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Anotace 

V bakalářské práci „ODPADNÍ VODA A JEJÍ ČIŠTĚNÍ VE MĚSTĚ ŽATEC” je 

řešena velmi aktuální a často diskutovaná problematika. Odpadní vody vznikají zhoršením 

kvality vody lidskou činností, vnikají do povrchových vod, kde narušují stabilitu vodního 

prostředí, proto je problematika vod velmi zajímavá z hlediska recyklace.    

Cílem práce bylo charakterizovat problematiku odpadních vod obecně, popsat 

čističku odpadních vod v Žatci a způsob, jakým je čištěna odpadní voda v našem městě. 

Dále popsat technologie, procesy a celý průběh recyklace odpadních vod. Podat ucelený 

obrázek o  problematice kanalizační sítě v Žatci a přilehlých vesnicích, zjistit kvalitu vody, 

která je z čističky odpadních vod v Žatci vypouštěna do volné přírody. 

Klíčová slova  –  Žatec, odpadní voda, technologie,čistička, recyklace odpadní vody 

 

Summary 

In my bachelor’s work „SEWAGE WATTER AND ITS SEWAGE DISPOSAL IN 

ŽATEC” is solved relevant and a much debated problem. Sewage water comes into bring 

with deterioration of water quality by human activity; it gets into from surface water, 

where it upsets stability of aquatic environment and for that reason problem of sewage 

water is very interesting from point of vireo of recycling. 

The aim of thin work was characterize the problem of sewage water generally, 

describe sewage plant in Žatec and describe the way of sewage disposal in our town. I 

wanted to describe the technologies, processes and all progress of recycling of sewage 

water. I’d like to bring up to compact picture about problem of sewage system in Žatec and 

surrounding areas and I wanted to chase up quality of water which is drain its the nature 

from sewage plant in Žatec. 

Key words – Žatec, sewage water, technology, sewage plant, recycling sewage water 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Co je voda? Odpověď na tuto otázku zná jistě každý z nás. Jednoduše řečeno - voda 

je čirá bezbarvá kapalina. Jedná se o sloučeninu vodíku s kyslíkem, která spolu se zemskou 

atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi, je obsažena jak ve 

vzduchu, v půdě, tak i v živých organismech.  

Bez vody se nedá žít. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Ztráta   

20 % tělesné vody může být smrtelná. Důležitou roli hraje ve všech odvětvích průmyslu, 

ale nepostradatelná je také v domácnostech. Používá se k chlazení, oplachu, ohřevu, ale 

také k výrobě elektrické energie. Voda je základním zdrojem obživy v přímořských 

státech. Vodní toky a vodní plochy hrají významnou roli v dopravě. Přítomnost vodních 

ploch ovlivňuje klimatické poměry, dále se využívá k rekreaci a sportu, voda může mít 

také léčivé účinky.  

Stabilita přírodního systému byla silně narušena rozvojem civilizace. Tzv. odpadní 

vody vznikající zhoršením kvality vody lidskou činností, nakonec vnikají do povrchových 

vod, kde narušují stabilitu vodního prostředí, proto je problematika vod velmi zajímavá z 

hlediska recyklace. Podzemní voda, voda pramenů a studánek je čistá, ale voda z řek a 

přehradních jezer, které zásobují města a velká sídliště, se musí upravovat, jedná se o tzv. 

recyklaci. Recyklace znamená nejen úsporu vody, ale také energie, jejíž cena neustále 

stoupá a dle prognóz bude stoupat i nadále. Můžeme říci, že sladká voda je vzácná tekutina 

a bude čím dál vzácnější. Její spotřeba neustále stoupá. Lidé zabývající se výhledy do 

budoucna předpokládají, že bude větší problém zajistit dostatek pitné vody než potravin. 

Sladké vody ubývá, proto se o vodu musíme starat a snažit se omezit zbytečné plýtvání. 

Čištění odpadních vod je v dnešní vyspělé společnosti základní zdravotní, hygienicko-

epidemiologickou, estetickou a technologickou nutností. 

Recyklaci vody provádějí tzv. čističky odpadních vod, staly se tak součástí řešení 

odvádění odpadních vod a následného vypouštění do přírody. Čističky odpadních vod mají 

své hlavní místo především ve městech s větším počtem obyvatel a v průmyslových 

oblastech. Stěžejním cílem čištění odpadních vod je dosažení nezávadné jakosti 

povrchových vod v přírodě a tím i rovnováhy celého vodního systému. Čistírny odpadních 

vod jsou důležité také pro předčištění nebo naopak dočištění vod. 
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           Žijeme sice ve zdravějším prostředí než před dvaceti lety, ale řada problémů 

s povrchovými vodami je dosud řešena nedostatečně. Některé problémy týkající se 

vodního prostředí jsou viditelné hned na první pohled (znečištění), jiné si však většinou 

neuvědomujeme (nežádoucí, někdy až životu nebezpečné chemické látky). Je proto velmi 

důležité, jakým způsobem budeme k vodám přistupovat, jak moc budeme dbát na jejich 

recyklaci a ochranu.  

Odpadní voda a její čištění ve městě Žatec jsem si vybral proto, že mě tato 

problematika zajímá. Problematika odpadních vod a jejich recyklace je v dnešní 

společnosti velmi aktuální a často diskutované téma a je zapotřebí věnovat mu více 

pozornosti. Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku odpadních vod obecně, 

popsat čističku odpadních vod v Žatci, zjistit kvalitu odpadní vody a způsob, jakým je 

čištěna odpadní voda v našem městě a výsledky jakých bylo dosaženo za dobu, po kterou 

v tomto severočeském městě žiji. 
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2. CHARAKTERISTIKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - ŽATEC 

Město Žatec má jednotnou kanalizační síť ukončenou ČOV, kam je přiváděna odpadní 

voda od 95 % trvale žijících obyvatel. Zbytek odpadní vody (tedy od zbývajících 5 % 

obyvatel) je předčišťován v septicích a vypouštěn do vodoteče. 

Na levém břehu řeky Ohře je vystavěna převážná část průmyslových podniků, nelze 

tedy samospádem odkanalizovat na ČOV. Odpadní vody z této části města jsou přečerpávány 

třemi čerpacími stanicemi kanalizace na pravý břeh, kde se čistírna odpadních vod nachází. 

Na kanalizační systém odpadních vod je napojeno asi 23 000 obyvatel, včetně 

některých přilehlých vesnic. Mezi ně patří například obce Velichov, Bezděkov, Trnovany, 

Radičeves, Milčeves. V nedávné době byla na tento kanalizační systém napojena také Věznice 

Nové Sedlo, která měla s vypouštěním odpadních vod značné problémy. [11] 

Čistírna odpadních vod Žatec byla uvedena do provozu v roce 1973. Jednalo se o 

klasickou mechanicko-biologickou čistírnou se vstupní čerpací stanicí a dále s gravitačním 

průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů. Od té 

doby byly provedeny některé změny v biologickém stupni. V roce 1981 byly dostavěny 

biologické filtry před aktivačními nádržemi, v roce 1999 proběhla výměna česlí a 

rekonstrukce vstupní čerpací stanice a v roce 2002 rekonstrukce místní kotelny. V letech 2005 

až 2006 byla provedena celková rekonstrukce ČOV, protože nesplňovala nařízení vlády č. 

61/2003. Většina stávajícího zařízení byla zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídal 

dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody. Provedena byla především rekonstrukce v 

mechanickém předčištění i biologickém čištění. [12] 

Žatecká čistírna odpadních vod má za úkol vyčistit odpadní vodu tak, aby mohla být 

vypuštěna zpět do volné přírody a nehrozilo narušení její rovnováhy. Čistírna je tvořena 

třemi základními články: ochrannou částí a mechanickým předčištěním, biologickou linkou a 

kalovým hospodářstvím.  [14] 

Odpadní voda přitékající na čistírnu obsahuje velké množství jak organických, tak i 

anorganických látek. Tyto látky jsou jednak v rozpuštěné, tak i v nerozpuštěné podobě. Větší část 

nerozpuštěných látek se odstraní v mechanickém předčištění. Nejhrubší částice se zachytí v 

lapáku štěrku, který je hned na začátku. Poté voda proteče přes česle, kde se zachycují větší 

nečistoty jako jsou papíry, hadry, zbytky potravy a podobně. Voda zbavená shrabků je 

čerpána do provzdušňovaného lapáku písku. Zde se zachytí písek, tj. větší frakce minerálního 
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složení. Posledním článkem mechanického předčištění je dvojice usazovacích nádrží, kde se 

sedimentují jemnější frakce usaditelných látek, které jsou již hlavně organické povahy. 

Nastupuje biologický stupeň, kde se odstraní větší část rozpuštěného znečištění a 

zbytek nerozpuštěných látek. Tento proces probíhá díky aktivovanému kalu, se kterým se 

předčištěná voda před vstupem do biologické linky smísí.  

Tento stupeň se skládá z aktivačních a dosazovacích nádrží. V aktivační nádrži se 

pomocí aktivovaného kalu odstraní většina jak rozpuštěného, tak i nerozpuštěného 

znečištění. Aktivovaný kal obsahuje velice pestré společenství organizmů, tvořící velice 

specializovaný potravní řetězec, jehož základ je založen na aktuálním složením odpadní 

vody a kterému se dokáže velice pružně přizpůsobovat. Část znečištění je odstraňována i 

sorpcí na vločkách aktivovaného kalu. V biologické lince se mimo organického znečištění 

odstraní i převážná část dusíkatého znečištění. Protože je aktivovaný kal živý organizmus, 

potřebuje ke své existenci dostatek kyslíku. Ten je do aktivační směsi dodáván 

jemnobublinnými elementy uloženými na dně aktivačních nádrží. Jako zdroj vzduchu slouží 

rotační dmychadla. 

Aktivační směs z aktivačních nádrží natéká do dvou kruhových dosazovacích nádrží. 

Zde se oddělí aktivovaný kal od vyčištěné vody. Kal sedimentuje u dna a je vracen zpět do 

aktivačních nádrží, vyčištěná voda přepadá přes ozubenou přelivnou hranu do obvodového 

odtokového žlabu. Takto vyčištěná voda se vypouští přes měrný objekt do řeky Ohře, která 

je jedna z nejčistších řek v naší republice. [11] 
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Obrázek 1.Schéma průtoku vody přes jednotlivá odvětví (zdroj:provozní podklady čističky Žatec PC) 

[10] 
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2.1 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

 

 
 

Obrázek 2. Schéma průtoku vody přes mechanický stupeň (zdroj:provozní podklady čističky Žatec PC) 

[10] 

2.1.1 Lapák  štěrku 

Odpadní voda, která přitéká do čističky kanalizační stokou obsahuje malé kameny, 

štěrk a podobný materiál. Tento druh materiálu by mohl poškodit zařízení, kterým voda 

následně protéká, proto musí být odstraněn hned na začátku, zachytává se v lapáku štěrku. 

Jedná se o betónové koryto do kterého padají těžké minerální látky. V lapáku se zpomalí 

průtok vody a výše zmiňovaný materiál (štěrk, dlažební kostky, kameny) klesne na nejhlubší 

místo. Lapáky štěrku mají především zachycovat velmi hrubé částice, zejména za prudkých 

dešťů. Lapače štěrku se navrhují pouze výjimečně, hlavně u velkých čistíren odpadních vod 

jakou Žatecká čistička je. [1] 
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Obrázek 3.Část portálového jeřábu (zdroj:autor) 
 [9] 

 

2.1.2 Česle 

Česlovna je umístěna ve sdruženém objektu nádrží na přítoku za lapákem štěrku. Jsou zde 

osázeny velmi jemné strojně stírané česle Hysdropress s průlinami 6 mm šířky 665 mm, hloubka 

žlabu je 1650 mm. Česle vlastně slouží k odseparování hrubých a plovoucích příměsí. 

Na česlích se zachycují různé materiály jako jsou plasty, větve, listí, tráva, guma, zbytky 

jídel a další složky domovního odpadu. Shrabky proto mohou obsahovat velmi nebezpečné 

patogenní mikroorganismy i všelijakých parazitů. 

Obsluha má za povinnost kontrolovat bezchybný chod automaticky řízených strojně 

stíraných jemných česlí, dopravníků a lisů na shrabky. Před  česlemi je nainstalovaná česlicová 

mříž s průlinami 50 mm pro ochranu jemných česlí. Dále má obsluha za povinnost zajistit odvoz 

shrabky ke zneškodnění, desinfikace a ukládání v kontejneru. Sleduje vizuální nátok odpadních 

vod, zejména jejich množství a složení. [3] 
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Obrázek 4.Schéma stupňových česlí se znázorněním pohybu česlic 
 (zdroj:Získávánie úprava čistenie a ochrana vod) 

                                                                                                        [5] 
 
 

 
 

                   
 
             Obrázek 5.Hrubé česle (zdroj:autor)                               Obrázek. 6.Jemné česle (zdroj:autor) 
                                                                                                                                                                        [9] 
                    

2.1.3 Lapák  písku 

Odpadní voda přitékající do čistírny obsahuje i nerozpuštěné těžké anorganické 

látky jako je písek, škváru, úlomky skla a další materiál, který je nutno odstranit, neboť 

způsobuje závady v provozu čistírny, jako je poškození čerpadel nebo usazování ve 

spojovacích potrubí i ve žlabech. Tyto látky se souhrnně označují jako písek a proto se 

odstraňují v lapačích písku. Správně fungující lapač písku má zachytit veškerý písek i 

minerální částice, kdežto organické látky jím mají procházet. Množství písku v městských 

odpadních vodách je velmi proměnlivé. Závisí na terénu a na systému kanalizace i na 

povrchové úpravě odvodňovaných ploch. Většinou se udává u jednostokové soustavy        

5 – 12 l/den písku na jednoho obyvatele. Samozřejmě, že za dešťů jsou průměrné hodnoty 
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mnohonásobně vyšší, limity jsou překračovány. Přitom u oddílné soustavy kanalizační 

soustavy je písku podstatně méně, přibližně 0,4 - 2,5 litru na obyvatele za rok. Lapač je 

zařízení konstruované tak, aby za všech průtokových stavů, to znamená za dešťů, 

v nočních hodinách, odpadní voda protékala konstantní rychlostí. Zachycený písek je těžen 

do separátoru písku časovou automatikou pomocí čerpadel. Písek je za pomocí dopravníku 

separátoru ukládán v přistaveném kontejneru. [3] 
 
 
 

 
                                   

 
Obrázek 7.Provzdušňovaný lapák písku, 4 – aerátor 

              (zdroj:Získávánie úprava čistenie a ochrana vod)        [5] 
 
                                    

2.1.4 Primární sedimentační nádrže 

V sedimentačních nádržích se odstraňují jak plovoucí látky, tak i látky které mají 

větší hustotu než voda a padají na dno nádrže. Sedimentační nádrže jsou velmi citlivé na 

konstrukční režim, který přímo ovlivňuje hydraulický režim, čisticí účinek a velikost 

přítoku a odtoku vody. Přítok odpadní vody do nádrže musí být takový, aby se voda 

rozdělila rovnoměrně po celé nádrži a nevznikaly vlny, turbulence a další rušivé eliminace. 

Nádrž musí být volena takovým způsobem, aby kal unikal do odtoku. V každé nádrži je 

řetězové shrabovací zařízení s lištami, shrabovací zařízení stírá plovoucí látky současně 

s látkami na dně nádrže. Plovoucí látky jsou shrabovány do naklápěcího žlabu za pomocí 
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shrabovacích lišt a odtud pomocí čerpadel přečerpávány do jímky surového kalu. Odpadní 

voda odtéká ze sedimentačních nádrží přes hranu nádrže do odtokového žlabu a po té do 

anoxických selektorů. Za pomocí potrubí je odpadní voda odváděna do rozdělovacího 

objektu před aktivační nádrže. 
 

Čisticí účinky sedimentačních nádrží závisí na těchto faktorech : 

 na odpadové vodě a změnách přítoku 

 na navrhovaných parametrech  

 na přítoku odpadové vody 

 na odtoku odpadové vody 

 na rozměrech nádrží 

Obrázek 8. Průřez sedimentační nádrží (zdroj: Získávánie úprava čistenie a ochrana vod) 

1 – přítok,S – odtok,3 – kal,4 – mostový shrabovač,5 – stěna se žlabem na plovoucí látky,6 – příčný řez  

  [5] 

Základní technické údaje: 

 Hloubka nádrží je pouze 2,2 m. 

 Celkový objem nádrží 792 m3. 

 Šířka nádrží 6 m. 

 Délka nádrží 30 m. 

 Plocha nádrží 360 m2.     [11] 
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Obrázek 9. Sedimentační nádrže (zdroj:autor)                   
 

                                  [9] 
 
 
 

                
 

 
Obrázek 10. Sběrné koryto plovoucích látek (zdroj:autor)    

                                                                       [9] 
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2.2 BIOLOGICKÝ STUPEŇ A DOSAZOVACÍ NÁDRŽE 
 

 
 

Obrázek 11.Schéma průtoku vody přes biologický stupeň (zdroj:provozní podklady čističky Žatec PC) 
[10] 

2.2.1 Aktivační nádrže s nitrifikací a denitrifikací 

Biologickou linku čističky odpadních vod v Žatci tvoří dvě oběhové aktivační 

nádrže, ve kterých může probíhat buď nitrifikace a nebo denitrifikace. Každá linka je 

vybavena míchadlem, jemnobublinným aeračním systémem, kyslíkovou sondou a levá 

aktivační nádrž ještě sondou pro kontinuální měření N-NO3. Vzduch je do aktivačních 

nádrží vháněn rotačními dmychadly. Režim v aktivačních nádržích je řízen automaticky. 

Přibližně 90 minut je v aktivační nádrži udržována koncentrace kyslíku na hodnotě 1,5 

mg/l, probíhá oxická fáze procesu a dochází k nitrifikaci. Jakmile koncentrace N-NO3 

dosáhne hodnoty 7,5 mg/l, vypne se provzdušňování. Je tak zahájena anoxická fáze, kdy je 

obsah nádrže pouze promícháván a probíhá denitrifikace. Tato fáze trvá přibližně 75 minut. 
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Při dosažení koncentrace N-NO3 hodnoty 4,0 mg/l je opět automaticky zapnuto 

provzdušňování a celý cyklus se opakuje. [5] 

 

Obsluha musí sledovat určité procesy : 

 Koncentraci kyslíku 

 Koncentraci N-NO3 

 Půlhodinový sediment (při vyšších hodnotách musí zvýšit množství      

            přebytečného kalu) 
 

Základní technické údaje: 

 Hloubka nádrží je 2 m 

 celkový objem aktivace 2 x 510 m3 

 příčný průřez 6 m2 

 Šířka žlabu 4,7 m 

 Délka žlabu 85 m          [11] 

 

2.2.2 Nitrifikace a denitrifikace 

Nitrifikace  

Nitrifikace má dva stupně. V prvním stupni se amoniakální dusík oxiduje na 

dusitany za pomocí bakterií (Nitrosococcus). V druhém stupni jsou dusitany oxidovány na 

dusičnany také za pomocí bakterií (Nitrobacter, Nitrocystis). Obě skupiny potřebují oxid 

uhličitý a celková nitrifikace probíhá podle rovnice: 

OHHNOONH 2223 2    

 Za pomalu rostoucí bakterie se považují právě nitrifikační, kde ovlivňují některé 

faktory jako je koncentrace rozpuštěného kyslíku, hodnota pH, stáří, zatížení aktivovaného 

kalu nebo složení odpadních vod. Optimální rozmezí pH bakterií je mezi hodnotami 7 – 8, 

při výraznějších výkyvech ať dolů nebo nahoru hrozí velkého hromadění dusitanů. Také 
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výkyvy teploty u nitrifikační bakterie nepůsobí pozitivně, například při poklesu teploty 

více než o 10 C hrozí hromadění dusitanů. Citlivost bakterií klesá vůči teplotě při 

rostoucím stáří kalu. Účinnost nitrifikace na Žatecké čističce je velice dobrá a to okolo    

80 %. 

Denitrifikace 

Denitrifikace je vlastně opak nitrifikace, při tomto procesu dochází k redukci 

dusičnanů a dusitanů. Je to proces při, kterém vzniká oxid dusný nebo dusík. Bakterie 

využívají nitrátové asimilace a disimilace. Nitrátová asimilace je proces, při kterém 

dochází k redukci dusičnanů na amoniak a vzniká především dusík. Nitrátová disimilace je 

takový proces, při kterém organizmy využívají dusičnanový dusík. Celková denitrifikace 

probíhá podle rovnice: 

 energieANNOA oxidred  
23                   [2] 

 
 
 

 
Obrázek 12.Technologické uspořádání procesu nitrifikace-denitrifikace 

 (zdroj:Získávánie úprava čistenie a ochrana vod) 
 

 1.denitrifikační nádrž, 2.nitrifikační nádrž, 3.dosazovací nádrž      [5] 
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    Obrázek 13.Aktivační nádrže 1 a  2 (zdroj:autor)                        
[9] 

2.2.3 Odstraňování fosfátů 

Fosfor se odstraňuje z odpadních vod několika způsoby, buď fyzikálně-chemicky 

nebo biologicky. Při fyzikálně-chemickém způsobu se tvoří nerozpustné fosforečnany 

vápenaté, hlinité a železité. Při biologickém odstraňování fosforu je využíváno schopnosti 

poly-P bakterií v aktivovaném kalu akumulovat za určitých podmínek fosfor ve formě 

polyfosfátů. 

K odstraňování fosfátů se nejčastěji používají přídavky železité nebo hlinité soli. 

Pokud je voda provzdušňována, lze použít železnatou sůl. Účinnost srážení závisí na 

rozpustnosti sloučeniny fosforu a na hodnotě pH. Při zvyšování pH se rozpustnost snižuje, 

při dosažení určité hodnoty dochází k otočení procesu a rozpustnost se tvorbou 

komplexních sloučenin zvyšuje. 

Dávka solí železa nebo hliníku závisí na koncentraci fosforečnanu, pH a složení 

vody. Voda nesmí být příliš kyselá, protože se fosforečnany z kyselých roztoků špatně 

srážejí. Nejlepší pro srážení je pH okolo hodnoty 7.  

Na Žatecké čistírně je ke srážení používán roztok síranu železitého, dodávaný pod 

obchodním názvem PIX 113. Roztok může být dávkován buď do rozdělovacího objektu 

před dosazovacími nádržemi, a nebo před aktivační nádrže. Síran železitý je dávkován 



Luboš Kopecký : Odpadní voda a její čištění ve městě Žatec 

2009 16 

dávkovacím čerpadlem, potřebné množství je určováno na základě zbytkových koncentrací 

Pcelk ve vyčištěné vodě. Při srážení se tvoří nerozpustná sraženina, která zůstává v kalu.  

 

Chemické srážení lze vyjádřit rovnicemi :               4
3

4
3 )( FePOPOFe    

                                                                               243
3

4
2 )()(23 POFePOFe    

                                                               4
3

4
3 )( AlPOPOAl    

                                                                   
                                                                                                       [2] 

2.2.4 Dosazovací nádrže  

Dosazovací nádrže slouží ke gravitační separaci aktivovaného kalu a k dočištění 

odpadních vod po předchozím biologickém čištění. Aktivační směs z aktivačních nádrží 

natéká do rozdělovacího objektu a pokračuje dál do dvou kruhových dosazovacích nádrží. 

Zde dochází ke snížení a usměrnění toku v prostoru flokulačního válce, který je shora 

uzavřen a odplyněn. Aktivační směs klesá ke dnu a postupuje směrem k obvodu nádrže. 

Rychlost jejího proudění klesá, kal se usazuje u dna a odsazená voda stoupá vzhůru. 

Vyčištěná voda přepadá do odtokových žlábků a pokračuje přes měrný objekt do vodoteče, 

usazený kal je dolními stěrkami otáčejícího se shrabovacího mostu posouván do středové 

čerpací jímky na dně nádrže a odtud je čerpán zpět do procesu. Látky plovoucí na hladině 

dosazovací nádrže jsou stírány hladinovými stěrkami.  [6] 
 

 
Obrázek 14.Schématický řez kruhovou nádrží (zdroj:Získávánie úprava čistenie a ochrana vod) 

1 – Přítok, 2 – uklidňovací válec, 3 – odtokový žlab, 4 – prohrabovací zařízení, 5 – kalová jímka, 6 – odvod 

kalu [5] 
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Základní údaje dosazovacích nádrží : 

 Hloubka vody 2m 

 Délka nádrží 30m 

 Šířka nádrží 6m 

 Objem nádrží 720 m3 

 Plocha nádrží 360 m2     [11] 

 
                   

 

 
 

         Obrázek 15.Dosazovací nádrž (zdroj:autor) 
  [9] 

2.3 KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Kalové a plynové hospodářství 
 

Kalové a plynové hospodářství se zabývá primárním a sekundárním kalem nebo-li 

vodní suspenzí pevných látek produkovaných čisticím procesem. Cílem kalového a 

plynového hospodářství je nezávadné využití a zneškodnění kapalných i pevných látek. To 

znamená dočistit odpadní vody tak, aby se mohly znovu použít a kaly zpracovat k dalšímu 

využití a nenarušení životního prostředí. Technologický proces čištění odpadních vod má 

vliv na složení kalu (minerální látky). Tyto látky ovlivňují zahušťování, odvodňování a 

využívaní kalu. Výsledkem je stabilizace kalu a zmenšení jeho objemu, výrazné snížení 
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organického znečištění a produkce bioplynu, který se využívá jako tepelná energie.   

Kalové hospodářství zpracovává kal anaerobním systémem s vyhnívací uzavřenou 

nádrží a uskladňovací otevřenou nádrží. Plynové hospodářství jímá plyn, který se za určité 

teploty z vyhnívací nádrže uvolňuje.  

Vlastnosti kalu 

Jednou z nejdůležitějších vlastností kalů je velikost částic. Velikost vloček kalu 

závisí na různých faktorech. Například rozklad organických látek v kalu včetně jeho 

míchání, může tyto faktory ovlivnit. Míra ovlivnění je dána znečištěním kalové vody, 

veškeré látky organického minerálního složení. Základní charakteristikou kalu je obsah 

vody, který určuje objemné množství. Vazba vody a pevné části nemá v celém objemu 

kalu stejný charakter, existuje voda více nebo méně vázána na částice kalu. Na žatecké 

čističce odpadních vod se separuje kal za pomoci zvýšení gravitační síly odstředivky, kde 

se vynakládá větší energie oproti gravitační separaci (sedimentací). Další separací kalu je 

odvodnění, při kterém obsah vody klesá, a to termickým způsobem. Pro zpracování kalu je 

důležitá kvalita suspendovaných částic, tzv. afinita k vodě. Rozhodující pro zahuštění a 

odvodnění kalu je právě jeho charakteristika. [4] 

 

2.3.1 Strojní zahuštění kalu 

Zahušťování kalu se používá proto, aby byla dosažena zvýšená koncentrace sušiny 

kalu před vstupem do vyhnívací nádrže. Do strojního zahušťování přichází přebytečný 

biologický kal, který je dávkován podávacím čerpadlem do zahušťovací nádrže. Do potrubí 

se dávkuje organický flokulant (okolo 2 %) přímo do roztoku, ten způsobí vysrážení kalu 

na vločky přímo v reaktoru. Tento vysrážený kal se již nechová jako klasický kal, ale 

obsahuje zóny volný vody. Voda teče do nádrže přes síto a za pomoci gravitační síly se od 

kalu oddělí. Je to jedna ze základních vlastností aktivovaného kalu. Pokud by se kal 

neoddělil,  nemohla by čistírna fungovat.  

Pokud by aktivační směs zůstala v klidu, musí mít kal takové vlastnosti, aby 

spadnul na dno a voda zůstala nad ním.  
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Obrázek 16.Reakce kalu po zahuštění (zdroj:Technologie zpracování a využití kalů z čov) 

[7] 

2.3.2 Odvodnění kalu 

K odvodnění kalu se používá odstředivka, která za pomoci odstředivé síly odděluje 

kalovou vodu od tuhé fáze. Odstředivka je vlastně válcovitý nebo kuželovitý buben se 

sítem, který se otáčí okolo své osy. Do vnitřku síta natéká vysrážený kal, ten odstředivka 

uvede do pohybu rotací. Odstředivá síla separuje kapalnou fázi od fáze tuhé a to tak, že při 

otáčení vytéká voda a zahuštěný kal pokračuje až k odtoku. Separační účinek můžeme 

měnit podle počtu otáček pláště a průchodů v plášti nebo výškou hladiny v bubnu.   

Odstředivka je poháněna elektromotorem přes převodovku, která zajišťuje 

diferenciální otáčky včetně řízení frekvenčními měniči. Odstředivka je samozřejmě 

zakrytována, aby nedošlo za chodu k úrazu. Součástí zařízení je automatika včetně 

ovládacího pultu a manuálního ovládání.  

 
 

 
 

Obrázek. 17.Odvodnění kalu – odstředivka (zdroj:Technologie zpracování a využití kalů z čov) 
 

[7] 
 



Luboš Kopecký : Odpadní voda a její čištění ve městě Žatec 

2009 20 

2.3.3 Vyhnívací a uskladňovací nádrž 
 

 
 

Obrázek 18.Schéma vyhnívací a uskladňovací nádrže (zdroj:provozní podklady čističky Žatec PC) 
[10] 

Ve vyhnívací nádrži, kam je kal přiváděn, dochází v bezkyslíkatém anaerobním 

prostředí k mikrobiálnímu procesu a k rozkladu biologicky rozložitelné organické hmoty, 

která je provázena produkcí bioplynu. Tato stabilizace se provádí především ve větších 

městských čističkách odpadních vod. Teplota vyhnívací nádrže by měla být v této fázi 

udržována okolo 38 °C. Obsah nádrže musí být míchán, a to přerušovaně nebo nepřetržitě. 

Míchání obsahu nádrže lze provádět čerpadly, bioplynem vháněným dovnitř nebo 

mechanickými míchadly. Čistička stabilizuje kal primární i přebytečný biologický kal.  

Druhý stupeň slouží k oddělení vyhnilého kalu od kalové vody. Slouží k dokončení 

stabilizačního procesu a k separaci tuhé a kapalné fáze. Úplný rozklad biologicky 

rozložitelné organické hmoty závisí především na jeho složení. S růstem obsahu organické 

hmoty kolem 55 % se postupně zvyšuje podíl rozložené organické hmoty (při úplném 

vyhnití) a to okolo 50 %. Bioplyn je produkován úměrně s rozkladem organické hmoty. 
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Produkce bioplynu závisí nejen na složení kalu a semikontinuálním procesu, ale i na 

provozních parametrech (teplotě a zdržení kalu) určujících rychlost rozkladu. Kalová voda 

bývá také označována jako kapalina oddělená od vyhnilého (stabilizovaného) kalu. Velká 

část dusíku, ve formě amoniaku uvolněného rozkladnými procesy, přechází v průběhu 

anaerobní stabilizace do kalové vody. Kvalita vody je mimo jiné určována množstvím 

suspendovaných látek, které by nemělo přesáhnout hranici 3 g/l.  

Výhodou termofilního vyhnívání je větší rychlost rozkladu, z toho plynou menší 

nároky na objem reaktorů a dokonalejší hygienizace kalu. [4] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 19.Vyhnívací nádrže 1 a 2. stupeň (zdroj:autor) 
                                                                                                                       [9] 
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Obrázek 20.Otevřená nádrž - 2. stupeň (zdroj:autor) 
 

                                                                                                                    [9] 

2.3.4 Bioplyn 

Bioplyn (kalový plyn), je produktem procesu mechanizace při anaerobní stabilizaci 

kalů a při anaerobním čistění odpadních vod. Bioplyn obsahuje vysoké množství methanu, 

a proto je velice užitečnou energetickou surovinou. U nás v ČR je považován za vedlejší 

produkt procesu mechanizace, hlavním cílem procesu mechanizace je likvidace 

organického znečištění a stabilizace organické hmoty (především z důvodů ochrany 

životního prostředí). Žatecká čistička odpadních vod ho využívá především k vytápění a 

ohřevu vody.   
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Obrázek 21.Schéma plynového hospodářství (zdroj:provozní podklady čističky Žatec PC) 

[10] 

Složení bioplynu a jeho vlastnosti 

Bioplyn se neskládá pouze z methanu, ale také z oxidu uhličitého, malého množství 

vodíku, dusíku a sulfanu. Bioplyn může obsahovat i určité množství amoniaku a mastných 

kyselin, toto množství závisí především na složení sekretu i na podmínkách daného 

procesu. Při dobrém vyhnívání obsahuje bioplyn okolo 70 % methanu a 30 % oxidu 

uhličitého. Methan můžeme popsat jako bezbarvý plyn bez zápachu, který tvoří společně 

se vzduchem zápalnou směs. Při dobré funkci vyhnívací nádrže je také dobrá produkce 

bioplynu, jeho složení by mělo být konstantní. V bioplynu můžeme někdy zaznamenat 

náhlé zvýšení oxidu uhličitého, může to být způsobeno poklesem pH substrátu vstupujícího 

do vyhnívací nádrže nebo vysoká produkce mastných kyselin. Pro dobré řízení provozu 

nádrže je důležitá průběžná kontrola produkce i složení bioplynu. [4] 

Strojovna plynového hospodářství je umístěna mezi vyhnívací a uskladňovací 

nádrží. Ve strojovně je umístěno zařízení pro odběr plynu z vyhnívací nádrže a jeho 
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následný odvod do kotelny. Pro jímání plynu z vyhnívací nádrže slouží dvoumembránový 

plynojem, který je umístěn na betónové desce v blízkosti obou nádrží. Pro ochranu před 

výbuchem je instalován bezpečnostní detekční systém s přímou automatickou vazbou na 

systém větrací. Pro likvidaci zbytkového plynu slouží tzv. hořák zbytkového bioplynu, 

bývá umístěn na betónovém základu. Hořák je složen z horizontální spalovací komory, 

plynového hořáku a komínu pro odtah spalin. Zařízení je vybaveno samostatným jisticím 

zařízením a nevyžaduje stálou obsluhu. [6]                   
 

 
        Obrázek 22.Plynojem (zdroj:autor) 

 
[9] 

2.4 REGULACE ČISTÍRENSKÉHO PROCESU 

Regulace a kontrola čistírenského provozu je velice důležitá pro správnou funkci 

čistírny, proto se musí sledovat i vyhodnocovat požadované parametry, kterých musí 

čistička dosahovat. Za tímto účelem se na předem stanovených místech provádí odběr 

vzorků, poté následuje jejich analýza. Na základě výsledků analýzy vzorků lze z určité 

části ovlivnit úroveň fungování dané čističky odpadních vod.  

Analýzu odebraných vzorků provádí akreditovaná laboratoř a celý proces od 

odebrání vzorku až po výsledek je záležitost několika dní, u speciálních rozborů i týdnů. 

Pro řízení technologie ČOV se proto používají výjimečně, slouží spíš pro zpětnou kontrolu 



Luboš Kopecký : Odpadní voda a její čištění ve městě Žatec 

2009 25 

správné funkce, pro splnění legislativních požadavků a pro bilanční výpočty. 

Dnešní požadavky operativního řízení technologického procesu splňují pouze 

analyzátory a sondy pracující v reálném čase. 

 

Odběr vzorků:      

 prostý vzorek – odebírá se celý objem najednou a udává okamžitou 

informaci na daném místě, 

 směsný vzorek – je tvořen řadou bodových vzorků odebraných v určitém 

pravidelném časovém sledu. Na odtoku z ČOV předepisuje legislativa typy 

vzorků A, B a C. 
 

Vzorky: 

 provozní – slouží k okamžitému sledování, jejich analýza se neprovádí 

v laboratoři, ale přímo na místě (teploměry, sondy), 

 technologické – slouží k dlouhodobému sledování provozu ČOV (analýzy 

se provádějí v laboratořích), 

 legislativní – slouží ke sledování kvality vypouštěné vody z hlediska 

legislativy. 

 
 

Místa odběrů vzorků v Žatci na ČOV: 

 přítok odpadní vody (ještě před česlemi) – odpadní voda 

 odtok u usazovací nádrže – odpadní voda 

 konec nitrifikace – aktivační směs 

 odtok vyčištěné vody – odpadní voda 

 

(Dále se ještě analyzuje primární kal, přebytečný kal na zahuštění, zahuštěný kal, filtrát ze 

zahuštění, kal z vyhnívací nádrže, vyhnilý kal na odvodnění, fugát z odvodnění, 

odvodněný kal a bioplyn.)  
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Provozní odběry se provádějí na:    

 BSK5 

 CHSK5       

 NL 

 pH 

 N celk 

 P celk 

 N-NH 4 ; N-NO 2 ; N-NO 3 , sušina   [6] 

 

Je důležité připomenout, že nerozpuštěné látky v surové odpadní vodě a ve vodě 

vyčištěné nejsou shodné. Nerozpuštěné látky v surové odpadní vodě pochází z kanalizační 

sítě, většina obsahu nerozpustných látek skončí v kalu, který je následně rozloží, neboli 

absorbuje. Nerozpuštěné látky ve vyčištěné vodě jsou tvořeny mikrovločkami 

aktivovaného kalu, anebo dispergovanými bakteriemi a mají přímou souvislost s procesem 

čištění a funkcí dosazovacích nádrží. 

 

2.4.1 Biologická a chemická spotřeba kyslíku  (BSK5 a CHSK) 

Biologická spotřeba kyslíku (dále jen BSK5) je množství kyslíku v mg O2/litr 

znečištěné vody, které se spotřebuje na biologický rozklad organických látek přítomných 

ve vodě za 5 dní. [13]  

Chemická spotřeba kyslíku (dále jen CHSK) je spotřeba kyslíku v mg O2/litr 

znečištěné vody, které je potřeba k oxidaci vody znečišťujících organických látek 

působením oxidačních činidel za drsných podmínek (většinou za bodu varu).  

BSK5 a CHSK jsou veličiny, které mají určitá omezení, jejich hodnoty se nedají 

snížit na úplnou nulu, protože jde o biologický proces, při kterém organismy vylučují 

určité látky a tím pádem zůstává zbytkové znečištění. 

Pokud bude čistička čistit velice dobře, může se BSK5 dostat na hodnotu 2 až 2,5 

mg/l. CHSK od BSK5 je dvojnásobek až trojnásobek to znamená, že se může dostat až na 

hodnotu 10mg/l, tyto hodnoty se přímo neregulují.  
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Existují přístroje, které dokáží změřit kontinuitu CHSK i BSK5. Tyto přístroje jsou 

velice drahé a používají se ve výjimečných případech. Přístroje které se jmenují 

analyzátory dokáží stanovovat přímo CHSK takzvanou chemickou metodikou, kde je 

vypracována fotometrická metoda a to na přímé měření kontinuitu CHSK.  

BSK5 a CHSK je určité poměrové číslo, které udává jakým způsobem se organické 

látky chovají. Odpadní voda je vlastně směs, kde je úplně vše na co si člověk může jen 

vzpomenout a také záleží v jaké lokalitě čistička leží. Při porovnávání dvou odpadních vod 

ze dvou různých lokalit nebudou stejné. [8] 

 

2.4.2 Další hodnoty   (NL, pH, N celr , P celr ) 

Fosfor vytváří více druhů sloučenin a může být různě vázán, vysrážet lze buď 

fosfáty nebo fosforečnany. Rozbor se provádí celkovou mineralizací, a to rozkladem 

úplného vzorku. Základem je znalost všech sloučenin, které se vyskytují v dané odpadní 

vodě organického charakteru. Tyto rozbory se dějí za určitých drsných podmínek, většinou 

za tlaku, za přítomnosti katalyzátoru a po určitou dobu. Organické sloučeniny se rozloží na 

nejjednodušší anorganické sloučeniny, teprve poté se stanoví celkový fosfor. V určité míře 

se fosfor odstraňuje biologicky, a to na každé čistírně (ať je to čistírna se zvýšeným 

odstraňováním fosforu nebo bez zvýšeného odstraňování fosforu). Organismy, které jsou 

součástí aktivovaného kalu potřebují ke své správné funkci jak fosfor, tak dusík. Čistička 

má povolení na vypouštění fosforu na odtoku, limit je max. 2 mg/l. 

Pokud koncentrace amoniakálního dusíku nebo nitrátů bude v určitých částech 

čističky na přijatelných hodnotách (včetně řídicího procesu), vzniká předpoklad, že 

koncentrace na odtokové části nepřekročí hraniční mez. Nitráty v přítoku je úplně zbytečné 

měřit, žádné se zde nevyskytují. V přítokové síti jsou anoxické podmínky, tedy negativní 

podmínky pro tvorbu nitrátů. Na čističku přitéká dusík jako amoniakální a organicky 

vázaný (biogenní prvek), je součástí organických látek. Na stanovení hodnoty dusíku se 

používá několik forem (N-NH 4 , N-NO 2 , N-NO 3  a Ncelk), tyto formy se sčítají a stanovuje 

se anorganický dusík. Na přítoku se stanovují amoniakální i celkový dusík, rozdíl mezi 

nimi je organicky vázaný dusík. 

Tokem odpadní vody jednotlivými stupni se v dosazovacích nádržích oddělí část 
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kalu, kde klesne určitá hodnota dusíku. Amoniakální dusík je nejlepší měřit za nitrifikací, 

aby se zjistilo, kolik amoniakálního dusíku za nitrifikací zbývá. Pokud se vyskytuje ve 

zvýšených hodnotách, musí se přidat provzdušňování kyslíkem v nitrifikaci, tím pádem se 

zvýší účinnost nitrifikace a zvýšený obsah amoniakálního dusíku klesne. Tato funkce 

funguje i obráceně. Není dobré, aby hodnota amoniakálního dusíku klesla až na nulu, 

protože je následný provoz příliš nákladný a zbytečný. Hodnota se udržuje na odtoku 

nitrifikace okolo 1 až 1,5 mg/l. Moderní čistírny jako je čistička v Žatci se bez řízení 

kyslíkovou sondou neobejdou.  

BSK5, CHSK a nerozpuštěné látky se dají účinně odstranit dodržováním 

optimálních podmínek čistírenského procesu. To znamená optimální koncentrace kyslíku 

v nitrifikaci, přiměřená funkce usazovacích a dosazovacích nádrží a nepřetěžování čističky 

(nárazově, hydraulicky ani látkově). Pokud je čistička dobře navržena, nepřekročí 

odtokové koncentrace vyčištěné vody koncentrace dané vodoprávním povolením. [8] 

 
Tabulka 1.  Porovnání projektovaných a skutečných odtokových hodnot kvality vody na žatecké čističce 
                   (zdroj:http://www.scvk.cz/res/data/008/001029.pdf) 

 

 

Skutečný čisticí účinek skoro ve všech případech odpovídal projektovaným 

hodnotám. Trošku je vyšší účinnost u celkového fosforu (85,5%), je to zapříčiněno 

nárůstem koncentrací na přítoku. Žatecká čistička po rekonstrukci s malou rezervou plní 

dané limity, jak hydraulické tak látkové zatížení je po určitém období na dobrých 

hodnotách. [12] 
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3. ODPADNÍ VODA 

Voda se v důsledku lidské činnosti mění, zhoršuje se její jakost a vzniká tzv. 

odpadní voda. Odpadní voda vzniká v domácnostech, průmyslových závodech a v dalších 

zařízeních, tato odtékající voda může ohrozit povrchovou i podzemní vodu. Množství 

odpadních vod je vlastně určitá časová změna a to především v přítoku odpadní vody na 

čističku. [8] 

3.1 Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody vznikají především v domácnostech (v kuchyních, 

koupelnách a umývárnách). Splašková voda má šedohnědou až žlutohnědou barvu, bývá 

silně zakalená a po pár hodinách začíná intenzivně páchnout. [8] 

Město Žatec má jednotnou kanalizační síť, která je ukončena ČOV v Žatci, do které 

jsou odváděny odpadní vody od 95 % trvale žijících obyvatel. Odpadní vody od 

zbývajících 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do 

vodoteče. Město je tvořeno zástavbou rodinných domků podél komunikací a sídlištní 

zástavbou panelového typu. K městu Žatci patří i řada malých obcí, některé z nich nemají 

připojení na kanalizační síť. 

Obec Velichov nemá vlastní kanalizační síť, proto jsou odpadní vody od 50 % 

trvale bydlících obyvatel zachycovány v bezodtokových jímkách, ve zbývajících  50 % 

jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.  

Ani obce Trnovany a Záhoří nemají kanalizační sítě, proto je odpadní voda od    

100 % zdejších obyvatel  akumulována v bezodtokových jímkách. 

Obce Milčeves, Radičeves a Bezděkov také nemají kanalizační sítě a odpadní voda 

je z 50 % akumulována v bezodtokových jímkách. Zbytek je zachycován v septicích 

s odtokem do vodoteče. 

S ohledem na velikost obcí se finančně nevyplatí budovat kanalizační sítě, proto 

Městský úřad v Žatci navrhl, aby byly od roku 2015 stávající bezodtokové jímky vyváženy 

na ČOV Žatec. [11] 

V obcích, které nemají kanalizační systém většinou žijí obyvatelé rodinných domků 

a malých bytových jednotek, kteří jsou vybaveni septiky, popřípadě žumpami. Septik se od 
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žumpy liší tím, že nemá odtok. Naplní se do určité výšky, následně musí přijet vozidlo, 

které obsah vysaje a odveze na určené místo. Můžeme říci, že septik je vlastně 

nejjednodušší čistírna. Jedná se o nádrž s přepážkami, do které z jedné strany odpadní voda 

přitéká, prochází komorami (čím více komor, tím lepší čištění) a na druhé straně odtéká 

ven (je to v podstatě anaerobní čistírna). Nerozpuštěné látky sedimentují u dna a za 

nepřístupu kyslíku podléhají rozkladu. Organizmy přítomné v kalu odstraňují i část 

rozpuštěného znečištění. Produktem je do ovzduší unikající bioplyn, dobře stabilizovaný 

kal a vyčištěná voda. Účinnost tohoto způsobu čištění není vysoká, pohybuje se podle 

zatížení v rozmezí 40 až 60 %. V lokalitách, kde je budována kanalizace s čištěním na 

čistírně, je třeba tato zařízení zrušit, neboť takto předčištěné odpadní vody by mohly 

způsobit technologické problémy. 

Běžná odpadní voda má hodnotu BSK5 okolo 300 mg/l, odpadní voda na vesnicích 

je více koncentrovaná. Na přítoku může mít hodnotu od 500 – 600 mg/l BSK5. 

Majitelé vesnických domků, které jsou vybaveny žumpami, neprovádějí pravidelné 

vyvážení odpadní vody, především šetří vodou, tím se zvyšuje koncentrace BSK5. To 

znamená, že v praxi to majitelé udělají po svém a to tak, že do žumpy udělají v horní části 

otvor, aby mohla odpadní voda po naplnění samovolně odtékat ven do okolí. Kal se usadí 

na dně žumpy a svrchu voda odtéká do potoku nebo do trativodu. Teprve když se 

nahromadí větší množství kalu, nechají si majitelé obsah žumpy vyvézt pryč. Stává se, že 

se po vybudování kanalizace s čistírnou obyvatelé nechtějí na veřejnou kanalizační síť 

napojit. Hlavním důvodem je hrazení poplatků, majitelé si raději nechají dvakrát do roka 

vyvést žumpy - náklady zdaleka nedosahují výše nákladů při připojení na kanalizační 

systém. Někteří majitelé vypouštějí odpadní vodu ponořením čerpadla do žumpy a vylitím 

obsahu na zahradu nebo do okolí. V tomto případě si však neuvědomují riziko ohrožení 

zdroje pitné vody. [11] 
 

3.2 Průmyslové odpadní vody 

Průmyslové odpadní vody mají na rozdíl od splaškových vod rozmanitý charakter. 

Průmyslová odpadní voda obsahuje bohatou směs látek jako je toxicita a  biologická 

rozložitelnost. [5] 

Chladící odpadní vody mívají významný podíl z celkové části vody vypouštěné 
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z průmyslu, jsou málo znečištěné, a proto je závody opětovně využívají. 

Závody a podniky smějí vypouštět odpadní vodu do kanalizační sítě pouze za 

určitých podmínek. Tyto podmínky určuje kanalizační řád, který vypracuje správce a musí 

být schválen vodohospodářským orgánem. V kanalizačním řádu je nastaveno určité 

průtokové množství, které je limitováno. Zde je přihlíženo k počtu provozních dnů v roce a 

také způsobu provozu. Dále je přihlíženo ke způsobu vypouštění, tedy zda je odpadní voda 

vypouštěna nárazově, plynule nebo jednorázově. Stanovení limitů má smysl pouze tehdy, 

pokud jsou kontrolovatelné a kontrola se provádí. Např. zanášení kanalizace je způsobeno 

právě překročením stanoveného limitu, tedy nadměrným množstvím nerozpuštěných látek 

včetně malého průtoku odpadní vody.   

Průmysl je různorodý a tím pádem má rozmanité složení průmyslových odpadních 

vod. Přírodní organické látky jsou do jisté míry biologicky rozložitelné, jednotlivé 

organické látky jsou v odpadních vodách sledovány pouze výjimečně. Z hlediska ekologie 

je velký význam kladen na extrahovatelné látky jako je ropa a minerální oleje. Chlorované 

a halogenované sloučeniny patří též k nebezpečným látkám. Anorganické látky jsou běžně 

obsaženy v odpadních vodách, vodní organismy snášejí velice dobře vysoké koncentrace 

solí. [4] 

Největším znečišťovatelem v Žatci je zdejší pekárna a pivovar. V pekárně při 

výrobě pečiva a za pomocí vody může unikat organická látka, která podléhá hnilobnému 

rozkladu, pivovar je zase velkým producentem organického znečištění (například, kdy 

pivovar vyplachuje trubky). [8] 

Dalším větším znečišťovatelem je věznice v Novém Sedle, která měla dříve svojí 

vlastní čističku, dnes je odpadní voda z věznice i z vesnice čerpána do Žatce. Toto potrubí 

je velice dlouhé (měří okolo 7 km) v průběhu toku odpadní vody v tomto potrubí vzniká 

sirovodík. Aby se zamezila silná tvorba sirovodíku v potrubí dávkuje se přímo v Novém 

Sedle síran železitý. [11] 
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3.3 Legislativa odpadních vod 
 
Přehled nejdůležitějších norem: 
 

 ČSN 753415 Ochrana vody před ropnými látkami, manipulace s ropnými 

látkami, stokové sítě a kanalizační přípojky.  

 ČSN 756101 Čistírny odpadní pro více než 500 EO. 

 ČSN 75 7220 Jakost vod, sledování a hodnocení jakosti vod a kalů. 

 ČSN 75 7300 Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná 

ustanovení a pokyny. 

 ČSN 75 6081 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 ČSN 75 66 01 Strojně – technologická zařízení čistíren odpadních vod – 

Všeobecné požadavky. 

 ČSN 73 08 73 Navrhování a provádění staveb, požární bezpečnost staveb. 

 ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky. [6]  

 

Přehled nejdůležitějších zákonů:  

 

 Zákon č.254/2001 Sb.,O vodách a o změně některých zákonů. 

 Zákon č.356/2003 Sb.,O chemických látkách a chemických přípravcích.   

 Zákon č.274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů. 

 Zákon č.17/1992 Sb., O životním prostředí. 

 Zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění  

 Zákon č.185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění. [6] 
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4. Produkty 

Produkce ČOV – manipulace a zneškodnění 

I žatecká čistička odpadních vod produkuje určité druhy produktů, např. shrabky, 

odpadní písek, štěrk, bioplyn a vyhnilý kal. Štěrk, písek a shrabky se vozí na skládku mezi 

vesnice Libočany a Čeradice. 

Odpadní štěrk se vybírá za pomoci portálového jeřábu a ukládá se do kontejneru, 

pak je vyvážen na skládku. 

Shrabky jsou nerozpuštěné látky zachycené na česlích během procesu 

mechanického předčištění. Shrabky obsahují hadry, papíry, drobná mrtvá zvířata, 

kuchyňský odpad, plasty, větve, zbytky fekálií a podobné další suroviny. Shrabky jsou 

z hygienického hlediska velice závadné a obsahují značné množství patogenů. Shrabky 

jsou dopravovány do kontejneru, který je po svém naplnění vyvezen na skládku.  

 

 
           Obrázek 23.Shrabky na čističce v Žatci (zdroj:autor) 

                                                                                                 [9] 

Vytěžený písek je v časovém režimu cyklicky těžen do separátoru písku a dále 

dopravován do kontejneru. Ten se po naplnění též odváží na skládku. Písek se u nás nijak 

nevyužívá. 
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            Obrázek 24.Odpadní písek na ČOV (zdroj:autor) 

                                                                                                 [9] 

Vyhnilý kal je odvodňován na dekantační odstředivce a je odvážen smluvní firmou 

ke kompostování. Kompostování je aerobní proces. Činnost mikroorganismů způsobí 

zvyšování teploty. Při kompostování dochází k přeměně organických látek (řízený proces), 

tento proces lze technologicky ovládat. V důsledku kompostování dochází k poklesu 

hmotnosti a snížení objemu suroviny. Kompostování je přirozená recyklace suroviny, kdy 

se biologický materiál vrací na začátek. 7 

 

 
        Obrázek 25.Vyhnilý kal na ČOV (zdroj:autor) 

                                                                                                      [9] 
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Bioplyn se využívá k ohřevu kalu na provozní teplotu 38 až 40 C a k vytápění 

provozních budov. Zdrojem tepla je kotelna na bioplyn, náhradním palivem je zemní plyn. 

Nevyužitý zbytkový plyn je spalován v hořáku, který je umístěn v dostatečné vzdálenosti 

vedle plynojemu.  
 
 

 
 

Obrázek 26.Hořák na spalování zbytkového plynu (zdroj:autor) 

                                                                                       [9] 
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5.ZÁVĚR           

Voda je drahocenná a ničím nenahraditelná surovina nezbytná pro život. Celkové 

množství vody na Zemi je neměnné, průběžně se však mění její formy. Voda cirkuluje přes 

oceány, jezera, řeky, podzemní prameny, atmosféru, déšť, ledovce, živočišná i rostlinná 

těla. 

Voda se používá k výrobě energie a potravy. Je nezbytná pro průmyslovou činnost, 

zemědělství i domácnosti. Pomáhá udržovat klima na Zemi a poskytuje životní prostor 

tisícům druhů rostlin a živočichů.  

Právě činnost nás lidí znečišťuje vodu a tím v ní ničí také život. Na každodenním 

znečišťování se podílí pesticidy, průmyslový odpad, ropné skvrny, motorový olej unikající 

do kanalizací, látky unikající z netěsnících jímek, doly, odpad z chovu hospodářských 

zvířat atd.  

Na Zemi je 70 % vody, zdá se, že vody máme dost. Je tomu opravdu tak? Kdo z nás 

ví, že každých 20 vteřin umírá na světě jedno dítě v důsledku nedostatku vody? Voda je 

strategická surovina, které bychom si měli vážit. 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat problematiku odpadních vod obecně, 

popsat čističku odpadních vod v Žatci a způsob, jakým je čištěna odpadní voda v našem 

městě, přístup lidí ať ve městě nebo na vesnicích. Dále kvalitu odpadní vody, která je 

z čističky odpadních vod vypouštěna do volné přírody a co se všechno změnilo za dobu, po 

kterou v tomto severočeském městě žiji. 

Ve své práci a při naplňování výše uvedených cílů jsem vycházel především z 

prostudované odborné literatury, z rozhovorů s odborníkem na danou problematiku 

(hlavním technologem čističky odpadních vod v Žatci) a z dalších materiálů a zdrojů. 

Pokusil jsem se aplikovat známé a ověřené na konkrétní danou oblast, město Žatec a 

příslušné obce k němu přilehlé.  

Bakalářská práce se skládá ze tří tématicky větších, vzájemně na sebe navazujících 

částí, čtvrtou částí je část zaměřená na zabezpečení kanalizace ve městě Žatci a  přilehlých 

obcích. V první části jsem popsal proces mechanického čistění odpadních vod, tedy proces, 

při kterém je voda zbavena hrubých nečistot. Jedná se o první fázi čistění. Voda zde natéká 
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do čističky odpadních vod, najdeme v ní vše, co lidé vypouštějí do kanalizace. Mechanické 

čistění je velice důležité, působí zde jako prevence poškození dalšího zařízení. Nejen díky 

prostudovaným materiálům, ale také díky možnosti přesvědčit se osobně jsem došel 

k názoru, že tato část čistění probíhá na požadované úrovni bez významných komplikací. 

Druhou část práce jsem věnoval čistění biologickému, které se dá z větší části 

ovlivňovat a regulovat. V tomto stupni čistění má žatecká čistička odpadních vod pouze 

jednu nádrž, kde současně probíhá nitrifikace i denitrifikace. Vše funguje bez problémů a 

na požadované úrovni, není tedy třeba žádných velkých zásahů, regulace probíhá za 

pomoci kyslíkové sondy a počítače, společně bdí nad dodržováním hranic povolených 

hodnot. V případě nouze lze zasáhnout a lidským faktorem tuto část čistění ovlivnit tak, 

aby biologický stupeň fungoval na co nejlepší úrovni.  

Kalové a plynové hospodářství volně navazuje na biologický stupeň. V této fázi lze 

z kalu vytěžit například bioplyn, který je v areálu efektivně využíván pro vytápění 

provozních budov. Nově rekonstruované vyhnívací a uskladňovací nádrže jsou již řízené 

moderní automatikou. Pro správnou funkci čističky odpadních vod je důležitá regulace a 

kontrola čistírenského procesu. Obsluha má za povinnost hlídat a kontrolovat určité údaje, 

důležitá je i případná regulace, jejíž cílem je přizpůsobit hlídané hodnoty stanoveným 

normám. V případě blížícího se překročení krajních hodnot např. průtoku, dávkování 

síranu, zahuštění a odvodnění kalu nebo výskytu bioplynu je obsluha včas upozorněna 

technikou, jejím úkolem je překročení limitů zabránit. 

Další část bakalářské práce jsem věnoval zabezpečení kanalizace ve městě, ve 

kterém žiji a přilehlých obcích, problematice odpadních vod v dané lokalitě, surovinám 

vyprodukovaných žateckou čističkou a jejich odvozem či jiným zpracováním. 

Výsledky této práce mohou sloužit jako informační materiál pro laickou veřejnost 

nebo jako materiál sloužící pro potřeby dalšího srovnání fungování čističek odpadních vod 

v regionálním měřítku.  

Je naprosto nezbytné se této problematice nadále věnovat, protože jí společnost 

stále ještě nepřikládá dostatečný význam. Musíme si však uvědomit, že voda je poklad, její 

zásoby nejsou nevyčerpatelné, a proto bychom měli s její ochranou začít především každý 

sám u sebe. 
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