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ANOTACE 

Práce nazvaná „Odstraňování fosforu a dusíku z odpadní vody v ČOV Kadaň“ je věnována 

problematice nutrientů v odpadních vodách. Skládá se z části teoretické a praktické. 

Teoretická část se zabývá odpadními vodami a jejich sloţením, následně druhy technologií 

na jejich čištění s důrazem na proces nitrifikace a denitrifikace a metody měření. 

Experimentální část se zabývá moţnostmi jak zvýšit účinnost odstraňování nutrientů 

s minimálními provozními náklady. Provozní testy jsou zaměřeny na sníţení spotřeby 

energie při výrobě vzduchu pro aeraci v nitrifikačních nádrţích a optimalizaci spotřeby 

sráţedla pro sráţení P-PO4.  

Klíčová slova: nutrienty, fosfor, dusík, čistírna odpadních vod, nitrifikace, denitrifikace 

 

SUMMARY 

This thesis called Separating phosphorus and nitrogen from the waste water in the sewage 

water treatment plant in Kadaň deals with the isme of substances in waste waters. It is 

dividedinto a theoretical and a practical part. The theoretical part describes waste waters 

and thein composition, clearing technologies with the emphasis on procedure of 

nitrification, denitrification and measuring methods. The practical part deals with the 

possibilites how to increase the effectiveness in separating substances with minimal 

operating costs. Operating tests are focused not only on the decrease of electrical power 

during production of air used in nitrification tanks but also on optimization of consumption 

concerned with coalugant P-PO4. 

Keywords: nutrient removal, phosphor, nitrogen, waste water treatment plant, nitrification, 

denitrification. 
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ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSN  česká státní norma 

ČR  Česká republika 

D  denitrifikace 

DO  rozpuštěný kyslík (dissolved oxygen) 

EO  ekvivalentní obyvatel 

EU  Evropská unie 

FOV  filtrovaná odpadní voda 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

ISO  mezinárodní norma 

KNK  kyselinová neutralizační kapacita 

N  nitrifikace 

NL  nerozpuštěné látky 
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ORP  oxidačně redukční potenciál 

OUR  rychlost spotřeby kyslíku (oxygen uptame rate) 
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OV  odpadní vody  

OX  oxidovaná forma látky 

PHB  kyselina poly-beta-hydroxymáselná 

R  regenerace 
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rNHmax  maximální objemová rychlost spotřeby amoniakálního dusíku 

rv  objemová rychlost 

rx  specifická rychlost 

t  čas 

VÚ  vodohospodářský ústav 
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1 ÚVOD 

Čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů se stává v posledních letech 

významným subjektem v oblasti ekologie. Jako nejdůleţitější důvod pro odstraňování 

nutrientů z odpadních vod je z hlediska ochrany ţivotního prostředí omezení eutrofizace 

povrchových vod. Přijetím nových právních norem Evropské unie se Česká republika 

zařadila mezi tzv. citlivé oblasti. Důsledkem tohoto rozhodnutí je nutnost splnění 

přísnějších emisních limitů na výstupu z čistíren odpadních vod. 

Vlády Spolkové republiky Německo a České republiky spolu s Evropskou komisí uzavřely 

tzv. Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (MKOL) a byl zpracován „Projekt Labe“. 

Tento projekt obsahuje několik stěţejních cílů pro celý tok Labe. Celkově je sledováno 

omezení negativních zásahů do kvality vod a ekosystémů, jak v samotném toku Labe, tak i 

v celém jeho povodí. Severočeská vodárenská společnost a.s. v souladu s Akčním 

programem mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) rozpracovala tento akční 

program na své čistírenské kapacity v povodí Labe. Jedná se o souhrn potřeb, přípravných 

akcí a postupů pro realizaci tak, aby bylo zajištěno splnění krátkodobého cíle Akčního 

programu MKOL, který je formulován následovně: 

 v obcích nad 5 tis. EO vybudovat funkční kanalizační systémy a zajistit čištění 

odpadních vod. 

 u čistíren 5 – 50 tis. EO intenzifikovat čistírenský proces a výrazně zlepšit jeho 

úroveň. 

 u čistíren 50 – 100 tis. EO zajistit zvýšenou eliminaci dusíku. 

 u čistíren nad 100 tis. EO zajistit eliminaci dusíku a fosforu. 

Tato práce nazvaná „Odstraňování fosforu a dusíku z odpadní vody v ČOV Kadaň“ je 

věnována problematice nutrientů v odpadních vodách. Zabývá se moţnostmi jak zvýšit 

účinnost odstraňování nutrientů s minimálními provozními náklady. 

ČOV Kadaň svou velikostí spadala do kategorie čistíren 5 – 50 tisíc EO. V souvislosti 

s nabytím účinnosti Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. se však zařadila do kategorie 10 aţ 100 

tisíc EO s povinností eliminovat dusík i fosfor. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 ODPADNÍ VODY A JEJICH SLOŽENÍ 

Pro lepší pochopení skladby technologické linky čištění odpadních vod a smyslu pouţitých 

jednotkových operací bude vhodné se stručně seznámit s charakterem znečištění odpadních 

vod. Znečištění vody můţeme definovat jako takovou změnu fyzikálních, chemických a 

biologických vlastností vody, která omezuje i znemoţňuje její pouţití k danému účelu. 

Pojem znečištění je tedy pojmem relativním. 

 

2.1.1 Charakter znečišťujících látek a procesy pouţívané k jejich 

odstraňování 

Znečišťující látky můţeme rozdělit do skupin uvedených v tabulce 1. Jiţ letmý pohled na 

pestrý charakter znečišťujících látek prozradí, ţe neexistuje jediný ekonomicky přijatelný 

univerzální proces, kterým by bylo moţné odstranit všechny formy znečištění. Chceme-li 

odpadní vodu zbavit všech znečištěných látek nebo alespoň většiny, musíme obvykle 

zařadit za sebou několik zcela rozdílných procesů. Jednotlivé procesy čištění můţeme 

nazvat jednotkovými operacemi a takto vzniklému sledu jednotkových operací budeme 

říkat technologická linka čištění. [4] 
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Tabulka 1. Charakter znečišťujících látek v odpadních vodách [4] 

Označení skupiny 

 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

 

Znečišťující látky 

 

Rozpuštěné 

organické 

biologicky rozloţitelné 

biologicky nerozloţitelné 

anorganické 

Nerozpuštěné 

organické 

biologicky rozloţitelné 

biologicky nerozloţitelné 

usaditelné 

neusaditelné 

koloidní 

plovoucí 

anorganické 

usaditelné 

neusaditelné 

 

Příklady 

 

(ve filtrátu za filtrem, 4 m) 

(cukry, mastné kyseliny)  

(azobarviva aj.) 

(těţké kovy, sulfidy) 

 

 

 

(škrob, bakterie) 

(papír, plasty) 

(celulózová vlákna) 

(bakterie, papír) 

(bakterie) 

(papír) 

 

(písek, hlína) 

(brusný prach) 

  

Volba a zařazení jednotlivých procesů do technologické linky záleţí na charakteru 

znečištění a na splnění následujících poţadavků: 

1. Proces musí být účinný. 

2. Proces by měl být ekonomicky přijatelný. 

3. Proces by neměl být příliš náročný na spotřebu energie. 

4. Při procesu by se neměly vnášet do čištěné odpadní vody další znečišťující látky 

(např. chloridy, sírany, organické deriváty aj.) 

 

 

Procesy pouţívané v technologii čištění odpadních vod jsou shrnuty v tabulce 2. 
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Tabulka 2. Procesy čištění odpadních vod a skupiny znečišťujících látek, pro jejichž odstranění se daný 

proces nejčastěji používá. [4] 

Procesy Skupiny znečišťujících látek 

odstraňovaných (viz tabulka 1.) 

Mechanické procesy  

- cezení (česle) 2.1.2, 2.1.4.2 

- usazování (usazovací nádrţe) 2.1.3, 2.2.1 

- centrifugace (centrifugy) 2.1.2, 2.2.1 

- flotace (flotační nádrţe) 2.1.3., 2.2.1 

- filtrace (pískové filtry síta) 2.1, 2.2 

Chemické a fyzikálně chemické procesy  

- čiření (koagulace a sráţení) 1.1.2, 1.2, 2.1, 2.2 

- neutralizace, oxidace a redukce 1.2 

- sorpční procesy (aktivní uhlí aj.) 1.1.2, 1.2 

- procesy zaloţené na výměně iontů 1.2 

- extrakce (např. fenol) 1.1.1, 1.1.2 

- odpařování, spalování (silně 

koncentrované odpadní vody) 

1.1.2 

- vyvařování (např. NH3) 1.2 

Biologické procesy aerobní  

- biologické filtry 1.1.1, 1.2 (N), 2.1.1 

- aktivační proces 1.1.1, 1.2 (N, P), 2.1.1 

- stabilizační nádrţe a laguny 1.1.1, 1.2 (N, P), 2.1.1 

Biologické procesy anaerobní  

- metanizace  1.1.1, 2.1.1 

 

Mechanické čištění: 

Nejjednodušším způsobem čištění odpadních vod je mechanická separace znečišťujících 

látek, která se obvykle provádí ve dvou stupních.  V prvním stupni dochází k oddělení 

hrubšího materiálu na česlích a v lapácích písku. Tato část má ochrannou funkci, neboť 

odstraňuje látky, které by svým charakterem mohly způsobovat závady v dalších článcích 

technologie - shrabky mohou ucpávat čerpadla, písek zanášet nádrţe. V dalším stupni jsou 

odstraněny ostatní usaditelné látky, a to sedimentací v usazovacích nádrţích Tímto 

postupem lze obsah organických látek v městských odpadních vodách sníţit asi o 30%.  

Mechanickým čištěním dojde k odstranění pouze cca 1/3 obsahu látek spotřebovávajících 

kyslík. Je tedy zřejmé, ţe pouţití pouze tohoto způsobu je pro čištění odpadních vod zcela 

nedostačující a lze ho uţít pouze jako předčištění. Nedochází při něm ani k odstranění 

rozpuštěných látek obsahujících dusík a fosfor. Mechanické předčištění však zabraňuje 

zvýšené tvorbě kalu u výpustí odpadních vod do vodních toků.  
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Při tomto předčištění odpadních vod vzniká primární kal v mnoţství zhruba  50 - 60 g 

nerozpuštěných látek na osobu a den, coţ představuje přibliţně 4 - 6 % v přepočtu na 

sušinu a odpovídá 0,8 - 1,5 l na osobu za den. 

Biologické čištění: 

Biologické čištění odpadních vod vyuţívá mikroorganismů, které rozkládají a odstraňují 

organické znečištění tak, ţe ho přeměňují na biologické vločky (buněčný detritus). 

Rozkladný proces je velmi sloţitý a skládá se z řady reakcí. Rychlost tohoto procesu závisí 

na řadě faktorů, např. na obsahu kyslíku, pH, teplotě, typu znečištění a přítomnosti 

toxických látek, důleţitá je pouţitá metoda čištění a velikost částic. 

Biologické čištění se běţně projektuje na odstranění organických látek.  V biologickém 

stupni čištění s normálním zatíţením se odstraní jen takové mnoţství ţivin (solí dusíku a 

fosforu), které můţe být zabudováno do buněčné hmoty. Předpokládá se, ţe odstranění je 

úměrné poměru BSK:N:P v přítoku 100 : 5 : 1 (tzn., ţe kaţdých 100 mg/l  BSK "váţe" 5 

mg/l  dusíku a 1 mg/l  fosforu). Sušina přebytečného kalu obsahuje 7 - 10% dusíku a 1 - 

3% fosforu. [5] 

Způsoby biologického čištění: 

Anaerobní rozklad 

Bez přítomnosti kyslíku dochází k rozkladu anaerobnímu. Organické látky se oxidují na 

oxid uhličitý a vodu, zatímco některé jiné látky se redukují na organické plyny, např. 

methan. 

Anaerobní biologické čištění se obvykle pouţívá pouze u silně znečištěných vod a také při 

běţném způsobu stabilizace kalu, známém jako vyhnívání. 

Aerobní rozklad 

Při biologickém aerobním čištění dochází k oxidaci organických látek působením 

mikroorganismů za přítomnosti kyslíku, výsledným produktem jsou CO2 a H2O. Při 

aerobním biologickém čištění městských odpadních vod rostou mikroorganismy buď na 

pevné náplni filtru v imobilizované kultuře (biofiltr), nebo jsou volně unášeny ve vodné 

fázi ve formě kultury ve vznosu. [5] V poslední době se začala pouţívat řada technologií 

zaloţených na různé kombinaci těchto dvou procesů. Biomasa pak můţe být jak ve vznosu, 

tak i přisedlá na drobných tělíscích obsaţených přímo v aktivační směsi.  
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 2.1.2 Splaškové a městské odpadní vody 

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody z domácností a sociálních zařízení 

závodů (kuchyní, záchodů, umýváren), které neobsahují odpadní vody průmyslové. Pokud 

není v daném městě ţádný průmysl, jsou městské odpadní vody pouze vodami 

splaškovými. V posledních letech však většina městských odpadních vod obsahuje i vody 

průmyslové (např. pivovarské, mlékárenské, jateční aj.). [1] 

Splaškové vody jsou zpravidla zbarveny šedě aţ šedohnědě a jsou silně zakalené. Jejich 

teplota se v našich klimatických podmínkách pohybuje od 5 do 20 °C v závislosti na 

ročním období a hodnota pH je v rozmezí od 6,8 do 7,5. 

Představu o zastoupení uvedených skupin látek ve splaškových vodách získáme z tabulky 

3, ve které jsou uvedena mnoţství látek v gramech produkovaných jedním obyvatelem za 

den a jako ukazatel znečištění odpovídající hodnoty BSK5. Hodnoty uvedené v tabulce 3 

jsou průměrnými pro střední Evropu a údaje zjištěné v jednotlivých městech se od nich 

mohou značně lišit. [4] 

 

Tabulka 3. Množství látek v gramech produkované jedním obyvatelem za den a odpovídající hodnoty BSK5 

jako ukazatele znečištění. [4] 

Látky Anorganické Organické Veškeré BSK5 

nerozpuštěné 15 40 55 30 

   usaditelné 10 30 40 20 

neusaditelné 5 10 15 10 

rozpuštěné 75 50 125 30 

veškeré 90 90 180 60 

 

Z hlediska navrhování biologického čištění jsou v tabulce 3 uvedeny nejdůleţitější hodnoty 

veškerých nerozpuštěných látek v přepočtu na jednoho obyvatele za jeden den (NL - 55 g) 

a veškeré BSK5 (60 g). Obecně jsou tyto hodnoty značně proměnné. 

V tabulce 4 jsou shrnuty průměrné hodnoty všech pouţívaných ukazatelů znečištění 

produkovaného jedním obyvatelem za den. 
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Tabulka 4. Průměrné hodnoty ukazatele znečištění v přepočtu na jednoho obyvatele za den. [4] 

Ukazatel znečištění Jednotka Údaj 

NL g 55 

BSK5 g 60 

CHSK g 109 

Corg g 40 

BSK5/CHSK - 0,55 

Corg/CHSK - 0,37 

BSK5/Corg - 1,50 

Celkový N g 12 

Celkový P g 2 - 4*
) 

Extrahovatelné látky g 12 

 

*
)
 Hodnota je silně ovlivněna spotřebou syntetických detergentů. 

2.2 TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ČOV 

V ČR existuje značná rozmanitost v technologických procesech pouţitých pro ČOV. Volba 

vhodné technologie je dána různými kritérii, rozhodující jsou však vliv velikosti daného 

zdroje znečištění, která se vyjadřuje v jednotkách tzv. ekvivalentního obyvatele EO (1 EO 

odpovídá u nás denní produkci 60 BSK5) a předpokládané sloţení odpadních vod. 

2.2.1 Kategorie ČOV dle velikosti  

Obecně lze odlišit technologie pro následující velikostní kategorie: 

ČOV s kapacitou do 5000 EO 

Naše legislativa vyţaduje v této kategorii odstraňování pouze uhlíkatého znečištění. V této 

kategorii můţeme nalézt největší rozmanitost technologických procesů a zařízení od 

klasických zkrápěných biofiltrů přes rotační biofilmové reaktory aţ po aktivační proces. 

Tato oblast je, bohuţel, nejvíce zasaţena komercializační vlnou. Investorům z řady malých 

měst a obcí se doporučuje, aby si vţdy při výběru technologie a strojního vybavení 

vhodného pro jejich konkrétní případ přizvali nezávislého konzultanta, který by jim 

pomohl zorientovat se v často nepřehledné nabídce. 
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ČOV s kapacitou do 25000 EO 

V této kategorii je jiţ běţně vyţadováno kromě uhlíkatého znečištění i odstraňování 

sloučenin dusíku. 

Aţ na několik výjimek se v této kategorii uplatňují dvě hlavní technologie zaloţené na 

aktivačním procesu: 

a) D – N proces (nitrifikace s pre – denitrifikací) s interní recyklací aktivační směsi. 

Jedná se v podstatě o část sekvence znázorněné na obrázku 1 bez anaerobní zóny 

s vnitřní recirkulací mezi nitrifikační (oxickou) a denitrifikační (anoxickou) zónou. 

b) Oběhová aktivace, kdy dochází k simultánní nitrifikaci a denitrifikaci v jedné reakční 

nádrţi. 

 

 

Obrázek 1. Schéma základního aktivačního procesu s anaerobní, anoxickou a oxickou zónou 

 (PHOREDOX Process). [7] 

P- přítok, O - odtok, AS - aktivační směs, IR - interní recirkulace, VK - vratný kal, PK - přebytečný kal, AN - 

anaerobní nádrž,  ANOX - anoxická zóna,  OX - oxická zóna, DN - dosazovací nádrž.  
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ČOV s kapacitou do 100000 EO 

Tato kategorie je doménou původní československé technologie, tzv. R – D – N procesu, 

pro biologické odstraňování organického znečištění a sloučenin dusíku. Rovněţ se 

uplatňuje tzv. oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací, obvykle jiţ 

s předřazenou anaerobní zónou pro biologické odstraňování fosforu. K provzdušňování 

oběhové aktivace se pouţívá jak mechanická tak pneumatická aerace. 

 

ČOV s kapacitou nad 100000 EO 

Technologie pouţívané v našich největších ČOV jsou principiálně shodné s technologiemi 

v předchozí kategorii. 

Jelikoţ v této kategorii platí nejpřísnější odtokové limity, pouţívá se u všech nových či 

modernizovaných ČOV kombinace odstraňování organického znečištění s biologickou 

eliminací sloučenin dusíku a fosforu. Často se proto setkáváme s procesem R – D – N 

doplněným o anaerobní zónu pro biologické odstraňování fosforu (tzv. R – AN – D – N 

proces). 

Váţným provozním problémem se v souvislosti s novými technologiemi stává tvorba 

biologické pěny způsobená některými typy vláknitých organismů. Biologická pěna se 

objevuje na hladině jak vlastních aktivačních nádrţí, tak nádrţí dosazovacích a způsobuje i 

zhoršení kvality finálního odtoku, pokud nejsou odtokové ţlábky dosazovací nádrţe 

chráněny nornou stěnou. Pěnotvorné vláknité mikroorganismy mohou následně způsobovat 

problémy i v anaerobních vyhnívacích nádrţích pro stabilizaci kalu. [13] 

 

2.2.2 Technické vybavení ČOV 

Technické vybavení našich nových či modernizovaných ČOV snese rovněţ srovnání 

s dobrým zahraničním standardem. K zabránění průniku větších mechanických částic do 

vlastní technologické linky jsou dnes osazovány jemné česle, nejčastěji v provedení 

samočisticích krokových česlí. Aktivační směs je stále častěji provzdušňována tlakovým 

vzduchem s pouţitím jemnobublinných aeračních elementů.  
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V aktivačních systémech s nitrifikací a denitrifikací bývá anoxická část aktivace vybavena 

jak mícháním, tak i aerací anoxické části aktivační nádrţe, aby bylo moţno operativně 

měnit poměry objemů nitrifikační a denitrifikační zóny. 

U moderních aktivačních čistíren odpadních vod jsou pro separaci aktivovaného kalu 

pouţívány převáţně kruhové dosazovací nádrţe s radiálním průtokem. Poslední dobou jsou 

navíc vybavovány flokulační zónou a deflektory pro zvýšení účinnosti separace i zahuštění 

aktivovaného kalu. Produkovaný přebytečný biologický kal je před dalším zpracováním 

strojně zahušťován. Primární i přebytečný aktivovaný kal je u větších aktivačních čistíren 

stabilizován anaerobně. Při této stabilizaci vzniká bioplyn s vysokým obsahem methanu, 

který slouţí k vytápění provozních objektů, ohřevu kalu na provozní teplotu a u větších 

čistíren i k pohonu kogeneračních jednotek produkujících elektrický proud a teplo. 

Anaerobně stabilizovaný kal je po předchozím odvodnění vyuţíván podle moţnosti 

v zemědělství nebo likvidován skládkováním. Trendem poslední doby je i spalování. 

K odvodnění kalů se dnes stále víc pouţívají odstředivky, které vytlačují dříve velice 

rozšířené sítopásové lisy. Lze se však setkat i s jinými způsoby strojního odvodnění, např. 

s membránovými kalolisy. [13] Kdysi běţné odvodňování na kalových polích se dnes jiţ 

prakticky nevyskytuje. 

České čistírenství je tedy po stránce legislativní, technické i technologické schopné se 

vyrovnat i s poţadavky EU. Po stránce ekonomické však ne. Výstavba ČOV je totiţ 

mimořádně nákladnou záleţitostí. 

Také je třeba posoudit technologickou a ekonomickou výhodnost společného čištění 

průmyslových odpadních vod s městskými. Ekonomická náročnost čištění klesá s růstem 

velikosti ČOV. Z tohoto hlediska je vhodnější čištění na společné ČOV neţ v jednotlivých 

zdrojích. Lokalita průmyslového závodu však někdy neumoţňuje společné čištění 

s městskými OV. V některých případech je tento způsob ţádoucí i z technologického 

hlediska. Nejprve je nutno odstranit škodlivé látky v průmyslových OV v místě jejich 

produkce na míru povolenou kanalizačním řádem a potom následuje jejich dočištění na 

městské ČOV. [13] Některé druhy průmyslových vod mají nevhodný poměr ţivin, a proto 

je jejich mísení se splašky technologicky výhodné. Někdy je však i po smísení některá 

sloţka deficitní a je nutné ji uměle dávkovat. 
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2.2.3 Podmínky pro vypouštění odpadních vod 

Podmínky pro vypouštění OV do vodních recipientů jsou stanoveny ve vodohospodářském 

rozhodnutí, které vydává pro kaţdou veřejnou kanalizaci i průmyslový závod vypouštějící 

své OV přímo do vodního recipientu příslušný vodohospodářský orgán. Vychází při tom 

z nařízení vlády, které obsahuje kategorie ukazatelů. Ukazatele jsou uvedeny 

v koncentračních hodnotách pro splaškové i průmyslové OV diferencovaně pro jednotlivé 

druhy výrob. Limity těchto ukazatelů jsou pro vodohospodářský orgán závazné. Moţnosti 

výjimek jsou omezeny, např. při haváriích, nezbytných rekonstrukcích kanalizace a ČOV 

apod. 

Tyto ukazatele se tedy vztahují ke kvalitě vypouštěných OV (emisní princip). Další 

ukazatele se vztahují ke kvalitě vody ve vodním recipientu a je jimi definován stav, který 

nemá být vypouštěním OV narušen (imisní princip). Tzn., aby nedošlo k úhynu ryb, 

k narušení samočisticí schopnosti, vyvolání eutrofizace, ke změnám organoleptických 

vlastností vody (pach, barva), ke tvorbě pěny na hladině atd. [13] 

Podle způsobu odvádění OV rozeznáváme tři základní stokové soustavy: 

- jednotná (většina velkých měst v ČR), 

- oddílná (odvádí různé druhy OV samostatně), 

- modifikovaná. 

 

2.2.4 Kontinuální měření parametrů na ČOV 

Kontinuální měření chemických parametrů se pomalu stává na našich čistírnách běţnou 

záleţitostí. Tak, jako před několika lety bylo on-line měření parametrů na ČOV novinkou, 

dnes se s ním můţeme setkat na řadě rekonstruovaných i nových čistíren odpadních vod. 

Tento způsob monitorování odpadních vod na ČOV je určen spíše pro větší čistírny, 

protoţe se jedná o větší investiční náklady při pořízení a pro malé ČOV se tento způsob 

kontroly a řízení aţ na výjimky stále ještě nevyplatí. 
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Výběr technických prostředků a jejich pouţití pro kontinuální měření parametrů na ČOV 

ovlivňují z hlediska legislativy: 

 Vládní nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod. 

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

 Soubor norem ČSN EN 12255, „Čistírny odpadních vod“. 

 

Kaţdá ČOV se skládá z několika technologických celků s rozdílnými poţadavky na 

měření. Technické moţnosti monitoringu jsou v dnešní době téměř neomezené - 

s nadsázkou lze říci, ţe lze měřit téměř cokoli a kdykoli. Je proto třeba pečlivě zváţit, jaký 

parametr je na dané ČOV třeba měřit naprosto nezbytně, který aţ takovou důleţitost nemá 

a který je moţné ponechat bez měření. Svou roli zde hrají hlediska technologická (jsou 

nezbytná ke spolehlivému řízení a kontrole procesu), technologicky bezpečnostní (samotný 

proces se bez on-line měření sice obejde, ale hrozí nebezpečí náhlé změny některého 

parametru technologie s přímou vazbou na zhoršení kvality vyčištěné vody) a ekonomická. 

[6]   

Obvyklé technologické celky ČOV střední velikosti: 

 Přítok, hrubé a mechanické předčištění – zahrnuje vypínací komoru, lapák štěrku, 

hrubé a jemné česle, lapák písku a usazovací nádrţe. 

 Linka biologického čištění – je tvořena selektory, regeneračními, denitrifikačními a 

nitrifikačními nádrţemi. 

 Dosazovací nádrţe – sem se obvykle řadí i čerpání vratného a přebytečného kalu 

včetně interní recirkulace. 

 Kalové a plynové hospodářství – tj. zahuštění přebytečného kalu, čerpání surového 

kalu, vyhnívací a uskladňovací nádrţe, plynojem, kotelna, strojní odvodnění 

vyhnilého kalu a nádrţ kalové vody. 

 Chemické hospodářství – uskladnění a dávkování chemikálií (roztoky ţelezitých a 

hlinitých solí pro sráţení fosforu, externí substrát pro podporu denitrifikace, louh 

pro úpravu hodnoty pH). 

 Velice důleţitou součástí moderní ČOV je také kvalitní řídící systém. [7] 
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Přítok, hrubé a mechanické předčištění 

V této části se obvykle sleduje průtok a hodnota pH. Je moţné měřit i koncentraci N-NH4 a 

v opodstatněných případech i CHSK. 

Nátok do linky biologického čištění 

Zde je moţné měřit průtok (za oddělením mechanicky předčištěné vody) a hodnotu N-

NH4, v některých případech P-PO4. 

Denitrifikace 

Dříve bylo poţadováno měření oxidačně-redukčního potenciálu (ORP), které se však pro 

řízení ukázalo jako krajně nespolehlivé a dnes je nahrazováno optickými sondami N-NO3, 

případně iontově selektivními elektrodami N-NO3 umisťovanými do odtoku z nádrţe. [7] 

Odtok z denitrifikace 

Důleţitým parametrem pro řízení denitrifikace je koncentrace N-NO3, podle které je pak 

řízeno mnoţství aktivační směsi čerpané z nitrifikační do denitrifikační nádrţe (interní 

recirkulace). [7] Jako součást řízení dodávky vzduchu do nitrifikační nádrţe je zde moţné 

osadit i sondu N-NH4. 

Nitrifikace a regenerace kalu 

Nejdůleţitější hodnotou pro řízení nitrifikace je beze sporu obsah rozpuštěného kyslíku, 

koncentrace N-NH4. Další potřebnou hodnotou je teplota aktivační směsi (účinnost 

nitrifikačního procesu je na teplotě značně závislá), ta je však obvykle měřena společně 

s rozpuštěným kyslíkem a slouţí pouze jako hodnota informační. V nitrifikační nádrţi 

anebo na odtoku z ní je vhodné měřit i koncentraci P-PO4 jako výchozí hodnotu pro řízení 

dávky chemického sráţedla. [7] 

Nátok na dosazovací nádrţe 

Pokud je to dispozičně moţné, pak se do této části instaluje měření P-PO4 a podle 

naměřené hodnoty je ovládána dávka sráţedla. Sráţedlo je dávkováno aţ za měřící místo.  
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Dosazovací nádrţe 

Zde je obvykle měřeno rozhraní voda – kal se zpětnou vazbou na čerpadla vratného kalu. 

Toto měření má zabránit úniku vloček aktivovaného kalu v případech, kdy se z nějakého 

důvodu zvedne horní okraj kalového mraku aţ do úrovně přelivných hran odtokového 

ţlabu. 

Odtok vyčištěné vody 

Tento objekt je poslední částí ČOV, kudy protéká vyčištěná voda. Je zde měřen průtok a 

hodnota pH. Rovněţ se sem umisťuje automatický vzorkovač odebírající vzorky pro 

analýzu vyčištěné vody. 

Kalové a plynové hospodářství 

V tomto technologickém celku má nezastupitelnou úlohu měření hladin, tlaků, průtoků a 

mnoţství. Důleţité je i měření obsahu hořlavých plynů v ovzduší některých prostor 

(detektory úniku plynu). V poslední době se rozšiřuje pouţití měření koncentrace kalů. 

Je nutné zvaţovat i ekonomii současného pouţití více přístrojů pro řízení ČOV ve výše 

uvedených profilech. Investice do kontinuálního měření pro hodnocení provozu ČOV se 

můţe v krátké době vrátit v menších úplatách za vypouštění zbytkového dusíku, fosforu 

nebo organického znečištění. [7] V některých případech převaţují provozní důvody nad 

ekonomickými - výše vloţených investic je vyšší, neţ dosahované úspory - instalované 

měření však můţe zabránit váţným závadám v chodu technologické linky. 
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2.3 CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD A JEJICH 

ČIŠTĚNÍ 

2.3.1  Znečištění vod nutrienty 

Biologické čistírenské procesy jsou biotopem s velmi rozvětvenými vztahy mezi sloţkami 

biocenózy, jejímţ základem jsou bakterie. V systému se uplatňují jednodušší i velmi 

sloţité biochemické reakce, které jsou výsledkem interakcí mezi fyziologickými skupinami 

mikroorganismů. Některé reakce mohou proběhnout podle kompletních dosud známých 

schémat, jiné jsou redukovány jen do tvorby intermediátů různého stupně. Častým 

případem jsou reakce v různých směrech modifikované, coţ vyplývá z vlivu 

mnohasloţkového média. Jeho sloţení většinou známe jen částečně. Proto můţeme průběh 

čistírenských technologických reakcí z mikrobiologického pohledu ovlivnit do značné 

míry, ne však stoprocentně. V reálných odpadních vodách se vyskytuje nejméně jeden 

faktor, který můţe způsobit odchylky od základního schématu předpokládané reakce. 

Sledujeme tady v podstatě převaţující vnější projev mikrobiálního společenstva. 

Identifikace jeho jednotlivých členů a jejich dílčí přínos k procesu ustupují pro daný 

okamţik do pozadí. Technologicky, způsob kultivace je veden tak, abychom ţádoucím 

směrem ovlivnili kvalitu kultivačního média, tj. čištěné odpadní vody. [12] 

Z hlediska ovlivnění ţivotního prostředí sledujeme při čištění vod odpadních především 

procesy nitrifikace a denitrifikace. V posledním desetiletí pak dochází k intenzivnímu 

studiu a vyuţívání procesů spojených s koloběhem fosforu. Vztah dusíku i fosforu ke 

zvyšující se eutrofizaci povrchových vod je všeobecně znám. Proto se v následující části 

budu věnovat některým otázkám nejvýznamnějších úseků koloběhu těchto prvků. V 

ţádném případě to není přehled vyčerpávající. Jeho cílem je pouze upozornit na vztahy v 

mikrobiálním společenstvu, které můţeme podpořit za účelem zlepšení kvality získané 

vody. Přes značný rozvoj výzkumu v těchto směrech zůstává mnoho úseků, které zatím 

nejsou jednoznačně vysvětleny a zůstávají předmětem často několika hypotéz. V budoucnu 

bude nepochybně mnoho údajů doplněno, některé opraveny a upřesněny. Pro praxi řízení 

čistírenských procesů však jiţ v současné době mohla být řada poznatků v čistírnách 

aplikována, nejen v zahraničí, ale i u nás. [12] 
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2.3.2  Nitrifikace a denitrifikace v aktivačním procesu 

Biochemické a mikrobiologické principy 

Současnou úroveň znalostí biochemie a mikrobiologie nitrifikace, kterou by měl mít 

technolog zabývající se tímto procesem, lze shrnout následovně: 

 

 Není znám mikroorganismus, který by prováděl přímou oxidaci amoniaku na 

dusičnany, tj. proces probíhá ve dvou krocích (oxidace amoniaku na dusitany a dusitanů 

na dusičnany). 

 Oba kroky jsou prováděny různými rody nitrifikačních bakterií, ty jsou chemolitotrofní 

a buněčná hmota je syntetizována z anorganického uhlíku, existuje však i tzv. 

organotrofní nitrifikace, kde jde patrně o ko-oxidaci organických látek i sloučenin 

dusíku, buněčná hmota je syntetizována z organického dusíku. 

 Protony uvolněné při oxidaci NH4
+
 narušují uhličitanovou rovnováhu, při nedostatečné 

kyselinové neutralizační kapacitě můţe docházet k inhibici nitrifikace nízkým pH, 

v praxi by KNK4,5 neměla klesnout pod 2 mmol.1
-1

. 

 Nitrifikace je proces s vysokou specifickou spotřebou kyslíku, aby nedocházelo 

k limitaci nitrifikace uvnitř vloček, musí být v okolí udrţována koncentrace 

rozpuštěného kyslíku alespoň 1,5 – 2,0 mg.1
-1

. [16] 

 

Denitrifikace, neboli disimilativní redukce dusičnanů je poměrně běţně rozšířená 

schopnost a je prokázáno, ţe alespoň 40 druhů organotrofních a litotrofních 

mikroorganismů běţně se vyskytujících v aktivovaných kalech má enzymatické vybavení 

umoţňující přenos elektronů ze substrátu jak na molekulární kyslík, tak na dusičnanový 

dusík. [16] 
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2.4 ODSTRAŇOVÁNÍ DUSÍKU A FOSFORU Z 

ODPADNÍCH VOD 

2.4.1 Biologické odstraňování dusíku z koncentrovaných odpadních 

vod  

Přísun sloučenin dusíku do přírodních vod vodami odpadními je neţádoucí z následujících 

důvodů: [3] 

 

1. Amoniakální dusík má vysokou spotřebu kyslíku na biochemickou oxidaci  

(4,57 g kyslíku na 1 g N-NH4
+
). 

2. Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě je nebezpečná pro děti kojeneckého věku  

(methemoglobinaemie). 

3. Umoţňují růst zelených organismů, a tím se podílejí na eutrofizaci povrchových vod. 

 

V odpadních vodách se anorganický dusík vyskytuje nejčastěji v amoniakální formě. 

Dosud známé způsoby jeho odstraňování jsou tyto:   

 

1. Zachycování na ionexech. [7, 9, 11] 

2. Stripování vzduchem. [1, 9, 13]                                     

3. Oddestilování z alkalického prostředí. [2, 9] 

4. Vysráţení ve formě fosforečnanu amonno-hořečnatého. [15]  

5. Biologické odstraňování nitrifikací a denitrifikací. 

      

Zatímco první dva způsoby jsou pouţitelné pro nízké koncentrace amoniakálního dusíku 

v odpadních vodách, třetí a čtvrtý způsob je pouţitelný pro vyšší koncentrace. Ve všech 

případech jde o získávání amoniaku nebo jeho sloučenin. Vyţaduje to nutně, aby daná 

čistírna měla moţnost odbytu získaných produktů. 
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Biologické odstraňování anorganického dusíku spočívá v biochemické oxidaci 

amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany (nitrifikace) a v jejich následující 

biochemické redukci na plynný dusík (denitrifikace). Jde tedy o proces likvidace 

amoniaku, nikoliv o jeho získávání. Proces je snadno aplikovatelný na městské odpadní 

vody obsahující 1,5 aţ 2 mil. amonných iontů přicházejících v úvahu pro odstranění. Jinak 

je tomu v případě koncentrovaných průmyslových odpadních vod obsahujících řádově 

vyšší koncentrace amonných iontů neţ vody splaškové. Typickými v tomto směru jsou 

odpadní vody fenolové, kafilerní, prasečí kejda a některé odpadní vody petrochemické.  

 

NITRIFIKACE:  

Oxidace amoniakálního dusíku na dusík dusičnanový (NO3
-
) probíhá ve dvou krocích - 

nejprve na dusík dusitanový (NO2
-
), následně na dusičnanový.  Můţe probíhat jen 

v aerobních podmínkách. (1, 2, 3) [3] 

 

  (1) 

   (2) 

Sumárně:  

 

  (3) 

 

Při biologickém čištění odpadních vod je nutno provádět nitrifikaci souběţně s 

odstraňováním organického znečištění. Na kaţdém z těchto procesů se podílejí odlišné 

mikroorganismy, pro všechny je třeba vytvářet vhodné podmínky, zejména zajistit dostatek 

kyslíku. 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NITRIFIKACI 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku   

Nitrifikace probíhá v kalové vločce, do které se kyslík dostává difuzí. Kritická koncentrace 

tak závisí na velikosti vločky, pohybující se v rozmezí 0,3 - 1 mg/l. Nízká koncentrace 

kyslíku můţe mít za následek hromadění dusitanů. [3]  
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Hodnota pH 

Optimální pH pro rod Nitrosomonas je 7,9 - 8,2, pro rod Nitrobacter se uvádí 7,2 - 7,6. 

Vyšší hodnoty pH mohou mít tedy za následek hromadění dusitanů. Nitrifikačními 

pochody vzniká kyselina dusičná, a tím dochází  při nitrifikaci k poklesu pH. V odpadních 

vodách s nízkou neutralizační kapacitou je třeba hodnotu pH upravovat dávkováním 

alkalizačního činidla, jinak bude nitrifikace probíhat pomalu nebo vůbec. [3]  

Teplota 

Rychlost nitrifikace se zvyšuje s rostoucí teplotou. S poklesem teploty o 10 °C se její 

rychlost sníţí přibliţně na polovinu. V aktivovaném kalu jsou heterotrofní bakterie teplotně 

citlivější neţ nitrifikační bakterie.   

V aktivačním procesu probíhá nitrifikace v širokém rozmezí teplot 5 - 30 °C. Citlivost vůči 

teplotě se mění s hodnotou pH.  Pro čisté kultury je optimální teplota v rozmezí 28 - 32 °C.  

Stáří a zatíţení kalu 

Zdrţením kalu v systému, tj. vyšším stářím kalu, zajistíme větší mnoţství nitrifikantů 

v systému, tím kompenzujeme nízkou růstovou rychlost. Účinnost nitrifikace 90 % a vyšší 

lze dosáhnout při zatíţení kalu pod 0,15 kg/(kg.den) při stáří nad 5 dní. Příčinným 

faktorem je stáří kalu a nikoliv jeho zatíţení. Je-li stáří kalu niţší neţ generační doba 

nitrifikantů, dojde k jejich vyplavení ze systému a nitrifikace nemůţe proběhnout. [3]  

Sloţení odpadních vod 

Nitrifikační bakterie jsou velmi citlivé na celou řadu organických a anorganických látek. 

Z organických látek vykazují nejsilnější inhibiční vliv ty, které mají v molekule síru a 

dusík (merkaptobenzthiazol, thiomočovina, allylthiomočovina). Z anorganických látek to 

jsou převáţně těţké kovy, kyanidy, kyanatany a neiontové NH3 a HNO2. [3]  
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DENITRIFIKACE 

Proces, při kterém je dusičnanový dusík redukován a jako plynný dusík N2 uniká z vodního 

prostředí. (4, 5) [4] 

 

  (4) 

   (5) 

 

Mohou ji provádět všechny heterotrofní mikroorganismy, které mají enzym nitrát - 

reduktázu. Např. heterotrofní bakterie rodu Micrococcus, Pseudomonas, 

Chromobacterium, Denitribacillus, a další.  

Tyto organismy vyuţívají jako zdroje energie organický uhlík a dusičnanový dusík jako 

konečný akceptor elektronů místo molekulárního kyslíku (1 g N-NO3
- 
je ekvivalent 2,86 g 

O2). Tento proces se nazývá nitrátová disimilace (respirace). Konečný produkt nitrátové 

disimilace je určen druhem mikroorganismů a podmínkami. Můţe probíhat i nitrátová 

asimilace, jejímţ produktem je amoniak za účelem získání dusíku pro syntézu buněčné 

hmoty. 

Z rovnic vyplývá, ţe při denitrifikaci se uvolňují ionty OH
-
, a tím se zvyšuje pH roztoku.  

Redukcí 62 mg NO3
-
 se zvýší neutralizační kapacita vody o 1 mmol OH

-
. Automatickou 

regulaci pH při odstraňování amoniakálního dusíku z koncentrovaných odpadních vod 

provedeme střídáním oxické (nitrifikační) a anoxické (denitrifikační) zóny.  

Podmínky, při kterých k denitrifikaci dochází (tj. absence molekulárního kyslíku, 

přítomnost dusičnanového  a nebo dusitanového dusíku), se nazývají anoxické. [4] 

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST DENITRIFIKACE: 

Faktory ovlivňující rychlost denitrifikace jsou podobné jako u nitrifikace. [3] 

Teplota 

S rostoucí teplotou se zvyšuje i rychlost denitrifikace, při zvýšení teploty o 10 °C se 

rychlost denitrifikace přibliţně zdvojnásobí. 
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Rychlost 

Podstatně vyšší rychlosti dosáhneme se substrátem exogenním neţ endogenním. 

Hodnota pH 

Denitrifikace probíhá v rozmezí pH 6 - 9.  

Z hlediska technologického uspořádání odstraňování dusíku můţe probíhat 

v jednokalovém nebo dvoukalovém systému. V posledních letech je nejvíce provozován 

jednokalový systém, ve kterém jedna směsná kultura zajišťuje odstraňování organických 

látek, nitrifikaci a denitrifikaci tak, ţe je periodicky vystavena omickým a anoxickým 

podmínkám. Různá provozní schémata jsou uvedena na obrázku 2. [4] 

 

 

 

Obrázek 2. Obecná schémata aktivačního systému s nitrifikací a denitrifikací v jednokalovém systému. [4] 

SO - selektor omický, SA - selektor anoxický, C - odstraňování organických látek, N - nitrifikace, D - 

denitrifikace, P - provzdušňování za účelem odstranění N2 a N2O. 
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2.4.2 Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod 

Přísun fosforu do vod povrchových odpadními vodami je neţádoucí, protoţe podobně jako 

dusík podporuje jejich eutrofizaci. Přitom fosfor je limitujícím prvkem, neboť v sušině řas 

je jeho obsah kolem 2 %, kdeţto dusíku kolem 10 %. 

Z odpadních vod lze fosfor odstranit metodami fyzikálně - chemickými a biologickými.  

Fyzikálně - chemické metody jsou zaloţeny na tvorbě nerozpustných fosforečnanů 

vápenatých, hlinitých a ţelezitých. 

Biologické odstraňování fosforu je zaloţeno na schopnosti některých mikroorganismů 

aktivovaného kalu akumulovat za určitých podmínek fosfor ve formě polyfosfátů. 

V současné době je známo kolem 20 druhů mikroorganismů, které mohou akumulovat 

polyfosfáty. Mezi nejznámější patří Acinetobacter sp. bakterie patřící do skupiny 

Acinetobacter/Moraxella. Výhodou biologického odstraňování proti sráţecím metodám je 

to, ţe nepotřebuje chemikálie a není spojeno se vznikem anorganických kalů a s nutností 

jejich zpracování. [10]  

2.4.3 Mechanismus zvýšeného odstraňování fosforu 

Za vhodných podmínek je aktivovaný kal schopen odstranit více fosforu, neţ je nutné pro 

jeho normální růst. Jev se nazývá „luxury uptake“. 

Při konvenčním aktivačním procesu je fosfor odstraňován z odpadních vod hlavně pro 

syntézu adenosintrifosfátu (ATP). Za podmínek, kdy neprobíhá mechanismus „luxury 

uptake“, je syntetizovaný ATP vyuţíván jako zdroj energie pro syntézu buněčného 

materiálu. Tímto konvenčním mechanismem vyuţívání fosforu je dosahováno jeho obsahu 

v sušině biomasy aktivovaného kalu kolem 2 %. Kromě této běţné produkce ATP můţe 

dojít i k jeho nadprodukci, za následujících podmínek: 

1. V buňce je uloţena jako rezervní látka kyselina poly-beta-hydroxymáselná (PHB). Za 

přítomnosti kyslíku jsou buňky schopny oxidovat PHB vyšší rychlostí neţ ostatní 

rezervní látky. Energie produkovaná při oxidaci převyšuje běţné potřeby buňky a je 

transformována do polyfosfátů, které jsou ukládány v buňkách jako rezerva energie. 
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2. Buňka musí mít k dispozici specifické uhlíkaté sloučeniny, hlavně však kyselinu 

octovou. Pokud tato není v odpadní vodě přítomna, musí být aktivovaný kal kultivován 

následujícím způsobem: 

a) Aktivovaný kal po smíchání s odpadní vodou musí být ponechán určitou dobu 

v anaerobních podmínkách. Za těchto podmínek vznikají z organických látek 

přítomných v odpadní vodě, činností fermentativních bakterií, niţší mastné kyseliny, 

hlavně však kyselina octová. Tyto jsou vyuţívány bakteriemi schopnými akumulovat 

polyfosfáty (PP bakterie), přičemţ energie potřebná pro aktivní transport do buněk se 

získává hydrolýzou akumulovaných polyfosfátů (Ortofosfáty jsou uvolňovány do 

roztoku.). Uvnitř buňky je z niţších mastných kyselin syntetizována PHB, která je 

dále vyuţívána jako endogenní substrát. 

b) Po anaerobní fázi musí být směsná kultura kultivována po dostatečnou dobu 

v podmínkách oxických nebo anoxických. V těchto podmínkách slouţí akumulovaná 

PHB jako zdroj organického uhlíku pro syntézu buněčné hmoty PP bakterií a 

zároveň jako zdroj energie pro syntézu polyfosfátů (obrázek 3). Vyuţívají se zde jak 

fosfáty uvolněné v anaerobních podmínkách, tak i fosfáty z odpadní vody. Fosfáty 

jsou ze systému odstraňovány v přebytečném aktivovaném kalu, který v provozních 

podmínkách obsahuje 4 aţ 6 % fosforu v sušině. [4] 
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Obrázek 3. Základní pochody při biologickém odstraňování fosforu.[4] 

AN - anaerobní zóny, OX - oxické zóny, E - energie, 1 - Corg, 2 - ortofosfáty 

V praxi dochází při biologickém odstraňování fosforu i k paralelnímu odstraňování fosfátů 

sráţením. 

Aktivace se zvýšeným odstraňováním fosforu musí splňovat následující podmínky: 

 

 V systému musí být vhodně dimenzována anaerobní zóna, ve které dochází k tvorbě 

niţších mastných kyselin, depolymeraci polyfosfátů na ortofosfáty a syntéze zásobní 

PHB v buňkách PP bakterií. 

 Za anaerobní zónou musí následovat aerobní zóna, ve které dochází v buňkách PP 

bakterií k depolymeraci a oxidaci PHB a k tvorbě polyfosfátů. 

 Fosfor se ze systému musí odvádět s přebytečným kalem z oxické části. 

 Je-li vyţadováno simultánní odstraňování dusíku, pak musí být oxická zóna 

dimenzována s ohledem na nitrifikaci a systém musí být uspořádán tak, aby dusičnany 

co nejméně rušily uvolňování fosforu v anaerobní zóně. [4] 
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2.4.4 Chemické sráţení fosforu 

Mezi hlavní metody chemického sráţení patří přímé sráţení, předsráţení, simultánní 

sráţení a sráţení po biologickém čištění, které jsou zobrazeny na obrázku 4. Dnes většina 

čistíren odpadních vod u nás i v Evropě redukuje Pcelk, protoţe ten byl jako první označen 

za viníka eutrofizace řek a jezer. Výhodou chemického sráţení je mimo jiné i to, ţe reakce 

sráţení fosforečnanů není limitována teplotou jako biologické odstraňování fosforu, takţe i 

v zimě probíhá bez výkyvů a se stabilním výsledným efektem. Jako moţnou nevýhodu lze 

uvést zvýšenou produkci aktivovaného kalu a jeho vyšší anorganický podíl. Nevýhodou je 

samozřejmě i to, ţe do vody - a tím i do ţivotního prostředí - přidáváme látku, která nebyla 

její původní sloţkou. 

 

Obrázek 4. Metody chemického srážení fosforu. [6] 

V ČR se jako koagulant většinou aplikuje síran, případně chlorid ţelezitý. Dávkuje se jím 

zpravidla tam, kde se standardním mechanicko - biologickým čištěním nedosáhne 

poţadavků na kvalitu vypouštěné vody, předepsaných VH orgánem.  
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Pojem „celkový fosfor“ znamená součet koncentrace fosforu obsaţeného v ortofosfátech 

(exkrementy), polyfosfátech (detergenty) a organicky vázaný fosfor (koloidní nebo 

nerozpuštěné látky). Polyfosfáty v detergentech jsou zpravidla ve vodě hydrolyzovány na 

ortofosfáty. [6] 

Sráţení ortofosfátů ţelezitým koagulátem: (6, 7, 8) 

  (6) 

      (7) 

    (8) 

Ţelezité soli jsou efektivní při sráţení ortofosfátů i polyfosfátů při pH v rozmezí 4 - 8. 

Nejlepších výsledků se ale dosáhne při pH 5 - 6, kdy je optimální tvorba hydroxidu 

ţelezitého. 

Platí následující vztah - na vysráţení 1g rozpuštěného fosforu je třeba 2,7 g Fe. Obecně 

z praxe platí, ţe 1 mg rozpuštěného fosforu se odstraní 30 mg roztoku síranu ţelezitého 

41%. [5, 6] 

Kromě uvedených ţelezitých solí se pouţívají i soli hlinité, které jsou však poněkud draţší, 

mají horší fyzikální vlastnosti (nejsou mrazuvzdorné, mají vyšší viskozitu), a proto jsou 

aplikovány pouze v odůvodněných případech.  

2.5 Metody měření  

Nutrienty - Sloučeniny dusíku a fosforu nejsou toxické, ale podporují růst řas 

v povrchových vodách, coţ má za následek úbytek kyslíku. Odstranění dusitanů, 

dusičnanů, celkového dusíku, ortofosfátů a celkového fosforu proto hraje klíčovou roli 

v procesech čištění odpadních vod. 

Optimální kontrola a sledování nutrientů se provádí prostřednictvím procesních sond a 

analyzátorů, které lze instalovat přímo na místě nebo v objektu. 
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Měření sloučenin dusíku 

 iontově selektivní elektrody (N-NH4 a N-NO3). 

 optické sondy (N-NO2 a N-NO3), obrázky 5, 6. 

 analyzátory (N-NH4). 

Měření sloučenin fosforu 

 iontově selektivní elektrody (pokusy s měřením P-PO4). 

 analyzátory (P-PO4 a Pcelk), obrázek 7. 

Sondy s výjimkou optických jsou obecně méně přesné, vyţadují trvalou péči, ale jsou 

investičně i provozně ekonomicky výhodnější. Výhodou je rovněţ i to, ţe mohou být 

ponořeny přímo v měřeném médiu a odpadá tak doprava vzorku k analýze.  

Analyzátory jsou naproti tomu velice přesné, nevyţadují tolik péče, ale jsou jak investičně 

tak i provozně ekonomicky náročnější. 

Formy dusíku a fosfáty jsou kritickými ukazateli při moderním čištění odpadních vod. 

V městských a průmyslových čistírnách odpadních vod je spolehlivé měření těchto 

parametrů základem všech strategií kontroly a řízení provozu. 

           

 

Obrázek 5. Dusičnanová sonda NITRATAX sc. [20] 
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      Obrázek 6. Dusičnanová sonda NITRATAX sc -   

       přímé měření v médiu. [20]    

 

 

 

Obrázek 7. Analyzátor P pro měření v objektu s rozkladem vzorku. [20] 
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2.6 LEGISLATIVA 

Součástí právní úpravy vodního hospodářství je jiţ tradičně i oblast vypouštění odpadních 

vod. Současně platí Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav i 

související Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., ve 

znění pozdějších úprav. 

Prioritně vychází právní úprava stanovující základní pravidla pro vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových, eventuálně podzemních z ustanovení § 38 Zákona o vodách. 

2.6.1 Legislativa EU 

Poţadavky evropské legislativy a výčet opatření, potřebných v rámci přechodného období 

realizovat jsou shrnuty v základním právním dokumentu Směrnice Rady č. 91/271/EHS ze 

dne 21. 5. 1991. Směrnice pojednává o odvádění a čištění městských a vybraných 

průmyslových vod. ČR jako přistupující zemi k EU byl vyjednán poţadavek dosáhnout 

standardů do konce roku 2010.  Pozdější Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES ze dne 23. 10. 2000 („rámcová směrnice“) ustavuje rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky pro období do r. 2015. V jednotlivých členských 

státech byl tento nejdůleţitější právní předpis implementován v roce 2003. Uvedené 

směrnice jsou také součástí Vodního práva EU a jsou také svou právní vahou obdobné 

zákonům v národních legislativách. [17] 

2.6.2 Vývoj legislativy vodního hospodářství 

V České republice má legislativa na úseku vodního hospodářství svoji historickou dimenzi. 

Vodní zákonodárství zde existuje jiţ od šedesátých let 19. století, tyto v podstatě 

novelizované zákony z dob Rakouska - Uherska platily aţ do 1. 1. 1955, kdy nabyl 

účinnosti první moderní zákon č.11/1955 Sb., o vodním hospodářství. V Československu 

se dříve kvalita vypouštěných vod hodnotila podle imisních standardů, které byly 

kodifikovány nařízením vlády č. 25/1975 Sb. Aţ nová nařízení vlády č.171/1992 Sb. a č. 

82/1999 Sb. přijatá pod vlivem legislativy Směrnice Rady 91/271/EHS přinesla do našeho 

vodního práva emisní standardy (limity pro Ncelk, anorg), přičemţ byly imisní standardy 

zachovány.  
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Zatímco pouţívané technologie byly i po přijetí velmi progresivního nařízení vlády č. 

82/1999 Sb. s touto právní normou v souladu, mnohdy i v předstihu, situace se výrazně 

změnila po přijetí nového vodního zákona č. 254/2001 Sb., doplněného nařízením vlády č. 

61/2003 Sb., který u nás aplikoval prvky jak z původní Směrnice 91/271/EHS, tak z nové 

tzv. rámcové směrnice. Následkem vývoje v legislativě jsou poţadavky na intenzifikaci a 

modernizaci stávajících čistíren s odstraňováním nutrientů nebo změny v projektech 

plánovaných čistíren odpadních vod. [14, 17] 

2.6.3   Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a č. 229/2007 Sb. 

1. 10. 2007 vstoupila v účinnost novela Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je důleţitým prováděcím předpisem zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a stanovuje především emisní limity pro zdroje povrchových vod, které jsou 

vyuţívány nebo se předpokládá jejich vyuţití jako zdroje pitné vody. Dále stanovuje tzv. 

citlivé oblasti (mimo jiné takové vodní útvary povrchových vod, kde je nutný vyšší stupeň 

čištění odpadních vod) a ukazatele přípustného znečištění pro vypouštění odpadních vod 

ovlivňujících kvalitu vody v těchto oblastech. Především však nařízení stanovuje 

podmínky vypouštění odpadních vod do vod povrchových jako takového (§35 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách). Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., zavedlo princip dodrţení jak 

emisních, tak i imisních standardů, nejvyšší moţné přípustné hodnoty ukazatelů jsou 

uvedeny v tabulce 5. V souladu se směrnicí 91/271/EHS jsou v Nařízení vlády č. 61/2003 

Sb. definovány emisní standardy obsahující nejen ukazatele pro normální oblasti (CHSKCr, 

BSK5, NL, Namon), ale i ukazatele Ncelk a Pcelk pro aglomerace nad 10 000 EO, resp. 

100 000 EO.  
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Tabulka 5. Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod v mg/l.  [18] 

p - přípustné hodnoty, m - maximální hodnoty 

Kategorie ČOV 

(EO) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 Ncelk Pcelk 

p m p m p m průměr m průměr m průměr m 

˂ 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 - 2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

˃ 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

Při vydávání povolení k vypouštění odpadních vod stanovuje vodoprávní úřad tzv. emisní 

limity, které jsou na rozdíl od standardů platné pouze pro konkrétního znečišťovatele. Tzv. 

„kombinovaný přístup“, je způsob stanovení cílových emisních limitů při současném 

dodrţování emisních a imisních standardů a cílového stavu vod ve vodním toku 

s přihlédnutím k nejlepším moţným technikám ve výrobě a dostupným technologiím 

zneškodňování odpadních vod, který odráţí přístup „rámcové směrnice“ Parlamentu a 

Rady 2000/60/ES. Vodoprávní úřady jsou zavázány stanovovat emisní limity pro 

jednotlivé znečišťovatele od 1.1.2008. Vodoprávní úřad současně stanovuje lhůtu, ve které 

má být dosaţeno cílových emisních limitů a podmínky, za nichţ lze odpadní vody 

vypouštět do doby dosaţení cílových emisních limitů. Imisní standardy při kombinovaném 

přístupu vodoprávního úřadu se mají zabezpečit nejpozději do 22.12.2015. Z toho plynou 

velké nároky na čistírenské technologie, ale hlavně na financování stavby i provozu takové 

ČOV. 

Novela současně předepisuje poţadovanou kvalitu odtoku na základě minimální účinnosti 

sníţení zatíţení na odtoku z ČOV, tj. na základě účinnosti čistícího procesu. Limitní 

hodnoty účinností jsou uvedeny v tabulce 6. 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen „nařízení“) se vydává  k provedení § 31, § 32 

odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  

a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.  
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Předmětem úpravy nařízení je stanovení ukazatelů a hodnot přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostí povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a vymezení citlivých oblastí. Nařízení je základním 

podkladem pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací. 

Nařízení rovněţ transponuje do právního řádu České republiky relevantní ustanovení 

právních předpisů Evropského společenství v oblasti jakosti povrchových vod. Novela 

současně předepisuje poţadovanou kvalitu odtoku na základě minimální účinnosti sníţení 

zatíţení na odtoku z ČOV, tj. na základě účinnosti čistícího procesu. Limitní hodnoty 

účinností jsou uvedeny v tabulce 5. [18, 19] 

Tabulka 6. Přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod v procentech. [17] 

Kategorie ČOV 

(EO) 
CHSKCr BSK5 N-NH4

+
 Ncelk Pcelk 

˂ 500 70 80 - - - 

500 - 2000 70 80 50 - - 

2001 - 10 000 75 85 60 - 70 

10 001 - 100 

000 
75 85 - 70 80 

˃ 100 000 75 85 - 70 80 

 

2.6.4   Důsledek nové legislativy 

Základním právním předpisem u nás je Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., ve znění 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Dnes platný prováděcí předpis zavedl princip emisně -

imisní, tedy poţadavek dodrţování jak emisních, tak i imisních standardů. Ve smyslu 

vodního práva EU definuje povodí všech toků jako citlivé oblasti, navíc je zde také 

upozorněno na doporučení „rámcové směrnice“ EU o uplatňování imisních standardů při 

povolování vypouštění odpadních vod pro všechny aglomerace nad 10 000 EO, z čehoţ 

plyne zvýšený nárok na aplikované čistírenské technologie a s tím souvisí i zvýšení 

investiční a provozní náročnosti na ČOV. Aby bylo moţno splnit poţadavky nové 

legislativy, je potřeba zavést a modernizovat sekundární a terciální čištění odpadních vod. 

[18, 19] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Srovnáním ţivotní úrovně dnešní a zhruba před 20 lety je zřejmé, ţe dnešní je na mnohem 

vyšší úrovni. Vybavení domácností je mnohem bohatší a současná populace spotřebovává 

mnohem víc produktů neţ dřív. Naše společnost se za posledních 20 let dostala do 

konzumní oblasti se všemi negativy s tím spojenými. Odvrácenou stranou vysoké ţivotní 

úrovně je i neustále se zvyšující znečištění ţivotního prostředí odpady. Jsou to především 

tuhé komunální odpady, plynné emise a odpadní vody. 

V této práci jsem si vytkla za cíl najít na ČOV Kadaň cesty ke zvýšení účinnosti 

odstraňování nutrientů a efektivity vynaloţených prostředků.  

3.1 KONFIGURACE ČOV KADAŇ 

ČOV Kadaň byla uvedena do provozu v roce 1972. Původní čistírna byla v roce 1983 

doplněna o biologický filtr a v roce 1994 byly osazeny velmi jemné strojní česle. Čistírna 

byla koncipována jako klasická mechanicko-biologická s primární sedimentací a mezofilní 

stabilizací produkovaných kalů. V roce 2000 bylo kompletně rekonstruováno kalové 

hospodářství. Ve městě Kadaň je jednotná kanalizace a odpadní vody jsou svedeny na 

ČOV. Odkanalizováno je 99 % obyvatel. Stávající odvedení splašků je gravitační 

kmenovými sběrači a rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Dešťové vody jsou odváděny 

jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře. 

Technologické parametry ČOV: 

Objemy základních technologických prostor: 

Usazovací nádrţ:  objem 174 m
3
 

   hloubka 1,85 m 

Selektory:  objem 2 x 38 m
3
   76 m

3
 

Denitrifikace:  objem 455 m
3
 

   hloubka 2,8 m 

Nitrifikace č. 1:  objem 1029 m
3 

 

   hloubka 5,99 m 
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Nitrifikace č. 2:  objem 711 m
3
 

   hloubka 5,99 m 

Dosazovací nádrţe objem 8 x 141 m
3
  1128 m

3 

   hloubka 7,2 m 

   plocha 1 nádrţe 33,6 m
2
 

3.1.1 Stav ČOV po rekonstrukci 

Čistírna byla přestavěna na aktivaci s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a simultánním 

odstraňováním fosforu pomocí solí ţeleza v systému As-D-N. Kvůli stísněným prostorům 

nebylo moţné vybudovat nové nádrţe, a proto bylo potřebné navýšení objemů získáno 

zvýšením hladiny v aktivačních nádrţích mezičerpáním. 

Rekonstrukce spočívala v rekonstrukci lapáku písku a osazení separátoru písku, ve 

výstavbě čerpací stanice za usazovací nádrţí, v přebudování dvou usazovacích nádrţí na 

anoxické selektory a oběhovou denitrifikační nádrţ, v přestavbě stávající povrchově 

provzdušňované aktivační nádrţe na nitrifikační nádrţ s jemnobublinnou aerací a dostavbě 

druhé nitrifikační nádrţe, rekonstrukce dosazovacích nádrţí.  

Dále byl zřízen terciální dočišťovací stupeň tvořený dvěma mikrosítovými jednotkami, 

rekonstruována strojovna, zabudován rotační zahušťovák přebytečného kalu, dvě rotační 

dmychadla a chemické hospodářství s nádrţí na síran ţelezitý pro sráţení fosforu. 

Produkovaný kal není odvodňován a je i nadále vyváţen v tekutém stavu. Na obrázku 8 

vidíme průtokové schéma ČOV v Kadani. 

 

Obrázek 8.  Průtokové schéma čistírny odpadních vod Kadaň. 
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ČOV Kadaň má po rekonstrukci kapacitu 19 tisíc EO s průměrným průtokem 4000 m
3
/den.  

Surová odpadní voda natéká přes ručně stírané hrubé a strojně stírané jemné česle do 

odstředivého lapáku písku a odtud na usazovací nádrţ. 

Shrabky z jemných česlí padají do přistaveného kontejneru. Hydrosměs z lapáku je 

v časovém reţimu těţena čerpadlem do separátoru, ze kterého padá písek do druhého 

přistaveného kontejneru. 

Kal usazený v usazovací nádrţi je řetězovým shrabovákem stírán do kalových kónusů, 

odkud je odpouštěn do jímky surového kalu. Do této jímky je i zaústěno potrubí 

zahuštěného kalu. Obsah jímky je po jejím naplnění vyčerpán do vyhnívací nádrţe. 

Mechanicky předčištěná odpadní voda přepadá z usazovací nádrţe do čerpací stanice, 

odkud je čerpána do anoxických selektorů. Zde se mísí s vratným kalem a s aktivační 

směsí interní recirkulace a natéká do oběhové denitrifikační nádrţe. Denitrifikační nádrţ je 

vystrojena míchadlem a elementy jemné bubliny pro podporu nitrifikace za nepříznivých 

podmínek. 

Aktivační směs z denitrifikace pokračuje do nitrifikací 1 a 2 a přes čerpací stanici interní 

recirkulace a rozdělovací objekt do dosazovacích nádrţí. Sériově řazené nitrifikace 1 a 2 

jsou vystrojeny elementy jemné bubliny a kaţdá má svou kyslíkovou sondu. 

Potřebný tlakový vzduch pro nitrifikaci dodávají dvě rotační dmychadla, v provozu je vţdy 

pouze jedno. Výkon dmychadel je ovládán buď od jedné anebo druhé kyslíkové sondy, 

případně od průměrné hodnoty obou. 

Dosazovacích nádrţí je osm a jsou natékány po dvojicích. Kaţdá z osmi dosazovacích 

nádrţí má vlastní čerpadlo vratného kalu, výtlak kalu je zaústěn do šachet spádového 

potrubí, které končí v homogenizační jímce vratného kalu. Odtud je kal čerpán jedním ze 

dvou čerpadel zpět do anoxických selektorů denitrifikace. Na výtlačném potrubí je 

vysazena odbočka, ze které je odebírán přebytečný kal k zahuštění. 

Přebytečný kal je zahušťován rotačním zahušťovákem. Potřebný roztok flokulantu je 

připravován v automatické rozpouštěcí stanici.  
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Zahuštěný kal natéká gravitačně do jímky surového kalu, kalová voda odtéká do nádrţe 

kalové vody, odkud je čerpána do potrubí vratného kalu. 

Odsazená voda z dosazováků odtéká přes bubnové mikrosítové filtry do vodoteče. 

Anaerobně stabilizovaný kal z vyhnívací nádrţe je čerpán do uskladňovací nádrţe, odkud 

je podle potřeby odváţen k likvidaci. Odpuštěná kalová voda je akumulována v jímce 

kalové vody a v časovém reţimu čerpána na přítok do ČOV. 

Vyrobený bioplyn je akumulován v membránovém plynojemu a vyuţíván k ohřevu kalu a 

topné vody v plynové kotelně. Případné přebytky plynu jsou spalovány na hořáku 

zbytkového plynu. Eventuální tepelný deficit je vyrovnáván spalováním propanu. 

Fosfor v odpadní vodě je sráţen dávkováním síranu ţelezitého. Dávkovat je moţné buď do 

odtoku z usazovacích nádrţí, nebo do nitrifikační nádrţe. Dávku je moţné nastavit buď 

proporcionálně k průtoku odpadní vody v g/m
3
, nebo časově l/hod. 

Tabulka 7. Porovnání projektovaných a skutečných odtokových hodnot. 

Projektované hodnoty Skutečné hodnoty 

 Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost 

  průměr max   průměr max  

 mg/l mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l % 

BSK5 288,8 10 20 97,6 370,0 7,0 16,0 98,1 

CHSK 522,5 40 85 92,2 673,6 26,2 64,0 96,1 

NL 232,5 10 20 98,5 381,0 6,9 26,0 98,2 

N-NH4 27,5 1,5 4,0 94,6 44,8 1,3 17,0 97,1 

Ncelk 41,3 15 20,0 65,0 53,6 9,0 19,0 83,2 

Nanorg 28,6 12 18,0 62,7 45,0 7,7 20,0 83,0 

Pcelk 8,8 2,0 3,0 73,7 9,1 1,9 4,6 79,1 
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Z tabulky č. 7 vyplývá, ţe účinnost čištění byla ve všech případech vyšší neţ projektované 

hodnoty. 

3.1.2 Účinnost odstraňování fosforu 

Odstraňování fosforu sráţením roztokem síranu ţelezitého je velice účinné (graf 1). Jelikoţ 

je však dávkována pouze pevně stanovená dávka, která není nijak vázaná s koncentracemi 

fosforu na přítoku, vykazují hodnoty Pcelk ve vyčištěné vodě poměrně velký rozkmit. 

Vodoprávním povolením je dána koncentrace Pcelk ve vyčištěné vodě jako roční průměr. 

Z tohoto důvodu, nejsou ojedinělé výkyvy hodnot směrem nahoru z legislativního pohledu 

na závadu, ale náklady na celkově spotřebovaný síran ţelezitý jsou poněkud vyšší. Jak 

bude uvedeno dále, uvedené výkyvy nejsou způsobovány závadami v technologii čištění, 

nýbrţ nepředvídatelnými výkyvy v kvalitě surové odpadní vody. 

 

Graf 1 Účinnost odstraňování fosforu po rekonstrukci (rok 2008). 
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3.1.3 Účinnost odstraňování dusíku 

Hodnoty celkového dusíku (Ncelk) se trvale pohybují pod úrovní limitů vodoprávního 

povolení, ale přesto jsou poněkud vyšší, neţ umoţňuje pouţitá technologie. Vyčištěná 

voda obsahuje mírně zvýšené hodnoty N-NO3. Příčinou je, stejně jako u řady podobných 

čistíren v republice, malá koncentrace snadno rozloţitelného substrátu v mechanicky 

předčištěné vodě, který je nezbytný pro řádný průběh denitrifikace. Je tomu tak i přes to, ţe 

místo původních tří usazovacích nádrţí existuje jiţ pouze jedna. Protoţe však odtokové 

koncentrace celkového dusíku i přes tyto skutečnosti nepřesahují povolené limity, nebylo 

třeba přistoupit k nepříjemnému a ekonomicky nevýhodnému řešení, jakým je dávkování 

externího organického substrátu do denitrifikace. 

Určitým slabým místem stávajícího uspořádání je zdroj vzduchu. Z prostorových důvodů 

totiţ nebylo moţné nainstalovat dmychadla v obvyklé sestavě 2 + 1, kdy jsou podle 

aktuální potřeby zapínána dvě dmychadla v kaskádě, ale pouze 1 + 1. Během provozu se to 

projevuje tak, ţe v době špičkového zatíţení je dodávané mnoţství vzduchu na hranici 

maximálního výkonu dmychadla, zatím co v době minimálního zatíţení je do nitrifikační 

nádrţe dodáváno i při minimálním výkonu dmychadla stále ještě nadbytečné mnoţství 

vzduchu. 

Formy dusíku a fosfáty jsou kritickými ukazateli při moderním čištění odpadních vod. 

V městských a průmyslových čistírnách odpadních vod je spolehlivé měření těchto 

parametrů základem všech strategií kontroly a řízení provozu. 
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3.2 MOŢNOSTI ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI A SNÍŢENÍ 

NÁKLADŮ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ 

Jak vyplynulo z předchozího, technologická linka má z hlediska jak účinnosti, tak i 

ekonomiky provozu ještě určité rezervy. Přebytky vzduchu, tj. zbytečně vysoké 

koncentrace kyslíku v nitrifikaci v obdobích s nízkým látkovým znečištěním, znamenají 

zbytečně spotřebovanou energii. Pevná dávka chemického sráţedla bez vazby na 

skutečnou aktuální koncentraci fosfátů zase způsobuje vyšší spotřebu chemikálie a zároveň 

i určité riziko překročení povoleného limitu. 

 

3.2.1 Úspora energie při výrobě vzduchu pro aeraci nitrifikačních 

nádrţí 

Za současného stavu jsou nitrifikační nádrţe provzdušňovány jemnobublinnými elementy 

na dně nádrţí a potřebný tlakový vzduch je dodáván vţdy jedním ze dvou dmychadel. 

V nitrifikačních nádrţích osazené kyslíkové sondy měří aktuální koncentraci kyslíku a 

podle naměřené hodnoty jsou řízeny otáčky dmychadla. Regulaci otáček zajišťuje 

frekvenční měnič v rozsahu 25 aţ 50 Hz. Frekvence nesmí poklesnout pod 25 Hz, protoţe 

pak uţ by měl motor dmychadla příliš malé otáčky a vlivem nedostatečného chlazení by 

docházelo k jeho přehřívání. V období nízkého látkového zatíţení tedy můţe dmychadlo 

sníţit svůj výkon pouze na 50 % a další sniţování jiţ není moţné. 

Provzdušňování aktivačních nádrţí má dvojí účel. Dodává se jím potřebný kyslík a 

zároveň je obsah nádrţe promícháván, aby si aktivovaný kal nesedal a byl v neustálém 

kontaktu s odpadní vodou. Období s malým zatíţením se projevuje zvýšenou hladinou 

rozpuštěného kyslíku a současně i plnou nitrifikací – obsah kyslíku je tedy podstatně vyšší 

neţ nastavená poţadovaná hodnota a současně je obsah N-NH4 blízký nule. Pokud jsou 

splněny obě tyto podmínky, je moţné sníţit anebo na krátký čas zastavit dodávku vzduchu. 

Z grafu 2 je vidět, ţe hodnoty N-NH4, které jsem naměřila, se dlouhodobě pohybují 

v rozmezí 0,2 aţ 2,0 mg/l  a vypovídají o velice dobře probíhající nitrifikaci. Podstatnou 

část dusíku ve vyčištěné vodě tvoří N-NO3. 
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Graf 2.  ČOV Kadaň, průběhy koncentrací dusíku na přítoku a odtoku. 

 

Sníţení spotřeby energie je za stávajících podmínek moţné pouze jedním způsobem a tím 

je řízené vypínání dmychadla.  

3.2.2  Provozní test úspory energie 

Jako základ pro vyhodnocení úspory jsem si zvolila za úkol zjistit dobu, po kterou jsou 

hodnoty N-NH4 na odtoku z nitrifikační nádrţe blízké nebo rovné nule a výkon dmychadla 

je současně na své dolní hranici. Výkon dmychadla byl k tomuto účelu vybrán místo 

koncentrací rozpuštěného kyslíku pro svoji jednoznačnost – má přímou vazbu na 

koncentraci kyslíku v nitrifikaci a současně se snadno vyhodnocuje.  

Jako měřenou veličinu jsem pouţila frekvenci motoru (Hz). Hodnoty frekvence a 

koncentrací N-NH4 byly načteny z řídícího systému ČOV.  

Z průběhu uvedených veličin (graf 3) je zřejmá návaznost nízkých koncentrací N-NH4 na 

otáčky (výkon) dmychadla. Ve všech případech minimálních koncentrací N-NH4 byl i 

minimální výkon dmychadla. 



Šárka Pavlíčková: Odstraňování fosforu a dusíku z odpadních vod 
 

2010  41 
 

Graf 3. Frekvence motoru dmychadla (Hz), koncentrace N-NH4 na odtoku z nitrifikační nádrže v období  

17. 1. 2010 - 31. 1. 2010. 

 

Ze získaných dat jsem vyfiltrovala časy s koncentracemi N-NH4 niţšími neţ 0,5 mg/l a 

otáčkami motoru dmychadla niţšími neţ 25,5 Hz. Z odfiltrovaných dat (tabulka 8) 

vyplývá, ţe během měsíce ledna činila doba, po kterou trval souběh minimálního obsahu 

N-NH4 a minimálních otáček (výkonu) dmychadla celkem 8 235 minut (137 hodin), 

s denním minimem 160 a maximem 390 minut.  Ještě delší byl čas s pouze minimálními 

koncentracemi N-NH4 (20 175 minut). 
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Tabulka 8. Porovnání minimálních koncentrací N-NH4 s minimálními otáčkami dmychadla, leden 2010. 

Datum 
minimální otáčky 

dmychadla 

minimální 

koncentrace N-NH4 

souběh minimálních 

otáček a koncentrací 

souběh minimálních 

otáček a koncentrací 

 
minuty minuty minuty % 

1.1. 160 0 0 0,0 

2.1. 220 330 205 14,2 

3.1. 390 510 390 27,1 

4.1. 245 420 245 17,0 

5.1. 

340 740 340 23,6 

0 305 0 0,0 

0 90 0 0,0 

6.1. 
280 505 280 19,4 

0 65 0 0,0 

7.1. 
250 470 250 17,4 

0 40 0 0,0 

8.1. 
335 630 335 23,3 

0 55 0 0,0 

9.1. 245 605 245 17,0 

10.1. 310 475 310 21,5 

11.1. 180 215 180 12,5 

12.1. 
305 575 305 21,2 

0 580 0 0,0 

13.1. 
280 560 280 19,4 

0 45 0 0,0 

14.1. 
245 470 245 17,0 

0 120 0 0,0 

15.1. 
280 605 280 19,4 

0 540 0 0,0 

16.1. 285 630 285 19,8 

17.1. 255 605 255 17,7 

18.1. 
205 300 205 14,2 

0 245 0 0,0 

19.1. 
375 580 375 26,0 

0 25 0 0,0 

20.1. 
295 540 295 20,5 

0 115 0 0,0 

21.1. 
350 515 350 24,3 

0 295 0 0,0 

22.1. 390 690 390 27,1 

23.1. 
295 630 295 20,5 

0 70 0 0,0 

24.1. 290 690 290 20,1 

25.1. 

195 410 195 13,5 

0 240 0 0,0 

0 110 0 0,0 

26.1. 
310 685 310 21,5 

0 550 0 0,0 

27.1. 
285 580 285 19,8 

0 225 0 0,0 

28.1. 
220 560 220 15,3 

0 130 0 0,0 

29.1. 230 660 230 16,0 

30.1. 185 625 185 12,8 

31.1. 180 520 180 12,5 

     součet 8 410 20 175 8 235 
 

maximum 390 740 390 27,1 

minimum 160 25 160 12,5 
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Kaţdý den je tedy moţné minimálně dvě hodiny přejít s dmychadlem do úsporného 

reţimu. Ten by bylo moţné realizovat cyklováním dmychadla buď pouze na základě 

zvýšeného obsahu kyslíku v nitrifikačních nádrţích, anebo ještě v kombinaci se sondou 

měřící obsah N-NH4 na odtoku z nitrifikační nádrţe. Ve všech případech se tak stalo 

v nočních a časně ranních hodinách, kdy je i minimální látkové a hydraulické zatíţení, coţ 

vidíme v grafech 4 a 5. Z grafu 5 je navíc zřejmé, ţe sníţení výkonu dmychadla na 

minimum dochází aţ po poklesu koncentrací N-NH4 k hodnotám blízkým nule. Naopak 

zvyšování výkonu dmychadla nastává aţ s určitým zpoţděním za nárůstem koncentrací N-

NH4. Tento jev jednoznačně souvisí s mnoţstvím přitékajícího znečištění. Pro přesnější 

řízení dodávky vzduchu by proto bylo vhodnější pouţít dvě sondy N-NH4. Jednu na 

přítoku do nitrifikace a druhou na odtoku z nitrifikace. První by zjišťovala začátek a konec 

období se zvýšeným znečištěním, druhá by slouţila jako bezpečnostní pojistka pro případ 

zhoršené funkce nitrifikačního procesu. 

Graf 4. Hodinové bezdeštné průtoky. 
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Graf 5.  Detailní průběh výkonu dmychadla a koncentrací N-NH4, 3. - 4. 1. 2010. 

 

3.2.3  Zvýšení efektivity sráţení P-PO4 

Na ČOV Kadaň byl původně jako chemické sráţedlo pouţíván čistý síran ţelezitý o 

koncentraci 41 %. Protoţe se však ČOV začala potýkat s masivní tvorbou biologické pěny, 

byl proti růstu vláknitých bakterií nasazen produkt se zvýšeným obsahem hlinitých solí. 

Sráţedlo se dávkuje do proudu aktivační směsi před dosazovacími nádrţemi. Dávkované 

mnoţství je v čase konstantní a mění se pouze na základě výsledků chemických rozborů. 

Protoţe se však odběry pro rozbor provádějí pouze jednou týdně a výsledky jsou 

k dispozici aţ s určitým časovým zpoţděním, není moţné na změny odtokových, potaţmo 

přítokových koncentrací fosforu reagovat okamţitě. Sráţedlo je proto dávkováno v určitém 

přebytku. Sniţuje se tak nebezpečí překročení povolených hodnot koncentrací fosforu ve 

vyčištěné odpadní vodě. Na straně druhé tím ale samozřejmě vznikají nadbytečné náklady 

na spotřebovanou chemikálii a na likvidaci zvýšeného mnoţství chemického kalu. 

Optimalizaci spotřeby sráţedla je moţné provést pouze řízením jeho dávky na základě 

údajů provozního analyzátoru P-PO4.  
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V praktické části jsem proto provedla měření koncentrací P-PO4 a Pcelk na přítoku a odtoku 

z ČOV. Vyhodnotila jsem, jakých úspor by bylo moţné dosáhnout a zda je to ekonomicky 

výhodné. 

3.2.4  Provozní test efektivity sráţení P-PO4 

Pro účely sledování jsem odebrala řadu časově odstupňovaných vzorků surové a vyčištěné 

odpadní vody. Vzorky jsem odebírala s odstupem 2 hodin po dobu 24 hodin. Ve vzorcích 

byl analyzován obsah fosforu jako P-PO4 a Pcelk , graf 6, tabulka 9. Dávka sráţedla byla po 

celou dobu vzorkování i před ním 6,0 l/hod. Křivka č. 5 znázorňuje vypočítaný průběh 

obsahu P-PO4 bez dávkování.  

 

Graf 6.  Průběhy denních koncentrací Pcelk a P-PO4 na přítoku a odtoku z ČOV. 

 

V grafu je vidět náhlé razantní zvýšení koncentrace fosforu na přítoku (13:20 hod) a 

opoţděnou odezvu ve vyčištěné vodě (1:20 hod) danou dobou zdrţení v systému. Křivka č. 

5 znázorňuje vliv aktuálního průtoku a dávky sráţedla (bez sráţedla je křivka plošší – 

v nočních hodinách dochází díky malým průtokům k určitému předávkování). Graf rovněţ 

ukazuje, jak velké mohou být výkyvy v koncentracích Pcelk v surové odpadní vodě a poměr 

mezi koncentracemi Pcelk a P-PO4. 
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Tabulka 9. ČOV Kadaň, naměřené průběhy denních koncentrací Pcelk a P-PO4. 

Čas 

Přítok Odtok 

Pcelk 

mg/l 
P - PO4 

mg/l 
průtok 

m
3 

P - PO4 

kg 
Pcelk 

mg/l 
P - PO4 

mg/l 
P - PO4 

kg 

11:20 8,0 5,5 320 1760 1,4 1,3 416 

13:20 40 25 353 8825 1,5 1,4 494 

15:20 6,4 5,0 322 1610 1,8 1,7 547 

17:20 6,8 4,6 345 1587 1,8 1,7 587 

19:20 8,4 5,4 415 2241 1,8 1,8 747 

21:20 7,1 4,6 377 1734 1,8 1,7 641 

23:20 5,7 4,3 292 1256 1,9 1,7 496 

1:20 4,1 3,0 207 621 3,5 2,1 435 

3:20 2,6 2,1 172 361 1,8 1,6 275 

5:20 3,0 2,0 227 454 1,7 1,6 363 

7:20 16 12 357 4284 1,6 1,5 536 

9:20 12 8,8 342 3010 1,5 1,4 479 

Průměr 10 6,9 310,7 2311,9 1,8 1,6 501 

Zajímavý je poměr Pcelk : P-PO4 v surové a vyčištěné odpadní vodě. U surové odpadní 

vody je přibliţně 1,5 kdeţto ve vyčištěné necelých 1,1. Další zajímavou skutečností je 

skutečnost, jak malá část přitékajícího fosforu je vysráţena a jak velká část je spotřebována 

čistícím procesem, graf 7. 
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Graf 7.  Průběhy koncentrací Pcelk a P-PO4 s eliminací doby zdržení. 

 

Totéţ je zřejmé i z dlouhodobého průběhu (graf 8): 

Graf 8.  Průběhy koncentrací Pcelk na přítoku a odtoku. 

  

Z časově odebrané řady vzorků vyplývá, ţe koncentrace zbytkového Pcelk ve vyčištěné 

vodě (graf 9) překročil povolený limit 2,0 mg/l pouze jednou (1.20 hod).  
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Průměrná hodnota však byla 1,8 mg/l a i přes onu koncentrační vlnu pod limitem – dávka 

sráţedla tedy byla vyšší neţ optimální. 

 

Graf 9.  Průběhy koncentrací Pcelk a P-PO4 na odtoku z ČOV. 

 

 

Graf 10.  ČOV Kadaň, pevná a automatická dávka srážedla. 

 

V grafu 10 je patrný rozdíl mezi pevnou a automatickou dávkou sráţedla. 
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V tabulce 10 jsou vyčísleny úspory sráţedla při automatickém dávkování podle skutečné 

koncentrace P-PO4. 

 

Tabulka 10. Vyčíslení úspor srážedla při automatickém dávkování podle skutečné koncentrace P-PO4. 
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  m3 mg/l mg/l g kg/hod g/m3 kg mg/l g mg/l g g kg 

11:20 320 1,4 1,3 416 5,32 33,25 0,60477 1,9 608 1,90 608 0 0,0 

13:20 353 1,5 1,4 494 5,32 30,1416 0,54823 1,9 671 1,90 671 0 0,0 

15:20 322 1,8 1,7 547 5,32 33,0435 0,60101 2,3 741 1,90 612 129 7,1 

17:20 345 1,8 1,7 587 5,32 30,8406 0,56094 2,3 794 1,90 656 138 7,6 

19:20 415 1,8 1,8 747 5,32 25,6386 0,46633 2,3 955 1,90 789 166 9,1 

21:20 377 1,8 1,7 641 5,32 28,2228 0,51333 2,2 829 1,90 716 113 6,2 

23:20 292 1,9 1,7 496 5,32 36,4384 0,66276 2,4 701 1,90 555 146 8,0 

1:20 207 3,5 2,1 435 5,32 51,401 0,9349 3,0 621 1,90 393 228 12,5 

3:20 172 1,8 1,6 275 5,32 61,8605 1,12514 2,7 464 1,90 327 138 7,6 

5:20 227 1,7 1,6 363 5,32 46,8722 0,85253 2,5 568 1,90 431 136 7,5 

7:20 357 1,6 1,5 536 5,32 29,8039 0,54209 2,0 714 1,90 678 36 2,0 

9:20 342 1,5 1,4 479 5,32 3,11111 0,56586 2,0 684 1,90 649,8 34 1,9 

celkem při pevné dávce (kg) 127,7     celkem při automatické dávce (kg) 69,5 

rozdíl - úspora při pouţití automatické dávky (kg) 58,2 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo najít na ČOV Kadaň moţnosti, jak zvýšit účinnosti odstraňování 

nutrientů s minimálními provozními náklady. Provozní testy byly zaměřeny na sníţení 

spotřeby energie při výrobě vzduchu pro aeraci v nitrifikačních nádrţích a optimalizaci 

spotřeby sráţedla pro sráţení P-PO4. 

V průběhu měsíce ledna došlo prakticky kaţdý den k situaci, kdy minimálně dvě hodiny 

překračovala výroba vzduchu jeho potřebu. 

V den, kdy byl proveden odběr časově odstupňovaných vzorků, byla dávka sráţedla 

nadbytečná a v případě její optimalizace by bylo moţné sníţit jeho spotřebu. 

Optimalizaci by bylo moţné realizovat montáţí on-line analyzátoru koncentrací P-PO4 a 

řízením dávky sráţedla podle naměřených hodnot. 

Přínosem by kromě přímých úspor sráţedla bylo i zvýšení technologické bezpečnosti proti 

náhlým výkyvům v kvalitě odpadní vody. K takovémuto výkyvu došlo ve sledovaných 24 

hodinách. 

Úspor spotřeby elektrické energie by bylo moţné dosáhnout přerušováním chodu 

dmychadla v době nejniţšího látkového zatíţení. Časový úsek, ve kterém by mohlo dojít 

k přerušování chodu, by byl určen na základě naměřené koncentrace rozpuštěného kyslíku 

v nitrifikačních nádrţích. Tohoto způsobu řízení by se dalo dosáhnout prakticky bez 

jakýchkoli investičních nákladů, přesnější by však bylo doplnit řízení nakoupenou sondou 

pro měření koncentrace N-NH4  v aktivační směsi, případně druhou pro sledování 

koncentrací N-NH4 v nátoku do nitrifikační nádrţe. 

Zavedením uvedeného opatření by se zkrátila doba chodu dmychadla přibliţně o 50 aţ 68 

hodin měsíčně, coţ by se příznivě promítlo do sníţení spotřeby elektrické energie a rovněţ 

do sníţení opotřebování vlastního soustrojí dmychadla.  

Zavedením přerušovaného chodu by se docílilo i mírného zvýšení účinnosti denitrifikace, 

neboť by se do ní vnášelo menší mnoţství rozpuštěného kyslíku aktivační směsí z interní 

recirkulace. 

Spotřebu chemického sráţedla pro eliminaci fosforu by bylo moţné optimalizovat instalací 

on-line analyzátoru P-PO4. Pokud bychom vycházeli ze situace z doby časového 

vzorkování, sníţila by se spotřeba o 45 %. Tento údaj však není moţné brát zcela váţně, 

neboť kvalita odpadní vody i účinnost čištění jsou proměnlivé. Zkušenosti z jiných ČOV, 

na které se podobný analyzátor instaloval, ukazují, ţe lze dosáhnout poměrně podstatných 

úspor sráţedla.  
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Další zásadní věcí, kterou by instalace analyzátoru a automatické řízení dávky sráţedla 

přinesla, je zamezení překročení povolené koncentrace Pcelk ve vyčištěné vodě následkem 

náhlého zhoršení kvality surové odpadní vody, jak se stalo během sledování (graf 7). 

Uvedený způsob dávkování by byl i šetrnější k ţivotnímu prostředí, neboť by se část dnes 

pouţívaného sráţedla nemusela vyrobit, přepravit a vydávkovat do vody.  
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