejšího produktu - odpadního kalu.[1,2] 

1.1. Charakteristika kalů 

Pojmem odpadní kal označujeme směs dvou nebo více odpadních látek. 

Nejméně jedna z látek musí být přítomna v kapalném skupenství a taktéž alespoň jedna 

další látka musí být přítomna ve skupenství tuhém a rozptýlena (dispergována) v souvislé 

kapalné fázi.[2] 

Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí anorganických a organických 

látek odsazených z odpadních vod nebo vzniklých při technologických procesech čištění 

odpadních vod. Jsou bohatým zdrojem organické hmoty, základních živin i stopových 

prvků a mohou zlepšovat fyzikálně-chemické vlastnosti půd. V kalech jsou významnou 

složkou živin dusík (N) a fosfor (P).[2] Fosfor sledujeme zejména proto, že při jeho vysoké 

koncentraci ve vodách dochází jeho vlivem k eutrofizaci vod, což označuje přemnožení řas 

a sinic ve vodách, důsledkem je potom omezování míst ke koupání. Fosfor je uveden jako 

limitní pro eutrofizaci vod v České republice. Ke sledování dusíku musíme přistupovat 

podobně, protože při jeho zvýšené koncentraci dochází nejen k eutrofizaci vod, ale dále 

může docházet k okyselování citlivých ekosystémů důsledkem působení zvýšené 

koncentrace dusíku. V důsledku toho v odpadních vodách sledujeme zejména organické 

znečištění, a to hodnoty chemické spotřeby kyslíku - CHSK, biochemické spotřeby kyslíku 

- BSK, celkového dusíku Nc, celkového fosforu Pc. 

Kaly představují přibližně 1 – 2 % celkového objemu znečištěných vod, obsahují 

však 50 až 80 % původního znečištění. To je způsobeno především patogenními 

mikroorganismy a obsahem toxických látek (PCB, NEL aj.) a těžkých kovů (Cd, Cu, Cr, 

Hg, Pb, Zn).[2] 

Základní charakteristikou kalu je obsah vody, která určuje jeho objemové množství. 

Látky obsažené v kalu, stanovující se odpaření při teplotě 105°C tvoří sušinu. Po vysušení 
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již v ní nejsou obsaženy látky, které při uvedené teplotě jsou látkami těkavými, 

těch však bývá obvykle zanedbatelné množství.[5] Mezi důležité vlastnosti kalu patří 

jeho obsah sušiny, který má vliv na celkovou konzistenci kalu, která souvisí s celkovou 

koncentrací tuhých složek v kapalině.[2] Sušinu vyjadřujeme v g.l
-1

 nebo v %. Sušina 

udává hmotnost látek, ze kterých je kal tvořen.  

Voda vázaná v kalu k pevné fázi nemá v celém jejím objemu stejný charakter. 

Je zde voda, kterou lze oddělit pomocí gravitačních sil, tzv. prostorová voda, 

ale také voda, kterou lze separovat jen s vynaložením energie prostřednictvím 

odvodňovacích metod, mezi které patří odstředivky, vakuové filtry, kalolisy a sítopásové 

lisy.[2] Obsah sušiny při mechanickém odvodňování bývá v kalovém koláči 

v rozmezí mezi 20 – 35 % a při použití tlakových lisů dosahuje obsah sušiny vyšších 

hodnot 40 – 50 %.[3,4] 

 

Obrázek 1: grafické znázornění složení kalu [1] - vlastní zpracování 

Množství usazených kalů závisí na volbě kanalizačního systému v dané lokalitě 

(oddělená nebo jednotná kanalizace), na počtu obyvatel a na množství a druhu 

průmyslových odpadních vod napojených na městskou čistírnu odpadních vod. Množství 

kalů z čistíren udáváme počtem litrů na den na 1 ekvivalentního obyvatele (EO) 

[l.EO
1
.den

-1
] nebo v gramech na 1 EO za den [g.EO

-1
.den

-1
].[2] 

Úprava kalů se provádí s hlavním cílem, a tím je zabránění nepříznivým dopadům 

na životní prostředí a lidské zdraví. Dalším z požadavků je následné využití 
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nebo zpracování kalů, které je nezatěžuje životní prostředí, je trvale udržitelné 

a ekonomicky akceptovatelné. 

1.1.1. Rozdělení kalů 

Surový kal se skládá z těchto dvou kalů: 

Primární kal – kal pocházející z primárních usazovacích nádrží a tvořený látkami 

schopnými usazení v surové vodě. Jeho struktura je zpravidla zrnitá, tvořená 

nerozpuštěnými látkami, které nebylo možné zachytit lapákem písku a česlemi. Množství 

kalu může obsahovat 2,5 až 50 g.l
-1

 sušiny. Obsahuje mj. i značné množství koloidních 

látek, které mají schopnost na sebe vázat vodu a zadržovat ji, a proto se špatně vysouší. 

Sekundární kal (aktivovaný) – tento kal můžeme označit jako přebytečný. Vzniká 

v aktivačních nádržích, kde se hromadí přebytečná biomasa z biologického růstu 

(biologický stupeň čištění odpadních vod), má vločkovitou strukturu a jeho charakter 

je ovlivněn čistícím zařízením, v němž vznikl. Vliv na charakter přebytečného kalu 

má složení odpadních vod. 

Oba dva druhy kalů se odděleně nebo společně zahušťují gravitačně, nebo strojově 

před dalším zpracováním.[6]  

Tabulka 1: složení kalu 

Složka % obsah složek 

 Primární kal Aktivovaný kal Vyhnilý kal 

Organická hmota 60-80 60-75 45-60 

Inertní látky 20-40 25-40 40-45 

 

Tabulka 2: množství sušiny 

Typ kalu % obsah sušiny 

Primární kal 2,5-5 

Aktivovaný kal 0,5-1,5 
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1.1.2. Aktivovaný kal 

Aktivovaným kalem se v praxi nazývá směsná kultura. Kromě různých druhů 

bakterií mohou být v aktivovaném kalu přítomny v menším množství také houby, plísně 

a kvasinky. 

V aktivovaném kalu se vyskytují bakterie ve formě zoogleí (např. Z. ramigera, Z. uva). 

Při nízkém látkovém zatížení aktivovaného kalu bývají přítomny také bakterie nitrifikační 

(Pseudomonas, Flavobacterium, Achrobacter, Azotobacter, Micrococcus, Bacillus, 

Acinetobacter, Mycobacterium, Nocardia, aj.). Z vyšších mikroorganismů jsou také často 

se objevující součástí aktivovaného kalu různá protozoa, vířníci a hlístice aj. [11] 

 

Složení kalu 

Kvalitativní a kvantitativní složení aktivovaného kalu závisí hlavně na složení 

substrátu, na němž byl aktivovaný kal vypěstován a na technologických parametrech, 

při kterých je aktivace prováděna (doba zdržení, stáří kalu apod.). [11] 

Mezi významné vlastnosti aktivovaného kalu patří biochemická aktivita 

a jeho schopnost sedimentovat, tím se také liší od většiny čistých kultur. Sedimentační 

schopnost je dána hodnotou kalového indexu.[5] 

Kalový index KI je objem (v litrech) 1 kg sušiny kalu po půlhodinové sedimentaci. 

Rovnice 1: hodnota kalového indexu[5] 

 1.  gml
X

V
KI K  

Vk –  objem aktivovaného kalu usazeného v Imhoffově kuželu z objemu  1 litru  

  aktivační směsi po 30 min [ml] 

X –  koncentrace kalové sušiny aktivační směsi [g.ml
-1

] 

Můžeme říci, že dobře sedimentující kal dosahuje hodnot KI do 100 mg.l
-1

, 

pokud jsou hodnoty vyšší než 200 mg.l
-1

 je pravděpodobné, že bude docházet k bytnění 

kalu a tvorbě vláknitých mikroorganismů. Rozmezí mezi 100 mg.l
-1

 a 200 mg.l
-1

 určuje 

lehký kal. Výskytem vláknitých mikroorganismů (jako je např. Microthrix parvicella, 

Sphaerotilus, Leptomitus, Leucothrix, Thiothrix, Beggiatoa, Nocardia a další) v biocenóze 

jsou způsobeny špatné separační vlastnosti.[1] 
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Mikroorganismy v aktivovaném kalu můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 destruenti – tvoří až 95 % mikroorganismů v aktivovaném kalu, 

způsobují biochemický rozklad znečišťujících látek v odpadní vodě. 

 konzumenti – využívají bakteriální a mikrobiální buňky jako potravu 

v aktivovaném kalu jsou mikrofaunou. 

Bakterie vyskytující se v aktivovaném kalu jsou převážně ve formě zoogleí. 

Mezi nejčastěji vyskytující se bakterie můžeme uvést například Pseudomonas, 

Flavobacterium, Chromobacterium, Azobacter, Micrococcus aj. Často bývají přítomny 

i nitrifikační bakterie Nitrosomonas a Nitrobacter.[2] 

1.2. Biologické čištění 

Biologické čištění slouží k odstranění znečišťujících látek, které nejdou odstranit 

z vody pomocí sedimentace, protože jsou rozpuštěny nebo rozptýleny v odpadních vodách. 

Organické znečištění se odstraňuje působením biologické kultury mikroorganizmů, 

které využívají tyto znečišťující látky z vody jako stavební materiál a zdroj své energie 

potřebný pro životní procesy. Tyto mikroorganismy jsou poté oddělitelné jednoduchým 

fyzikálním postupem (obvykle sedimentací). 

Pro správnou funkci biologického čištění odpadních vod jsou nezbytné následující 

vstupní parametry: 

 dostatečné množství organických látek podléhajících aerobnímu biologickému 

rozkladu, 

 dostatečně dlouhou dobu adaptované mikroorganismy, 

 nepřítomnost toxických látek, 

 dostatek rozpuštěného kyslíku, 

 konstantní pH bez extrémních hodnot a bez náhlých změn, 

 teplota v rozmezí 5 až 35 °C, 

 bez extrémní koncentrace rozpuštěných anorganických solí, 

 poměr mezi BSK5 : N: P, nejméně 100 : 5 : 1. 
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Obecně platí, že čím více je odpadní voda znečištěna z hlediska rozpuštěných 

organických látek, tím bývá vyšší hodnota BSK.[22] 

Hodnota CHSK je brána jako komplexní ukazatel veškerého organického 

znečištění. Na rozdíl od BSK zahrnuje jak nerozložitelné, tak rozložitelné látky. [23] 

Technologické postupy biologického čištění odpadních vod na čistírnách můžeme 

rozdělit na biologické filtry - technologie s biologickou kulturou přisedlou na pevném 

povrchu a aktivační nádrže - technologie s biologickou kulturou ve vznosu.[6] 

1.2.1. Fáze růstu mikroorganismů 

Biologické metody spolu s usazováním patří mezi nejstarší a nejdéle používané 

způsoby čištění odpadních vod. Principem je napodobování a urychlení mikrobiálních 

procesů probíhajících v přírodě.  

Mikroorganismy můžeme rozlišovat podle reakce na kyslík: 

 mikroorganismy aerobní – ke svému růstu potřebují kyslík  

 mikroorganismy anaerobní – kyslík zpomaluje nebo zastavuje růst bakterií 

 mikroorganismy fakultativně anaerobní - jsou schopny života s kyslíkem 

i bez něj 

Rozdělení podle metabolismu: 

 autotrofní - nepotřebují organické sloučeniny, ale využívají anorganické 

látky. 

 heterotrofní - vyžadují pro svůj život organický zdroj uhlíku 

Při čištění odpadních vod se nejčastěji využívají aerobní biologické procesy, 

které jsou založeny na odstraňování organických látek pomocí směsné kultury 

mikroorganismů v přítomnosti kyslíku. 

Růst mikroorganismů jsme schopni popsat pomocí růstové křivky, 

kterou rozdělujeme na 6 fází [15]: 

I. lagová fáze – růstová rychlost mikroorganismů je nulová, mikroorganismy 

se adaptují na nové prostředí, 

II. fáze zrychleného růstu (exponenciální) – mikroorganismy začínají využívat 

dostupný substrát a jejich růst se zrychluje až k maximu, 
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III. exponenciální fáze růstu – při dostatku substrátu (potravy) probíhá růst 

konstantní maximální rychlostí, 

IV. fáze zpomaleného růstu – růst mikroorganismů začíná být omezován 

nedostatkem potravy, rychlost růstu klesá až k nule, 

V. stacionární fáze – substrát je v podstatě vyčerpán, rychlost růstu nulová, 

ale mikroorganismy ještě přežívají, růst buněk se zastavil, 

VI. fáze poklesu – mikroorganismy počínají odumírat, rozkládají se a jejich 

množství se snižuje. 

 

 

Obrázek 2: růstová křivka [7] 

Z růstové křivky, kterou znázorňuje Obrázek č. 1, plyne, že můžeme regulovat růst 

mikroorganismů množstvím dodaného substrátu, a tím i výkon a účinnost celého systému. 

Patří mezi jeden ze základních nástrojů ovlivňující celý proces čištění. Na biologickém 

čištění odpadních vod se podílí z pravidla celá společenství mikroorganismů, 

jejichž požadavky na výživu, jež mohou být mírně odlišné. Navíc mechanismy 

odbourávání jednotlivých druhů probíhají simultánně, a proto produkty jednoho organismu 

mohou sloužit jako surovina pro další. [24]  
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1.2.2. Aktivace 

Princip biologického čištění aktivací probíhá na základě vytvoření aktivovaného 

kalu v provzdušňované aktivační nádrži. Aktivovaný kal je shlukem mikroorganizmů, 

většinou bakterií, agregovaných tzv. bioflokulací. 

Shlukování bakteriálních jedinců vzniká pomocí zbytnění jejich buněčné blány 

tvorbou extracelulárních polymerů, složených převážně z polysacharidů, částečně 

i z bílkovin a dalších organických látek. Provzdušňováním odpadní vody 

obsahující aerobní bakterie dochází k bioflokulaci. Hmotnostní podíl uvedených polymerů 

ve směsné kultuře roste od cca 1 % do 6 % s růstem stáří kalu od 1 do 5 dnů. Při delší době 

stáří kalu se již jejich podíl téměř nemění. Vznikající extracelulární polymery působí 

jako organické flokulanty, díky tomu dochází ke shlukování bakterií do vloček 

aktivovaného kalu, při tvorbě dochází i ke snížení elektrického náboje na jejich povrchu.  

Aktivace má v základním uspořádání aerovanou nádrž (reaktor), v níž dochází 

k procesu čištění odpadní vody, současně tak k produkci aktivovaného kalu. Z aktivační 

nádrže odtéká směs odpadní vody a aktivovaného kalu do dosazovací nádrže, 

ve které se obě složky od sebe oddělí pomocí sedimentace. Vyčištěná odpadní voda odtéká 

z biologické čistírny. Sedimentací zahuštěný aktivovaný kal se navrací do aktivační 

nádrže, v této nádrži je udržována jeho dostatečná koncentrace, neboť je nositelem 

čistícího procesu a základním předpokladem pro správnou rychlost čištění. Dle údajů 

uvedených v publikaci [11] pan Hlavínek uvádí, že objemový podíl recirkulovaného kalu 

bývá 30 až 50 % přítoku, někdy je však i podstatně větší. Ovšem dle normy ČSN 75 6401 

[26] je to 50 až 150 % přítoku. Přebytečný aktivovaný kal je odváděn ze systému.[11] 

1.2.2.1. Systém s biomasou ve vznosu – aktivace 

Aktivační proces se v dnešní době řadí mezi nejrozšířenější způsoby biologického 

čištění odpadních vod. Principem je kontinuální kultivace biomasy s recirkulací.  

Aktivační proces tvoří biologická a separační jednotka. Aktivační směs, 

která vzniká při smísení vratného aktivovaného kalu a odpadní vody, přitéká do aktivační 

nádrže, kde probíhá provzdušňování. Zaktivovaný kal se odděluje v separační jednotce – 

dosazovací nádrži - od vyčištěné vody. Zahuštěný aktivovaný kal se následně recirkuluje 

jako vratný aktivovaný kal (inokulum), nově vytvořená biomasa se ze systému odstraňuje 

ve formě přebytečného kalu. [8] 
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Při optimálních podmínkách se aktivovaný kal získává ve formě dobře 

sedimentujících vloček. Tvorba vloček není bezpodmínečnou nutností pro dobré odstranění 

nežádoucích organických látek z vody, ale je nezbytnou podmínkou oddělení aktivovaného 

kalu od vyčištěné vody. Z tohoto hlediska je nepříjemné vláknité bytnění kalu, tj. situace, 

za níž převládá růst vláknitých, špatně sedimentujících a flokulujících bakterií.[7] 

1.2.2.2. Základní technologické parametry aktivačního procesu 

Doba zdržení Ө: poměr objemu nádrže V k přítoku odpadní vody Q1 (neuvažuje se 

recirkulace) 

Rovnice 2: doba zdržení [8] 

 h
Q

V

1

  

V – objem nádrže [l
3
], 

Q1 – přítok odpadní vody [l
3
.T

-1
] 

Doba zdržení směsi (doba kontaktu)- s recirkulací 

Rovnice 3: doba kontaktu[8] 

 
 h

R
S



1


  

R – recirkulační poměr: 
1Q

Q
R r , 

Ө – doba zdržení [h] 

Objemové látkové zatížení: hmotnostní množství organických látek přivedené 

do 1 m
3

 nádrže za den. 

 
Rovnice 4: objemového látkového zatížení [8] 

   13111 ..
.  dmkg

S

V

SQ
BV


 

S1 – koncentrace organických látek, 

Q1 – přítok odpadní vody [l
3
.T

-1
], 

Ө – doba zdržení [h], 

V – objem nádrže [l
3
] 
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Výkonnost aktivační nádrže: hmotnostní množství organických látek odstraněné 

v 1 m
3
 aktivační nádrže za den 

 
Rovnice 5: výkonnosti aktivační nádrže [8] 

   13211 ..
. 




 dmkg
S

V

SSQ
BV


 

S2 – odtoková koncentrace organických látek v roztoku [m.l
-3

], 

S1 – koncentrace organických látek, 

Ө – doba zdržení [h], 

V – objem nádrže [l
3
] 

Zatížení kalu: hmotnostní množství organických látek přivedené na 1 kg celkové 

nebo organické sušiny kalu za den. 
Rovnice 6: zatížení kalu [8] 

 
   

 11111 ..
..

.  dkgkg
X

B

X

S

XV

SQ
B V
X


 

X – koncentrace sušiny kalu v aktivační nádrži [m.l
-3

], 

BV – výkonnost aktivační nádrže, 

Q1 – přítok odpadní vody [l
3
.T

-1
], 

S1 – koncentrace organických látek,  

Stáří kalu QX: podíl hmotnosti sušiny kalu v aktivační nádrži a hmotnosti sušiny 

kalu odebrané denně jako přebytečný kal včetně suspendovaných látek unikajících 

odtokem 

Rovnice 7: stáří kalu[8] 

  WWW QQXQX

VX
Qx




0224

.
 

 

XW - koncentrace sušiny přebytečného kalu,  

QW - objem přebytečného kalu odebíraný za 1 hodinu,  

X2 - koncentrace suspendovaných látek v odtoku z dosazovací nádrže, 

V – objem nádrže [l
3
], 
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X – koncentrace sušiny kalu v aktivační nádrži [m.l
-3

], 

Výkonnost kalu 

Rovnice 8: výkonnosti kalu [8] 

 
 

 11211 ..
.

. 



 dkgkg

X

B

XV

SSQ
B V
x

 

Q1 – přítok odpadní vody [l
3
.T

-1
], 

V – objem nádrže [l
3
], 

X – koncentrace sušiny kalu v aktivační nádrži [m.l
-3

], 

ΔBV – výkonnost aktivační nádrže, 

S1 – koncentrace organických látek,  

S2 – odtoková koncentrace organických látek v roztoku [m.l
-3

], 

1.2.2.3. Kyslík a jeho spotřeba pro aktivaci 

Během aktivace probíhají aerobní biologické pochody, při nichž mikroorganismy 

spotřebovávají kyslík. Z toho důvodu je důležité zajistit dostatečný přísun kyslíku. 

Pro zajištění optimálního průběhu musí být přísun kyslíku větší nebo roven rychlosti 

spotřeby O2. 

Obecné zobrazení spotřeby kyslíku během reakce v aktivační nádrži: 

Rovnice 9: oxidace organických látek [8] 

OHCOOOHC zyx 222   

Rovnice 10: syntéza buněčného materiálu[8] 

OHCONOHCONHOHC zyx 2227523   

Rovnice 11: autooxidace buněčného materiálu (rozklad)- endogenní respirace [8] 

3222275 NHOHCOONOHC   

Rovnice 12: nitrifikační pochody [8] 









322

2223

2

22232

NOONO

OHHNOONH
 

- až 25% z celkové spotřeby O2 může být na nitrifikaci  
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1.2.2.4. Technologie aktivačního procesu 

V dnešní době jsou kladeny vysoké požadavky na účinnost snížení koncentrace 

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

je dusík, na němž záleží určení technologie aktivačního procesu. 

Pro snadnější orientaci jsou schémata v barevném rozlišení, použité barvy a jejich 

významy ve schématech: 

 

Obrázek 3: barevné rozlišení schémat [9] 

Směšovací aktivace 

Při směšovací aktivaci v reaktoru dochází k úplnému smísení obsahu aktivační 

nádrže a přiváděné OV. Nedochází ke vzniku koncentračního gradientu přiváděných látek. 

Aktivovaný kal tedy pracuje při znečištění o nízké koncentraci, odpovídající kvalitě 

vyčištěné vody. Probíhající biochemické reakce jsou pomalé a je proto nutné zajistit 

zpravidla větší dobu zdržení OV v aktivaci. Delší doby lze dosáhnout zajištěním většího 

objemu nádrže. Nevýhodou u těchto procesů je v důsledku nízkého koncentračního 

gradientu vyhovující prostředí pro vláknité mikroorganismy, což znamená náchylnost 

k bytnění kalu.[9] Řešením tohoto problému je možnost zařazení dávkování hlinitých solí 

před aktivační nádrž.[10] 

Pokud v aktivaci je dostatek organických látek pro reakce, účinnost tohoto procesu 

dosahuje 80%.[9] 

Systém SBR 

Reaktory SBR (sequencing batch reactors) byly historicky prvními aktivačními 

systémy, které se používaly v počátcích aktivačních procesů. V provozech se využívají 

jak pro menší, tak pro větší zdroje OV. [8] 

U aktivace SBR probíhají jednotlivé procesy ve stejné nádrži. Čištění probíhá 

v jedné nádrži plnící se postupně OV, kde dochází ke střídání procesů nitrifikace 

a denitrifikace. Poté nastává klidová fáze, kdy probíhá sedimentace aktivovaného kalu 

po naplnění nádrže. Nakonec dochází k vypuštění vyčištěné vody. [9] 
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Pro snadnější vysvětlení aktivace SBR můžeme použít obrázek č. 3, 

kde A znázorňuje plnění odpadní vodou, B proces míchání, C vlastní reakci, 

D sedimentaci, E odtah vyčištěné OV, O odtok a P přítok. [8] 

 

Obrázek 4: uspořádání aktivace SBR [8] – vlastní úprava 

Obrázek č. 5 nám znázorňuje proces aktivace SBR v praxi: 

 

Obrázek 5: aktivace SBR [9] 
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Intermitující aktivace 

Intermitující aktivace má podobný průběh čištění jako typ SBR pouze s tím 

rozdílem, že OV přitéká i odtéká nepřetržitě do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci 

aktivovaného kalu od vyčištěné vody (Obr. 5). [9] 

 

Obrázek 6: intermitující aktivace[9] 

Simultánní aktivace 

Již z názvu lze poznat, že v tomto systému budou probíhat dva procesy současně, 

a to nitrifikace spolu s denitrifikací. Nádrž je neustále provzdušňována, přičemž se udržuje 

nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku. Denitrifikace probíhá v místech nádrže, 

které mají anoxické podmínky popřípadě uvnitř vločky AK, kdežto na povrchu mají 

dostatek kyslíku, aby mohla probíhat nitrifikace.[9] 

 

Aktivace s koncentračním gradientem 

V tomhle systému probíhají nitrifikace a denitrifikace odděleně. Zvyšuje 

se koncentrační znečištění v jednotlivých nádržích a tak je dosaženo větší reakční rychlosti 

zároveň se zvyšuje úspora objemu aktivační nádrže. Nejdříve probíhá denitrifikace, 
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kde se přednostně využije organického znečištění. Následuje nitrifikace, zde je zvýšená 

koncentrace amonných iontů. [9] 

Alternující aktivace 

Alternující aktivaci tvoří dvě nádrže, které využívají střídavé funkce v nitrifikace 

a denitrifikace. Změna funkce nádrže probíhá v době, kdy se v nitrifikaci amoniak zoxiduje 

na dusičnany. [9] 

 

Předřazená denitrifikace 

V tomto systému odpadní voda nejdříve přitéká do denitrifikace a následně odtéká 

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

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

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

se denitrifikuje a tak je dosaženo většího odstranění dusíku. [9] 

 

Obrázek 7: Předřazená denitrifikace [9] 
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 Předřazená denitrifikace s regenerací kalu 

Princip této aktivace je stejný jako u předřazené denitrifikace. Rozdílem je doplnění 

systému o regenerační nádrž, do které se přivádí vratný kal s následným odtokem 

do denitrifikační nádrže. [9] 

 

Obrázek 8: Předřazená denitrifikace s regenerací kalu [9] 

Kaskádová aktivace 

Kaskádový systém je tvořen několika sériově propojenými stupni tvořenými dvojici 

nádrží denitrifikace a nitrifikace. Nejčastěji se v praxi využívá třístupňového systému. 

Přívod OV je rozdělen do každé denitrifikace zvlášť. Odpadní voda přiváděná do každého 

stupně prochází vždy denitrifikací a nitrifikací. Výhoda tohoto procesu spočívá v tom, 

že odpadá nutnost používání vnitřní recirkulace, kdy se vracejí dusičnany z nitrifikace 

do denitrifikace, jelikož dusičnany z poslední nitrifikace jsou přivedeny nazpět do systému 

se začínající denitrifikací vráceným kalem z dosazovací nádrže [9]. 

 

 

Obrázek 9: kaskádová aktivace [9] 
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1.2.2.5. Biologické metody odstraňování dusíku[11] 

Dusík se ve vodách může vyskytovat zejména ve formách amoniakálního dusíku – 

nedisociovaného NH3 a disociovaného NH4
+
, dusitanového NO2, dusičnanového NO3, 

elementárního N2, kyanatanů CNO
-
, kyanidů CN

-
 a oxidu dusného N2O.  

Celkový dusík (Ncelk) zahrnuje dusík anorganicky a organicky vázaný (Nanorg a 

Norg): 

Rovnice 13: rovnice celkového dusíku 

organorgcelk NNN   

Dusík můžeme z odpadních vod odstraňovat použitím fyzikálně-chemických 

nebo biologických metod.  

Při biologických metodách čištění se využívá určitých schopností a činností 

mikroorganismů. Obecně lze organismy rozdělit na:  

1) litotrofní (dříve autotrofní) organismy – zdrojem uhlíku pro tvorbu biomasy 

je pro ně oxid uhličitý CO2 , ke svému růstu nepotřebují organické látky.  

Podle toho, odkud získávají energii potřebnou k životu a k tvorbě nové biomasy 

se dále rozdělí na:  

2) chemolitotrofní - energii získávají chemickou reakcí (oxidací anorganických 

látek),  

3) fotolitotrofní – využívají světelnou energii.  

4) organotrofní (dříve heterotrofní) organismy – zdroj uhlíku i energii získávají 

z organických látek.  

Důležitým faktorem biologického čištění je také prostředí. To může být aerobní, 

anaerobní nebo anoxické. Při aerobních podmínkách je ve vodě obsažen rozpuštěný kyslík 

i kyslík vázaný v dusičnanech. Dusičnanový dusík se stává akceptorem podle níže uvedené 

rovnice č. 14, výsledným produktem je CO2 a H2O. Na rozdíl od oxických podmínek, kde 

je akceptorem rozpuštěný kyslík, podle rovnice č. 15. Donorem elektronů jsou organické 

látky.  
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 Anaerobní podmínky značí naprostou nepřítomnost kyslíku. Při anoxických 

podmínkách není sice ve vodě přítomen rozpuštěný volný kyslík, ale je zde kyslík vázaný 

v dusičnanech, který může řada aerobních mikroorganismů využívat k oxidaci.[11]  

Rovnice 14: reakce dusičnanového dusíku při anoxických podmínkách 

N
5+

 + 5e- → N
o 

Rovnice 15: reakce kyslíku při oxických podmínkách 

 O
o
 + 2e- → O

2-
. 

Mezi důležité faktory biologického čištění patří respirace – dýchání. Může být 

dvojího typu: 

• endogenní respirace (dýchání bez přísunu vnějšího zdroje uhlíku, 

rozklad vlastních buněčných látek),  

• exogenní respirace (dýchání s přísunem vnějšího zdroje uhlíku, 

rozklad dodávaného substrátu).  

Při biologickém odstraňování dusíku využíváme dějů, které ve vodách běžně 

probíhají. Organické dusíkaté látky se ve vodách mikrobiální činností rozkládají a uvolňuje 

se amoniakální dusík (disimilace). Ten je zároveň pro organismy zdrojem pro syntézu nové 

biomasy (asimilace). Ve vodě probíhají dva základní biochemické děje – nitrifikace 

a denitrifikace. Můžeme tedy říci, že základní podmínkou pro odstranění dusíku (a také 

fosforu) je střídání anaerobních a aerobních podmínek.[17],[18] 

1.2.2.6. Nitrifikace 

Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a následně 

na dusičnany. V oxických podmínkách probíhá snadno zejména prostřednictvím 

chemolitotrofních organismů – nitrifikačních bakterií, které využívají CO2 jako zdroj 

uhlíku a energii získají díky oxidaci amoniakálního dusíku. Takto získané množství 

energie je poměrně malé, proto i tvorba nové biomasy je pomalá. Nitrifikace probíhá 

ve dvou stupních, tyto stupně můžeme vyjádřit dvěma základními reakcemi – nitritace 

a nitratace. Nejdříve probíhá oxidace amoniakálního dusíku na dusitany, 

na kterém se podílí nitrifikační bakterie rodu Nitrosomonas. Tyto bakterie mají menší 

růstovou rychlost než rod Nitrobacter, který se podílí na nitrataci, proto se dusitany 

nemohou ve vodě hromadit a jejich koncentrace bývá obvykle velmi nízká. Nitratace 
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je druhý stupeň nitrifikace, při němž probíhá oxidace dusitanů na dusičnany. 

Celková reakce je uvedena v tabulce.[11] 

Tabulka 3: nitrifikační stupně [11] 

 

Rychlost růstu nitrifikačních bakterií je ovlivněna také teplotou. S rostoucí teplotou 

roste i produkce dusičnanů, v létě je tedy největší a v zimním období klesá. Malá růstová 

rychlost musí být kompenzována zvýšeným množstvím nitrifikačních bakterií, tedy delší 

dobou zdržení kalu v procesu – vyšším stářím kalu. 

1.2.2.7. Denitrifikace 

Denitrifikace je reakce, při které probíhá biochemická redukce dusičnanů na oxidy 

dusíku a dále na elementární dusík, který je z vody odstraněn pomocí odvětrávání 

do ovzduší. 

Denitrifikace by měla navazovat na nitrifikaci, aby odbourala dusičnany, 

které vznikají jako konečný produkt. Kdyby do systému byla zařazena jen nitrifikace, 

došlo by při ní pouze ke změně formy dusíku z amoniakálního dusíku na dusík 

dusičnanový, ale celkový obsah dusíku na odtoku by byl téměř stejný, jako na přítoku. 

Navíc by mohlo docházet v dosazovací nádrži k redukci dusičnanů na plynný dusík, tím by 

vznikla tzv. spontánní denitrifikace, což znamená, že změna aerobních podmínek na 

anoxické spustí denitrifikaci. Uvolněný plynný dusík by směřoval k hladině a nesl s sebou 

vločky kalu ke hladině. Ty vločky by se tak mohly dostat do odtoku vody, což je na ČOV 

nežádoucí. Můžeme tedy říct, že denitrifikace snadno probíhá v anoxických podmínkách, 

kde je přítomný pouze kyslík vázaný v dusičnanech za účasti různých organotrofních 

anaerobních mikroorganismů, a to:  

• striktně anaerobních,  

• fakultativně anaerobních 
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Faktory ovlivňující denitrifikaci je optimální pH, které se u různých rodů bakterií 

liší např. pH 7,2 - 7,6 pro rod Nitrobacter a pH 7,9 - 8,2 pro rod Nitrosomonas - při vyšších 

hodnotách může docházet k hromadění dusitanů. [14] Obecně tedy je hodnota pH 

doporučována v rozmezí mez 7 až 9.[16] 

 

Tabulka 4: srovnání nitrifikace a denitrifikace [11] 

 

1.2.3. Dosazování 

Provádí se zde separace suspendovaných látek od kapalné fáze. Konstrukcí se nijak 

neliší od usazovacích nádrží, jako dosazovací nádrže označujeme ty, ve kterých dochází 

k separaci biologického kalu za biologickými filtry nebo za aktivací. [7] 

Dosazovací nádrže jsou nezbytnou součástí kontinuálně provozovaných systémů 

s aktivovaným kalem.[11] 

Při dosazování se klade velký důraz na dobu zdržení neboť aktivovaný kal 

má vločkovitý charakter oproti první sedimentaci, kde se usazuje spíše zrnitý kal. 

Aby nedocházelo k úniku vloček, jsou tyto dosazovací nádrže opatřeny nornými stěnami, 

pod kterými protéká vyčištěná voda, vločky se na nich zachytávají. 
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Dosazovací nádrž plní funkce: 

 separační - oddělování aktivovaného kalu od přečištěné odpadní vody, 

hlavně oddělení vyčištěné vody od vloček 

 zahušťovací - zahuštění a akumulace odděleného kalu pro následnou 

recirkulaci do aktivační nádrže a odstranění přebytečného kalu 

 akumulační - krátkodobá akumulace vyplaveného kalu z aktivační nádrže 

při nárazovém hydraulickém zatížení biologického stupně, tzn. za deště [19] 

Průtok odpadní vody a vlastnosti aktivovaného kalu patří mezi nejdůležitější 

faktory, které ovlivňují funkci v dosazovacích nádržích. [20],[21] 
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2. Typy dosazovacích nádrží 

Nádrže podle průtoku můžeme rozdělit na: 

 horizontální - pravoúhlé 

 vertikální 

 radiální - kruhové 

Menší čistírny mívají navrženy dosazovací nádrže větší a naopak menší aktivační  

nádrž, vychází se z předpokladů nárazového zatížení – to nám udává součinitel 

max. hodinové nerovnoměrnosti. 

Faktory ovlivňující návrh dosazovacích nádrží a jejich provoz jsou následující:  

• hydraulické zatížení a tvary nádrže,  

• vnitřní vybavení nádrže,  

• místní podmínky,  

• vlastnosti aktivovaného kalu.  

Mezi nejdůležitější vlastnosti patří průtok odpadní vody a vlastnosti aktivovaného 

kalu. Přestože průtok navozuje v dosazovací nádrži určitou hydraulickou situaci, 

jsou to vlastnosti aktivovaného kalu a koncentrace kalu, které především ovlivňují 

dimenzování dosazovací nádrže, tj. její plochu a hloubku. [11] 

Podmínky v aktivační nádrži jsou ovlivňovány vlastnostmi aktivovaného kalu, 

zejména sedimentační, zahušťovací a flokulační. Např. nízké zásobení kyslíkem může 

snížit usazovací a zahušťovací rychlosti kalu a vyvolávat zvýšený růst vláknitých 

mikroorganismů vedoucí k bytnění kalu. Nadměrná aerace naopak vede ke špatným 

flokulačním vlastnostem a tvorbě pin-point vloček, které způsobují špatnou kvalitu vody 

na odtoku. Z tohoto důvodu nelze oddělovat dimenzování dosazovacích nádrží 

od dimenzování aktivačního procesu, neboť se vzájemně ovlivňují. 

2.1. Stáří kalu 

Podle české normy ČSN 75 0161 [25] můžeme definovat stáří kalu 

jako vypočtenou dobu potřebnou k odstranění celkové zásoby kalu v aktivační čistírně 
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(včetně aerobních a anoxických zón) při konstantním odtahování kalu a při zohlednění 

nerozpuštěných látek v odtoku z dočištění. V normě ČSN 75 6401 [26] je uvedeno, že stáří 

kalu je spolu s teplotou rozhodující návrhový parametr ČOV. Slovenská norma STN 75 

6401 [27] naopak uvádí, že stáří kalu se určuje jako poměr celkové zásoby kalu v systému 

spolu s množstvím přebytečného aktivovaného kalu a množství kalu uniklého do odtoku 

po dobu 24 hodin. Pokud však jsou použity specifické hodnoty produkce znečištění, 

které jsou uvedeny v tabulkách 2 a 5, pak není potřeba do celkové zásoby kalu 

v aktivačním systému započítávat i zásobu kalu v dosazovacích nádržích. 

Jsou zanedbatelné. [11] 

V publikaci pan Hlavínek uvádí, že se zatížení nerozpuštěnými látkami při čištění 

městských odpadních vod navrhuje od 2 do 5 kg.m
-2

.h
-1

, s tím, že větší látkové zatížení je 

nutné ověřit experimentálně. ČSN 75 6401 uvádí, že při maximálním průtoku by zatížení 

plochy nerozpuštěnými látkami (NA) nemělo přesáhnout podle kvality aktivovaného kalu a 

jeho sušiny hodnotu od 5 do 6 kg.m
-2

.h
-1

. Přitom se do účinné plochy dosazovací nádrže 

nezapočítává plocha kg.m
-2

 vtokové části. [11] 

2.2. Dosazovací nádrže s horizontálním průtokem 

2.2.1. Kruhové dosazovací nádrže s horizontálním průtokem  

Kruhové nádrže s horizontálním průtokem jsou konstruovány od průměrů 3 m 

do 60 m, obvykle se využívá průměrů od 10 do 45 m. Průměr nádrže by neměl být větší 

než pětinásobek hloubky vody u stěny, obvyklá hloubka vody u starších dosazovacích 

nádrží je od 2 do 3 m, novější a účinnější nádrže mají hloubku vody větší než 3 m. 

Převážně se dosazovací nádrže volí s přívodem aktivační směsi do nátokového válce, 

který je umístěn ve středu nádrže. U nových provedení se můžeme také setkat s přívodem 

do flokulačního prostoru. Od středu nádrže pak voda odtéká k odtokovým žlabům, 

jež obvykle umísťujeme na obvodu nádrže. Při pohybu od středu k obvodu se postupně 

rychlost vody snižuje. Usazený kal je stírán, prohrabován a soustředěn do středu nádrže, 

kde je stahován ze dna. Mechanismy na prohrábku a stahování kalu jsou dvou typů: 

pojezdový most se škrabkou koncentrující kal ve středu dosazovací nádrže nebo pojezdový 

most s přímým odsáváním kalu ze dna ploché nádrže. K odsávání může být využito 

hydrostatického tlaku a čerpání, vzduchových nebo odstředivých čerpadel. 
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Obrázek 10: radiální sedimentační nádrž 

2.2.2. Podélné nádrže s horizontálním průtokem 

Tyto nádrže jsou obvykle vybaveny nátokovým žlabem, který rozděluje vodu podél 

jedné stěny nádrže. Je doporučováno, aby maximální délka pravoúhlých nádrží 

nepřekračovala 10 až 15-ti násobek hloubky nádrže. Nicméně u délek nad 90 m mohou 

nastat značné problémy při konstrukci strojního vybavení. Pro šířku překračující 6 m 

se obvykle používá předělení nádrže, největší šířky strojního zařízení jsou 24 m. Používají 

se různé druhy strojního vybavení:  

• pojezdové mosty (uložené na vodících kolejnicích, plovoucí provedení) 

s odsávacím zařízením (klasická čerpadla, násosky, mamutky),  

• řetězové shrabováky,  

• hydrodynamické stahování kalu ze dna nádrží,  

• speciální typy odtahování kalu.  
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Kal je obvykle stahován do kalové prohlubně u nátoku do nádrže, pokud není 

přímo odsáván do žlabu vratného kalu umístěného podél nádrže na její stěně.  

Účinnost tradičních dosazovacích nádrží může být zvýšena instalací lamel 

stabilizujících laminární proudění. Tento systém se může použít v případě modernizací 

nebo intenzifikací ČOV. Lamely se navrhují se sklonem cca 60 °. Kal separovaný 

na lamelách se gravitačně dostává do sedimentačního prostoru. Moderní typy lamel 

umožňují naklápění lamel a jejich periodické čištění.  

Pravoúhlé nádrže mohou být řešeny s podélným i příčným horizontálním 

prouděním, nádrže s příčným prouděním jsou však značně nestabilní a od jejich používání 

se ustupuje. [11] 

 

2.3. Dosazovací nádrže s vertikálním průtokem 

Dosazovací nádrže s vertikálním průtokem se v ČR používají zejména u malých 

čistíren odpadních vod. Jedná se o čtvercové nádrže o straně 3 až 6 m.  

Aktivační směs přitéká do vtokového válce, který je hluboko zasazen v kónické 

části nádrže. Voda stoupá k hladině, kde je umístěn odtokový žlab čisté vody. Usazený kal 

se odvádí buď hydrostatickým tlakem do jímky vratného kalu, nebo se přímo 

do dosazovací nádrže umísťuje recirkulační čerpadlo. Celková hloubka nádrže je 4 až 6 m, 

přičemž výška svislých stěn je pouze 0,6 až 1,5 m. Stěny kalového prostoru mají spád min. 

1,7:1 podle normy ČSN 75 6401 tak, aby po nich kal sjížděl ke dnu nádrže. Díky tomu 

není v nádrži instalováno žádné pohyblivé zařízení na prohrábku kalu. Nověji se tyto 

nádrže vybavují před odtokovými žlábky nornými stěnami a zařízením na stahování 
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plovoucích látek z hladiny na pneumatickém principu – dochází k vyvolání vlnění a vibrací 

hladiny, tím se na obvodu nádrže kal soustřeďuje v jednom místě plochy hladiny, 

odkud je odtahován mamutkou. Jiné systémy stahování spočívají v přeplavování kalu 

na vyšší úroveň, kde je umístěn žlab plovoucích 

nečistot.[11]

 

Obrázek 11: vertikální sedimentační nádrž 
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3. Výběr sledované lokality 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala ČOV Opava a ČOV Háj ve Slezsku, 

protože můžeme porovnat horizontální a vertikální průtok v dosazovacích nádržích, 

dále jsou čistírny blízko u sebe a navíc obě čistírny jsou provozovány firmou SmVak. 

3. 1. ČOV Opava 

Městská čistírna odpadních vod Opava byla ve svém původním řešení navržena 

již v počátcích tohoto století a postupně byla s růstem města rozšiřována a přestavována. 

První celková přestavba čistírny byla provedena v druhé polovině šedesátých let. 

Návrh čistírny vycházel z tehdy známých a progresivních způsobů čištění odpadních vod 

a počítal i s čištěním odpadních vod z průmyslových podniků. Během výstavby ČOV 

se ovšem chtěla připojit také další významný závod v okolí města, a to Škrobáren Opava. 

Kvůli tomuto požadavku vznikla potřeba dalšího rozšíření čistírny hlavně v oblasti 

kalového hospodářství. 

 Takto navržená a rekonstruovaná čistírna byla schopna pracovat v rozmezí těchto 

zatěžovacích parametrů: 

Tabulka 5: zatěžovací parametry ČOV Opava[12] 

Množství odpadních vod 18 174 m
3
.d

-1 

Znečištění v BSK
5 4 838 kg.d

-1 

Počet ekvivalentních obyvatel 89 600 EO (při 54 g.ob
-1

.d
-1

) 

Hodinový průměr 924,94 m
3
.h

-1 

Průměrné BSK
5 266,2 g.m

-3 

Maximální odtok 
1 208,42 m

3
.h

-1 

 

Během provozu však docházelo k podstatně většímu látkovému zatěžování ČOV. 

Proto muselo dojít k dalším úpravám čistírny. 
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3.1.1. Parametry čistírny 

 

Ekvivalent obyvatel EO   149 000 

Specifická spotřeba vody   0,12 m
3
.os

-1
.d

-1 

 

Tabulka 6: parametr průtoků ČOV Opava[12] 

Průtok 

Qmin (kmin = 0,5) 7 590,0 m
3.

d
-1

  316,3 m
3.

h
-1 

87,8 l.s
-1 

Q24 15 180,0 m
3.

d
-1

 632,5 m
3.

h
-1

 175,7 l.s
-1

 

Qd (kd = 1,4) 21 252,0 m
3.

d
-1

 885,5 m
3.

h
-1

 246,0 l.s
-1

 

Qh (kmax = 1,6)  1 416,8 m
3.

h
-1

 393,6 l.s
-1

 

QAN-max  1 620,0 m
3.

h
-1

 450,0 l.s
-1

 

Qdešť  2 795,4 m
3.

h
-1

 776,5 l.s
-1

 

 

Tabulka 7: parametr znečištění ČOV Opava[12] 

Znečištění 

BSK5 8 940,0 kg.d
-1 588,9 mg.l

-1 

EO 149 000  

CHSKCr 14 147 kg.d
-1 

932,0 mg.l
-1

 

NL 5 597 kg.d
-1

 368,7 mg.l
-1

 

Nc 1 032 kg.d
-1

 68,0 mg.l
-1

 

Pc 111 kg.d
-1

 7,3 mg.l
-1

 

 

3.1.2. Usazovací nádrže  

V ČOV Opava jsou použity usazovací betonové kruhové nádrže, které slouží 

jako mechanický stupeň čistícího procesu za hrubým předčištěním. 
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UN č. 2 byla původně dosazovací nádrží. Při rekonstrukci v r. 1997 

byla nadbetonována obvodová stěna včetně pojezdové dráhy a středové konstrukce o 450 

mm. 

Součástí objektu UN 2 je kalová jímka s armaturní šachticí pro odpouštění kalu 

i plovoucích látek. 

Tabulka 8: rozměry usazovacích nádrží ČOV Opava[12] 

Rozměry nádrže: UN č. 1 UN č. 2 celkem 

Průměr   25 000 mm 25 000 mm  

Plocha účinná 425 m
2
 425 m

2
 850 m

2
 

Výška hladiny                         2 000 mm 2 840 mm  

Objem 1 180 m
3
 1 492 m

3
 2 672

 
m

3
 

 

Tabulka 9: Projektové technologické parametry usazovacích nádrží[12] 

 jednotky UN 1+ UN 2 

pro Qmax  

střední doba zdržení H 0,96 

hydraulické zatížení  m
3
.m

-2
.h

-1 
3,28 

pro Qd  

střední doba zdržení H 1,53 

hydraulické zatížení  m
3
.m

-2
.h

-1 
2,05 
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3.1.3. Popis aktivace v ČOV Opava 

 

 

Kaskádová aktivace má vysokou účinnost na odstranění dusíku díky tomu, že 

všechna odpadní voda přivedená do 1
0
. a 2

0
. kaskády prochází jak procesem nitrifikace, tak 

i denitrifikace. Můžeme tedy předpokládat vysoký stupeň odstranění dusíku v obou těchto 

proudech odpadní vody. Voda přivedená do 3
0
. kaskády projde nitrifikací, ale do 

denitrifikace se dostává pouze podíl obsažený v recirkulaci kalu.  

Mezi další výhody kaskádového uspořádání aktivační nádrže patří, že se vratný kal 

postupně ředí od 1. do 3. kaskády. Koncentrace aktivační směsi, která přitéká do 

dosazovacích nádrží, se při stejné recirkulaci kalu jako u předřazené denitrifikace dosáhne 

teprve v poslední kaskádě. V předcházejících kaskádách je vyšší, takže i celková zásoba 

kalu je v kaskádové aktivaci vyšší než ve stejném objemu aktivace s předřazenou 

denitrifikací. Tím se zvyšuje kapacita látkového zatížení aktivační nádrže. 

 

přítok    
    Q 

odtok 

2. kaskáda 3. kaskáda 

anaerobní  
aktivace 

anaerobní  
recirkulace  

Ra 

vracený kal - vnější recirkulace  
Qe 

1. kaskáda 

vnitřní  
recirkulace Qi 

                      dosazovací nádrže 

přítok    
Q1 

přítok    
   Q2 

přítok    
    Q3 

Obrázek 12: schéma kaskády ČOV Opava [12] 
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3.1.3. Dosazovací nádrže 

Tato čistírna využívá dvě dosazovací nádrže s horizontálním průtokem, kde dochází 

k odsazení aktivační směsi. Aktivační směs se přivádí do dosazovací nádrže potrubím DN 

1100. Sledování množství kalu je zde usnadněno automatickým sledováním výšky 

kalového mraku. Odsazená voda odtéká přes odtokovou jímku do recipientu. Přebytečný 

kal se odvádí potrubím DN 450 do čerpací stanice vratného kalu. Usazený kal se stírá 

ze dna do středové čerpací jímky stíracími lištami, které jsou neseny na pojezdovém mostě 

KSB. Plovoucí kal zadržený před nornou stěnou se odsává ponorným čerpadlem typu 32-

GFTU do středového válce dosazovací nádrže. 

Tabulka 10: rozměry dosazovacích nádrží ČOV Opava[12] 

Rozměry nádrží 

Průměr 33 000 mm 

Plocha 855,3 m
2
 x 2 = 1710,6 m

2
 

Výška stěny u paty 4 950 mm 

Výška hladiny 4 400 mm 

Objem 3 763 m
3 
x 2 = 7526 m

3
 

   

3.1.4. Provoz soustavy aktivačních a dosazovacích nádrží 

Aktivační a dosazovací nádrže tvoří jeden funkční celek, jehož obě části jsou 

ve vzájemné vazbě a oboustranně se ovlivňují. Jak již bylo uvedeno, pro nitrifikaci 

je důležité stáří kalu, které lze ovlivnit koncentrací kalu v nádrži. Čím je tato koncentrace 

vyšší, tím je vyšší i celková zásoba kalu v aktivaci a tím vyšší je i stáří kalu.  

Vyšší koncentrace aktivovaného kalu v aktivační nádrži, a tím i na odtoku 

z aktivační nádrže, však může mít negativní dopad na dosazovací nádrže, protože se zvýší 

jejich látkové povrchové zatížení.  Látkové povrchové zatížení hladiny dosazovacích 

nádrží nemělo překročit hodnotu 6 kg.m
-2

.h
-1

. To však platí při hodnotě kalového indexu 

aktivovaného kalu do 150 ml.g
-1

. Při vyšších hodnotách kalového indexu bude limitní 

látkové povrchové zatížení nižší.  
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  Z toho vyplývá, že obsluha udržuje v aktivační nádrži jen takovou koncentraci 

aktivovaného kalu, která zajistí dostatečnou nitrifikaci, to zn., že koncentrace N-NH4
+
 

ve vyčištěné vodě nepřesáhne limitovanou hodnotu a současně nepřetíží hladinu 

dosazovacích nádrží sušinou přiváděného aktivovaného kalu. 

Enormní zvýšení zásoby kalu, kdy se zatížení kalu dostává k hodnotě 0,03 kg.kg
-

1
.d

-1
 a méně, může však způsobit rozpad vloček aktivovaného kalu na mikrovločky, které 

nesedimentují v dosazovací nádrži a odtékají s vyčištěnou vodou, čímž zhorší její kvalitu 

ve většině limitovaných ukazatelů. To hrozí především při vyšší teplotě odpadní vody. 

Vhodné zatížení kalu se pohybuje od 0,08 do 0,06 kg.kg
-1

.d
-1

. 

Koncentrace kalu v aktivační nádrži je dána koncentrací vraceného kalu 

a jeho ředěním přitékající odpadní vodou. Z toho vyplývá, že potřebnou koncentraci kalu 

lze regulovat velikostí recirkulace vraceného kalu. Sníží-li se nižší recirkulací kalu 

koncentrace kalu v aktivační nádrži, tak se kal z aktivační nádrže přemístí do dosazovacích 

nádrží. Je-li snížení koncentrace kalu v aktivační nádrži výrazné, může způsobit, že objem 

kalu v dosazovacích nádržích vzroste tak, že dojde k úniku kalu s vyčištěnou vodou. Tomu 

lze zabránit včasným odpuštěním přebytečného kalu. Prakticky to znamená, že dosazovací 

nádrž slouží i jako vyrovnávací zásobník kalu. Tato akumulační schopnost je určena nejen 

objemem kalového prostoru dosazovacích nádrží, ale i kalovým indexem aktivovaného 

kalu. Čím je kalový index nižší, tím větší množství kalu lze v dosazovací nádrži uskladnit.  

K přemisťování kalu mezi aktivační a dosazovací nádrží dochází i vlivem množství 

přitékající vody. Při vysokém přítoku se kal z aktivační nádrže vyplavuje do dosazovacích 

nádrží. Při nízkém přítoku se naopak přemisťuje do aktivace. Protože kal v dosazovací 

nádrži nečistí vodu, je potřeba, aby byl v aktivační nádrži. Z toho vyplývá, že při vysokém 

přítoku by měla být vysoká i recirkulace kalu. To je však limitováno nezbytnými dobami 

kontaktu v jednotlivých částech aktivace, které se zkracují při vysokém přítoku 

i recirkulaci. Dalším omezením je látkové povrchové zatížení dosazovacích nádrží. 

Při vysokém přítoku i recirkulaci se nádrže přetěžují přiváděnou sušinou.  

Vyšší koncentrace dusičnanů ve vyčištěné vodě není žádoucí, protože znamená 

nejen zhoršení kvality vyčištěné vody v hodnotě celkového dusíku, ale může být příčinou 

zhoršení ostatních ukazatelů kvality vyčištěné vody, především pak BSK5, CHSKCr a NL. 

K tomu dochází proto, že kal v dosazovací nádrži rychle spotřebovává rozpuštěný kyslík 
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z odpadní vody a přechází pak na dusičnanovou respiraci, tj. neřízenou denitrifikaci. 

Uvolňující se mikrobubliny dusíku se zachycují ve vločkách kalu, který vynášejí 

na hladinu dosazovací nádrže. Takto vyflotovaný kal vytváří často silnou vrstvu, 

kterou je nutno odstraňovat, protože jinak zahnívá, čímž se do vyčištěné vody uvolňují 

zplodiny rozkladu a navíc část kalu uniká do vyčištěné vody. Vysoké koncentrace 

dusičnanů ve vyčištěné vodě svědčí o nedostatečné účinnosti denitrifikace. Tu lze zvýšit 

dodržením podmínek pro denitrifikaci. 

3. 2. ČOV Háj u Opavy 

Tato čistírna odpadních vod zajišťuje čištění odpadních vod z obce Háj ve Slezsku 

a místní části Smolkov. Výhledově se při stavbě čistírny předpokládalo připojení dalších 

odpadních vod z obcí Mokré Lazce a Štítina. 

V obci Háj ve Slezsku je vybudován poměrně rozsáhlý systém jednotné stokové 

soustavy, ostatní obce nemají zatím zajištěno důsledné odkanalizování a likvidaci 

odpadních vod. 

ČOV je řešena tak, že je zde umožněno etapové rozšíření kapacity. V projektu 

se předpokládá postupné rozšíření ČOV ve třech etapách. 

V současné době se nachází čistírna v 1. etapě, tj. pouze přivedení odpadních vod 

z obce Háj ve Slezsku, včetně místní části Chabičov a obce Smolkov. 
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Tabulka 11: parametry čistírny v první etapě[13] 

Ukazatel Jednotka 1. etapa 

  Háj ve Sl. Smolkov Celkem 

  Chabičov   

Počet obyvatel ob. 1501 925 2426 

Podíl napojených % 90 90  

Počet obyvatel EO 1350 830 2180 

Spec. spotř. Vody l.ob
-1

.d
-1 

120 120  

Q24m m
3
.den

-1 
162,1 99,9 262,0 

 m
3
.h

-1 
6,8 4,2 10,9 

Podíl balast. Vod % 30 20  

Qb m
3
.den

-1
 48,6 20,0 68,6 

 m
3
.h

-1
 2,0 0,8 2,9 

3.2.1. Popis aktivace ČOV Háj u Opavy 

Po první etapě výstavby je v provozu jedna nádrž denitrifikace, nitrifikace, 

regenerace kalu a dosazovací nádrž. Tvar nádrží R – D – N je určen prostorem mezikruží 

s výsečemi, které vymezují požadovaný objem. 

3.2.2. Dosazovací nádrž 

Aktivační a dosazovací nádrže tvoří jeden funkční celek, jehož obě části jsou 

ve vzájemné vazbě a oboustranně se ovlivňují. Pro provoz aktivační nádrže je rozhodující 

stáří kalu, které lze ovlivnit koncentrací kalu v nádrži. Potřebné stáří kalu je dáno růstovou 

rychlostí nitrifikačních bakterií, která závisí na teplotě odpadní vody. Čím nižší je teplota, 

tím vyšší stáří kalu je nutné pro zajištění průběhu nitrifikace. Z toho vyplývá, že 

nedostatečnou nitrifikaci, která se projeví zvýšenou koncentrací amonných iontů ve 

vyčištěné vodě, lze zlepšit zvýšením koncentrace kalu v aktivační nádrži. 

To však má dopad na dosazovací nádrže, protože se zvýší jejich látkové povrchové 

zatížení.  

Látkové zatížení dosazovacích nádrží lze snížit snížením recirkulace vraceného 

kalu, což umožňuje rozmezí 50 až 100 % Q24.  
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Z toho vyplývá, že obsluha v Háji udržuje v aktivační nádrži jen takovou 

koncentraci aktivovaného kalu, která zajistí dostatečnou nitrifikaci, to zn., že koncentrace 

N-NH4
+
 ve vyčištěné vodě nepřesáhne limitovanou hodnotu. Při překročení limitu je nutno 

zvýšit koncentraci kalu v aktivační nádrži, což si vyžádá i vyšší potřebu kyslíku a tím 

i vzduchu na aeraci. Automaticky tím vzroste i látkové zatížení dosazovací nádrže. 

To může mít za následek zvýšení koncentrace NL ve vyčištěné vodě. To může nastat 

především v době špičkového přítoku do ČOV. Proto je vhodné po tuto dobu snížit 

velikost recirkulace kalu. Dlouhodobější výrazné snížení recirkulace však nelze připustit, 

protože by to mohlo znamenat snížení koncentrace kalu v aktivaci a kal by se pak 

nahromadil v dosazovací nádrži, ze které by pak opět unikal.  

Provoz aktivační nádrže značně ovlivňuje i vnitřní recirkulace aktivační směsi. 

Ta slouží k tomu, aby se dusičnany, které nitrifikací vznikly z amonných iontů 

v nitrifikaci, dostaly do denitrifikace, kde se redukují na plynný dusík a navíc nahrazují 

kyslík při oxidaci organických látek, čímž snižují náklady na aeraci. Z toho vyplývá, 

že čím vyšší je vnitřní recirkulace, tím vyšší je i denitrifikace a tím více se odstraní 

dusičnanů.  

Vysoká koncentrace dusičnanů ve vyčištěné vodě není žádoucí, protože znamená 

nejen zhoršení kvality vyčištěné vody v hodnotě N-NO3
-
, ale i hodnotu Nanorg i Nc. Navíc 

může být příčinou zhoršení i ostatních ukazatelů kvality vyčištěné vody, především pak 

BSK5, CHSKCr a NL. K tomu dochází proto, že kal v dosazovací nádrži rychle 

spotřebovává rozpuštěný kyslík z odpadní vody a přechází v zápětí na dusičnanové 

dýchání, tj. neřízenou denitrifikaci.  

Tyto procesy jsou nejintenzivnější právě v letním období při vyšších teplotách 

v aktivační nádrži. K dostatečnému snížení obsahu dusičnanů ve vyčištěné vodě by měla 

vyhovovat vnitřní recirkulace v rozmezí od 100 do 150 % Q. Neúměrné zvyšování 

recirkulace, však vede k tomu, že se do denitrifikační nádrže může vnést větší množství 

rozpuštěného kyslíku. Jeho využití je pro bakterie energeticky výhodnější než dusičnany, 

takže může dojít k zastavení (inhibici) procesu denitrifikace.   

Pro zajištění průběhu biologického čištění včetně nitrifikace je nezbytná dostatečná 

koncentrace kyslíku v nitrifikaci. Ta by se měla pohybovat v rozmezí od 1 do 3 mg O2.l
-1

. 

Vyšší koncentrace nemá již na výsledek čištění podstatnější vliv a znamená pouze zvýšení 



Daniela Ryšková: Podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži 

2014/2015   36 

 

provozních nákladů na aeraci. Vyšší koncentrace může naopak podporovat inhibici 

procesu denitrifikace, viz výše. 

V denitrifikaci je rozpuštěný kyslík nežádoucí a jeho koncentrace by měla být 

nulová, v krajním případě do 0,2 mg O2.l
-1

. Pro registraci denitrifikačních podmínek je 

proto měření kyslíku nevhodné a je v tomto případě vhodné měření oxidačně-redukčního 

potenciálu. Jeho hodnota by měla být v denitrifikaci nižší než 50 mV. Přenosnými přístroji 

na měření oxidačně-redukčního potenciálu jsou vybaveny některé velké vodohospodářské 

laboratoře. 

Sledování hodnoty rozpuštěného kyslíku v nitrifikaci i v denitrifikaci patří 

proto k úkolům obsluhy, která musí vybočení z uvedeného rozpětí hlásit technologovi 

nebo vedoucímu ČOV, který posoudí situaci a provede potřebná opatření. 

Vysledování těchto vazeb v procesu biologického čištění v praxi je úkolem 

obsluhy, která tak pochopením uvedených vztahů a vhodnou provozní strategií může 

výrazně ovlivnit kvalitu vyčištěné odpadní vody. 

Tabulka 12: parametry dosazovací nádrže ČOV Háj ve Slezsku[13] 

 Symbol Rozměr Hodnota 

Plocha  m
2
 56 

Objem  m
3
 284 

Doba zdržení při Qmax T h 6 

Povrchové hydraulické zatížení při Qmax  m
3
.m

-1
.h

-1 
0,8 

Povrchové látkové zatížení při Qmax BA kg.m
-2

.h
-1 

4,6 
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4. Metodika sledování a měření 

Cílem práce bylo změřit rozdělení zásoby kalu mezi aktivační a dosazovací nádrží 

při různém přítoku odpadních vod. Pro odběr vzorků byl použit mechanický zonální 

vzorkovač typu Van Dorn (obrázek č. 13), který je převážně používán pro odběr vzorků 

vody na otevřených vodních plochách. Objem vzorkovače je 2,2 litru. Mezi hlavní výhody 

tohoto typu vzorkovače patří to, že je možné odebrat vzorek vody z požadované hloubky, 

což umožňuje zonální odběr v různých výškách. Díky těsnosti tohoto zařízení nedochází 

k úniku kalu, který se nachází v odebírané vodě. Těsnost zaručují pryžové kroužky, které 

jsou připevněny na uzavíratelných víčkách.  

 

 

Obrázek 13: nákres funkce Van Dornova vzorkovače - vlastní nákres 

4.1. Popis odběru vzorků 

Vzorky byly odebírány ve dnech 3. 10. 2014 a 24. 10. 2014 v 7h ráno. Zúčastnila 

jsem se pravidelných odběrů vzorků, které na ČOV v Opavě a Háji u Opavy probíhají 

pravidelně, každé pondělí v měsíci. Odběr vzorků z dosazovací nádrže není na čistírnách 

běžný, z toho důvodu byly nutné přípravy, umožňující snazší měření probíhající na ČOV 

v Opavě a Háji u Opavy. Návštěvy na čistírnách, před samotným průběhem měření, které 

jsou uvedené v tabulkách, proto byly samozřejmostí. Důvodem bylo seznámení se 

s odběrným zařízením a chodem čistírny. Během odběrů v období od 3. 10. 2014 do 24. 

10. 2014 byla zapnuta regulace přebytečného kalu v dosazovací nádrži. Odběr vzorků 

probíhal vždy stejným způsobem, a to odebráním ve třech stupních aktivace a následně v 

jedné dosazovací nádrži. Takto odebrané vzorky se poté převedly do Imhoffovýh kuželů, 
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kde se ponechaly sedimentaci po dobu 30 minut. Po uplynulé době a zapsání výsledků byly 

vzorky odneseny do laboratoře. Pro lepší představu jsou vloženy obrázky č. 14 a 15. 

 

Obrázek 14: počátek měření sedimentace v Imhoffově kuželech 

 

Obrázek 15: Sedimentace po uplynulých 30 minutách 
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Jelikož procesy na obou stranách linky probíhají stejně, mohla být vybrána pouze 

jedna část, ze které byly vzorky odebírány. Při výpočtu proto bylo důležité myslet na to, 

aby se nezapomnělo rozdělit anaerobní nádrž na dvě poloviny. 

Odběr vzorků z dosazovací nádrže byl prováděn Van Dornovým vzorkovačem. 

Tento typ vzorkovače je zavěšen na laně, na kterém je navlečen ocelový váleček, který po 

ponoření vzorkovače do požadované hloubky, byl spuštěn po laně svisle dolů. Po nárazu 

válečku na pružinku víka od vzorkovače došlo k uzavření obou stran zařízení, a tím 

k odběru vzorku. Takto uzavřený vzorkovač byl vytažen z nádrže a vzorek předán do 

laboratoře, kde byl stanoven obsah sušiny. 

Během odběrů vzorků vzorkovačem byly problémy s okolní teplotou, která se 

blížila bodu mrazu. To způsobovalo těžší manipulaci se zařízením, jelikož zařízení bylo 

vyrobeno z kovu v kombinaci s plasty. Natažení pružiny bylo v důsledku toho obtížnější, 

nebylo možné provést otevření pouze samostatně. Bylo nutné, aby při měření byly 

přítomny dvě osoby. 

Měření dne 9. 2. 2015 probíhalo obdobně. S tím rozdílem, že v tomto období byla 

zastavena regulace přebytečného kalu v dosazovacích nádržích. Proto byl odběr prováděn 

ve dvou etapách. První odběr se uskutečnil ve 4h ráno, kdy je obvykle přítok vody do ČOV 

nejmenší a ve 14h odpoledne, kdy je naopak přítok nejvyšší. Díky těmto odběrům, bylo 

možné sledovat, jak se liší zásoba kalu v DN a zjistit, jaký podíl kalu se průměrně nachází  

v dosazovacích nádržích a zda je vhodné ji zahrnout do celkové zásoby kalu v biologickém 

čištění. 
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Obrázek 16: letecký snímek s označením míst odběru vzorků – zdroj [28] - vlastní úprava 
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5. Výsledky měření 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny důležité parametry pro stanovení hodnot. 

Tabulka 13: rozdělení podílů přítoků do jednotlivých kaskád aktivace 

podíl přítoku do 1. kaskády [%] 0,25 

podíl přítoku do 2. kaskády [%] 0,5 

podíl přítoku do 3. kaskády [%] 0,25 

 

Tabulka 14: plochy jednotlivých nádrží 

plocha dosazovací nádrže ČOV Háj [m
3
] 56 

plocha dosazovací nádrže ČOV Opava [m
3
] 855,3 

 

 
 
 

  Tabulka 15: rozdělení ČOV s celkovými objemy sekcí 

ČOV Opava  celkový objem sekce 

  
m

3
 

anaerobní nádrž 528 

denitrifikace 1. kaskády (jih) 
1. stupeň aktivace 

638 

nitrifikace 1. kaskády (jih) 1071 

denitrifikace 2. kaskády (jih) 
2. stupeň aktivace 

1058 

nitrifikace 2. kaskády (jih) 672 

denitrifikace 3. kaskády (jih) 
3. stupeň aktivace 

1078 

nitrifikace 3. kaskády (jih) 1138 

objem kaskádové aktivační nádrže (jih) 

 

5655 

objem celé aktivační nádrže vč. anaerobie (jih) 6183 

DN 1 vratný kal 
 

DN 1 3763 

ČOV Háj u Opavy 
 

Aktivace 123 

vratný kal - 

DN 284 

 

V níže uvedených tabulkách ze dnů měření 3. 10. 2014 a 24. 10. 2014 jsou uvedeny 

hodnoty odebraných vzorků při kontrolované regulaci kalu v nádrži.  
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5. 1. Měření dne 3. 10. 2014 

Výška hladiny kalu v dosazovací nádrži byla 0,1 m, teplota v DN 14,8°C, v aktivaci 

č. 1 19,3°C, č. 2 18,8°C. Hodnota přebytečného kalu byla 314 m
3
.d

-1
. 

Tabulka 16: měření ze dne 3. 10. 2014 - jemný déšť, venkovní teplota 12°C 

ČOV Opava 
 

7.00 h celkové množství kalu v sekci 

 

 

sušina (g/l) sušina (kg) 

anaerobní nádrž 1,41 744,48 

denitrifikace 1. kaskády (jih) 1. stupeň 
aktivace 5,35 9143,15 nitrifikace 1. kaskády (jih) 

denitrifikace 2. kaskády (jih) 2. stupeň 
aktivace 3,18 5501,4 nitrifikace 2. kaskády (jih) 

denitrifikace 3. kaskády (jih) 3. stupeň 
aktivace 2,31 5118,96 nitrifikace 3. kaskády (jih) 

objem kaskádové AN (jih) 

 

∑ 20507,99 

objem celé AN vč. anaerobie 
(jih) 

  DN 1 vratný kal 4,96 - 

DN 1 1,88 7074,44 

ČOV Háj u Opavy 
  

aktivace 2,46 302,58 

vratný kal 0,35 - 

DN 1,43 406,12 

 

Tabulka 17: bilance kalu DN v Opavě ze dne 3. 10. 2014 

bilance kalu DN1 v Opavě 
objem  výška Obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 

hladiny 

kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN1 změřená   0,1         

horní úroveň kužel. části DN   0,425         

objem kalové jímky DN  19,3 1,1 19,3 2,56 49,5   

objem kuželové části DN  282,1 0,525 85,3 1,12 95,5 22,2 

objem nad kuželovou částí DN  855,3xh 0 0,00 0 0,0   

kal v DN1 celkem     85,3   145,0   

průměrná sušina kalu       1,70     
 

Tabulka 18: celkové množství kalu v aktivačním systému v Opavě ze dne 3. 10. 2014 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži Opava kg 20653 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži Opava % 0,70 
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Tabulka 19: bilance kalu DN v Háji u Opavy ze dne 3. 10. 2014 

bilance kalu Háj u Opavy objem Výška obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 
hladiny 
kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN změřená   0,08         

horní úroveň kuželové části DN   0,3         

objem kalové jímky DN  1,3 0,08 1,3 1,43 1,8   

objem kuželové části DN 39,1 0,505 77,7 0,5 38,9 21,8 

objem nad kuželovou částí DN 56xh 0 0,00 0 0,0   

kal v DN celkem     77,7   40,7   

průměrná sušina kalu       0,52     

 

Tabulka 20: celkové množství kalu v aktivačním systému v Háji u Opavy ze dne 3. 10. 2014 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži Háj kg 447 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži Háj % 9,10 

 

5. 2. Měření dne 24. 10. 2014 

Výška hladiny kalu v dosazovací nádrži byla 0,5 m, teplota v DN 5,2°C, v aktivaci 

č. 1 15,0°C, č. 2 14,1°C. Hodnota přebytečného kalu byla 242 m
3
.d

-1
. 

Tabulka 21: Měření ze dne 24. 10. 2014 – venkovní teplota okolo 3°C, sucho 

ČOV Opava 
 

7.00 h celkové množství kalu v sekci 

 

 

sušina (g/l) sušina (kg) 

anaerobní nádrž 
1,8 950,4 

denitrifikace 1. kaskády (jih) 1. stupeň 
aktivace 

5,69 9724,21 nitrifikace 1. kaskády (jih) 

denitrifikace 2. kaskády (jih) 2. stupeň 
aktivace 

4,5 7785 nitrifikace 2. kaskády (jih) 

denitrifikace 3. kaskády (jih) 3. stupeň 
aktivace 

4,09 9063,44 nitrifikace 3. kaskády (jih) 

objem kaskádové AN (jih) 

 

 

27523,05 

objem celé AN vč. anaerobie (jih) 
  

DN 1 vratný kal 
10,79 - 

DN 1 
2,01 7563,63 

ČOV Háj u Opavy 
  

aktivace 
2,67 328,41 

vratný kal 
1,12 - 

DN 
0,42 119,28 
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Tabulka 22: bilance kalu DN v Opavě ze dne 24. 10. 2014 

bilance kalu DN1 v Opavě 
objem  výška Obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 

hladiny 

kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN1 změřená   0,5         

horní úroveň kužel. části DN   0,425         

objem kalové jímky DN  19,3 1,1 19,3 0,79 208,6   

objem kuželové části DN  282,1 0,85 282,1 9,5 2680,4 33,00 

objem nad kuželovou částí DN  855,3xh 0,075 64,15 9,02 578,6   

kal v DN1 celkem     346,3   3467,5   

průměrná sušina kalu       0,01     

 

Tabulka 23: celkové množství kalu v aktivačním systému v Opavě ze dne 24. 10. 2014 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži Opava kg 30990,6 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži Opava % 11,2 

 

Tabulka 24: bilance kalu DN v Háji u Opavy ze dne 24. 10. 2014 

bilance kalu Háj u Opavy objem Výška obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 
hladiny 
kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN změřená 
 

0,1 
    horní úroveň kuželové části DN 

 
0,3 

    objem kalové jímky DN  1,3 0,1 1,3 0,42 0,5 
 objem kuželové části DN 39,1 0,525 85,3 0,01 0,9 22,6 

objem nad kuželovou částí DN 56xh 0 0,00 0 0,0 
 kal v DN celkem 

  
85,3 

 
1,4 

 průměrná sušina kalu 
   

0,02 
   

Tabulka 25: celkové množství kalu v aktivačním systému v Háji u Opavy ze dne 24. 10. 2014 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži Háj kg 120,7 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži Háj % 1,1 

 

5. 3. Měření dne 9. 2. 2015 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty odebírané ve stejný den ve dvou různých časových 

úsecích. V období odběru vzorku byla již týden zastavena regulace v dosazovacích 

nádržích. Vybrané doby odběru byly stanoveny podle měsíčních průměrů maximálního a 

minimálního průtoku do ČOV. V tabulce č. 11 jsou uvedeny hodnoty přítoků do ČOV 
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v den měření. Teplota v dosazovací nádrži byla 4,5°C, v aktivaci č. 1 a č. 2 byla teplota 

stejná, a to 10,3°C. Hodnota přebytečného kalu byla 308 m
3.

d
-1

. Výšky hladin kalu 

v dosazovací nádrži DN1 byla 0,4m a v DN2 byla 0,3 m. 

Tabulka 26: průměrný hodinový přítok na ČOV dne 9. 2. 2015 

Hodina m
3
.hod

-1 

0:00 - 1:00 500,8 

1:00 - 2:00 445,3 

2:00 - 3:00 402,7 

3:00 - 4:00 355,4 

4:00 - 5:00 340,3 

5:00 - 6:00 345,6 

6:00 - 7:00 379,5 

7:00 - 8:00 432,6 

8:00 - 9:00 523,7 

9:00 - 10:00 592,5 

10:00 - 11:00 648,0 

11:00 - 12:00 670,5 

12:00 - 13:00 669,9 

13:00 - 14:00 684,0 

14:00 - 15:00 694,3 

15:00 - 16:00 650,0 

16:00 - 17:00 628,6 

17:00 - 18:00 605,1 

18:00 - 19:00 626,0 

19:00 - 20:00 635,6 

20:00 - 21:00 654,1 

21:00 - 22:00 673,8 

22:00 - 23:00 634,9 

23:00 – 24:00 577,9 
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Tabulka 27: Měření ze dne 9. 2. 2015 ve 4:00 ráno, mráz, sucho. Při zastavené regulaci 

ČOV Opava 
 

4.00 h celkové množství kalu v sekci 

 

 

sušina (g/l) sušina (kg) 

anaerobní nádrž 1,41 744,48 

denitrifikace 1. kaskády (jih) 1. stupeň 
aktivace 5,15 8801,35 nitrifikace 1. kaskády (jih) 

denitrifikace 2. kaskády (jih) 2. stupeň 
aktivace 4,72 8165,6 nitrifikace 2. kaskády (jih) 

denitrifikace 3. kaskády (jih) 3. stupeň 
aktivace 4,33 9595,28 nitrifikace 3. kaskády (jih) 

objem kaskádové AN (jih) 

 

 

27306,71 

objem celé AN vč. anaerobie (jih) 
  DN 1 vratný kal 11,23 - 

DN 1 0,68 2558,84 

ČOV Háj u Opavy 
  

aktivace 3,36 413,28 

vratný kal 6,25 - 

DN 0,68 193,12 

 

Tabulka 28: bilance kalu DN v Opavě ve 4:00h ráno ze dne 9. 2. 2015  

bilance kalu DN1 ve 4:00 

v Opavě  
objem  výška Obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 

hladiny 

kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN1 změřená   0,28         

horní úroveň kužel. části DN   0,425         

objem kalové jímky DN  19,3 1,1 19,3 8,4 162,4   

objem kuželové části DN  282,1 0,705 175,4 7,1 1245,0 28,2 

objem nad kuželovou částí DN  855,3xh 0 0,0 0,00 0,00   

kal v DN1 celkem     175,4   1407,4   

průměrná sušina kalu       8,03     

 

Tabulka 29: celkové množství kalu v aktivačním systému v Opavě ve 4:00h ze dne 9. 2. 2015 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži ve 4:00h Opava kg 28714,1 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži ve 4:00h Opava % 4,9 
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Tabulka 30: bilance kalu DN v Háji u Opavy ve 4:00h ráno ze dne 9. 2. 2015 

bilance kalu ve 4:00h Háj u 

Opavy  objem Výška obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 
hladiny 
kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN změřená 
 

0       

 horní úroveň kuželové části DN 
 

0,3       

 objem kalové jímky DN  1,3 0,1 1,3 0,68 0,9 

 objem kuželové části DN 39,1 0,425 52,1 0,23 12,0          18,7 

objem nad kuželovou částí DN 56xh 0 0,00 0 0,0 

 kal v DN celkem 
 

  52,1   12,8 

 průměrná sušina kalu 
 

    0,25   

  

Tabulka 31: celkové množství kalu v aktivačním systému v Háji u Opavy ve 4:00h ze dne 9. 2. 2015 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži ve 4:00h Háj kg 206,0 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži ve 4:00h Háj % 6,2 

 

Tabulka 32: Měření ze dne 9. 2. 2015 ve 14:00h, mráz, sucho. Při zastavené regulaci 

ČOV Opava 
 

14.00 h celkové množství kalu v sekci 

 

 

sušina (g/l) sušina (kg) 

anaerobní nádrž 1,58 834,24 

denitrifikace 1. kaskády (jih) 1. stupeň 
aktivace 6,49 11091,41 nitrifikace 1. kaskády (jih) 

denitrifikace 2. kaskády (jih) 2. stupeň 
aktivace 4,74 8200,2 nitrifikace 2. kaskády (jih) 

denitrifikace 3. kaskády (jih) 3. stupeň 
aktivace 4,15 9196,4 nitrifikace 3. kaskády (jih) 

objem kaskádové AN (jih) 

 



29322,25 

objem celé AN vč. anaerobie (jih) 
  DN 1 vratný kal 4,26 

 DN 1 13,01 48956,63 

ČOV Háj u Opavy 
  

aktivace 3,29 404,67 

vratný kal 6,19 

 DN 0,89 252,76 
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Tabulka 33: bilance kalu DN v Opavě ve 14:00h ze dne 9. 2. 2015 

bilance kalu DN1 ve 4:00 

v Opavě  
objem  výška Obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 

hladiny 

kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN1 změřená   0,4         

horní úroveň kužel. části DN   0,425         

objem kalové jímky DN  19,3 1,1 19,3 4,26 82,3   

objem kuželové části DN  282,1 0,825 261,3 2,79 729,0           32,2 

objem nad kuželovou částí DN  855,3xh 0 0,00 0 0,0   

kal v DN1 celkem     261,3   811,4   

průměrná sušina kalu       3,11     

 

Tabulka 34: celkové množství kalu v aktivačním systému v Opavě ve 14:00h ze dne 9. 2. 2015 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži ve 14:00h Opava kg 30133,6 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži ve 14:00h Opava % 2,7 

 

Tabulka 35: bilance kalu DN v Háji u Opavy ve 14:00h ze dne 9. 2. 2015 

bilance kalu ve 14:00h Háj u 

Opavy  objem Výška obsah kalu sušina obsah kalu 

poloměr 
hladiny 
kalu 

 
(m

3
) (m) (m

3
) (g/l) (kg) 

 výška kalu v DN změřená 
 

0,2       

 horní úroveň kuželové části DN 
 

0,3       

 objem kalové jímky DN  1,3 0,2 1,3 0,89 1,1 

 objem kuželové části DN 39,1 0,625 130,0 0,35 45,5          26,4 

objem nad kuželovou částí DN 56xh 0 0,00 0 0,0 

 kal v DN celkem 

 

  130,0   46,6 

 průměrná sušina kalu 
 

    0,36   

  

Tabulka 36: celkové množství kalu v aktivačním systému v Háji u Opavy ve 14:00h ze dne 9. 2. 2015 

celková zásoba kalu v aktivační a dosazovací nádrži ve 14:00h Háj kg 299,4 

podíl zásoby kalu v dosazovací nádrži ve 14:00h Háj % 15,6 
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6. Diskuze 

Cílem práce bylo zjistit, kolik aktivovaného kalu je v dosazovacích nádržích. 

Množství aktivovaného kalu má vliv na hodnotu stáří kalu, což je podle ČSN 75 6401 

„Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel, 2006“ [26] základní 

návrhový parametr aktivačního procesu. Přiměřené stáří kalu totiž zabraňuje odstranění 

pomalu rostoucích nitrifikačních bakterií z aktivace s přebytečným kalem. 

Podle druhé normy ČSN 75 0161 „Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství 

odpadních vod, 2008“[25]  stáří kalu je vypočtená doba potřebná k odstranění celkové 

zásoby kalu v aktivační nádrži, a to včetně aerobních, anoxických a anaerobních zón a 

dosazovacích nádrží. Důležitý je zde vracený kal, který se mísí s přitékající odpadní vodou 

na aktivační směs. Odebráním vzorku a jeho vyhodnocením dostaneme sušinu 

aktivovaného kalu a tím i celkovou zásobu kalu v aktivační nádrži. 

Při zastavené automatické regulaci aktivovaného kalu teoreticky dochází k tomu, že 

při zvýšení přítoku do ČOV, tak dojde ke zředění aktivovaného kalu vyšším přítokem. 

Důsledkem toho dojde k úbytku aktivovaného kalu v aktivaci a k přesunutí rozdílu do 

dosazovací nádrže. Při snížení přítoku do aktivace dojde opět ke zvýšení koncentrace 

aktivační směsi a tím i zásoby kalu v aktivační nádrži.  

Naopak u ČOV, kde dochází k automatickému udržování stejného poměru přítoku a 

vraceného kalu výše uvedený odstavec neplatí. Výhodou může být, že v aktivační nádrži se 

udržuje stálé množství aktivovaného kalu a ta pracuje při konstantním zatížení 

aktivovaného kalu. Pokud dojde ke zvýšení přítoku, tak nastane zvýšení hydraulického 

zatížení aktivační a dosazovací nádrže a k zvýšení množství vraceného kalu. Tady vzniká 

nevýhoda regulace, tou je nedodržení potřebné doby kontaktu v nitrifikační i denitrifikační 

části aktivační nádrže, kdy bakterie nestihnou provést potřebné biochemické reakce, tj. 

nitrifikaci a denitrifikaci. Sedimentace v nádrži bude nedokonalá a bude překročeno 

potřebné látkové zatížení její hladiny přiváděným aktivovaným kalem. 

Při měřeních provedených ve dnech 3. 10. 2014 a 24. 10. 2014, kdy bylo množství 

vraceného kalu automaticky upravováno podle aktuálního přítoku odpadní vody, 

nedocházelo k přesunu kalu, bylo tak pouze možné zjistit jaké množství se nacházelo 

v aktivaci a dosazovací nádrži. Zde se hodnoty mírně lišily podle toho, jak se odpouštěl 
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přebytečný kal. Ovšem u obou měření můžeme z výsledků pozorovat, že většina kalu se 

nachází v aktivaci, menší část v dosazovací nádrži. Zásoba kalu se udržuje na nižších 

hodnotách, které vyhovují pro dosažení potřebné kvality vyčištěné vody. Pokud by se 

udržovala vyšší zásoba kalu, zvýšila by se potřeba kyslíku a tím i provozní náklady za 

spotřebu elektrické energie na aeraci. [9] 

U měření ze dne 9. 2. 2015 se provedlo stanovení zásoby kalu v dosazovací nádrži 

při neměnném množství vraceného kalu za nízkého i vysokého přítoku odpadní vody. 

Nejnižší přítok byl stanoven na 4. h ranní a průměrný nejvyšší průtok na 14. h odpolední.  

Měření na ČOV v Opavě prokázalo, že při smíchání kalu s větším množstvím 

odpadní vody byla koncentrace směsi nižší, než když bylo smícháno totéž množství kalu 

s menším množstvím vody. Tyto výsledky jsou patrné při porovnání bilancí kalu v ČOV 

v Opavě ve 4:00h a ve 14:00h. A také z tabulek porovnávající celkovou zásobu kalu 

v aktivační a dosazovací nádrži. 

Naopak při měření na ČOV v Háji u Opavy byla zjištěna anomálie, kde při nižším 

přítoku do čistírny byla hodnota celkové zásoby kalu v aktivační nádrži nižší, než při 

zvýšeném přítoku. Tyto výsledky jsou překvapivé. Při předpokladu, že bylo měření 

provedeno správně, dle souladu s postupem měření, bylo nutné zamyslet se nad příčinami. 

Prvním důvodem vzniku by mohlo být pečlivé a intenzivní vypouštění 

přebytečného kalu obsluhou ČOV v Háji u Opavy. To by způsobilo odvod kalu dříve, než 

by mohlo dojít k jeho naředění. 

Druhým důsledkem by mohly být posuny přítoku, jež neodpovídaly okamžitému 

stavu přítoku, ale přítoku neboli stavu, který byl před měřením.  

V neposlední řadě musíme také zvážit možnost nepřesného odběru vzorku. Kal se 

mohl nacházet pouze ve špici dosazovací nádrže, kde se vzorkovač nemohl dostat, tudíž 

nemohl být kal změřen.  
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7. Závěr  

Cílem práce bylo provedení zmapování množství aktivovaného kalu v jednotlivých 

částech kaskádové aktivační nádrže především s důrazem na dosazovací nádrže. 

Diplomová práce zahrnuje teorii rozdělení kalů, procesy probíhající v biologickém 

čištění, druhy dosazovacích nádrží spolu s jejich popisem.  Teoretická část také zahrnuje 

důkladný popis ČOV v Opavě a ČOV v Háji u Opavy, ve kterých probíhalo měření. 

V praktické části jsou uvedeny výsledky měření, které na jednotlivých čistírnách 

probíhalo. Rozdělení kalu v ČOV v Opavě se měnilo podle velikosti přítoku, kdy byl za 

vyšších přítoků kal z aktivace vyplavován do dosazovacích nádrží a při malém přítoku se 

vracel zpět do aktivace.  Zjistila jsem, že podíl kalu nacházející se v dosazovacích nádržích 

průměrně nabývá hodnot okolo 4,8%. Jelikož je zjištěná procentuální hodnota poměrně 

nízká, můžeme soudit, že tento podíl je nesignifikantní při výpočtu celkové zásoby kalu 

v biologickém čištění, a proto jej nemusíme zahrnovat ve výpočtu.  

Z výsledků, které uvádím v práci, jsem usoudila, že norma ČSN 75 6401, která 

uvádí, že v dosazovací nádrži je minimum kalu, tedy se nemusí zahrnovat, je přesnější a 

z mého pohledu pravdivější, s větší výpovědní hodnotou. Z toho vyplývá, že norma ČSN 

75 0161 s pozdějším datem vydání je přísnější, nicméně z přiložených výsledků je patrné, 

že v praxi je podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži zanedbatelný. 
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