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Seznam zkratek: 

 

AN -                  aktivační nádrţ 

ČOV - čistírna odpadních vod 

OV -  odpadní voda 

VaK Vsetín -  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  

EO -  populační ekvivalent 

CHSKcr -  chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

BSK5 -  biologická spotřeba kyslíku 

NL -  nerozpuštěné látky 

RL -  rozpuštěné látky 

RAS -  rozpuštěné anorganické soli 

VHR - vodoprávní rozhodnutí (povolení k nakládání s vodami) 

MŢP - Ministerstvo ţivotního prostředí 

NV - nařízení vlády 

Sb. -  sbírka zákonů 

N-NH4 -             amoniakální dusík 

N-NO3 -             dusičnanový dusík  

Ncelk -                        dusík celkový 

Pcelk -                 fosfor celkový 

Ds -                   anoxický selektor 

D/N -                 alternativní reaktor 

N -                     nitrifikace 

IR -                    interní recirkulace 

VK -                   vratný kal 

PK -                   přebytečný kal 

DN -                  dosazovací nádrţ 

UN -                  usazovací nádrţ 

ČS -                  čerpací stanice 

DO -                  rozpuštěný kyslík (dissolved oxygen) 

LDO -                luminescent dissolved oxygen 

MaR -                měření a regulace 
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Úvod 

Úroveň stokování a čištění odpadních vod má určitou vypovídací hodnotu o tom, 
jak se společnost dokáţe vypořádat se svými splaškovými vodami od obyvatelstva 
i kapalnými odpady vznikajícími při průmyslové a zemědělské činnosti a tím 
zároveň naplnit dnes poněkud módní obsah termínu trvale udrţitelný rozvoj. To 
znamená, zachovat si trvalý hospodářský růst a přitom zachovat nebo dokonce 
zlepšit ţivotní podmínky budoucím generacím. Po vstupu do EU je pro nás, 
občany ČR, navíc  závazná oblast harmonizovaných norem EU, které zpravidla 
vycházejí z národních norem a zákonů. 

Základní prioritou je přitom ochrana povrchových a podzemních vod a tedy 
dosaţení postupného omezování zátěţe vod na ekologicky přijatelnou úroveň 
(dosaţení upravitelnosti na vodu pitnou) s ohledem na zajištění jejich udrţitelného 
vyuţívání do budoucna. 

Za významný prostředek k dosaţení tohoto cíle se povaţuje čistírna odpadních 
vod.  

Na čistírny odpadních vod pak stále vzrůstají poţadavky na kvalitu jimi 
vypouštěných odpadních vod. Přitom tyto čistírny uţ často svou kapacitou a 
zastaralým technologickým vybavením stále přísnější poţadavky neplní. Současný 
vývoj v oblasti čištění odpadních vod lze charakterizovat především snahou o 
zvýšení účinnosti a dosaţení stabilního provozu intenzifikací čistírenských procesů 
a jejich automatizací při současné minimalizaci nákladů.  

V České republice máme na celém území s ohledem na poměrně malé vodoteče 
a stávající stupeň jejich znečištění vyhlášenou tzv. citlivou oblast. Téměř vţdy je 
ţádán stupeň čištění s nitrifikací a často s denitrifikací i eliminací fosforu za 
účelem sníţení celkového dusíku a celkového fosforu na odtoku z čistírny. Nitrid je 
pro ryby jedovatý, nitrát a amoniakální dusík škodlivý. Fosfor způsobuje m.j. 
eutrofizaci toků. 
Ve snaze dosáhnout vysoké účinnosti čištění při zachování únosné míry 
vynaloţených ekonomických nákladů nebo dokonce jejich sníţení, se automaticky 
spojily procesy odstraňování nutrientů s moţností jejich optimalizace a řízení. Při 
biochemickém odstraňování dusíku se tak na základě aktuálních koncentrací 
dusičnanů nebo amoniakálního dusíku provádí časová změna délky oxických a 
anoxických period. To samozřejmě není moţné bez spolehlivé kontroly 
koncentrace rozpuštěného kyslíku v odpadní vodě. Nezastupitelnou roli zde pak 
hraje on-line měřící technika. Pro případ odstraňování dusíku se jedná především 
o měření O2, teploty, redox potenciálu, N-NH4, N-NO3 a v neposlední řadě i o 
měření celkového dusíku. Obdobné poţadavky platí i pro problematiku 
odstraňování fosforu. Řízení provozu čistírny odpadních vod pomocí on-line 
analyzátorů je z technického hlediska podmíněno jejich naprostou spolehlivou 
funkcí.  
Cílem této diplomové práce bylo ověření spolehlivosti kontinuálně měřících 
sond, které řídí biologickou část Vsetínské čistírny odpadních vod, 
zdokumentování případné úspory elektrické energie, vyhodnocení účinnosti 
čištění sledovaných ukazatelů po třetí intenzifikaci v časové řadě patnácti let 
a to nejen z hlediska dodržení emisních limitů, ale i posouzení vlivu na 
recipient do kterého se vyčištěná odpadní voda vypouští. 
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Teoretická část 

1 Cíl intenzifikace čistíren odpadních vod 

      Celá řada čistíren je v současné době hydraulicky i látkově přetíţena a 
z různých důvodů svými výkonovými parametry neodpovídají dnešním potřebám. 
Mezi hlavní důvody patří: 

 rozšíření stávající oblasti obsluhované čistírnou odpadních vod 

 připojení dalších oblastí na stávající čistírny  

 zpřísňování limitů na odtoku z čistírny, zejména v ukazateli dusíku a fosforu 

 zastaralé vybavení a nefunkční technologie 

 potřeba zvýšení spolehlivosti a sníţení provozních nákladů zavedením 
modernějších a úspornějších technologií 

Čistírny odpadních vod byly navrhovány na odbourání uhlíkatého znečištění. 
Naproti tomu nárok čistírny na zastavěný prostor je při emisních limitech na 
celkový dusík (s účinností odbourávání dusíkatého  znečištění např. 82 - 85%)  
dvojnásobně větší neţ u čistírny s emisními limity pouze na BSK5 (s účinností  
např. 90% pouze základního organického čištění vyjádřeného v BSK5). [1] 

 

1.1 Požadavky na intenzifikaci ČOV a postupy k jejich dosažení 

Mezi poţadavky na intenzifikaci ČOV patří zejména: 

 sníţení obsahu BSK5 resp. CHSK, obsahu dusíku především v amoniakální 
a nitrátové formě, obsahu fosforu a NL 

 zvýšení objemové kapacity čistírenských zařízení 

 stabilita čistícího účinku při proměnném mnoţství a látkovém zatíţení 

 sníţení produkce kalu, zlepšení jeho zpracovatelnosti a vyuţitelnosti 

 sníţení nároků na energii a sníţení pracnosti obsluhy 

K dosaţení těchto poţadavků jsou preferovány následující postupy: 

 modifikace aktivačního procesu potlačující vláknité bytnění aktivovaného 
kalu 

 procesy umoţňující nitrifikaci s následnou denitrifikací 

 procesy umoţňující biologické odstraňování fosforu 

 zvýšení provozní koncentrace biomasy kombinací vynášené a přisedlé 
polykultury 

 kombinace dvoustupňového čištění v biologické části čistírny seriovým 
zapojením vysoko nízkozatěţovaného stupně s případným vynecháváním 
primární sedimentace 

 kombinace anaerobního a následného aerobního stupně, zvláště u 
koncentrovaných průmyslových odpadních vod 

 zvyšování průměrné doby zdrţení biomasy v aktivačním systému 

 pouţívání provzdušňovacích zařízení s vyšším vyuţitím kyslíku 

 enzymatické preparáty (lapol, AN, ANR) [2] 

1.2 Metodický postup návrhu intenzifikace ČOV 

Účelem je připravení podkladu, který má následně usnadnit zpracování variant 
intenzifikace konkrétní čistírny odpadních vod s uváţením všech souvislostí 



       Michal Vrána: Řízení biologické části Vsetínské čistírny odpadních vod 
 

2011  - 3 - 
 

včetně odborné úrovně pracovníků čistírny, stav řízení technologických procesů, 
úroveň údrţby a nakonec i celé administrativy. Tento metodický postup je moţné 
rozdělit do čtyř bloků: 
1. Komplexní analýza ČOV, která je výchozím materiálem intenzifikace. Jsou 

v ní zhodnoceny hlavní čistírenské jednotky a stanovena jejich potenciální 
výkonnost. Významnou součástí analýzy je identifikace faktorů, ovlivňujících a 
limitující současnou kapacitu ČOV a výhledový růst zatíţení čistírny 
s přihlédnutím k poţadavkům na kvalitu vypouštěné vody. Komplexní analýza 
ČOV obsahuje celou řadu informací o stávající ČOV, jako např. procesní a 
inţenýrské výpočty slouţící k porovnání výpočtové kapacity ČOV s provozními 
a navrhovanými stavy. Obecně lze konstatovat, ţe snahou je intenzifikace 
ČOV za minimálních investičních nákladů. Toho lze dosáhnout maximálním 
vyuţitím moţností stávajících zařízení. 

2. Určení faktorů limitujících účinnost ČOV. Účelem je přesně stanovit příčiny 
nedostatečné účinnosti ČOV. Zjištění, ţe faktor nesplňuje obvyklý standard, 
nemusí ještě znamenat, ţe tento faktor limituje účinnost ČOV. Vţdy je třeba 
hledat spojení mezi celkovou účinností čištění a identifikovaným faktorem. 

3. Výběr možností intenzifikace. Při výběru je třeba plně respektovat vazby a 
kompatibilitu vybíraných zařízení na vybudovaná zařízení konkrétní existující 
čistírny. 

4. Výběr doporučené varianty intenzifikace. Pro vyhodnocení nejvhodnější 
varianty intenzifikace je vhodné pouţít inţenýrské ohodnocení variant a 
pracovní porady specialistů při současných pilotních testech a měřeních. 
Součástí vyhodnocení je zároveň analýza efektivnosti nákladů a kvalitativní 
hodnocení. Rozhodující význam má také spolehlivost zařízení, snadnost 
provozu a jednoduchost implementace. Po vlastním provedení stavby a 
instalaci zařízení je nutno provést zkušební provoz a zpracovat provozní řád. 
Zároveň je třeba řešit problematiku údrţby a provozu čistírny včetně 
naplánování počtu pracovníků, jejich výcvikový program, případně počítačem 
řízenou údrţbu a provoz nebo automatizaci řízení provozu. Aby se zamezilo 
provozním problémům způsobených neporozuměním probíhajících procesů, je 
moţné a ţádoucí zahrnout také rekvalifikaci obsluhy do projektu intenzifikace 
ČOV. [1]  

 

2 Technologické procesy čištění odpadních vod a možnost 
jejich použití pro intenzifikace ČOV 

      Existuje celá řada technologií a moţností jejich pouţití za účelem zlepšení 
účinnosti čistícího procesu nebo zvýšení kapacity ČOV. 

2.1 Systémy s biomasou ve vznosu 

Systémy s biomasou ve vznosu jsou nejuţívanější systémy pouţívané k čištění jak 
městských, tak průmyslových odpadních vod. Vyuţívá se zde mikroorganismů, 
které spotřebovávají organickou hmotu pro svůj růst. Biologické systémy mohou 
být pouţity k přeměně amoniakálního dusíku a organického dusíku na dusitanový 
a dusičnanový dusík – nitrifikace a k přeměně dusičnanového dusíku na volný 
dusík. Biomasu ve vznosu lze pouţít k odstraňování fosforu selekcí 
mikroorganismů schopných akumulovat zvýšené mnoţství intracelulárního fosforu. 
Biomasa je udrţována ve vznosu a k oddělení biomasy a čištěné vody jsou 
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pouţity dosazovací nádrţe. Mikroorganismy usazené v dosazovací nádrţi jsou 
recyklovány do aktivační nádrţe za účelem udrţení potřebné koncentrace 
biomasy. Proces s aktivovaným kalem lze rozdělit do dvou základních skupin: 
směšovací a s postupným tokem. [4]  
 
Kapacita aeračního systému je často faktor, který limituje růst biomasy v systému. 
V některých případech musí být existující systém intenzifikován nebo obnoven. 
V jiných případech se jedná o systém, který je zastaralý, mechanicky nespolehlivý 
nebo nákladný z ekonomického hlediska. Instalace nového systému zvýší 
spolehlivost a účinnost čistícího procesu. [1] 
 
Základem pro dobrou funkci systému biomasy ve vznosu je dobrá usaditelnost 
vloček. Bytnění kalu je způsobeno přítomností nadbytečného mnoţství vláknitých 
organismů. Aktivovaný kal se usazuje pomalu a následkem toho se sníţí jeho 
koncentrace v aktivační nádrţi, účinnost čistícího procesu klesá, dosazovací nádrţ 
je přetíţená a velké mnoţství nerozpustných látek uniká do odtoku.  Jednou 
z moţností jak zabránit vláknitému bytnění je aplikace selektoru. Selektor je 
českým přínosem technologií čištění odpadních vod. Uţívané selektory mohou být 
aerobní, anoxické nebo anaerobní. Všechny typy selektorů se ukázaly vhodné pro 
eliminaci vláknitého bytnění. [1]  
 

2.1.1 Aktivace směšovací 

Je realizována v nádrţi, zpravidla čtvercového tvaru, která je provzdušňována a 
promíchávána. Rozloţení koncentrace aktivovaného kalu i rozpuštěného kyslíku je 
v celé nádrţi konstantní. Výhodou je odolnost proti toxickým látkám díky 
okamţitému zředění na přítoku, nevýhodou je skutečnost, ţe podporuje růst 
vláknitých mikroorganismů, které mají negativní vliv na usazovací schopnosti kalu. 
[5]  
 

2.1.2 Aktivace s postupným tokem 

Je realizována dlouhým korytem a relativně malým průtočným profilem. Odpadní 
voda se mísí s vratným aktivovaným kalem na začátku této nádrţe, směs jí pak 
protéká a opouští ji na druhém konci. Koncentrace aktivovaného kalu v nádrţi se 
podstatně neliší, neboť jeho přírůstek jako výsledek čistícího procesu je nepatrný. 
Koncentrace rozpuštěných organických látek po délce nádrţe směrem k odtoku 
klesá, stejně jako rychlost spotřeby kyslíku. [3] 
Vedle uvedených dvou hlavních modifikací aktivace rozlišujeme řadu dalších 
technologických variant procesu: 
 

 odstupňovaná aktivace 

 postupně zatěţovaná aktivace 

 aktivace s cirkulací aktivační směsi 

 šachtová aktivace  

 aktivace s oddělenou regenerací kalu [5] 
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2.2 Systémy s biomasou přisedlou 

V technologii biologického čištění odpadních vod je velice rozšířena i kultivace ve 
formě filmu (nárostu, biofirmu) na povrchu vhodného (zpravidla inertního) nosiče. 
Biofilmové reaktory, ve kterých se odehrávají převáţně oxické procesy, jsou 
uspořádány tak, aby biofilm či čištěná odpadní voda měly zajištěnu dodávku 
potřebného mnoţství kyslíku. Systémy s biomasou přisedlou jsou projektovány pro 
odstraňování organické hmoty, nitrifikaci, denitrifikaci, ale ne pro bilologické 
odstraňování fosforu. Pro všechny biofilmové reaktory je společné to, ţe biomasa 
je kultivována na vhodném nosiči, a proto je účelné rozdělit všechny biofilmové 
reaktory podle typu nosiče a podle způsobu jeho kontaktu s odpadní vodou a 
případně se vzduchem. Biofilmové reaktory můţeme rozdělit do následujících 
základních skupin: 

 zkrápěné biologické kolony (tzv. biofiltry) 

 ponořené biologické kolony 

 rotační biofilmové reaktory 

 reaktory s kombinovanou kultivací biomasy [4]  
 
Díky výrazně vyšší specifické ploše můţe například výměna náplně u biofiltru 
výrazně zvýšit kontaktní plochu, coţ zvýší účinnost čištění. [1]  
  
Systém s přisedlou biomasou můţe být intenzifikován jednotkou s biomasou ve 
vznosu a naopak. Např.: skrápěný filtr – aktivace. Tyto kombinované systémy 
kombinují výhody biomasy ve vznosu a biomasy přisedlé a minimalizují jejich 
nevýhody. Nebo zdvojený systém, u kterého je přisedlá biomasa na vhodném 
nosiči usazena přímo v aktivační nádrţi. To má za následek zvýšení koncentrace 
biomasy, vyšší účinnosti aktivace a zvýšení kapacity čistírny. [1] 
 

2.3 Zlepšení účinnosti sedimentace 

Vhodnou volbou modifikace, která zajistí proporcionální rozdělení průtoků do 
kaţdé jednotky dosazovací nádrţe, zvýší kapacitu systému dosazovacích nádrţí a 
zároveň tím bude vyuţita plná kapacita čistírny. Také u usazovacích nádrţí je 
moţné zlepšit jejich výkon přidáním usměrňovačů proudění. Při vyšším 
hydraulickém zatíţení tak mohou být dosaţeny poţadované koncentrace 
nerozpustných látek. [1]  
 

2.4 Dočišťování odpadních vod 

Jednou z moţných technologií, které se pouţívají jako třetí stupeň čištění je 
filtrace na odtoku z ČOV. Ta je schopna sníţit nerozpustné látky na odtoku pod 10 
mg.l-1 téměř ve všech případech a pod 5 mg.l-1 v některých případech. Další 
moţností je filtrace přes aktivní uhlí pro odstranění rozpustných organických látek 
z předčištěné odpadní vody nebo na konvenčních čistírnách k odstranění těţce 
odbouratelných nebo biologicky neodbouratelných látek. [1]  
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3 Intenzifikace ČOV pro odstraňování nutrientů 

3.1 Výskyt a vliv 

      Pod pojmem nutriety rozumíme minerální ţiviny, mezi které patří zejména 
sloučeniny dusíku a fosforu. Zvýšený obsah těchto nutrientů ve vodách (zejména 
v povrchových) způsobuje specifické problémy, mezi něţ patří: eutrofizace 
povrchových vod, toxický účinek nedisociovaného amoniaku NH3 na ryby, 
negativní vliv na procesy úpravy eutrofizovaných povrchových vod na vodu pitnou, 
zvýšený obsah dusičnanů v pitné vodě. [5]  
Základními formami výskytu dusíku jsou dusík organický a dusík amoniakální. Obě 
tyto formy lze analyticky stanovit a vyjádřit společně jako tzv. Kjeldahlův dusík 
(TKN – total Kjeldahl nitrogen). V závislosti na hodnotě pH se amoniakální dusík, 
který vzniká rozkladem organického, vyskytuje jako NH3 nebo NH4+ jak je 
znázorněno na obr.č. 1(vyšší pH – plynný NH3). 

 
0brázek č.1  Vliv hodnoty pH na výskyt  NH4

+
 a NH3. [27] 

 

NH4
+ + OH-   NH3 + H2O  

 

Zdrojem dusíku v odpadní vodě jsou bílkoviny, močovina, aminokyseliny, barviva, 
čistící chemikálie apod. Průměrné hodnoty TKN se v odpadních vodách pohybují 
kolem 40 mg.l-1 z toho 15 mg.l-1  je dusík organický, 25 mg.l-1 je jako dusík 
amoniakální. Jako střední hodnota na obyvatele se udává 12 – 16 g TKN.ob-1.d-1. 
[1] 

Celkový fosfor vyskytující se ve vodách se dělí na rozpuštěný a nerozpuštěný. 
Obě formy se dále dělí na organicky a anorganicky vázaný fosfor a rozpuštěný 
anorganický vázaný ještě dále na orthofosforečnany a polyfosforečnany. Součet 
těchto forem udává celkový fosfor. Zdrojem fosforu ve vodách jsou zejména 
fosforečná hnojiva, dalším zdrojem jsou odpadní vody z prádelen. Průměrná 
hodnota koncentrace v odpadních vodách je 6 - 8 mg.l-1. Průměrná hodnota 
produkce fosforu na obyvatele je uváděna 2 – 3 g P.ob-1.d-1. [5] 

Nutnost sníţení koncentrací nutrietů lze dokumentovat na následujících 



       Michal Vrána: Řízení biologické části Vsetínské čistírny odpadních vod 
 

2011  - 7 - 
 

příkladech. Jestliţe je 1 kg fosforu kompletně asimilován řasami na syntézu nové 
biomasy, bude vyprodukováno 111 kg biomasy, která reprezentuje CHSK 138 kg. 
Při koncentraci fosforu v OV 6 mg.l-1 to odpovídá 828 mg.l-1 CHSK, to je téměř 
dvojnásobek koncentrace CHSK běţného přítoku na čistírnu. [1]  

Podobně 1 kg N můţe potenciálně stimulovat nárust 16 kg biomasy 
s ekvivalentem 20 kg CHSK. Takto 30 mg.l-1 N vytváří potenciál 600 mg.l-1 CHSK.  

Poţadavky na odstraňování nutrietů z čištěných odpadních vod byly do 
vodoprávních předpisů zahrnovány jiţ od 70. let. V závazné směrnici č. 
91/271/EEC z 21.5.1991 uloţila Evropská unie členským zemím identifikovat tzv. 
citlivé oblasti, ve kterých odtoky z ČOV nad 10 000 EO (EO=60g BSK5) musí po 
1.1.1999 splňovat přísnější kritéria obsahující i parametry N a P. Poţadavky na 
úroveň odstranění nutrietů jsou shrnuty v tab. č. 1. Pokud stát prohlásí celé své 
území za citlivou oblast, musí být v celém státě dosaţeno poţadované účinnosti 
sníţení zatíţení recipientu. [1]  

 

3.2 Principy biologického odstraňování dusíku 

Cílem biologického odstraňování sloučenin dusíku je zoxidovat většinu dusíku na 
dusičnany a poté redukcí sníţit jejich koncentraci na hodnoty přijatelné nejen 
z hlediska odtokových limitů, ale i z hlediska technologické a ekonomické 
náročnosti procesu.  

3.2.1 Nitrifikace 

Nitrifikace je biochemická oxidace, ke které dochází uvnitř bakterie. Do tohoto 
procesu jsou zapojeny dva druhy bakterií, takţe probíhá ve dvou fázích. V těchto 
dvou fázích jsou amonné ionty NH4

+ přeměňovány bakteriemi rodu Nitrosomonas 
a Nitrobacter nejprve na dusitany NO2

- a dále pak na dusičnany NO3
-.  

 

 
                                                           NO2

-                      Oxygen 
                                                         Nitrite 

 
 
0brázek č.2  Nitrifikace. Upraveno z  [20] 

 
Tyto bakterie jsou obecně nazývány jako nitrifikační a patří mezi autotrofní 
bakterie. Autotrofní bakterie získávají energii oxidací anorganických látek a jako 
zdroj uhlíku vyuţívají anorganickou látku (uhličitany, hydrogenuhličitany, oxid 
uhličitý), ze které si vytvářejí stavební látky. [33]   
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0brázek č.3,4,5  Nitrifikační bakterie  [22] 
 

Bakterie odpovědné za sníţení nebo odstranění organického znečištění jsou 
heterotrofní, tedy ty, které vyţadují organický zdroj uhlíku. Přibliţně 90 – 97% 
bakterií v aktivovaném kalu jsou heterotrofní, zatímco zbývajících 3 – 10% bakterií 
jsou autotrofní – nitrifikační. Nitrifikační bakterie mohou indikovat akutní toxicitu na 
čistírně odpadních vod významnou ztrátou nitrifikace, která předchází ztrátě 
účinnému odstraňování organického znečištění (odstranění BSK5). [22]  
Populace můţe být vlivem toxické sloučeniny inhibována, kdy sice dochází k růstu 
organismů i oxidaci amoniaku, ale v mnohem menší míře nebo můţe dojít 
k totálnímu zničení přetrvávajícímu do doby vymizení toxické sloučeniny či jejímu 
významnému zředění. Rozpoznání toxicity v systému je přitom sloţité, protoţe 
můţe být ovlivněna řadou faktorů, jako pH, koncentrace DO, zatíţení, sorbce 
toxických sloučenin do biomasy, odbourávání toxikantů stripováním a 
biodegradací. [35] 
 

3.2.2 Denitrifikace 

Denitrifikaci zařazujeme do první části aktivace. Do této části nádrţe přitéká 
odpadní voda z usazovacích nádrţí společně s vratným kalem v mnoţství troj i 
vícenásobném neţ je přítok. Tato část je buď promíchávána míchadly, nebo 
stlačeným vzduchem v takovém mnoţství, aby koncentrace rozpuštěného kyslíku 
nepřekročila hodnotu 0,2 mg/l, spíše se blíţila nule. 
 

  
 
0brázek č.6  Denitrifikace. Upraveno z [20] 
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Za těchto anoxických podmínek, tedy v prostředí bez molekulárního kyslíku 
dochází k redukci dusičnanů a dusitanů na dusík N, resp. oxid dusný N2O, coţ se 
nazývá denitrifikace. Tento mikrobiální proces je výsledkem metabolické činnosti 
heterotrofních aerobních bakterií, které při rozkladu organických látek vyuţívají 
jako akceptor elektronů molekulární kyslík, ale v jeho nepřítomnosti jsou schopny 
vyuţít náhradní akceptory elektronů, a to dusitany a dusičnany, které redukují na 
N2 a N2O. Plynný dusík pak uniká do atmosféry. [33]    
 

   
 
0brázek č.7,8  Denitrifikační bakterie [32]                          0brázek č.9  Microthrix Parvicella [29] 
 
   

Pomalý růst nitrifikačních bakterií, které jsou odpovědné za nitrifikaci, vyţadují 
vyšší stáří kalu. Na druhou stranu, můţe být vysoké stáří kalu a nízká koncentrace 
rozpuštěného kyslíku příčinou vedoucí k rozvoji vláknitých bakterií, jako je 
Microthrix Parvicella. Proto, navrhování a řízení procesů odstraňování dusíku s 
cílem optimalizovat nitrifikaci a denitrifikaci je v jistém smyslu umění a věda.  
 
 

 
 
Obrázek č.10  Nitrifikace a denitrifikace  v závislosti na koncentraci O2, NH4, NO3 a ORP   [27] 

 
Na obrázku je vidět časový průběh eliminace dusíku s přerušovaným 
provzdušňováním. Nejprve obsah kyslíku stoupá kvůli provzdušňování aktivace. 
V důsledku toho probíhá nitrifikace. Sniţuje se koncentrace amoniakálního dusíku 
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a zvyšuje koncentrace dusičnanového dusíku. Podmínky jsou obráceny 
v denitrifikační fázi. [27]  
 

3.3 Principy odstraňování fosforu 

Rozpuštěný fosfor lze z odpadní vody spolehlivě vysráţet přídavkem ţelezitých, 
ţeleznatých nebo hlinitých solí, případně vápna. Samotné chemické sráţení můţe 
být aplikováno v primárním nebo sekundárním stupni čištění, nebo je lze 
navrhnout jako samostatný terciární stupeň čištění. [1]  
 
Na klasické biologické čistírně odpadních vod dochází ke sníţení obsahu fosforu 
díky činnosti biomasy a adsorpci na vločky aktivovaného kalu. Fosfor je odváděn 
s přebytečným kalem. Navodí-li se v systému vhodné podmínky, je moţné 
dosáhnout zvýšeného biologického odstraňování fosforu. V aktivovaném kalu je 
vţdy určitá část mikroorganismů, která je v sobě schopna akumulovat fosfor. Jsou 
to tzv. poly-P bakterie převáţně z rodu Acinetobacter, schopné akumulovat 
polyfosforečnany. Základnín předpokladem pro navození zvýšeného biologického 
odstraňování fosforu je střídání anaerobních a aerobních podmínek. [5] 
 
Rozhodnutí zdali je moţné pro danou situaci pouţít biologické odstraňování 
fosforu, musí předcházet komplexní posouzení všech příznivých i nepříznivých 
okolností. Je nutné posoudit moţné interference s nitrifikací a volit takový způsob, 
který bude schopen odbourávat dusík i fosfor, kdyţ přednost musí mít vţdy dusík. 
[1] 
 

3.4 Aktivační systémy pro odstraňování dusíku 

3.4.1 Vícekalové systémy 

U těchto systému, které byly navrhovány jako tzv. dvou i vícekalové, se fyzicky 
oddělovaly biocenózy provádějící oxickou oxidaci organického znečištění, 
nitrifikaci i denitrifikaci. Kaţdá část systému má začleněnou dosazovací nádrţ 
s příslušným recyklem aktivovaného kalu. Většinou bylo nutné dodávat externí 
substrát pro denitrifikaci, většinou methanol (viz obr.11) Dávkování substrátu šlo 
obejít částečným obtokem odpadní vody do anoxické části ovšem s nevýhodou, 
ţe část amoniaku z tohoto obtoku není v anoxické části plně oxidována. Pro 
vysoké investiční i provozní náklady (dávkování substrátu) je uţití těchto systému 
zřídkavé. [1]  

 
 
0brázek č.11  Schéma dvoukalového systému (postdenitrifikace) [5]  
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3.4.2 Jednokalové systémy 

Základním rysem jednokalových systémů je jediný recykl vratného kalu, který je 
veden z konce systému na přítok. V aktivovaném kalu jsou obsaţeny jak 
mikroorganismy heterotrofní (oxické i anoxické), tak nitrifikační. 
Wuhrmannův proces 
Je také nazýván jako postdenitrifikace. Je to systém s jediným recyklem vratného 
kalu, který se vrací z dosazovací nádrţe zpět na přítok do aktivace. Pokud 
nechceme dávkovat vnější substrát, spoléháme pouze na zbytkovou organickou 
hmotu a endogenní respiraci k opatření zdroje energie pro denitrifikaci. Můţe však 
dojít k přetíţení dosazovací nádrţe. Odstranění tohoto nedostatku můţeme 
dosáhnout obtokem (znovu však odchází amoniak do odtoku). [1] 
 
 

 
0brázek č.12  Schéma Wuhrmannova procesu [5]  
 
Ludzack – Ettingerův proces 
Je obdobou Wuhrmannova procesu, pouze je v něm zaveden interní recykl. 
Účinnost závisí na recyklačním poměru. [1]  
 
 

 
0brázek č.13  Schéma Ludzack – Ettingerova procesu [5] 
 
 
Modifikovaný Ludzack – Ettingerův proces 
Je modifikací klasického Ludzack – Ettingerova procesu s tím rozdílem, ţe snadno 
kontrolovatelný interní recykl vrací recirkulační průtok z omické zóny na přítok do 
systému. Tato modifikace zvyšuje účinnost denitrifikace i celého procesu 
odstraňování dusíku, zatímco objem anoxické zóny se sniţuje. Ekonomický horní 
limit interního recyklu je 4:1, nicméně 2:1 bude produkovat hodnoty na odtoku jen 
o 2 – 3 mg.l-1 TN (total nitrogen – celkový dusík) vyšší pro většinu městských 
odpadních vod. Nevýhodou tohoto systému uspořádání aktivace – D – N 
(denitrifikace – nitrifikace, předřazená denitrifikace) je vysoká hodnota interního 
recyklu, která způsobuje zvýšené provozní náklady při čerpání a také narušuje 
koncentrační gradient po toku nutný pro průběh procesu a zabránění nadměrnému 
růstu vláknitých organismů.  
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0brázek č.14  Schéma modifikovaného Ludzack – Ettingerova procesu [5] 

 
Bardenpho princip 
Čtyřstupňový Bardenpho proces je zaloţen na střídání anoxických a oxických zón.  
Ve finální aerované nádrţi je vystripován (odvětráván, vytěsněn) plynný dusík a 
celkové koncentrace dusíku na odtoku se mohou pohybovat kolem 2 – 3 mg.l-1. [1] 
 

 
0brázek č.15  Schéma čtyřstupňového Bardenpho procesu [5] 

 
SBR reaktor (Sequencing Batch Reactor) 
Veškeré procesy probíhají v jediné nádrţi v určité časové posloupnosti. Nejprve se 
reaktor plní a současně se jeho objem míchá. Po naplnění se střídavě navozují 
oxické  podmínky provzdušňováním a anoxické podmínky, kdy probíhá pouze 
míchání. Po určitém počtu opakování těchto fází se objem nechá sedimentovat, 
odpustí se vyčištěná voda z povrchu nádrţe (dekantace) a následně se částečně 
odstraní i kal. Pro přerušovaný provoz je nutné mít alespoň dvě paralelní nádrţe 
nebo vyrovnávací nádrţ. S pouţitím tohoto systému se stále častěji uvaţuje také 
v naší čistírenské praxi. Systém se jeví velmi vhodný pro relativně malé aplikace 
s velkou proměnlivostí průtoků i kvality odpadní vody.  Vypouštěné mnoţství můţe 
u malých recipientů nepříznivě ovlivnit mnoţství i kvalitu vody v nich. [5] 
 

 
0brázek č.16  Fáze SBR reaktoru [5]  
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3.4.3 Systémy se simultánní nitrifikací a denitrifikací 

V praxi se pod pojmem simultánní nitrifikace a denitrifikace rozumí takové 
uspořádání aktivační nádrţe, které umoţňuje vznik anoxických prostorů v jinak 
aerovaném oxickém reaktoru. Povrchové aerátory dodávají do systému potřebný 
kyslík, který je při průchodu čištěné vody postupně spotřebováván při nitrifikaci, aţ 
dojde k jeho vyčerpání v místě za aerátorem. Tam nastane anoxické prostředí 
ideální pro denitrifikaci. Protoţe voda systémem obíhá, dochází neustále ke 
střídání oxického a anoxického prostředí. Rychlé střídání těchto podmínek 
způsobí malé výkyvy hodnot pH. Mezi tyto typy aktivace patří oxidační příkopy a 
oběhová aktivace. Oxidační příkopy bývají hluboké asi 1 m a doba oběhu v nich je 
jen několik minut. Oběhová aktivace bývá hluboká 3 aţ 5 m s dobou oběhu 
desítky minut aţ jedné hodiny. [5]  
 

         
0brázek č.17  Oběhová aktivace [23]                0brázek č.18  Oxidační příkop [23]            

  

3.4.4 Diskontinuální provoz nádrží   

Bio-Denitro proces 
Bio-Denitro proces je kombinací SBR reaktoru a oběhové aktivace a patří mezi 
izolované fázové příkopy. Opět jde o střídání oxických  a anoxických podmínek 
v nádrţích, ale průtok systémem je kontinuální. Není tedy nutná vyrovnávací nádrţ 
jako u SBR reaktoru. Proces má čtyři fáze schematicky znázorněné na obr.5. [5] 
 

 
0brázek č.19 Schéma procesu Bio - Denitro [5]             

a) nádrţ 1 -  red.NO3 
vyuţitím  org. lát. v OV jako 
zdroje energie 
     nádrţ 2 - oxidace 
neodstra –něných org. látek 
a dusíku  na dusičnany 
 
b) nádrţ 1 – odstaveny, 
oxidace        org.látek a 
dusíku 
     nádrţ 2 – oxidace org. 
látek     a dusíku 
 
c) obdoba fáze a) 
d) obdoba fáze b)     
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3.4.5 Predenitrifikace s regenerací vratného kalu 

Jde o výsledek spolupráce VŠCHT Praha a Hydroprojektu Praha. Jedná se o 
modifikaci jednokalového D – N systému s interním recyklem. V recyklu vratného 
kalu je zařazena regenerační zóna kalu, která podporuje činnost mikroorganismů 
v aktivační nádrţi. Na přítoku je anoxická kontaktní zóna, která potlačuje růst 
vláknitých organismů. Systém zajišťuje potřebné aerobní stáří aktivovaného kalu 
pro úplnou nitrifikaci při sníţených nárocích na celkový objem systému (oproti D-N 
redukce o 20 %). [5]  
 

 
0brázek č.20  Schéma predenitrifikace s regenerací vratného kalu [5]      
 

3.5 Aktivační systémy pro odstraňování fosforu 

Základní podmínkou, kterou musí splnit modifikace aktivačního procesu pro 
zvýšené biologické odstraňování fosforu je střídání anaerobního a oxického 
prostředí.  

3.5.1 Odstraňování fosforu v hlavním proudu 

Anaerobní zóna, do které je přiváděna odpadní voda po mechanickém předčištění, 
je v hlavním proudu technologické linky před klasickou aktivační nádrţí. Následuje 
biologické odstraňování organických látek a fosfor je ze systému odebírán 
s přebytečným kalem. [5]  
 

 
0brázek č.21  Odstraňování fosforu v hlavním proudu [5]      
 

3.5.2  Odstraňování fosforu ve vedlejším proudu 

Nejznámější je systém PHOSTRIP. V hlavní lince aktivačního systému dochází 
k akumulaci fosforu do buněk poly-P bakterií. Ve vedlejším proudu vratného kalu 
je potom akumulovaný fosfor uvolňován (stripován) z aktivovaného kalu v nádrţi 
s anaerobním reţimem a v další nádrţi je chemicky sráţen vápnem. [1] 
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0brázek č.22  Odstraňování fosforu ve vedlejším proudu (systém PHOSTRIP) [5]      
 

3.5.3 Společné odstraňování dusíku a fosforu  

Protoţe jsou oba nutriety – dusík i fosfor na odtoku z čistírny limitovány, je ve 
většině případů snaha o jejich společné biologické odstraňování. Kaţdý z těchto 
prvků však vyţaduje jiné podmínky a z hlediska biochemického a 
mikrobiologického jde o velmi sloţitý úkol. Existuje mnoho různých variant 
uspořádání systému, jako např. systém společného odstraňování nutrietů – 
VŠCHT. 
 

 
0brázek č.23  Systém společného odstraňování nutrietů - VŠCHT [1]      
 
Všechny uvedené systémy přesvědčivě vypovídají o sloţitosti postupů při 
biologickém odstraňování nutrietů, v porovnání z čistírnami, na nichţ dochází jen 
k odbourávání organického znečištění. Protoţe jsme ale stále více nuceni 
odbourávat nejenom organické znečištění, musíme stávající čistírny intenzifikovat  
a na nich probíhající procesy optimalizovat tak, abychom vyhověli stále přísnějším 
poţadavkům.  
  

3.6 Aerační zařízení  

Rozdělujeme je na difúzní a bodové. Difúzní (difuzérové) systémy známe jako: 
 

 jemnobublinné 
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 středněbublinné 

 hrubobublinné 
 
Difúzní systémy provzdušňují celý objem nádrţe, zatímco bodové zavedou vzduch 
do směsi v několika místech s následným vyuţitím určité formy mechanického 
míchání, aby došlo k disperzi do většího objemu kapaliny. Jako bodové aerátory 
jsou pouţívány: 
 

 vertikální jehlové povrchové aerátory 

 horizontální „kartáčové“ aerátory 

 turbinové aerátory 

 tryskové aerátory 
 
V současné době je hlavně z energetických důvodů populární aerace 
jemnobublinná. [1]  

3.6.1 Požadavky a vlivy působící na provzdušňování aktivace 

Pro zajištění poţadované účinnosti čištění v aktivaci je nutná optimální regulace 
koncentrace rozpuštěného kyslíku. U některých čistíren dochází k sedimentaci 
kalu i přesto, ţe systém udrţel koncentraci rozpuštěného kyslíku na ţádané 
hodnotě.  Pak je nutné zvýšeným mnoţstvím vzduchu a tím i koncentraci 
rozpuštěného kyslíku, která v tomto případě nezajistí vyšší účinnost čištění, této 
sedimentaci zabránit. U čistíren, kde je biologický stupeň navrţen jako vícelinkový, 
tzn., ţe jedna dmychárna zajišťuje dodávku vzduchu do všech větví aktivačních 
nádrţí, by bylo vzhledem k vysokým investičním nákladům nereálné na kaţdou 
samostatnou větev instalovat jedno dmychadlo řízené frekvenčním měničem 
s ohledem na ţádanou hodnotu. Okamţitá potřeba na koncentraci rozpuštěného 
kyslíku v kaţdé zóně nebo větvi můţe být rozdílná. V jedné můţe například 
vzniknout poţadavek na zvýšení mnoţství vzduchu a ve druhé opačně. Jediným 
spolehlivým řešením je pouţití kontrolních ventilů nebo regulačních klapek, které 
jsou aktivovány čidly rozpuštěného kyslíku umístěnými v jednotlivých 
provzdušňovacích zónách a sekcích. 
 
Poţadavky při řízení aktivace: 
 

 udrţení optimální koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivaci (cca 2 mg/l) 
a to při různém zatíţení čistírny, které můţe v průběhu času i výrazně 
kolísat 

 udrţení aktivační směsi ve vznosu nad provzdušňovacími elementy, 
přičemţ rychlost usazování kalu při přerušení dodávky vzduchu závisí na 
charakteru kalu 

 koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivaci při zvyšování přísunu vzduchu 
vykazuje výrazné časové zpoţdění v délce i několika minut. Také budou-li 
mít bakterie dostatek substrátu i kyslíku, budou se mnoţit a své nároky na 
kyslík zvyšovat. Důsledkem pak je, ţe i technologicky maximálně moţný 
přísun vzduchu nevede k výraznému zvyšování koncentrace kyslíku  

  po spotřebování ţivin významně poklesne oxidace organických látek a 
naopak koncentrace rozpuštěného kyslíku rychle stoupá. V tomto okamţiku 
je moţné dodávku vzduchu sníţit a tím i energetickou náročnost systému 

 na rozpouštění kyslíku má výrazný vliv také teplota v aktivaci 
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 při dimenzování dodávky mnoţství vzduchu je potřeba zohlednit odpor 
v přívodním potrubí k jednotlivým větvím aktivace, daný různou délkou 
tohoto potrubí, průřezem, armaturami a počtem ohybů mezi dmychárnou a 
jednotlivými větvemi [17] 

 

3.6.2 Nejrozšířenější stávající způsob regulace 

Běţně pouţívaný způsob je řízení s centrální dmychárnou a regulačními klapkami, 
při kterém jsou otáčky dmychadel řízeny na konstantní tlak ve výstupním potrubí. 
Provzdušňovací elementy v aktivační nádrţi působí jako stabilizátor tlaku vzduchu. 
Řízení koncentrace kyslíku v jednotlivých větvích se provádí přivřením regulačních 
klapek. Určitou nevýhodou je, ţe dochází k vzájemnému ovlivňování přísunu 
vzduchu mezi větvemi a ţe je zde malý rozsah změny tlaku. Jsou zde také různé 
hydraulické odpory. Regulace není vţdy stabilní a můţe být i obtíţná. [17] 
 

 
0brázek č.24,25  Nejpoužívanější provzdušňovací elementy   
   
V dosavadním způsobu řízení se regulace snaţí dosáhnout ustáleného stavu 
trvalým pootevřením regulačních klapek. Regulační klapky jsou stále více či méně 
přivřeny, v ustáleném stavu musí být dostatečná rezerva pro poţadované zvýšení 
dodávky vzduchu v závislosti na zatíţení čistírny. Jelikoţ je v jednotlivých 
přívodních větvích rozdílný hydraulický odpor, tak se tyto větve vzájemně tlakově 
ovlivňují. Provoz aerace není úplně ekonomický, protoţe regulace mnoţství 
vzduchu je dosahováno tlakovými ztrátami na přivřených regulačních klapkách. Je 
zde také velké nebezpečí sedání kalu. [17]   

 

4 Dotčená vodohospodářská legislativa ČR a EU 

      V období 1998 – 2008 byla vodohospodářská legislativa ČR postupně 
harmonizována s legislativou EU. Uţ nařízení vlády č. 82/1999 Sb. vycházející ze 
směrnice 91/271/EEC vneslo do systému nové emisní standardy při zachování 
standardů imisních z předchozích nařízení se zavedením číselných 
koncentračních limitů pro CHSK, BSK5, NL, N a P. V roce 2001 vstoupil v platnost 
nový vodní zákon (254/2001), který přijal základní principy v té době nové 
směrnice 60/2000/EC – Rámcové směrnice o vodní politice. [8] Tento vývoj si 
vyţádal vydání vládního nařízení č. 61/2003 Sb., které podrobně upravovalo 
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podmínky vypouštění odpadních vod. V tomto nařízení se poprvé objevil koncept 
stanovování odtokových limitů kombinovaným způsobem, tj. kombinací emisního a 
imisního standardu. Metoda výpočtu tímto (kombinovaným) způsobem však 
nebyla ještě dostatečně propracována a tímto vlastně nereálná. Zavedení 
kombinovaného způsobu mělo vstoupit v platnost od r. 2010. Nařízení vlády č. 
61/2003 Sb. bylo v roce 2007 novelizováno pod číslem 229/2007, kde byl vyuţit 
institut „nejlepší dostupné technologie“ (Best Available Techniques – BAT)  
vycházející právě z Rámcové směrnice o vodní politice: 

                                         Článek 10 

      Sdruţený přístup k bodovým a difusním zdrojům znečišťování 

1. Členské státy zabezpečí, aby všechna vypouštění do povrchových vod 
podle odstavce 2 byla regulována podle sdruţeného přístupu uvedeného 
v tomto článku 

2. Členské státy zabezpečí zavedení anebo realizaci: 

a) regulování emisí na základě nejlepších dostupných technologií, 
nebo 

b) odpovídajících hodnot emisních limitů, nebo 

c) v případě difusních vlivů, regulování znečištění zahrnující, pokud je 
to účelné, nejlepší enviromentální postupy [8] 

Termín nejlepší dostupné technologie je uţit také v § 38 odst. 3 zákona o vodách 
č.254/2001 ve znění pozdějších předpisů, kde se říká: „Kdo vypouští odpadní vody 
do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování 
v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovení 
podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlíţet k nejlepším dostupným 
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod“. [10] 
 
Další pro tuto problematiku důleţitou směrnicí je Směrnice Rady 91/271/EHS 
týkající se čištění městských odpadních vod, jenţ má za cíl ochranu ţivotního 
prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod a týká se odvádění, 
čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních 
vod z určitých průmyslových odvětví. V rámci přístupových dohod byly při 
implementaci této směrnice vymezeny všechny povrchové vody na celém území 
České republiky jako „citlivé oblasti“. Jsou to oblasti, kde povrchové vody jsou jiţ 
eutrofní nebo potenciálně eutrofní. Znamená to, ţe obsahují větší koncentrace 
biogenních prvků dusíku a fosforu, způsobujících eutrofizaci vod. Označením 
oblasti za citlivou je vyslovena řada poţadavků na likvidaci odpadních vod z 
lidských sídel, jakoţto největších producentů znečištění, které se dostává do toků 
stokovými systémy, ale i čistírnami odpadních vod. [9] Tato Směrnice Rady 
91/271/EHS byla zapracována do NV č. 61/2003Sb., ve znění novely č.229/2007 
Sb.  
Podle § 10 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou všechny povrchové vody 
na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti. 
Toto nařízení vlády je stěţejním právním předpisem v oblasti pro povolování 
vypouštění odpadních vod (ale o tom ještě bude řeč).  
 
 Nový pojem „citlivých oblastí“ se objevuje také v § 32 vodního zákona č.254/2001 
Sb. – nejzávaţnějším legislativním předpisem, kterým se zavádějí zcela nové 
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pojmy, nové principy ochrany a hodnocení toků ve snaze přiblíţit se legislativě a 
poţadavkům Evropského společenství. Pro vypouštění odpadních vod byly 
stanoveny přísnější emisní standardy v ukazatelích znečištění celkový dusík, 
sloučeniny dusíku a celkový fosfor. [10] České republice pak bylo dovoleno 
přechodné období do 31.12.2010, dokdy bude nutno: 

 

 zajistit u ČOV nad 10 000 EO odstraňování dusíku a fosforu 

 zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích nad 2 000 EO 

 zajistit přiměřený způsob čištění odpadní vody vypouštěné z jiţ 
existujících kanalizací lidských sídel menších neţ 2 000 EO 

 
 
Další z evropských směrnic tzv. „nitrátová“ Směrnice Rady č.91/676 EHS byla 
podkladem pro zavedení pojmu „zranitelná oblast“ (v § 33 nového vodního 
zákona). Vláda České republiky jiţ vydala nařízení č.103/2003 Sb. o stanovení 
zranitelných oblastí a o pouţívání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění 
protierozních opatření v těchto oblastech. Jedná se především o sniţování 
znečištění způsobených dusičnany ze zemědělských zdrojů ve stanovených 
katastrálních územích.  
 
V § 34 nového zákona o vodách je novým pojmem „povrchová voda vyuţívaná ke 
koupání“. Jeho základem je Směrnice Rady č.76/160 EHS a v naší legislativě je 
definován ve vyhlášce č.159/2003 Sb. V ní jsou vymezeny lokality ve volné 
přírodě, které jsou hromadně vyuţívány ke koupání a budou podléhat zvláštnímu 
reţimu kontroly. [10] 
 
V § 35, zabývajícím se podporou ţivota ryb, je v novém vodním zákoně zaveden 
opět nový přístup v pohledu na kvalitu toků, který přinesla Směrnice Rady 
č.78/659 EHS tzv. rybí směrnice. Její implementací v první fázi procesu bylo 
vymezení lososových a kaprových vod s jejich následným legislativním 
vyhlášením v Nařízení vlády č.71/2003, kde jsou stanoveny povrchové vody 
vhodné pro ţivot a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních ţivočichů a 
je specifikován způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. Dále dělí 
vody na lososové a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před 
znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu 
ţivota ryb náleţejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost 
nebo k druhům, jejichţ přítomnost je vhodná. [11] Nařízení vlády č.71/2003 nabylo 
účinnosti datem vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 1.5.2004. 
 
Ve všech těchto právních dokumentech jsou stanoveny lhůty pro splnění 
předepsaných poţadavků, kdy se na základě technických a ekonomických 
moţností společnosti poţaduje dosáhnout optimálního stavu do určité doby.  
 
Stěţejním právním předpisem navazujícím na všechny výše uvedené pojmy a na 
evropské směrnice, který je konkrétním návodem pro uplatňování všech jejich 
poţadavků na ochranu vod a zároveň je pro pracovníky vodoprávního úřadu 
základní právní normou při povolování vypouštění odpadních vod do povrchových 
vod ve vodoprávním řízení a nakládání s vodami v současné době, je nařízení 
vlády č.23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
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náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
 
Nový předpis ve vztahu na potřebu trvalého zlepšování jakosti povrchových a 
podzemních vod a jejich ochranu představuje oproti předchozím nařízením 
zpřísnění v zavedení většího počtu sledovaných emisních a imisních parametrů 
(zejména u nebezpečných a zvláště nebezpečných látek), větší četnosti sledování 
i úpravy některých limitů v souladu s relevantními předpisy EU a kombinovaného 
přístupu, kdy pro dosaţení cílového stavu jakosti vody ve vodním toku je třeba 
vycházet i z  dalších kvalitativních a ekologických poţadavků na uţívání vod.  
 
Co se týče výkladu některých pojmů, znamenají: 
 

 emisní standardy - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění 
odpadních vod uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,  

 emisní limity - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních 
vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových, 

  typy emisních standardů a limitů - jejich vyjádření jako: 
a) koncentrace v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr, 
b)  minimální účinnost čištění v čistírně odpadních vod v procentech, 
c) mnoţství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky 

nebo skupiny látek za určité časové období, 
d) poměrné mnoţství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti 

látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny 
pouţité při výrobě nebo výrobku [12] 

 

Vodoprávní úřady musí stanovit emisní limity kombinovaným způsobem (emisně-
imisní princip). Tento způsob popisuje § 2, odst. j jako: „Způsob stanovení cílových 
emisních limitů při současném nepřekročení emisních standardů na základě 
ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku s přihlédnutím k specifikaci 
nejlepších dostupným technikám ve výrobě a nejlepších dostupných technologiím 
zneškodňování městských odpadních vod. Při stanovení cílových emisních limitů 
vodoprávní úřad zároveň stanoví lhůtu, v níţ má být cílových emisních limitů 
dosaţeno, a podmínky, za nichţ lze odpadní vody vypouštět do doby dosaţení 
cílových emisních limitů. Tyto podmínky vodoprávní úřad stanoví podle § 6, odst. 
2.“ [12] 
 
Vodoprávní úřad tedy v rámci vodoprávního řízení stanoví emisní limity 
kombinovaným způsobem společně s institutem nejlepší dostupné technologie 
(BATy) tak, aby splnily poţadavky na uţívání vod uvedené v příslušných sloupcích 
v tabulce 1a v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, ţe kombinovaným 
způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaţeny ani za pouţití 
nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo 
z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve 
výši nejpřísnějších limitů, kterých lze pouţitím nejlepší dostupné technologie 
v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu místních přírodních 
podmínek dosáhnout. [12] 
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Kombinovaný přístup (emisně-imisní způsob) přinesl zásadní změnu ve způsobu 
povolování vypouštění odpadních vod, přičemţ neznamená zpřísnění poţadavků, 
ale naopak umoţní: 

 naplnění cílů stanovených v plánech oblastí povodí (dobrý stav vodních 
útvarů) 

 zabrání nereálným, technicky a finančně nedosaţitelným poţadavkům na 
čištění odpadních vod tím, ţe pouţitím (BATů) nastaví hranici, za kterou 
nemohou jít poţadavky orgánů a účastníků vodoprávního řízení 

 a přitom vyuţije plné kapacity vodních toků bez ohroţení dosaţení  
 dobrého stavu vod. 
 
Dále byly v tomto nařízení vlády provedeny změny týkající se zpřesnění 
poţadavků na dosaţení dobrého stavu vodních útvarů, především: 

 nahrazení obecného cílového stavu vod konkrétními jakostními 
poţadavky:  

  normy environmentální kvality + požadavky na užívání vod. 

 zavedení poţadavku na pouţívání informací s vodohospodářské bilance 
 výhledového stavu, kterou zpracovávají správci povodí. 

 stanovení nejlepších dostupných technologií pro komunální ČOV. 
 
Normy environmentální kvality - seznam prioritních látek a prioritních 
nebezpečných látek je stanoven v příloze č. 6 k tomuto nařízení.  
 
Nařízení vlády v příloze č. 7 obecně charakterizuje jednotlivé nejlepší dostupné 
technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a to pro všechny 
velikostní kategorie spolu s příklady řešení různých technologických uspořádání a 
podmínky jejich pouţití. 
  
Na základě principu předběţné opatrnosti a některých zjištěných výsledků se 
zavádí sledování amoniaku (§ 8, odst. 3) [13]  
 
Novelizované nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (23/2011 Sb.) řeší problém znečištění 
v širším měřítku a tím, ţe dojde k omezení vypouštění nejen z bodových zdrojů 
znečištění, ale i z difuzních a plošných zdrojů znečištění se má zajistit naplnění 
norem environmentální kvality v soustavě zájmových profilů či úseků toku. 
Samostatné řešení pro jeden zdroj znečištění pouţitím jednoduché směšovací 
rovnice neodpovídá principu kombinovaného způsobu v pojetí Rámcové směrnice 
vodní politiky. [8] 
 
 

Praktická část 

5 Městská čistírna odpadních vod Vsetín 

5.1 Výstavba a jednotlivé etapy intenzifikace 

      ČOV Vsetín je mechanicko-biologickou čistírnou s anaerobní stabilizací 
přebytečného kalu, s kalovým a plynovým hospodářstvím. Stavba městské čistírny 
probíhala v letech 1962 – 1967 a uvedena do provozu byla v roce 1969.  
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Intenzifikace – I. etapa se uskutečnila v letech 1986 – 1991. V rámci ní se 
především postavila nová usazovací nádrţ, čerpací stanice a dvě dosazovací 
nádrţe.  

V roce 1995 proběhla Intenzifikace – II. etapa, která byla zaměřena na 
rekonstrukci biologického stupně čištění a která proběhla za plného provozu. 
Během této etapy byly zbourány dva biologické filtry a nahrazeny jednou aktivační 
nádrţí s jemnobublinnou aerací. Protoţe se vše odehrávalo za plného provozu 
čistírny, byly zatím zbylé dva biofiltry ponechány, aby zajistily proces biologického 
čištění v průběhu rekonstrukce. [6]  

Zbouráním zbylých dvou biofiltrů, výstavbou aktivace s jemnobublinou aerací, 
zavedením chemického sráţení fosforu, zvýšením kapacity dosazovacích nádrţí a 
intenzifikací kalového hospodářství, se vyznačovala částečná rekonstrukce 
biologického stupně ČOV v roce 2002 – 2003. Ta byla vyvolána neschopností 
čistírny odstraňovat organické látky a nutrienty s poţadovanou účinností. Také 
některé části původního strojního vybavení byly na konci své ţivotnosti. A 
v neposlední řadě další z důvodů, bylo nově přijaté nařízení vlády č.82/1999 a 
připravovaná legislativa EU. [7] 
Nové legislativní nařízení vlády č. 61/2003Sb. v souvislosti s vyhlášením území 
ČR jako „citlivé oblasti“ a současně jeho připravovaná novela byly podkladem pro 
následné další intenzifikační zásahy na ČOV Vsetín. Odtokové limity musely 
výhledově vyhovět novelizovanému NV ČR č. 61/2003Sb., přičemţ ČOV je svým 
zatíţením v kategorii do 100 000 EO. Intenzifikace – III. Etapa proběhla v roce 
2007 – 2009. 
 
Tab.č.1  Základní data výstavby 

 původní nová část 
rekonstrukce 
biologie 

rekonstrukce 
II. etapa 

rekonstrukce 
III. etapa 

Zahájení výstavby 1962 04/1989 09/1995 04/2002 2007 

Ukončení výstavby 1967 09/1991 12/1995 09/2003 2008 - 2009 

Povolení 
zkušebního 
provozu 

16. 05. 1969 10/1991 01/1996 2003 2008 - 2009 

Povolení trvalého 
provozu 

24. 02. 1970 01/1993 12/1996 2004 2010 

 

5.1.1 Údaje o recipientu 

Recipientem vyústění vyčištěných odpadních vod z ČOV Vsetín je řeka Vsetínská 
Bečva, která je vodohospodářsky významným tokem. Slouţí jako zdroj pitné vody 
pro aglomerace Valašské Meziříčí a Hranice na Moravě. Podle NV č. 71/2003 Sb. 
„o stanovení povrchových vod vhodných pro ţivot a reprodukci původních druhů 
ryb a dalších ţivočichů“ patří tok Vsetínská Bečva od řkm 81,8 po řkm 61,3 do 
seznamu lososových vod.  
 



       Michal Vrána: Řízení biologické části Vsetínské čistírny odpadních vod 
 

2011  - 23 - 
 

 
 
0brázek č.26 Zobrazení rozsahu vyhlášených lososových a kaprových vod v ČR [19] 

 
▬  Lososové vody  ▬  Kaprové vody 
 
 
Název recipientu                  Vsetínská Bečva  
  
Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.      Významný vodní tok 
Číslo hydrologického profilu       4-11-01-069/1 
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod     521831 
Profil (říční km toku)        78,7 
Q355                     551 l/s 
Třída čistoty                                                           II. 
Povolené vypouštěné  mnoţství        prům.180 l/s   max. 320 l/s 
 
 
Kvalita při Q355                BSK5            =   2,4 mg/l 
        CHSK(Cr) =           9,0 mg/l 
        NL  =           7 mg/l 
        N-NH4+ = 0,34 mg/l 
        Pc  = 0,27 mg/l 
 
 
Správce toku                 Povodí Moravy Brno,s.p. 
 
 
 
“ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním ze 
základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. 
Stanovuje limity pro 5 tříd jakosti: [18] 
 

I . t ř ída   - neznečištěná voda 
II. t ř ída - mírně znečištěná voda                        
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III. t ř ída - znečištěná voda 
IV. t ř ída - silně znečištěná voda 
V. t ř ída - velmi silně znečištěná voda 

 
 

5.2 Technický popis stávající mechanicko-biologické linky ČOV 

Čistírna Vsetín je čistírnou mechanicko - biologickou s klasickým hrubým 
předčištěním (česle, 2 lapáky písku) se dvěma usazovacími nádrţemi, se 4 
linkovou jemnobublinnou aktivací vystrojenu nitrifikační a denitrifikační zónou 
s vnitřní recirkulací, 4 dosazovacími nádrţemi a kalovým a plynovým 
hospodářstvím s anaerobní stabilizací přebytečného kalu opatřeným kalovou 
koncovkou pro odvodnění kalu na kalolise (odstředivce). 

5.2.1 Mechanické čištění  

Odpadní vody jsou přivedeny kanalizační stokou do odlehčovací komory. 
Z odlehčovací komory jsou odpadní vody do hodnoty průtoku 320 l.s-1 vedeny do 
lapáku štěrku a dále do objektu česlovny na strojně stírané samočistící česle s 
šířkou průlin 6mm. Česle jsou ovládány automaticky ultrazvukovým snímačem 
hladiny, který je jejich součástí. Odpad ze strojně stíraných česlí padá do násypky 
instalovaného lisu na shrabky s propíráním.  
 
Za strojními česlemi je v objektu česlovny umístěno zařízení pro praní a separaci 
zachyceného písku. Do něj jsou dvěma hrdly zavedeny výtlaky z dvojice vírových 
lapáku písku. Ze separátoru je vyhrnován písek šnekovnicí  do kontejneru, který je 
společný i pro odvodněné shrabky z hydraulického lisu. Písek při vyhrnování se 
odvodňuje a zároveň dochází k částečnému praní. Čerpání směsi vody a písku 
z vírových lapáků je zajištěno speciálními ponornými čerpadly. Odpadní voda dále 
natéká do rozdělovacího objektu před usazovacími nádrţemi a odtud na jednotlivé 
usazovací nádrţe.  
 
Pro primární sedimentaci je vyuţita jedna usazovací nádrţ UN1, druhá UN2 je 
odstavena a pouţívána pouze v případě nutnosti oprav provozní UN1. Je to z toho 
důvodu, aby se zajistila dostatečná účinnost odstraňování NL, ale aby se zároveň 
nezvyšoval podíl zachyceného organického substrátu nutného pro zachování 
poţadované účinnosti denitrifikace v aktivaci. [14]  
 
Parametry usazovací nádrţe  UN1: 
 

 průměr: 25 m 

 účinný objem: 1 160 m3 

 účinná plocha: 460 m2 
 

Parametry usazovací nádrţe  UN2: 
 

 průměr: 22,5 m 

 účinný objem: 822 m3 

 účinná plocha: 349 m2 

Primární kal usazený na dně nádrţe je přepouštěn do jímky surového kalu a 
vřetenovým čerpadlem veden do kalového hospodářství. 
 
Mechanicky předčištěné odpadní vody z UN1 jsou vedeny do jímky odpadní vody 
ČS1, ze které jsou odpadní vody čerpány 3 čerpadly FLYGT napojenými na výtlak 
do rozdělovacího objektu před aktivační nádrţe. 
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Vratný aktivovaný kal z dosazovacích nádrţí DN1 a DN2 je veden potrubní trasou 
k čerpadlu vratného kalu. Výtlak čerpadel je zaústěn do společného výtlaku 
čerpadel odpadní vody.  
    
Čerpací stanice ČS1 sestává z následujících částí: 

 čerpadla recirkulace vratného kalu 

 čerpadla mechanicky předčištěných vod 

 čerpadlo surového (primárního) kalu 
 
Prostory čerpací stanice ČS2 jsou vyuţívány pro cirkulační čerpadla vyhnívací 
nádrţe a pro čerpadla přebytečného a vratného aktivovaného kalu z dosazovacích 
nádrţí DN3 a DN4. Dále pak jako havarijní čerpací stanice mechanicky 
předčištěných vod (v případě havárie UN1 nebo ČS1). [14]  

5.2.2 Biologické čištění 

Aktivační systém 
Po primární sedimentaci je směs odpadních vod a aktivovaného kalu přivedena do 
rozdělovacího objektu biologického stupně ČOV. Ten je navrţen jako čtyř-linkový 
proces tzv. Ds-D-N systém, tedy na bázi aktivace s postupným tokem s nitrifikací a 
s předřazenou denitrifikační (anoxickou) zónou. Systém byl dimenzován pro 
zajištění biologické nitrifikace i při teplotách pod 12°C. Pro dosaţení celoroční 
nitrifikace a udrţení akceptovatelné účinnosti denitrifikace byla navrţena 
technologická konfigurace aktivace s flexibilní anoxickou zónou. Z části anoxické 
zóny byl vytvořen anoxický selektor.  
 
 
 

OdtokNátok
N

IR
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VK
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Obrázek č.27  Schematické znázornění biologického systému ČOV Vsetín 
 
 

Interní recirkulace kalu je zavedena z nitrifikace do denitrifikace. Do selektoru je 
zaústěna směs předčištěné odpadní vody a vratného kalu. Anoxické zóny jsou 
homogenizovány ponornými míchadly. Pro vytvoření nitrifikačních (oxických) zón 
jsou nádrţe vybaveny a provzdušňovány jemnobublinným odstupňovaným 
aeračním systémem. Zvýšené odstraňování fosforu je posíleno chemickým 
sráţením fosforu. [14]  
Aktivační nádrţe AN1- AN4 
Vlastní biologické čištění probíhá ve 2 ţelezobetonových objektech půdorysných 
rozměrů 37,2x16,45m, o hloubce kapaliny 4,5m, které jsou uvnitř podélně 
rozděleny ţelezobetonovou příčkou na 2 samostatné podlinky a tyto jsou dále 
rozděleny dělícími příčkami na denitrifikační a nitrifikační zónu. Celkový objem 
aktivace je 4 810 m3. 
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0brázek č.28 Objekt aktivačních nádrží ČOV Vsetín 

 
Denitrifikační nádrţe jsou osazeny reaktorem s provzdušňovacími elementy 
(aerační rošty s jemnobublinnými elementy s pruţnou membránou, které je moţno 
pouţít k provzdušňování při teplotě vody pod 13 -14°C. Aby byla zachována určitá 
anoxická zóna, je vyčleněn z anoxického reaktoru anoxický selektor, který je vţdy 
vyuţíván jako anoxický a není vybaven provzdušňovacími elementy, ale pouze 
mícháním. Celková velikost tohoto selektoru činí cca  8,5% celkového objemu, tj.  
410m3. 
Chemické sráţení fosforu 
Na odstraňování fosforu je instalovaná stanice chemického sráţení fosforu. 
Dávkování ţelezitých solí navíc zatěţuje vločky aktivovaného kalu a pozitivně tak 
působí při separaci kalu v dosazovacích nádrţích. Výtlačné plastové potrubí 
sráţedla je zaústěno do odtoku z aktivačních nádrţí, do prostoru rozdělovacího 
objektu. Koagulantem je 40% roztok síranu ţelezitého (PREFLOC) 
 
K separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody je pouţito čtyř  
kruhových dosazovacích nádrţí: 
 
Parametry  DN1, DN2 (linka č.1) : 
 

 průměr: 17,3 m 

 účinný objem (2ks): 1 240 m3 

 účinná plocha (2ks): 460 m2 

Parametry  DN3, DN4 (linka č.2) : 
 

 průměr: 16,9 m 

 účinný objem (2ks): 1 240 m3 

 účinná plocha (2ks): 460 m
 
Hladina stávajících dosazovacích nádrţí je zvýšena nadbetonováním stěn 
původních nádrţí a nádrţe byly vybaveny novým technologickým zařízením. Do 
kaţdé z nádrţí je nainstalována jedna sonda pro měření rozhraní voda – kal. Kal 
z obou linek dosazovacích nádrţí je odtahován separátně. Potřebný odtah kalu 
z jednotlivých dosazovacích nádrţí v kaţdé lince zajišťuje regulace šoupátek 
s elektropohonem s vazbou na sondu měření rozhraní voda - kal. [14]  
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0brázek č.29 Dosazovací nádrže                     0brázek č.30  Regulační klapka   

5.2.3 Kalové hospodářství, zahuštění a odvodnění kalu 

Zahušťování primárního a sekundárního (přebytečného, aktivovaného) kalu je 
odděleno z důvodu zlepšení energetické bilance ČOV. Odtah přebytečného kalu 
přes usazovací nádrţ je vyuţit pouze při mimořádných situacích na ČOV. 
 
Do vyhnívací nádrţe je surový (primární) a zahuštěný přebytečný (sekundární) kal 
přiváděn společným potrubím. Kal se do vyhnívací nádrţe čerpá z jímky surových 
kalů. Ve vyhnívací nádrţi dochází k jeho vyhnívání za nepřístupu vzduchu a 
rozkladu organických látek obsaţených v surovém kalu. Při tomto procesu dochází 
k vývinu bioplynu, který je odváděn do plynojemu. Homogenizace vyhnívací nádrţe 
je zajištěna pomocí čerpadel. Pro zvýšení vývinu plynu je obsah VN ohříván na 
teplotu cca  36°C. [14] 

5.2.4 Koncepce ovládání 

Řídicí systém ČOV je koncipován jako dvouúrovňový. Procesní úroveň je 
realizována programovatelným automatem CompactLogix firmy Allen-Bradley. 
Kromě lokálního ovládání z ovládacích panelů je moţno technologii čistírny ovládat 
také z počítače, který je umístěn v místnosti velínu. Počítač je vybaven příslušným 
instalovaným systémem PROMOTIC a HW klíčem. Kromě ovládání technologie se 
zde také provádí parametrizace zařízení. [14]  
 

  
 
0brázek č.31 Velín a jeden z přehledových snímků ČOV se symbol.znázorněním chodu či poruch 
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6 Popis technologie intenzifikace ČOV Vsetín 

      Intenzifikace - III. etapa probíhala v roce 2007 – 2008 a v roce 2009. 
Společnosti vodovody a kanalizace Vsetín a.s. bylo Rozhodnutím č. 80 Krajského 
úřadu Zlínského kraje OŢP a zem. č.j. KUZL 3303/2008 ze dne 23.4.2008 povolena 
stavba ČOV Vsetín - intenzifikace III. etapa. Realizace byla provedena dle nového 
legislativního nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v souvislosti s vyhlášením území ČR 
jako „citlivé oblasti“ a současně jeho připravovaná novela si vynutily tyto a další 
intenzifikační zásahy na ČOV Vsetín. 
Odtokové limity proto musely výhledově vyhovět novelizovanému NV ČR č. 
61/2003Sb., přičemţ ČOV je svým zatíţením v kategorii do 100 000 EO. 
 

Tab.č.2   Legislativní požadavky -  odtokové limity pro ČOV Vsetín 

Ukazatel Rozměr 
Novela NV 61/2003 Sb. Limit 

zpoplatnění „p“ „průměr“ „m“ 

CHSKCr mg/l 90 - 130 40,0 

BSK5 mg/l 20 - 40 - 

NL mg/l 25 - 50 30,0 

Ncelk mg/l - 15 30 20.0 (Nanorg) 

Pcelk mg/l - 2 6 3,0 

 

6.1 Obecný popis  

Přestoţe je diplomová práce zaměřena na řízení biologické části Vsetínské čistírny 
po její další intenzifikaci, původní studie „Intenzifikace ČOV Vsetín – III. etapa“, 
která byla vypracována společnosti Hydroprojekt, navrhovala komplexní soubor 
řady opatření, z nichţ byly následně realizovány v rámci rekonstrukce III. etapy tyto 
varianty:  
 

 Optimalizace provozu ve stávající konfiguraci ČOV 

 Instalace zařízení na propírání shrabků 

 Intenzifikace anaerobní stabilizace kalu 

 Intenzifikace plynového hospodářství 
 

a v rámci rekonstrukce III. etapy v projektu elektročásti tyto varianty: 
 

 Provozní rozvod silnoproudu 

 Měření a regulace 

 ASŘTP [14] 
  

6.1.1 Optimalizace provozu ve stávající konfiguraci 

K 31.12.2006 končila platnost vodohospodářského rozhodnutí pro tehdejší provoz 
ČOV Vsetín, ve kterém nebyly poţadavky na kvalitu odtoku tak přísné jako emisní 
standardy zavedené v NV č. 61/2003 Sb. V tomto nařízení vlády došlo ke zpřísnění 
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limitu v ukazateli Pcelk a nově byl zaveden odtokový limit v ukazateli Ncelk. Splnění 
přísnějšího limitu u ukazatele Pcelk bylo moţné dosáhnout zvýšeným řízeným 
dávkováním ţelezité soli. V případě emisních standardů NV č. 61/2003 Sb. však 
docházelo k výraznému překračování u ukazatele Ncelk, a to jak u „p“ tak i „m“ 
hodnot. [34] Bylo tedy nutné zaměřit budoucí úpravu biologické linky na stabilizaci 
procesu nitrifikace a optimalizaci procesu denitrifikace.  
Podle studie a procesních výpočtů z 08/2006 fy Aqua Contact, stávající uspořádání 
a zatíţení biologického stupně ČOV Vsetín jasně indikovalo schopnost systému 
dosaţení poţadované odtokové koncentrace Ncelk na úrovni ročního průměru 15 
mg.l-1 při stabilizaci procesu biologické nitrifikace a optimalizace procesu biologické 
denitrifikace. Koncepce intenzifikace aktivačního systému se měla tedy omezit na 
optimalizaci základních biologických procesů bez nutnosti realizace nových objemů 
aktivačních nádrţí. Výpočty byly provedeny takovým způsobem, aby bylo dosaţeno 
limitu ročního průměru 15 mg.l-1 Ncelk a 2,0 mg.l-1 Pcelk. Pro daný případ však bylo 
vhodné zbilancovat potřebu na celkový recirkulační poměr, kterým je dosaţení 
poţadovaného stupně u klasického kontinuálního aktivačního systému na bázi Ds-
D-N limitováno. ČOV Vsetín pak měla být po intenzifikaci schopna dostát těmto 
poţadavkům, pokud bude činit účinnost denitrifikace Edenitr = 55 % a více. 
Hydraulika kontinuálního systému dovolí cca 55% účinnost denitrifikace při sumě 
recirkulačních poměrů vyšší neţ 1,22. Z provedené analýzy bylo zřejmé, ţe by 
stávající aktivační Ds-D-N systém disponující celkovou sumou recirkulací na úrovni 
300%, měl být schopen dosáhnout odtokových koncentrací Ncelk pod 
poţadovaným ročním průměrem na úrovni 15 mg.l-1. Podmínkou je stabilizace 
procesu nitrifikace při poklesu teplot aktivační směsi ke sledovaným minimům a 
optimalizace biologického procesu denitrifikace. [34]  

6.1.2 Instalace nových zařízení – dodávka elektro 

Provoz byl optimalizován ve stávající konfiguraci ČOV Vsetín. Co se týče instalace 
nového zařízení tak: 
 

 do aktivační nádrţe linky č. 1 byly umístěny sondy dusičnanů a amoniaku 

 ve všech větvích aktivace byly instalovány nové optické sondy pro měření 
obsahu rozpuštěného kyslíku 

 PLC řídicího systému bylo doplněno o nezbytné komunikační a vstupně-
výstupní jednotky a byly vyměněny procesory za výkonnější 

 všechna čerpadla vratného kalu a interní recirkulace byla vybavena 
frekvenčními měniči 

 programové vybavení bylo upraveno a doplněno o řízení interní recirkulace, 
vratného kalu a kyslíku [14] 
 

Tab.č.3   Rekapitulace dodávky elektro 

Měřený parametr  Umístění  

Rozpuštěný kyslík (O2)  Nitrifikační sekce  

Amoniakální dusík (N-NH4)  Nitrifikace  

Dusičnanový dusík (N-NO3)  Denitrifikace  

Dusičnanový dusík (N-NO3) Odtok 
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6.1.3 Instalace zařízení na propírání shrabků 

Cílem tohoto opatření bylo sníţit obsah organických látek v zachycených shrabcích 
a písku, coţ můţe příznivě ovlivnit provoz čistírny ve dvou aspektech: 
 

 zvýšení koncentrace organických látek na přítoku do biologického stupně, 
zvýšení poměru CHSK:Ncelk se můţe projevit zvýšenou účinnosti 
denitrifikace a tedy i niţší koncentrací ukazatele Ncelk na odtoku z ČOV. 

 zlepšení pozice provozovatele čistírny při jednáních o ukládání zachyceného 
materiálu na skládky. Ukládání shrabků s vyšším obsahem organických látek 
na skládky je prakticky znemoţněno ustanoveními nové vyhlášky č. 
294/2005. 
 

V rámci zajištění tohoto opatření bylo nainstalováno nové zařízení na propírání 
shrabků, byla provedena úprava separátoru písku a doplněna technologická 
elektroinstalace. Stávající lis na shrabky byl nahrazen novým propíracím lisem na 
shrabky. Ten je instalován ve stejném prostoru. Pro přechod z česlí do lisu je 
instalovaná nová násypka. Odpadní voda z proplachu shrabků je odvedena zpět do 
přítokového ţlabu za česlemi, který je pod lisem. 
 
Provoz hrubého předčištění je plně automatizován. Shrabky a písek jsou přiváděny 
do společného kontejneru na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od 
třídění nebo odděleného shromaţďování odpadů. Souhlas se týká níţe uvedených 
odpadů zařazených dle vyhl. MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. [14] 
 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 

19 08 01 Shrabky z česlí O 

19 08 02 Odpady z lapáku písku O 

 
Výše uvedené odpady jsou evidovány jako 19 08 01 Shrabky z česlí. [15] 
 

6.1.4 Intenzifikace anaerobní stabilizace kalu 

Cílem bylo zajistit v elektro části měření hladiny kalu a pěny ve vyhnívací nádrţi a 
ve strojní části osazení šoupátka s elektropohonem pro vypouštění kalu z vyhnívací 
nádrţe při nárůstu pěny nad hladinou kalu.  
 
Výška pěny nad hladinou kalu ve vyhnívací nádrţi a také výška hladiny kalu je 
měřena radarem umístěným na víku vyhnívací nádrţe. Pro spolehlivější měření 
hladiny kalu je dále na potrubí vypouštění kalu umístěn tenzometr.  
 
V případě zvýšení hladiny pěny nad hladinou kalu ve VN a nebezpečí průniku pěny 
do plynového potrubí a kapalinové pojistky, je automaticky otevřeno šoupátko s 
elektropohonem a vypuštěno poţadované mnoţství kalu (dle hladiny kalu ve VN).  
 

6.1.5 Intenzifikace plynového hospodářství 

Jednalo se o kompletní výměnu zařízení plynojemu a strojovny plynojemu, kdy byl 
starý plynojem zbourán a na jeho místě byl postaven nový dvoumembránový 
plynojem Sattler o objemu cca 270m3. Bioplyn je zaveden do kompletně 
rekonstruované strojovny a přes vodní uzávěru vstupuje do nového.  
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Nově instalované zařízení a potrubní propojení umoţňuje odběr přebytečného 
kalového plynu z plynojemu a jeho spalování hořákem zbytkového plynu, pokud 
nedojde k jeho spotřebování v kotelně  
 
Nové zařízení bylo vybaveno snímáním hladiny v kapalinovém uzávěru, zásobníku 
vody, odvaděči kondenzátu a v kapalinové pojistce.  
 
 

7 Oscilační způsob řízení koncentrace kyslíku v aktivační nádrži 

      V tomto případě je do aktivační nádrţe dodáván kyslík a jeho koncentrace 
udrţována řízenou oscilací okolo ţádané hodnoty, při zajištění poţadované 
účinnosti procesu čištění a ekonomického provozu aerace. 
 
    

 
 
                                                                   0brázek č.32  Umístění dmychárny a větví aktivace [17]     

 
 

7.1 Nový způsob řízení koncentrace kyslíku   

V novém způsobu řízení neexistuje ustálený stav. Koncentrace kyslíku v asi 10-ti 
minutových intervalech kmitá okolo ţádané hodnoty. Tím se problém řízení 
koncentrace kyslíku na poţadovanou hodnotu dosaţením ustáleného stavu trvalým 
přivřením regulační klapky přesunul na eliminaci výkyvu okolo ţádané hodnoty 
v kaţdé větvi. 
Charakteristickým rysem této zcela nové koncepce řízení aktivace je pravidelná 
fáze plného aeračního výkonu v průběhu kaţdé periody oscilačního cyklu. [17] 
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 Graf č.1 Graf z reálné aplikace [17]    

 

7.1.1 Algoritmus řízení 

Regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku zabezpečuje programové vybavení na 
ČOV  běţného řídícího systému (PLC). 
 
Regulace je zaloţena na vyhodnocování trendu změn koncentrace rozpuštěného 
kyslíku v čase. Při poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku pod ţádanou hodnotu 
je regulační klapka aerační větve s nejmenším mnoţstvím kyslíku naplno otevřena. 
Poloha klapek v ostatních větvích je přepočítána podle měřené koncentrace 
rozpuštěného kyslíku. V průběhu poklesu koncentrace kyslíku se sleduje strmost 
poklesu (rychlost změn) koncentrace rozpuštěného kyslíku. Při velké strmosti 
poklesu je klapka naplno otevřena ještě před poklesem pod ţádanou hodnotu.  Tím 
se výrazně sníţí výkyv poklesu kyslíku pod ţádanou hodnotu. Do větve aktivace je 
maximální moţný přísun vzduchu. Výrazně se eliminuje proměnlivé zpoţdění 
způsobené metabolickou činností mikroorganismů a současně je klesající kal 
vynášen k hladině a udrţován ve vznosu. 
 
Při nárůstu koncentrace rozpuštěného kyslíku nad ţádanou hodnotu je regulační 
klapka přestavena na novou vypočtenou polohu, která se stanoví z velikosti 
odchylky skutečné hodnoty koncentrace kyslíku od ţádané. Sledování strmosti 
nárůstu a korekce hodnoty velikosti přivření klapky zmenšuje překmit koncentrace 
rozpuštěného kyslíku nad ţádanou. Do větve aktivace se tak sniţuje přísun 
vzduchu. Klapka není nikdy úplně uzavřena a její minimální hodnotu otevření je 
moţné uţivatelsky nastavit. Tím se zajistí minimální přísun vzduchu do větve 
aktivace, aby se zamezilo rychlé sedimentaci kalu. 
 
Výkon dmychárny je řízen podle průměrné hodnoty koncentrace rozpuštěného 
kyslíku ze všech větví aktivační nádrţe. Součásti algoritmu je řízení výkonu 
dmychárny a diagnostika vadného čidla měření koncentrace kyslíku, případně 
ošetření poruchového stavu. Do průměrné koncentrace rozpuštěného kyslíku jsou 
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zahrnuty pouze údaje z funkčních čidel měření. Regulační klapka ve větvi 
s případným nefunkčním čidlem měření je úplně otevřena. Toto řešení vţdy zajistí 
udrţení kalu ve vznosu a dostatek vzduchu pro zabránění poklesu kyslíku pod 
kritickou hodnotu. Vyšší hodnota koncentrace kyslíku ve větvi s porouchaným 
čidlem je lepší neţ pokles pod kritickou minimální hranici. [17] 
   

 

0brázek č.33 Průběh koncentrace kyslíku a otevření klapky ve všech čtyřech větvích [17]     
 

 
 
0brázek č.34 Poloha regulačních klapek [%] [17]    
 

7.1.2 Zásady řízení  

Řízení dmychárny 
Řízení dmychadel je závislé od aritmetického průměru koncentrace kyslíku 
v jednotlivých koridorech aktivace, tj. postupné sepínání a vypínání dmychadel 
anebo související zvyšování nebo sniţování otáček soustrojí je řízeno na základě 
aritmetického průměru koncentrace kyslíku všech čtyř sond.  
Rozdělení vzduchu po koridorech 
Regulační klapky před kaţdou větví slouţí k přerozdělení vzduchu do větví podle 
aktuální koncentrace kyslíku v příslušném koridoru aktivace při sledování strmosti 
změn. Časové zpoţdění je minimalizováno úplným otevřením regulační klapky při 
potřebě zvyšování přísunu vzduchu. Změna zatíţení čistírny má přitom vliv pouze 
na délku jednoho cyklu zavření a otevření regulační klapky.  
Udrţení kalu ve vznosu 
Zabránění sedimentace pod provzdušňovací elementy a udrţení kalu ve vznosu je 
zajištěno pravidelným maximálně moţným přísunem vzduchu při úplném otevření 
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klapky. Sedání kalu se výrazně omezuje tím, ţe regulační klapka není nikdy úplně 
uzavřena. 
Zařazení do algoritmu  (při výpadku kyslíkových sond) 
Algoritmus při poruše jednotlivého měření je popsán výše. Při poruše všech měření 
je vyuţit standardní postup platný pro všechny pohony na ČOV a to, ţe přejdou 
dmychadla do ručního provozu, tedy do ručního systémového ovládání.  
 
 

NOVÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ KYSLÍKU JE CHRÁNĚN  
ČESKÝM PATENTEM 
č. 298936  
 
 
Není vţdy jednoduché vyřešit problém efektivního a optimálního řízení 
provzdušňování aktivace a najít algoritmus spínání a vypínání aerátorů pro udrţení 
potřebné koncentrace rozpuštěného kyslíku při současné minimalizaci energetické 
náročnosti, viz.např. zkušenost popsaná v [36]. 
 

7.2 Intenzifikace ČOV zaměřená na snížení dusičnanů a amoniaku 

V roce 2009 byly do jedné linky aktivace nainstalovány ISE sondy na měření 
amoniaku (na konci nitrifikace) a dusičnanového dusíku (na konci denitrifikace), a 
na odtok z denitrifikace byla přenesena původní sonda Zűllig na měření obsahu 
rozpuštěného kyslíku (O2).  Stejně tak všechna čerpadla vratného kalu a interní 
recirkulace byla vybavena frekvenčními měniči. 
 

 
 

0brázek č.35 Rozmístění čidel v aktivaci [17] 

 

 

Pro řízení aktivace jsou pouţity tři základní reţimy. Stávající reţim je ponechán a 
dále je doplněn o nový reţim řízení s vyuţitím informací z doplněných analyzátorů a 
čidel. 
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7.2.1 Řízení nitrifikace 

 STÁVAJÍCÍ OSCILAČNÍ ŘÍZENÍ BYLO ZACHOVÁNO. Při provozování 
tohoto reţimu byla pouze upravena (sníţena) ţádaná hodnota koncentrace 
kyslíku tak, aby se koncentrace amonných iontů na konci nitrifikace 
pohybovala mezi 2 ÷ 4 mg.l-1  

 ŘÍZENÍ PODLE KONCENTRACE AMONNÝCH IONTŮ. Otáčky a počet 
dmychadel je řízen na ţádanou hodnotu amonných iontů na konci nitrifikace. 
Údaje z kyslíkových sond slouţí pouze k vyrovnávání obsahu rozpuštěného 
kyslíku mezi jednotlivými větvemi aktivace.  

 KOMBINACÍ OBOU PŘEDCHOZÍCH ZPŮSOBŮ. Ţádaná hodnota 
rozpuštěného kyslíku je upravována podle hodnoty z čidla koncentrace 
amonných iontů. Při tomto způsobu je dmychárna řízena podle amonných 
iontů do volitelné maximální hodnoty kyslíku v aktivaci. Při překročení 
hodnoty se automaticky přechází na řízení dmychárny podle kyslíku 
s poţadovanou maximální hodnotou a při dosaţení ţádané hodnoty pro 
řízení amonných iontů, zase zpět na řízení podle amonných iontů.   

7.2.2 Řízení denitrifikace 

 Denitrifikace (interní recirkulace) je řízena podle sondy obsahu dusičnanů a 
kyslíkové sondy instalované v denitrifikaci  

 Otáčky čerpadel interní recirkulace jsou řízeny na ţádanou hodnotu 
dusičnanů v denitrifikaci 

 Při nárůstu obsahu rozpuštěného kyslíku nad ţádanou hodnotu bude nejprve 
interní recirkulace sníţena na minimum a v druhém kroku úplně vypnuta 

 Dále je z otáček měniče čerpadla vypočtena přibliţná hodnota průtoku interní 
recirkulace pro úpravu mnoţství vratného kalu  

7.2.3 Řízení vratného kalu 

Výkon čerpadel vratného kalu je řízen v závislosti na průtoku na odtoku F106 
z ČOV.  
Poţadované mnoţství vratného kalu je dáno vzorcem: QVK2 = VF x F106/100 

 

 QVK2 - poţadovaný (vypočtený) průtok vratného kalu (l/s) 

 VF - vratný faktor (nastavitelná hodnota (0-300%) 

 F106 - průtok na odtoku (l/s) 
 
Průtok vratného kalu je upravován na základě průtoku interní recirkulace. Při 
sníţení průtoku interní recirkulace je zvýšen průtok vratného kalu tak, aby celková 
recirkulace byla přibliţně stejná. 
 
Další sníţení odtokových koncentrací ukazatele Ncelk by bylo moţné pouze za cenu 
dávkování externího zdroje organického uhlíku. Toto opatření pro současné a 
projektované zatíţení nebylo nezbytné a proto není součásti této Intenzifikace.  
 
V našich podmínkách se obvykle dávkuje metanol. Posílení denitrifikace pomocí 
uhlíku – organické látky získané jako vedlejší produkt při mokré oxidaci odpadu 
aktivovaného kalu ve srovnání s jinými organickými látkami popisuje např. studie 
[37]. 
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8 Modulární sondy řídící proces čištění 

      Má bakalářská práce se zabývala vzorkováním odpadních vod ve společnosti 
VaK Vsetín. V jednom z bodů této práce byla popsána jako taková druhá 
(alternativní) moţnost vzorkování a rozborů, která se dnes nabízí, a sice provádění 
analýzy přímo ve vodě pomocí kontinuálních analyzátorů a procesních sond. Dále 
byl v této práci vypracován návrh nového řízení biologické části ČOV Vsetín v rámci 
připravované intenzifikace této biologické části, s podrobným popisem řídících sond 
a kontinuálních analyzátorů od firmy HACH-LANGE.  
 
Přesně sledovat limitní hodnoty, ať jiţ z důvodu optimalizace procesu nebo 
dokumentace limitních hodnot a zároveň ekonomicky kontrolovat procesy úpravy 
odpadních vod, lze pouze pomocí přesné a spolehlivé analýzy. Přesto, ţe má 
společnost VaK Vsetín s firmou HACH-LANGE letité a dobré zkušenosti (měření 
zákalu na dvou úpravnách, přístrojové vybavení laboratoří, ÚV a ČOV), bylo 
nakonec vybráno nové ISE on-line měření od firmy WTW. Trend pouţití ISE on-line 
měření na úkor procesních analyzátorů při měření parametrů N-NH4, N-NO3, jako 
určujících parametrů pro procesy řízení biologické části čistíren se zdá být 
nezadrţitelný.  
 
Předmětem původního návrhu mj., byl analyzátor Amtax Intern2 od Hach-Lange, 
který stanovuje amonné ionty na spektrofotometrickém principu. Tento analyzátor 
potřebuje přístřešek, v zimním období temperovaný na 150 C a zároveň vyţaduje 
pro analýzu předúpravu vzorku filtrací. Pro spolehlivý provoz tohoto analyzátoru 
bylo tedy nezbytně nutné pořízení filtračního modulu Filtratax, který měl pro 
spolehlivost odběru a správné spojení a harmonizaci těchto dvou součástí systému 
kritický význam. Analyzátor pracoval v periodickém provozním reţimu za pouţití 
chemikálií. To vše ve finále navyšovalo provozní náklady, vyţadovalo pravidelnou 
údrţbu a při periodickém provozu práce, probíhalo vyhodnocování v pravidelných 
časových intervalech. 
 
Iontově selektivní sondy (ISE sondy) mohou kontinuálně měřit N-NH4, N-NO3, 
v odpadní vodě. Dnes na trhu nejnovější typ sondy VARiONPlus je schopen měřit 
současně amonné i dusičnanové ionty a kompenzovat nebo eliminovat vliv rušivých 
iontů draslíku nebo chloridů na výslednou hodnotu. Membrány sond jsou kovové, 
proto se snadno čistí například zubním kartáčkem. Díky robustní konstrukci je 
sonda kalibrovaná u výrobce a na místě je třeba dělat jen adjustaci na matrici 
měřeného vzorku na základě laboratorního měření. Přitom není nutné sondu vybírat 
z měřeného média. Ve srovnání s procesními analyzátory se hodnotí mimo jiné jako 
výrazné výhody ISE online sond následující: 
 

 Odpadá nutnost jakékoliv předúpravy a filtrace vzorku 

 Pro měření a provoz nejsou zapotřebí ţádné provozní činidla 

 Měření probíhá skutečně in situ a on-line s okamţitou moţností zasáhnout do 
řízení procesu. Typické zpoţdění analyzátoru od nasátí a přívodu vzorku po 
výsledek je 7 - 15 min. 

 Flexibilita měření v daném místě 

 Investiční náklady na nákup měření pomocí ISE sond jsou niţší 
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 Provozní náklady jsou jasně vyčíslitelné a velmi nízké. Ţivotnost dotyčné 
elektrody 14-18 měsíců (předpokládaná nutnost výměny) a fotometrické testy 
na kontrolní měření / nastavení matrice odpadní vody např. v laboratoři, 
podle provozních zkušeností 1x za 2 aţ 4 týdny. 

 Očekávaná úspora energie při řízeném provzdušňování na základě 
měřených parametrů N-NH4, N-NO3, O2 v procesu nitrifikace / denitrifikace a 
recirkulace kalu  

 Optimální řízení při malé i velké zátěţi 

 Úspora na poplatcích (niţší celkový N) 

 Zvýšení kapacity 

 Předcházení haváriím 

 Stabilní proces a odtok 

 Lepší poznání procesu čištění 
 

8.1 Měření koncentrace amoniakálního dusíku N-NH4 

Je prováděno sondou amonných iontů AmmoLyt®Plus 700 IQ, coţ je senzor pro 
online stanovení amonných iontů v oblasti běţných a odpadních vod. Doplňuje 
měření obsahu kyslíku v aktivačních nádrţích biologických ČOV a umoţňuje 
efektivní řízení procesu odstraňování dusíku.  
 
Sonda pro on-line měření amoniakálního dusíku je nainstalována na odtoku z první 
linky oxické části aktivace, kde probíhá nitrifikace.  
 
 

 
 
0brázek č.36 Rozměry sondy AmmoLyt®Plus 700 IQ [24]  

 
 

 
 
0brázek č.37  Sestava sondy AmmoLyt®Plus 700 IQ [24] 
  

1 Ochranný koš 
2 Teplotní čidlo 
3 Elektrodový drţák s ISE elektrodami 
4 Tělo sondy 
5 Konektorová hlava 
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Měření amonných iontů touto sondou je ovlivňováno následujícími rušivými 
veličinami (obecná vlastnost všech iontově-selektivních elektrod, kdy měření 
interferuje podle typu sondy s určitými ionty, které podle poměru koncentrací vůči 
měřenému iontu ovlivňují selektivitu elektrody): 
 

 pH hodnota 

 draslíkové ionty 
 
Automatickou kompenzací na draslík se kompenzuje rušivý vliv draslíkových iontů 
na měření amonných iontů. Pro zjišťování koncentrace draslíku je modulární sonda 
AmmoLyt osazena kompenzační draslíkovou ISE elektrodou. [24] 
 

 
 
 
 
Sonda se skládá z měřící elektrody a referenční 
elektrody 
 
Rozdíl potenciálů těchto elektrod se měří voltmetrem 
 
Rozdíl potenciálu je funkcí aktivity měřených iontů 
 
 
 
 
  
 

0brázek č.38  Schématické znázornění sondy ISE Varion [28] 

  
Sonda pro amonné ionty AmmoLyt je po osazení elektrodami připravena ihned k 
měření. Pro precizní měření je vyţadováno pouze přizpůsobení se na matrici 
vzorku. Měřicí charakteristiky elektrod zůstávají po jejich celou dobu ţivotnosti 
stabilní, takţe není vyţadována klasická kalibrace. Moţné změny vzorkové matrice 
se mohou určovat pomocí příleţitostného srovnávacího měření (např. na fotometru) 
a podle potřeby kompenzovat novým matričním přizpůsobením, aniţ by se musela 
sonda vyjímat z měřeného média. 
 
Výrobce dále doporučuje před kaţdým vyjmutím sondy z měřeného média zapnout 
stav údrţby. Zamezí se tak nechtěným reakcím řídicího systému na změny 
přiřazených výstupních signálů. Plášť sondy se čistí vodovodní vodou a měkkou 
houbou nebo kartáčem. Při tom je vhodné sejmout ochranný koš. Pro dlouhodobý 
provoz ale doporučuje výrobce čištění tlakovým vzduchem s čisticí hlavicí CH, která 
se namontuje namísto standardně dodávaného ochranného koše. Čištění tlakovým 
vzduchem je časově řízené ze systému IQ SENSOR NET. [24]  
 

Měřené veličiny 

Hlavní měřená veličina Amonný ion 
Vedlejší měřená veličina Teplota 
Kompenzační měřená veličina Draslíkový ion 
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0brázek č. 39,40 Modulární sestava se společně používanou referenční elektrodou a iontově-     
selektivní elektrodou a čistící hlavicí CH na ČOV Vsetín. 

 

8.2 Měření koncentrace dusičnanového dusíku N-NO3 

Je prováděno sondou dusičnanových iontů NitraLyt®Plus 700 IQ, coţ je senzor pro 
online stanovení dusičnanů v oblasti běţných a odpadních vod. Doplňuje měření 
obsahu kyslíku v aktivačních nádrţích biologických ČOV a rovněţ umoţňuje 
efektivní řízení procesu odstraňování dusíku. Měření dusičnanových iontů 
tentokrát interferuje s chloridovými ionty. Modulární sestava je stejná jako u 
měření amonných iontů, jen je osazena měřící dusičnanovou a kompenzační 
chloridovou ISE elektrodou pro zjišťování koncentrace chloridů. Rušivý vliv 
chloridových iontů se kompenzuje automaticky. 
 

  
 
0brázek č.41  Osazení elektrodami  [25] 

 
 
Očista, údrţba nebo srovnávací měření s laboratoří pro moţné změny vzorkové 
matrice se provádějí naprosto shodným, výše popsaným způsobem. [25]  
 

Měřené veličiny 

Hlavní měřená veličina Dusičnanový ion 
Vedlejší měřená veličina Teplota 
Kompenzační měřená veličina Chloridový ion 
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8.3 Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Kaţdá ze čtyř větví aktivace je osazena digitální optickou O2 sondou FDO 700 IQ   
pro měření a regulaci vnosu kyslíku. Princip měření LDO (Luminescent Dissolved 
Oxygen) je zaloţen na fyzikálním jevu luminiscence vrstvy. Jde o vlastnost 
některých materiálů a projevuje se tím, ţe tyto materiály při excitaci jiným 
simulantem neţ je teplo, emitují světlo. V případě LDO je tímto stimulem světlo. 
Při vhodné kombinaci luminoforu a vlnové délky excitačního světla jsou intenzita 
luminiscence a doba jejího trvání závislé na koncentraci kyslíku v okolí materiálu. 
[31]. Sondy jsou nasazeny určeným způsobem pouţití a to jako sondy 
rozpuštěného kyslíku v systému IQ SENSOR NET.  

 
0brázek č.42 Sestava kyslíkové sondy FDO 700 IQ  [30] 
 

 
1 Tělo sondy 
2 Konektorová uzavírací hlava 
3 Fixační krouţek 
4 Senzorová membrána 
5 Senzorová krytka s datovým čipem 
6 Pozlacené kontaktní piny paměťového čipu 
7 Měřicí okénko 
8 Měřicí teplotní čidlo a aretace 
9 Senzorová hlava 
 
Kyslíkové sondy jsou továrně zkalibrované. Při doporučené aplikaci zůstává měřicí 
charakteristika senzorové krytky po specifikovanou dobu ţivotnosti stabilní, a proto 
uţivatelská kalibrace zpravidla není vůbec nutná. Pro kaţdou membránu se 
továrně stanoví individuální kalibrační data a ta se uloţí do paměťového čipu 
v senzorové krytce. To zaručuje maximální přesnost po celou dobu ţivotnosti 
membrány. [30]  
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Přezkoušení nebo uţivatelská kalibrace můţe napomoci v následujících zvláštních 
případech: 
 

 Kdyţ se měřené hodnoty jeví nevěrohodné a vzniká podezření, ţe 
senzorová krytka je na konci své ţivotnosti. 

 Rutině v rámci provozního zabezpečení kvality. 
 

Výrobce doporučuje před kaţdým vyjmutím sondy z měřeného média zapnout 
stav údrţby. Zamezí se tak nechtěným reakcím řídicího systému na změny 
přiřazených výstupních signálů. [30] 
 
Sonda vyuţívá technologii GLT (Green-light Technology) - stimuluje fluorescenční 
reakce v membráně s nízkým energetickým zeleným světlem. [28] 
 
Membrána je pod úhlem 45o, aby nedocházelo ke hromadění vzduchových bublin 
na jednom místě a tím ke zkreslení stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku.  
 

   
 
0brázek č.43               0brázek č.44,45  Vliv vzduchových bublin [27] 
FDO 700 IQ  [28]  
 

Silné znečištění na sondě můţe ovlivnit měřicí vlastnosti. Biofilmy například 
spotřebovávají kyslík a mohou, pokud se vyskytnou na membráně senzorové 
krytky, zhoršit dobu odezvy a způsobovat niţší hodnoty měření. Doporučuje se 
proto pravidelnou vizuální kontrolu a podle potřeby vnější očištění. 
 

   
 
0brázek č.46,47  Údržba a očista kyslíkových sond na ČOV Vsetín  
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8.4 IQ Sensor Net systém  

IQ SENSOR NET je modulární víceparametrový měřicí systém pro online analytiku. 
Modulární znamená, ţe funkční jednotky měřicího systému, svou podstatou 
významně odlišné, jsou rozděleny do stavebnice jako samostatné komponenty, 
které se pak individuálně sestavují pro konkrétní uţivatelské aplikace. 
Komponenty IQ SENSOR NET systému 2020 XT USB zahrnují tyto funkční jednotky: 
 

 terminál/kontrolér 

 IQ sondy 

 vstupy (proudové vstupy) 

 výstupy (reléové kontakty a proudové výstupy) 

 přídavné terminály (mobilní terminál, softwérový terminál) 

 pomocné funkce (např. napájecí moduly) 
 

 

        
 
0brázek č.48  Terminál s čistícím vzduch.boxem                   0brázek č.49  Terminál / kontrolér                                        
 

 

8.4.1 Komunikace v systému 

Funkční jednotky (komponenty) jsou vzájemně propojeny na společném vedení 
dvouvodičovým stíněným kabelem. Toto vedení přenáší digitální informace mezi 
kontrolérem a dalšími komponentami. Slouţí zároveň k napájení všech komponent 
energií ze síťového modulu. Síťový modul je nutný pouze pro napájení a na 
komunikaci v systému se nepodílí. IQ sondy V systému 2020 XT USB můţe být 
osazeno aţ 20 digitálních IQ sond. Mohou se připojit na kaţdý MIQ modul, který 
má alespoň jeden volný přípoj do IQ SENSOR NET. Spojení IQ sondy s MIQ 
modulem se provádí pomocí senzorových kabelů SACIQ. Senzorový kabel se 
připojuje vodotěsně na konektorovou hlavu IQ sondy pomocí převlečné 
šroubovací zásuvky. Při údrţbových pracech tak můţe být kaţdá IQ sonda snadno 
a rychle odmontována a znovu pak připojena. 
  
Jednotlivé nové sondy jsou propojeny interní sítí WTW k centrální jednotce. 
Přenášení hodnot z centrální jednotky WTW do PLC je po komunikaci Modbus. 
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9 Výsledková část 

Výsledková část obsahuje: 
1) výsledky měření a jejich statistické vyhodnocení, kdy byla provedena série 

odběru vzorků k posouzení rozdílu mezi hodnotami stanovenými laboratoří 
a hodnotami měřenými online pomocí sond u N-NH4, N-NO3 – denitrifikace 
a N-NO3 – odtok z ČOV. U kyslíkových sond byly porovnány hodnoty 
naměřené těmito sondami s hodnotami, které byly naměřeny přenosným 
optickým oximetrem HACH. 

2) zdokumentování účinnosti čištění v ukazatelích CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4, 
Ncelk, Pcelk, na výsledcích rozborů za posledních patnáct  let se zaměřením 
na čistící efekt po III. intenzifikaci. Údaje byly čerpány z provozní a archivní 
dokumentace – roční zprávy provozu ČOV Vsetín za období 1994 – 2010.  

3) mnohaletou výsledkovou řadu dokumentující ovlivnění kvality toku Bečvy 
vypouštěnými vodami  

4) porovnání energetické náročnosti na m3 vyčištěných odpadních vod za 
posledních 5 let a dokumentující  úsporu elektrické energie 

 

9.1 Test rozdílu významnosti párových hodnot 

Tento test pouţíváme, máme-li dány dva výběry, kde kaţdý prvek tvoří pár 
s určitým prvkem druhého výběru, těmto hodnotám říkáme párové hodnoty. 
Například pokud měříme jednu veličinu dvěma metodami na stejných vzorcích 
(náš případ) a chceme otestovat, zda obě metody dávají shodné výsledky, nebo 
lze pouţít v případě pozorování změn.  
Vţdy kdyţ testujeme nějakou hypotézu Ho, musíme proti ní postavit tzv. 
alternativní hypotézu H1.  
 

- nulová hypotéza a alternativní mají tvar:    
                                                                       Ho : A = B        H1 : A ≠ B 
                                                                           
- testovací kriterium má tvar:                               M 
                                                              TK : T = ---- × √ n -1 
                                                                            S 
Pro kritické hodnoty testovacího kritéria ap, bp platí    P(ap ≤ X ≤ bp) = 1 – p 
 

Tyto hodnoty oddělují interval prakticky možných hodnot < ap, bp > od kritických 

intervalů (- ∞, ap) u (bp, + ∞). Tedy hodnota testovacího kriteria by se měla objevit 
v intervalu moţných hodnot s pravděpodobností 1 – p a v kritických intervalech 
s pravděpodobností p. p nazýváme hladina významnosti daného testu. Nejčastěji 
se pouţívá hladina významnosti p = 0,01 nebo p = 0,05. 1 – p opět nazýváme 
stupeň spolehlivosti daného testu. 
    
Porovnáním hodnoty testovacího kriteria s jeho kritickými hodnotami, rozhodneme o 
výsledku testu. Mohou nastat dvě situace: 
 

a) Hypotézu Ho přijímáme (a zamítáme alternativní hypotézu). Pozorovaná 
hodnota testovacího kriteria leţí v intervalu prakticky moţných hodnot. 

b) Hypotézu Ho zamítáme (a přijímáme alternativní hypotézu), leţí-li 
pozorovaná hodnota testovacího kriteria v kritickém oboru. [38]  
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9.1.1 Kyslíková sonda AN1 

Tabulka č.4  Kyslíková sonda – aktivace 1  

Datum 18.3. 21.3. 23.3. 25.3. 28.3. 30.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 

AN1-Sonda 2,08 1,15 2,05 0,64 2,44 2,66 2,39 2,61 2,0 2,0 1,74 2,45 

AN1-Oximetr 1,94 1,46 2,29 0,66 2,57 2,70 2,49 2,68 2,1 2,07 1,77 2,50 
 

Yi Zi xi (xi - M)2 N=12      

2,08 1,94 0,14 0,0506  párový test    

1,15 1,46 -0,31 0,0506  Ho  :    A = B    

2,05 2,29 -0,24 0,024  H1  :    A ≠ B    

0,64 0,66 -0,02 0,0042        

2,44 2,57 -0,13 0,002  T=  M / Sx * √(n-1)   

2,66 2,7 -0,04 0,002  T= -0,0850 / 0,10751 * √11= -2,622  

2,39 2,49 -0,1 0,00023       

2,61 2,68 -0,07 0,00022  Tabulková kritická hodnota t je:  

2 2,1 -0,1 0,00023  t0,01(11) = 3,1058    

2 2,07 -0,07 0,00023       

1,74 1,77 -0,03 0,00303  Kritický interval je tedy:    

2,45 2,5 -0,05 0,00123  (-∞ ; -3,1058) u (3,1058 ; +∞)  

  suma= -1,02 0,1387       

       M= -0,085 0,01156 (S2x)      

   0,10751 (Sx) Poněvadţ hodnota testovacího kriteria ne- 

M -  střední hodnota   leţí v kritickém intervalu, nulovou hypotézu 

S2x -  rozptyl    H0 přijímáme a můţeme říct, ţe obě metody 

Sx -směrodatná odchylka   měření dávají shodné výsledky.  
  
 
Graf č.2 Graf hodnot naměřených přenosným oximetrem a pomocí sondy v AN 1 
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9.1.2 Kyslíková sonda AN2 

Tabulka č.5  Kyslíková sonda – aktivace 2  

Datum 18.3. 21.3. 23.3. 25.3. 28.3. 30.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 

AN2-Sonda 1,31 2,14 0,81 0,59 0,86 1,27 1,68 1,98 1,33 1,37 1,7 1,44 

AN2-Oximetr 1,34 2,35 0,98 0,68 0,60 1,32 1,82 2,10 1,40 1,44 1,83 1,51 

 

Yi Zi xi (xi - M)2 N=12      

1,31 1,34 -0,03 0,001951  párový test    

2,14 2,35 -0,21 0,018451  Ho  :    A = B    

0,81 0,98 -0,17 0,009184  H1  :    A ≠ B    

0,59 0,68 -0,09 0,000251        

0,86 0,6 0,26 0,111667  T=  M / Sx * √(n-1)   

1,27 1,32 -0,05 0,000584  T= -0,074 / 0,11243 * √11= -2,188  

1,68 1,82 -0,14 0,004334       

1,98 2,1 -0,12 0,002101  Tabulková kritická hodnota t je:  

1,33 1,4 -0,07 0,000016  t0,01(11) = 3,1058    

1,37 1,44 -0,07 0,000016       

1,7 1,83 -0,13 0,003117  Kritický interval je tedy:    

1,44 1,51 -0,07 0,000016  (-∞ ; -3,1058) u (3,1058 ; +∞)  

  suma= -0,89 0,151688       

       M= -0,074 0,012641 (S2x)      

   0,112431 (Sx) Poněvadţ hodnota testovacího kriteria ne- 

M -  střední hodnota   leţí v kritickém intervalu, nulovou hypotézu 

S2x -  rozptyl    H0 přijímáme a můţeme říct, ţe obě metody  

Sx -směrodatná odchylka   měření dávají shodné výsledky.   
 
 
Graf č.3 Graf hodnot naměřených přenosným oximetrem a pomocí sondy v AN 2 
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9.1.3 Kyslíková sonda AN3 

Tabulka č.6  Kyslíková sonda – aktivace 3 

Datum 18.3. 21.3. 23.3. 25.3. 28.3. 30.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 

AN3-Sonda 0,43 0,99 0,45 0,33 0,21 1,31 1,08 2,20 0,87 1,13 3,44 1,74 

AN3-Oximetr 0,53 1,24 0,51 0,39 0,18 1,28 1,05 2,28 0,95 1,21 3,53 1,82 

 

Yi Zi xi (xi - M)2 N=12      

0,43 0,53 -0,1 0,001167  párový test    

0,99 1,24 -0,25 0,033917  Ho  :    A = B    

0,45 0,51 -0,06 0,015876  H1  :    A ≠ B    

0,33 0,39 -0,06 0,000036        

0,21 0,18 0,03 0,009184  T=  M / Sx * √(n-1)   

1,31 1,28 0,03 0,009184  T= -0,066 / 0,081617 * √11= -2,67524  

1,08 1,05 0,03 0,009184       

2,20 2,28 -0,08 0,000201  Tabulková kritická hodnota t je:  

0,87 0,95 -0,08 0,000201  t0,01(11) = 3,1058    

1,13 1,21 -0,08 0,000201       

3,44 3,53 -0,09 0,000584  Kritický interval je tedy:    

1,74 1,82 -0,08 0,000201  (-∞ ; -3,1058) u (3,1058 ; +∞)  

  suma= -0,79 0,079936       

       M= -0,066 0,006661 (S2x)      

   0,081617 (Sx) Poněvadţ hodnota testovacího kriteria ne- 

M -  střední hodnota   leţí v kritickém intervalu, nulovou hypotézu 

S2x -  rozptyl    H0 přijímáme a můţeme říct, ţe obě metody  

Sx -směrodatná odchylka   měření dávají shodné výsledky.   
 
Graf č.4 Graf hodnot naměřených přenosným oximetrem a pomocí sondy v AN 3 
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9.1.4 Kyslíková sonda AN4 

Tabulka č.7  Kyslíková sonda – aktivace 4 

Datum 18.3. 21.3. 23.3. 25.3. 28.3. 30.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 

AN4-Sonda 1,32 1,99 1,02 0,98 0,39 0,88 1,32 2,86 1,35 1,53 1,38 1,9 

AN4-Oximetr 1,41 2,03 1,09 1,12 0,45 0,95 1,44 3,00 1,44 1,63 1,55 2,05 

 

Yi Zi xi (xi - M)2 N=12      

1,32 1,41 -0,09 0,000625  párový test    

1,99 2,03 -0,04 0,000625  Ho  :    A = B    

1,02 1,09 -0,07 0,000025  H1  :    A ≠ B    

0,98 1,12 -0,14 0,005625        

0,45 0,39 0,06 0,015625  T=  M / Sx * √(n-1)   

0,88 0,95 -0,07 0,000025  T= -0,065/ 0,083423 * √11= -2,5842  

1,32 1,44 -0,12 0,000064       

2,86 3,0 -0,14 0,005625  Tabulková kritická hodnota t je:  

1,35 1,44 -0,09 0,000016  t0,01(11) = 3,1058    

1,53 1,63 -0,1 0,000016       

1,55 1,38 0,17 0,055225  Kritický interval je tedy:    

1,9 2,05 -0,15 0,000016  (-∞ ; -3,1058) u (3,1058 ; +∞)  

  suma= -0,78 0,083512       

       M= -0,065 0,006959 (S2x)      

   0,083423 (Sx) Poněvadţ hodnota testovacího kriteria ne- 

M -  střední hodnota   leţí v kritickém intervalu, nulovou hypotézu 

S2x -  rozptyl    H0 přijímáme a můţeme říct, ţe obě metody  

Sx -směrodatná odchylka   měření dávají shodné výsledky.   

 
Graf č.5 Graf hodnot naměřených přenosným oximetrem a pomocí sondy v AN 4 
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9.1.5 Kyslík v denitrifikaci, teplota 

 
Tabulka č.8  Měření doplňkových ukazatelů – teplota v aktivaci, kyslík v denitrifikaci 

Datum 18.3. 21.3. 23.3. 25.3. 28.3. 30.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 

Aktivace t [
o
C] 10,6 9,6 10,1 10,6 10,8 11,0 11,7 12,0 12,1 12,1 11,6 11,9 

DN1 [O2] 0,13 0,14 0,12 0,11 0,14 0,15 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 

  
 

 
 
Graf č.6  Teplota v aktivaci  během měření a kyslík v denitrifikaci měřený přenosným oximetrem 

 
 

 

 

9.1.6 Vyhodnocení měření kyslíkových sond 

Během měsíce března a dubna bylo provedeno srovnávací měření k porovnání 
rozdílu hodnot naměřených kyslíkovými on-line sondami a přenosným optickým 
oximetrem Hach. Z tabulky i z grafu je vidět velmi dobrá shoda naměřených hodnot. 
Všechna měření se podrobila testu rozdílu významnosti párových hodnot, na jehoţ 
základě bylo konstatováno, ţe na hladině významnosti 0,01 dávají obě metody 
shodné výsledky.   
 
Jako doplňkový ukazatel během srovnávacího měření koncentrace rozpuštěného 
kyslíku v jednotlivých linkách aktivační nádrţe byla měřena a zaznamenána také 
hodnota kyslíku v denitrifikaci, kde by jeho koncentrace neměla překročit hodnotu 
0,5 mg.l-1. 
 
 Rovněţ doplňkově byla měřena teplota aktivační směsi.  Z grafu č. 6 je vidět 
pomalu narůstající teplota po zimním období, jejíţ hodnota pod 10 oC je limitující pro 
proces biochemické konverze amoniakálního dusíku na dusík dusitanový a 
dusičnanový. 
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9.2 Sonda N-NH4  

Tabulka č.9  Amoniakální sonda 

Datum 17.3. 18.3. 21.3. 23.3. 24.3. 25.3. 28.3. 30.3. 

N-NH4 Sonda 6,7 1,0 0,1 0,1 5,0 6,9 0,1 0,1 

N-NH4 Laboratoř 6,86 0,85 0,06 0,43 4,94 6,07 0,06 0,05 

 

Datum 31.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 15.4. 

N-NH4 Sonda 2,0 2,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 

N-NH4 Laboratoř 3,34 2,48 0,13 0,05 0,05 0,05 0,06 0,54 
 

6,7 6,86 -0,16 0,0118  párový test   

1,0 0,85 0,15 0,0406  Ho  :    A = B   

0,1 0,06 0,04 0,0083  H1  :    A ≠ B   

0,1 0,43 -0,33 0,0776       

5,0 4,94 0,06 0,0124  T=  M / Sx * √(n-1)  

6,9 6,07 0,83 0,7768  T= -0,051 / 0,4129 * √15= -0,48184 

0,1 0,06 0,04 0,0083      

0,1 0,05 0,05 0,0103  Tabulková kritická hodnota t je: 

2,0 3,34 -1,34 1,6606  t0,05(15) = 2,1315   

2,3 2,48 -0,18 0,0165      

0,1 0,13 -0,03 0,0005  Kritický interval je tedy:   

0,1 0,05 0,05 0,0103  (-∞ ; -2,1315) u (2,1315 ; +∞) 

0,2 0,05 0,15 0,0406      

0,1 0,052 0,048 0,0099  Poněvadţ hodnota testovacího kriteria ne- 

0,1 0,06 0,04 0,0083  leţí v kritickém intervalu, nulovou hypotézu 

0,3 0,54 -0,24 0,0356  H0 přijímáme a můţeme říct, ţe obě metody  

  suma= -0,822 2,7284  měření dávají shodné výsledky.  

 M= -0,051 0,1705 (S2x) 0,4129 (Sx)   
 
 
Graf č.7 Graf hodnot naměřených v laboratoři a pomocí sondy N-NH4 v nitrifikaci 
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9.3 Sonda N-NO3 – denitrifikace 

Tabulka č.10  Dusičnanová sonda v denitrifikaci 

Datum 17.3. 18.3. 21.3. 23.3. 24.3. 25.3. 28.3. 30.3. 

DN1 N-NO3 Sonda 6,43 7,2 4,4 5,4 13,5 8,4 2,9 7,2 

DN1 N-NO3 Laboratoř 10,6 9,6 3,4 5,95 13,1 6,71 2,61 5,87 

 

Datum 31.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 15.4. 

DN1 N-NO3 Sonda 0,1 11,5 5,1 6,1 16,3 5,2 5,8 10,2 

DN1 N-NO3 Laboratoř 0,2 9,4 4,55 2,87 13,8 4,48 5,07 8,91 
 

6,43 10,6 -4,17 22,1664  párový test   

7,2 9,6 -2,4 8,63258  Ho  :    A = B   

4,4 3,4 1 0,21333  H1  :    A ≠ B   

5,4 5,95 -0,55 1,18402       

13,5 13,1 0,4 0,01908  T=  M / Sx * √(n-1)  

8,4 6,71 1,69 1,32682  T= 0,5381 / 1,7466 * √15= 1,193282 

2,9 2,61 0,29 0,06157      

7,2 5,87 1,33 0,62707  Tabulková kritická hodnota t je: 

0,1 0,2 -0,1 0,4072  t0,05(15) = 2,1315   

11,5 9,4 2,1 2,43945      

5,1 4,55 0,55 0,00014  Kritický interval je tedy:   

6,1 2,87 3,23 7,24619  (-∞ ; -2,1315) u (2,1315 ; +∞) 

16,3 13,8 2,5 3,84895      

5,2 4,48 0,72 0,03308  Poněvadţ hodnota testovacího kriteria ne- 

5,8 5,07 0,73 0,03682  leţí v kritickém intervalu, nulovou hypotézu 

10,2 8,91 1,29 0,56532  H0 přijímáme a můţeme říct, ţe obě metody  

  suma= 8,61 48,808  měření dávají shodné výsledky.  

 M= 0,5381 3,0505 (S2x) 1,7466 (Sx)   
 
 
Graf č.8 Graf hodnot naměřených v laboratoři a pomocí sondy N-NO3 v denitrifikaci 
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9.4 Sonda N-NO3 – odtok z ČOV 

Tabulka č.11  Dusičnanová sonda na odtoku z ČOV  

Datum 17.3. 18.3. 21.3. 23.3. 24.3. 25.3. 28.3. 30.3. 

Odtok N-NO3 Sonda 1,32 6,3 4,6 6,8 7,2 7,2 6,9 7,8 

Odtok NO3
- Laboratoř 15,3 17,5 8,56 8,53 9,5 12,2 6,18 13,1 

 

Datum 31.3. 1.4. 4.4. 6.4. 8.4. 11.4. 12.4. 15.4. 

Odtok N-NO3 Sonda 7,2 8,1 7,1 8,1 8,6 7,4 7,6  7,2 

Odtok NO3
- Laboratoř 6,55 16,4 8,68 10,5 22,7 9,64 11,5  17,0 

 

1,32 15,3 -13,98 75,7118  párový test   

6,3 17,5 -11,2 35,0612  Ho  :    A = B   

4,6 8,56 -3,96 1,7391  H1  :    A ≠ B   

6,8 8,53 -1,73 12,5936       

7,2 9,5 -2,3 8,87295  T=  M / Sx * √(n-1)  

7,2 12,2 -5 0,0777  T= -5,279 / 4,6481 * √15= -4,39844 

6,9 6,18 0,72 35,985      

7,8 13,14 -5,34 0,00375  Tabulková kritická hodnota t je: 

7,2 6,55 0,65 35,1501  t0,05(15) = 2,1315   

8,1 16,4 -8,3 9,12795      

7,1 8,68 -1,58 13,6808  Kritický interval je tedy:   

8,1 10,5 -2,4 8,2872  (-∞ ; -2,1315) u (2,1315 ; +∞) 

8,6 22,7 -14,1 77,8145      

7,4 9,64 -2,24 9,234  Poněvadţ hodnota testovacího kriteria leţí 

7,6 11,5 -3,9 1,90095  v kritickém intervalu, nulovou hypotézu Ho  

7,2 17 -9,8 20,4417  zamítáme a můţeme říct, ţe obě metody  

  suma= -84,46 345,682  měření dávají rozdílné výsledky.  

 M= -5,279 21,6051 (S2x) 4,6481 (Sx)   
 
 
Graf č.9 Graf hodnot naměřených v laboratoři a pomocí sondy N-NO3 na odtoku z ČOV 
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9.4.1 Vyhodnocení měření dusíkových sond 

Také u sond, které řídí biologickou část čistírny a u sondy odtokové (monitorovací) 
byla provedena série měření slouţící k porovnání rozdílu naměřených hodnot. A 
protoţe hned první měření ukázalo na určitou odchylku hodnot naměřených u sond 
(především dusičnanových) a hodnot stanovených laboratoří, provedla se očista 
všech sond a provedla se jejich kalibrace.  
 
Dále bylo provedeno celkem 16 srovnávacích měření. U amoniakální sondy i sondy 
umístěné v denitrifikaci byla velmi dobrá shoda naměřených hodnot a po otestování 
na hladině významnosti p = 0,05 bylo moţno konstatovat, ţe obě měření dávají 
shodné výsledky.  
 
To však nebylo moţné prohlásit u sondy umístěné na odtoku z ČOV. Po otestování 
párovým testem, kdy hodnota testovacího kriteria leţela v kritickém intervalu, se 
musela konstatovat rozdílnost obou srovnávacích měření.  
 
Na základě výsledků měření byl kontaktován dodavatel z WTW a věc s ním byla 
konzultována. Dodavatel nejprve doporučil novou kalibraci všech sond. Ta se 
ostatně má provádět zároveň s vizuální kontrolou sond a jejich očistou v měsíčním 
intervalu. U sondy odtokové byla doporučena výměna elektrody, protoţe se uţ ocitá 
na hranici své ţivotnosti. Cena nové elektrody je asi 8 500,- Kč. Následně se 
provedla kalibrace a její úspěšnost se ověřila třemi novými vzorky s těmito výsledky: 
 
 
 
 Tabulka č.12  Amoniakální sonda                                                 

Datum 18.4. 19.4. 22.4. 

N-NH4 Sonda 0,1 0,1 1,8 

N-NH4 Laboratoř 0,05 0,1 1,7 

 
Tabulka č.13  Dusičnanová sonda v denitrifikaci     

Datum 18.4. 19.4. 22.4. 

DN1 N-NO3 Sonda 3,5 4,2 5,8 

DN1 N-NO3 Laboratoř 3,13 4,1 5,25 

 
Tabulka č.14  Dusičnanová sonda na odtoku z ČOV      

Datum 18.4. 19.4. 22.4. 

Odtok N-NO3 Sonda 7,8 7,8 7,8 

Odtok NO3
-
 Laboratoř 8 8,56 12,2 
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9.5 Účinnost čištění na ČOV ve sledovaných ukazatelích 

Tabulka č.15  Účinnost čištění v ukazateli CHSKcr  

 

  Přítok Odtok Průtok 
[m3] 

Účinnost 
čištění % 

Rok mg/l t/r mg/l t/r 

1994 406,6 2076,8 82,7 422,4 5 107 710 79,7 

1995 293 1398,1 89.7 428,0 4 771 769 69,4 

1996 333,3 1497,9 30,9 138,9 4 494 110 90,7 

1997 360 1519,3 27,8 117,3 4 220 160 92,3 

1998 357 1455,9 29,5 120,3 4 078 140 91,7 

1999 344 1555,3 28,7 129,8 4 521 300 91,7 

2000 443 1935,9 32,9 143,8 4 369 930 92,6 

2001 340 1254,0 29,5 108,8 3 688 270 91,3 

2002 434,8 1508,4 29,8 103,4 3 469 090 93,1 

2003 530,3 1492,1 25,2 70,9 2 813 697 95,2 

2004 507,7 1504,9 22 65,2 2 964 070 95,7 

2005 470,8 1396,3 23,7 70,3 2 965 900 95,0 

2006 483,2 1423,8 22,8 67,2 2 946 540 95,3 

2007 609,3 1766,9 20,5 59,4 2 899 960 96,6 

2008 603,8 1648,6 20,3 55,4 2 730 310 96,6 

2009 540,6 1443,8 19,7 52,6 2 670 840 96,4 

2010 533,8 1599,8 22,9 68,6 2 997 010 95,7 

 
Graf č.10 Účinnost čištění v ukazateli CHSKcr  
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Tabulka č.16  Účinnost čištění v ukazateli BSK5  

 

  Přítok Odtok Průtok 
[m3] 

Účinnost 
čištění % 

Rok mg/l t/r mg/l t/r 

1994 186,6 953,1 25,4 129,7 5 107 710 86,4 

1995 144 687,1 25,4 121,2 4 771 769 82,4 

1996 153,9 691,6 13,8 62,0 4 494 110 91,0 

1997 168 709,0 13,2 55,7 4 220 160 92,1 

1998 162 660,7 12,3 50,2 4 078 140 92,4 

1999 161 727,9 12,4 56,1 4 521 300 92,3 

2000 204 891,5 14,1 61,6 4 369 930 93,1 

2001 161 593,8 13,1 48,3 3 688 270 91,9 

2002 196,5 681,7 12,8 44,4 3 469 090 93,5 

2003 221,4 623,0 10,5 29,5 2 813 697 95,3 

2004 221,3 655,9 9,1 27,0 2 964 070 95,9 

2005 204,3 605,9 10,2 30,3 2 965 900 95,0 

2006 210,1 619,1 9,9 29,2 2 946 540 95,3 

2007 265,9 771,1 8,1 23,5 2 899 960 97,0 

2008 268,7 733,6 7,8 21,3 2 730 310 97,1 

2009 237,3 633,7 6,4 17,0 2 670 840 97,3 

2010 256,0 767,2 6,9 20,7 2 997 010 97,3 

 

 
Graf č.11 Účinnost čištění v ukazateli BSK5  
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Tabulka č.17  Účinnost čištění v ukazateli NL  

 

  Přítok Odtok Průtok 
[m3] 

Účinnost 
čištění % 

Rok mg/l t/r mg/l t/r 

1994 156,9 801,4 26 132,8 5 107 710 83,4 

1995 117 558,3 26,1 124,5 4 771 769 77,7 

1996 139,1 625,1 16,9 76,0 4 494 110 87,9 

1997 180 759,6 11,8 49,8 4 220 160 93,4 

1998 212 864,6 11,2 45,7 4 078 140 94,7 

1999 183 827,4 14,3 64,7 4 521 300 92,2 

2000 208 908,9 12,6 55,1 4 369 930 93,9 

2001 166 612,3 9,5 35,0 3 688 270 94,3 

2002 186,3 646,3 11,6 40,2 3 469 090 93,8 

2003 231,8 652,2 5,7 16,0 2 813 697 97,5 

2004 227,6 674,6 5,4 16,0 2 964 070 97,6 

2005 209,8 622,2 5,8 17,2 2 965 900 97,2 

2006 199,3 587,2 6,9 20,3 2 946 540 96,5 

2007 291,5 845,3 4,3 12,5 2 899 960 98,5 

2008 243 663,5 3,8 10,4 2 730 310 98,4 

2009 231,9 619,4 4,5 12,0 2 670 840 98,1 

2010 234,4 702,5 4,1 12,3 2 997 010 98,3 

 

Graf č.12  Účinnost čištění v ukazateli NL  
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Tabulka č.18  Účinnost čištění v ukazateli N-NH4  
 

  Přítok Odtok Průtok 
[m3] 

Účinnost 
čištění % 

Rok mg/l t/r mg/l t/r 

1994 18,9 96,5 11 56,2 5 107 710 41,8 

1995 19,8 94,5 9,2 43,9 4 771 769 53,5 

1996 24,3 109,2 6,5 29,2 4 494 110 73,3 

1997 25,5 107,6 12,4 52,3 4 220 160 51,4 

1998 26,7 108,9 13,4 54,6 4 078 140 49,8 

1999 20,7 93,6 9 40,7 4 521 300 56,5 

2000 21,3 93,1 8,5 37,1 4 369 930 60,1 

2001 16,6 61,2 6,4 23,6 3 688 270 61,4 

2002 21,1 73,2 12,2 42,3 3 469 090 42,2 

2003 25,6 72,0 7,8 21,9 2 813 697 69,5 

2004 26,2 77,7 4,1 12,2 2 964 070 84,4 

2005 25,7 76,2 1,9 5,6 2 965 900 92,6 

2006 22,5 66,3 2,9 8,5 2 946 540 87,1 

2007 25,9 75,1 3,1 9,0 2 899 960 88,0 

2008 28,7 78,4 2,7 7,4 2 730 310 90,6 

2009 32,0 85,5 2,2 5,9 2 670 840 93,1 

2010 28,5 85,4 1,6 4,8 2 997 010 94,4 

 

 
Graf č.13  Účinnost čištění v ukazateli N-NH4  
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Tabulka č.19  Účinnost čištění v ukazateli Ncelk  
 

 
  

Přítok Odtok Průtok 
[m3] 

Účinnost 
čištění % 

Rok mg/l t/r mg/l t/r 

2005 32,8 97,3 16,5 48,9 2 965 900 49,7 

2006 23,1 68,1 11,8 34,8 2 946 540 48,9 

2007 28,4 82,4 13 37,7 2 899 960 54,2 

2008 49,1 134,1 12,7 34,7 2 730 310 74,1 

2009 59,7 159,3 13,8 36,8 2 670 840 76,9 

2010 49,0 146,9 12,3 36,9 2 997 010 74,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.14  Účinnost čištění v ukazateli Ncelk  
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Tabulka č.20  Účinnost čištění v ukazateli Pcelk  
 

  Přítok Odtok Průtok 
[m3] 

Účinnost 
čištění % 

Rok mg/l t/r mg/l t/r 

1994 10,5 53,6 5,2 26,6 5 107 710 50,5 

1995 6,4 30,5 5 23,9 4 771 769 21,9 

1996 4,6 20,7 2,3 10,3 4 494 110 50,0 

1997 4,7 19,8 2,6 11,0 4 220 160 44,7 

1998 5,5 22,4 2,5 10,2 4 078 140 54,5 

1999 4,6 20,8 2,4 10,9 4 521 300 47,8 

2000 5,8 25,3 2,9 12,7 4 369 930 50,0 

2001 5,2 19,2 2,5 9,2 3 688 270 51,9 

2002 7,3 25,3 2,3 8,0 3 469 090 68,5 

2003 8,3 23,4 2,8 7,9 2 813 697 66,3 

2004 7 20,7 2 5,9 2 964 070 71,4 

2005 5,6 16,6 1,2 3,6 2 965 900 78,6 

2006 5,3 15,6 1,3 3,8 2 946 540 75,5 

2007 6 17,4 1,4 4,1 2 899 960 76,7 

2008 6,1 16,7 1,7 4,6 2 730 310 72,1 

2009 7,1 19,1 2,0 5,3 2 670 840 72,4 

2010 6,5 19,4 1,9 5,8 2 997 010 70,3 

 

 

Graf č.15  Účinnost čištění v ukazateli Pcelk  
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9.5.1 Vyhodnocení účinnosti čištění na ČOV Vsetín 

První tři tabulky a grafy této kapitoly vypovídají o účinnosti biologicky odbouratelných 
látkách, vyjádřených ukazateli BSK5, CHSKcr a NL. Tato účinnost je do roku 1995 
limitována účinnosti zkrápěných biofiltrů pohybující se někde kolem 80 – 85 %. 
V roce 1995, kdy byla postavena první linka aktivační nádrţe s jemnobublinnou 
aerací přesáhla účinnost čištění 90 %, jak je zřejmé z grafu č.10 - 12. Po celkové 
rekonstrukci a intenzifikaci čistírny v roce 2002 se míra odstranění organického 
znečištění pohybovala někde kolem 96 – 98 %, coţ lze povaţovat asi za maximum 
moţností této čistírenské linky.  
 
Podíváme-li se na efektivitu čištění z bilančního hlediska s následkem sníţení 
znečištění na odtoku do recipientu, tak v ukazateli BSK5 došlo mezi rokem 1994 a 
2010 ke sníţení znečištění ze 129,7 t na 20,7 t, coţ je pokles o 84 %. V ukazateli 
CHSKcr došlo ke sníţení znečištění ze 422,4 t na 68,6 t, coţ je pokles o 83,7 % a u 
nerozpuštěných látek ze 132,8 t na 12,3 t a to je pokles o téměř 91 %. 
  
Fosfor a dusík, respektive účinnost  odbourávání těchto nutrientů, byla do roku 1995 
kolem 40 – 50 %. Ke znatelnému zvýšení účinnosti a míry odstranění došlo po hlavní 
rekonstrukci v roce 2002, kdy byly zbylé dva biofiltry nahrazeny druhou linkou 
aktivační nádrţe s jemnobublinnou aerací.  
 
Tak například sníţení bilančního znečištění u N-NH4  ve srovnání s rokem 1994 a 
2010 je z 56,2 t na 4,8 t, tedy o 91,5 % a v roce 2010 byla účinnost čištění u tohoto 
ukazatele 94,4 % viz. graf č. 13. Po poslední intenzifikaci zaměřené na sníţení 
dusičnanů a amoniaku v roce 2009 se zvýšila i účinnost odstraňování celkového 
dusíku, která je nyní 75 – 76 %.  
 
Účinnost odstraňování fosforu je do značné míry závislá na mnoţství dávkování 
ţelezité soli. Pohybuje se kolem 71 – 72 %. Z bilančního hlediska byl u fosforu mezi 
roky 1994 a 2010 zaznamenán pokles ze 26,6 t na 5,8 t. To reprezentuje sníţení 
znečištění u tohoto nutrietu o 78,2 %. 
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9.6 Ovlivnění recipientu – Vsetínské Bečvy 

Tabulka č.21  Ovlivnění recipientu Vsetínské Bečvy odtokem z čistírny ; ukazatel CHSKcr 

Rok 
Vs. Bečva nad ČOV     

ř. km. 78,8 mg 
Vs. Bečva pod ČOV    

ř. km. 77,0 mg 
Imisní hodnota  

1994 10,8 17,3 35 

1995 9,9 18 35 

1996 5,6 5,5 35 

1997 8,9 9,2 35 

1998 7,16 8,04 35 

1999 7,93 10,81 35 

2000 9,07 9,3 35 

2001 20,98 22,73 35 

2002 13,82 13,32 35 

2003 14,67 14,83 35 

2004 5,87 6,2 35 

2005 7,43 8,4 35 

2006 7,2 9,92 35 

2007 7,3 8,3 35 

2008 7,2 7,67 35 

2009 10,0 10,9 35 

2010 6,2 6,5 35 

 

Graf č.16  Ovlivnění recipientu v ukazateli CHSKcr 
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Tabulka č.22  Ovlivnění recipientu Vsetínské Bečvy odtokem z čistírny; ukazatel BSK5 

Rok 
Vs. Bečva nad ČOV ř. 

km. 78,8 mg 
Vs. Bečva pod ČOV ř. 

km. 77,0 mg 
Imisní hodnota  

1994 3,36 6,1 10 

1995 6,5 10,2 10 

1996 2,6 2,9 10 

1997 4,3 4,2 10 

1998 2,86 3,54 10 

1999 3,28 4,44 10 

2000 3,32 3,52 10 

2001 9,75 10,83 10 

2002 6,1 6,3 10 

2003 3,8 4,78 10 

2004 2,17 2,45 10 

2005 3,17 3,68 10 

2006 2,87 3,82 10 

2007 2,22 2,65 10 

2008 2,87 2,6 10 

2009 2,3 1,93 10 

2010 2,6 2,0 10 

 

Graf č.17  Ovlivnění recipientu v ukazateli BSK5 
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Tabulka č.23  Ovlivnění recipientu Vsetínské Bečvy odtokem z čistírny; ukazatel N-NH4 

Rok 
Vs. Bečva nad ČOV ř. 

km. 78,8 mg 
Vs. Bečva pod ČOV ř. 

km. 77,0 mg 
Imisní hodnota  

1994 0,16 0,31 0,3 

1995 0,16 0,20 0,3 

1996 0,26 0,32 0,3 

1997 0,80 0,60 0,3 

1998 0,12 0,38 0,3 

1999 0,62 0,86 0,3 

2000 0,05 0,51 0,3 

2001 0,10 0,18 0,3 

2002 0,06 0,11 0,3 

2003 0,08 0,02 0,3 

2004 0,17 0,18 0,3 

2005 0,07 0,09 0,3 

2006 0,13 0,13 0,3 

2007 0,10 0,10 0,3 

2008 0,13 0,26 0,3 

2009 0,07 0,10 0,3 

2010 0,08 0,07 0,3 

 
Graf č.18  Ovlivnění recipientu v ukazateli N-NH4 
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Tabulka č.24  Ovlivnění recipientu Vsetínské Bečvy odtokem z čistírny; ukazatel N-NO3 

Rok 
Vs. Bečva nad ČOV       

ř. km. 78,8 mg 
Vs. Bečva pod ČOV       

ř. km. 77,0 mg 
Imisní hodnota  

1998 1,62 1,8 7 

1999 1,13 1,94 7 

2000 1,25 1,93 7 

2001 1,33 1,43 7 

2002 1,15 1,33 7 

2003 1,23 1,88 7 

2004 1,77 1,82 7 

2005 1,13 1,68 7 

2006 0,95 1,35 7 

2007 0,82 0,92 7 

2008 1,27 1,47 7 

2009 1,28 1,38 7 

2010 1,06 1,04 7 

 

 

Graf č.19  Ovlivnění recipientu v ukazateli N-NO3 
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Tabulka č.25  Ovlivnění recipientu Vsetínské Bečvy odtokem z čistírny; ukazatel Pcelk 

Rok 
Vs. Bečva nad ČOV ř. 

km. 78,8 mg 
Vs. Bečva pod ČOV ř. 

km. 77,0 mg 
Imisní 

hodnota  

1994 0,06 0,09 0,28 

1995 0,03 0,03 0,28 

1996 0,06 0,2 0,28 

1997 0,07 0,14 0,28 

1998 0,05 0,1 0,28 

1999 0,05 0,47 0,28 

2000 0,06 0,23 0,28 

2001 0,29 0,34 0,28 

2002 0,11 0,12 0,28 

2003 0,16 0,21 0,28 

2004 0,1 0,21 0,28 

2005 0,06 0,11 0,28 

2006 0,1 0,13 0,28 

2007 0,06 0,07 0,28 

2008 0,08 0,09 0,28 

2009 0,1 0,11 0,28 

2010 0,08 0,06 0,28 

 

Graf č.20  Ovlivnění recipientu v ukazateli Pcelk 

 



       Michal Vrána: Řízení biologické části Vsetínské čistírny odpadních vod 
 

2011  - 65 - 
 

9.6.1 Vyhodnocení vlivu zbytkového znečištění na recipient 

Odběr prostých vzorků z vodního toku do kterého se vyčištěná odpadní voda 
vypouští - nad ČOV a pod ČOV – k posouzení vlivu na recipient, se provádí s malou 
četností 4 – 6 x ročně, která tímto výsledné hodnoty rozborů zatěţuje určitou 
nepřesností. Odebírá se v profilu ř.km 78,8 km (cca 100 m nad odtokem z ČOV a 
v profilu ř. km 77,0 (cca 1,5 km pod ČOV).  Z časové řady posledních sedmnácti let 
se dá vyčíst, ţe vody vypouštěné z ČOV mírně zhoršují jakost vody v řece Bečvě. 
Z grafů je také patrné zhoršení jakosti vody v řece v době, kdy na čistírně probíhaly 
rekonstrukce v roce 1995 a 2001 – 2002. Jinak je zřejmé, ţe po intenzifikaci v roce 
2003 jsou s dostatečnou rezervou dodrţovány limity na odtoku z ČOV stanovené 
vodoprávním úřadem a v toku nejsou překračovány imisní standardy. 
 

9.7 Spotřeba elektrické energie  

Tabulka č.26  Porovnání spotřeby el. energie (kWh)  na 1 m
3
 vyčištěné vody 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba el. 
energie kWh/m3 0,36 0,36 0,37 0,38 0,41 0,36 

Mnoţství 
čištěných OV 

2 965 900 2 946 540 2 899 960 2 730 310 2 670 840 2 997 010 

Přepočet pro graf 
( / 10^7) 

0,29659 0,294654 0,289996 0,273031 0,267084 0,299701 

       

       
 Graf č. 21  Porovnání spotřeby el. energie (kWh)  na 1 m

3
 vyčištěné vody 

 

 
 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Biologický proces čištění by nemohl fungovat sám o sobě  bez dodání energie 
zvenčí. Nejvíce energie je potřeba k provozu čerpadel, míchadel a dmychadel 
vzduchu do aktivace.  Z tabulky č. 26 a grafu č. 21 lze vysledovat do roku 2009, kdy 
začala být biologická část řízena pomocí sond mírný nárůst spotřeby elektrické 
energie. Po optimalizaci provozu biologické části, která byla provedena v polovině 
roku 2009, spotřeba energie poklesla i při větším mnoţství vyčištěných odpadních 
vod. 
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Graf č. 22 ukazuje vývoj spotřeby elektrické energie na ČOV Vsetín za rok 2008, 
2009 a 2010 a to v jednotlivých měsících v průběhu roku. Je z něj patrný určitý 
pokles spotřeby energie a tím pádem její úspora po zavedení řízení procesu 
odbourávání dusíku, kdy provzdušňování aktivace je řízené podle parametru N-NH4 
na výtoku z nitrifikace. Jakmile tento parametr, respektive aktuální koncentrace N- 
NH4 klesne pod nastavenou hodnotu, provzdušňování se vypne. Tím se dosáhne 
úspory elektrické energie.  
 
Zdánlivě se dala očekávat větší úspora, ale je třeba si uvědomit, ţe napojením 
nových producentů a subjektů v letech 2006 – 2007 v rámci akce Čistá řeka Bečva 
se zvýšilo zatíţení čistírny o  zhruba 5 000 EO. 
  
Tabulka č.30  Srovnávací tabulka ekvivalentních obyvatel 

ČOV 
Projektovaný Skutečný EO   (60 g/obyv./den) 

EO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vsetín 41 667 29 948 27 664 28 264 35 207 33 412 28 937 35 034 

 
 
Projekt Čistá řeka Bečva I. etapa řešil odkanalizování a čištění odpadních vod v 15 
městech a obcích mikroregionu Vsetínsko. Vsetínské čistírny, kromě napojení 
nových producentů, se dotýká hlavně výstavba 2 nových ČOV: Hovězí 3 600 EO a 
Lidečko 5 000 EO. Z těchto dvou čistíren se dováţí na Vsetínskou čistírnu kaly 
k odvodnění, jejichţ fugát zatěţuje čistírnu dusíkem. Ukazatel Ncelk se na přítoku za 
poslední tři roky, kdy se tyto kaly na čistírně odvodňují, téměř zdvojnásobil viz. tab. 
č.19, graf č. 14. Čistírna díky optimalizaci provozu a řízení pomocí sond si s tímto 
nárůstem poradila, a to i s mírnou úsporou elektrické energie a při mírném zvýšení 
účinnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       Michal Vrána: Řízení biologické části Vsetínské čistírny odpadních vod 
 

2011  - 71 - 
 

Závěr 

      Tato diplomová práce podrobně popisuje řízení biologické části Vsetínské čistírny 
po III. intenzifikaci se zaměřením na řízení pomocí procesních sond a její vliv na 
účinnost čištění ve vybraných ukazatelích včetně ovlivnění recipientu, do kterého se 
vyčištěné odpadní vody vypouští. V literární části jsou specifikovány poţadavky na 
intenzifikaci čistíren, návrhy a postupy k jejich dosaţení. Je zde uveden přehled 
jednotlivých technologických procesů čištění odpadních vod schematicky 
znázorněných se způsoby a moţnostmi jejich pouţití pro intenzifikace ČOV. Tato 
část je více zaměřena na teorii biochemických procesů při odstraňování nutrientů a 
intenzifikaci a optimalizaci těchto procesů.  V závěru literární části je zařazena 
kapitola o vývoji legislativy ČR a EU týkající se vodohospodářské problematiky.  

V praktické části je nejprve velice stručně zdokumentována existence ČOV Vsetín, 
její výstavba, vývoj a zásadní rekonstrukce. Následuje podrobný popis poslední 
intenzifikace a současné technologie mechanicko - biologické linky Vsetínské čistírny 
odpadních vod. Detailně je popsán algoritmus nového oscilačního způsobu řízení 
koncentrace rozpuštěného kyslíku se zapojením on-line řídících sond do tohoto 
řídícího procesu. 

Přesně sledovat limitní hodnoty, ať jiţ z důvodu optimalizace procesu nebo 
dokumentace limitních hodnot a zároveň ekonomicky kontrolovat procesy úpravy 
odpadních vod, lze jen a pouze pomocí přesné a spolehlivé analýzy. Přesnost 
naměřených hodnot pomocí sond má totiţ pro spolehlivé řízení celého procesu 
kritický význam. První kapitola výsledkové části této práce obsahuje výsledky měření 
a jejich statistické  vyhodnocení, kdy byla provedena série odběru vzorků k 
posouzení rozdílu mezi hodnotami stanovenými laboratoří a hodnotami měřenými 
online pomocí sond u N-NH4, N-NO3 – denitrifikace a N-NO3 – odtok z ČOV. U 
kyslíkových sond byly porovnány hodnoty naměřené těmito sondami s hodnotami, 
které byly naměřeny přenosným optickým oximetrem HACH. Spolehlivost měřených 
hodnot řídícími sondami je zde jasně dokumentována. Další kapitola výsledkové 
části uvádí data o účinnosti čištění v ukazatelích CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4, Ncelk, a 
Pcelk a to v časové řadě z let 1994 – 2010. Zvlášť pak práce hodnotí vliv vyčištěných 
odpadních vod na recipient, opět za posledních 17 let včetně dodrţování imisních 
standardů. Všechna data jsou seřazena do tabulek a zobrazena graficky. Závěrečná 
kapitola výsledkové části zhodnocuje energetickou náročnost procesu čištění 
odpadních vod. 
 
Závěrem lze konstatovat, ţe novým způsobem řízení se získala úspora elektrické 
energie, vyšší stabilita provozu a sníţila se odtoková koncentrace celkového dusíku 
o 2–3 mg/l. Účinnost čištění v posledních letech dosáhla vynikajících parametrů a 
zároveň mezních limitů současných technologií, přičemţ negativní ovlivnění 
recipientu je historicky na  nejniţší úrovni. Čistírna odpadních vod Vsetín je po 
realizaci třetí etapy intenzifikace vybavena nejlepší dostupnou technologií v oboru 
čištění odpadních vod. ČOV je řízena v reálném čase pomocí optimalizovaného 
řídicího systému na základě údajů měřených moderními kontinuálními analyzátory.   
Realizací intenzifikace je dosaţeno nejúčinnějšího a nejpokročilejšího stupně vývoje 
pouţité technologie čištění odpadních vod.  
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