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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá intenzifikací biologického stupně čistírny odpadních vod 

Krnov. Úvodem podává obecné informace o čištění odpadních vod, včetně objasnění 

základní terminologie. Následuje podrobnější popis aktivačního procesu a některých 

aktivačních systémů. Teoretickou část uzavírá stručné seznámení s platnou legislativou. Za 

touto teoretickou částí je zaznamenán systém čištění odpadních vod města Krnova, včetně 

nastínění dosavadního stavu čistění odpadních vod v čistírně před její právě probíhající 

rekonstrukcí. Následuje seznámení s moţnostmi výběru nové technologie aktivačních 

nádrţí a popis, včetně zdůvodnění, vybraného technologického řešení aktivačních nádrţí. 

Dále navazuje monitorování technologického řešení, porovnání ukazatelů v období 

2010/2011 s vyhodnocením výsledků. Závěrem je zde zhodnocen přínos vybraného řešení. 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with the intensification of the biological degree of the Down 

Krnov sewage works. The introduction of this bachelor thesis is aimed to general 

information about cleaning waste water including the basic terminology which is clarified 

there. This is followed by detailed description of the activation process and some activation 

systems. The teoretical part is conclued with the facts of the valid legislativ. This 

theoretical part is followed by registration the recent state of sewage water treatment 

before the currently ongoing reconstruction. Next, there is the presentation of the possible 

choices of new technologies for the activated tank and the description of the selected 

technological solution for activated tank together with their justification. Then the 

presentation is followed by the monitoring of the technological solution and indicator 

comparison at the turn of the years 2010/2011 including the result evaluation. Finally the 

benefits of the selected solution is evaluated in this bachelor thesis. 
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Seznam použitých zkratek 

ČOV – čistírna odpadních vod 

EO – ekvivalentní obyvatel  

MZ – ministerstvo zemědělství 

RAS – rozpuštěné anorganické soli  

NL – nerozpuštěné látky  

NK – neutralizační kapacita 

TC, TOL – organický uhlík celkový 

DOC – organický uhlík rozpuštěný 

BSK – biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

EL – extrahovatelné látky 

AOX – adsorbovatelné organicky vázané halogensloučeniny  

PAU – polyaromatické uhlovodíky 

PAL – povrchově aktivní látky 

OC – oxygenační kapacita   

ATP – adenosintrifosfát  

PHB – polybeta-hydroxymáselná kyselina  

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 
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1 Úvod 

1.1 Úvod práce 

Tato práce si klade za cíl poskytnout informace o ČOV v Krnově, především o 

biologickém stupni čištění. Nejprve bude popsán systém čištění odpadních vod v Krnově 

včetně systému čištění v ČOV, dále budou vysvětleny technologické principy funkce 

aktivačních nádrţí v různých alternativách a podrobněji popsán a zdůvodněn systém 

vybraný pro právě probíhající rekonstrukci. Vybrané technologické řešení bude 

monitorováno, výsledky naměřeny a zhodnoceny s výsledky starého systému za stejné 

roční období.  

Toto téma bylo zvoleno, neboť zpracovatel této práce je zaměstnán u společnosti Krnovské 

vodovody a kanalizace s.r.o., která spravuje kanalizační síť v Krnově, včetně čistírny 

odpadních vod. Výsledky této práce jej tedy profesně zajímají a budou přínosem pro další 

praxi. V práci byla pouţita komparativní metoda. Dle hypotézy nové řešení zkvalitní část 

biologického stupně čištění a tím také zlepší kvalitu vyčištěných odpadních vod, které 

budou vytékat z krnovské ČOV do řeky Opavy. 

Základním materiálem pro tuto práci jsou publikace týkající se různých typů aktivačních 

nádrţí a biologického čištění odpadních vod, ale také dosavadní laboratorní záznamy 

měření kvality vypouštěných odpadních vod a vlastní měření. 

Práce také seznámí se základní terminologií řešené problematiky a s legislativním rámcem, 

ze kterého vychází. 

1.2  Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je poskytnout informace o biologickém stupni čištění ČOV v 

Krnově před a po právě probíhající rekonstrukcí. V práci bude uvedena základní 

terminologie, legislativa a objasněny náleţitosti řešené problematiky. Práce má vysvětlit 

technologické principy funkce aktivačních nádrţí, jejich alternativy a podrobněji popsat a 

vysvětlit vybraný systém. V poslední části práce budou zhodnoceny naměřené výsledky 

nového systému s výsledky starého systému za stejné roční období.  



Ivan Krištofík: Intenzifikace biologického  stupně čistírny odpadních vod Krnov 

 

2 

2011 

2 Čištění odpadních vod  

Voda po pouţití obyvatelstvem, případně odpadající při výrobě, pokud má změněnou 

jakost (sloţení, teplota), se nazývá odpadní. Odpadní vody jsou zpravidla vypouštěny do 

vod povrchových. Ochrana ţivotního prostředí a přírodních vod, které jsou jeho součástí, 

vyţaduje vedle opatření zabraňujících plošnému znečišťování přírodních vod 

(vyplavováním z půdy), především zneškodnění bodových zdrojů, které spočívá v čištění 

odpadních vod na míru přijatelnou pro vodní recipient, jímţ je obvykle povrchová voda 

(vodní tok). [1]  

Většina dříve postavených čistíren odpadních vod byla vybudována v 60. a 70. letech 

minulého století. Předností tehdy budovaných čistíren bylo poměrně pokrokové řešení. V 

této době bylo nepsanou povinností investora pouţívat pouze tuzemské strojně-

technologické vybavení, které ne vţdy bylo optimálním řešením. Na technickém řešení se 

také odrazil tehdejší nedostatek stavebních kapacit, coţ v celé řadě případů vedlo k 

pouţívání účelově výhodných stavebních koncepcí a konstrukcí, ale ne vţdy vhodných z 

čistírenského hlediska. Moderní čistírny odpadních vod se budovaly především po roce 

1990. Jejich technologická skladba se jiţ zaměřila na zvýšené odstraňování biogenních 

prvků dusíku a fosforu. Poţadovaná jakost vyčištěné vody je nejdůleţitějším kritériem, 

které musí čistírna jako celek splnit. Tomuto poţadavku se obvykle podřizuje volba 

technologie čištění a tím i technologická skladba celé linky.  

Ochranná část čistírny a hrubé předčištění slouţí k odstranění hrubých nečistot (shrabků a 

písku) z přitékající odpadní vody, dále k ochraně strojního zařízení čistírny před 

mechanickým poškozením a v případě jednotné kanalizace se můţe i vyuţít jako ochrana 

před hydraulickým přetíţením sráţkovými vodami. Mechanický stupeň čištění (primární 

sedimentace) zajišťuje separaci jemnějších podílů nerozpuštěného znečištění odpadní vody 

usazením ve formě kalu. V závislosti na zvolené technologii čištění odpadních vod nemusí 

být primární sedimentace zařazena do čistírenské linky. Biologický stupeň čištění zajišťuje 

odstranění převáţně rozpuštěného organického znečištění, popřípadě i nutrientů 

biologickou cestou s následným oddělením biomasy od vyčištěné vody v dosazovací 

nádrţi. Kalové hospodářství zajišťuje aerobní nebo anaerobní stabilizaci kalů 

vyprodukovaných čistírnou, včetně jejich zahuštění i odvodnění. [2] 
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Biologické čištění odpadních vod je napodobením a zintenzivněním procesů probíhajících 

v přírodních vodách, souhrnně zvaných samočištění, jimiţ se tyto vody zbavují znečištění. 

Nevýhodou biologického čištění je skutečnost, ţe se jím nedají odstranit z odpadní vody 

látky biologicky nerozloţitelné. [3] 

Sloţení městské odpadní vody je určeno sloţením jejích jednotlivých částí, tj. vodami 

splaškovými, průmyslovými, balastními a sráţkovými. [1] 

Společné čištění těchto vod je optimálním řešením vţdy, pokud to podmínky aspoň trochu 

umoţňují. Při řešení tohoto problému nesmí být sledován pouze zájem průmyslu na jedné 

straně nebo města na druhé, nýbrţ musí být sledován zájem společnosti jako celku. 

Společnost má zájem, aby 1 m
3
 vyčištěné vody stál co nejméně a byl vyčištěn na pokud 

moţno nejvyšší stupeň, to zaprvé, a zadruhé, v zájmu celé společnosti je, aby průmyslové 

podniky nemusely zakalkulovávat do cen výrobků často velmi vysoké náklady na samotné 

čištění kapalných odpadů. [3]  

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

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

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

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

průmyslové. [4]  

Průmyslové odpadní vody jsou kapalné odpady vznikající při zpracování nebo těţbě 

anorganických surovin a při výrobním procesu. Řadí se mezi ně i zemědělské odpadní 

vody. Průmyslové odpadní vody mají na rozdíl od odpadních vod splaškových velmi 

rozmanitý charakter a sloţení. Kaţdé průmyslové odvětví má své odpadní vody. Z 

jednotlivých výrobních postupů odpadají vody typických vlastností a sloţení. [3] 

2.1 Základní pojmy při čištění odpadních vod 

Poţadavky na jakost odpadních vod, na vyjadřování míry jejich znečištění a na přípustné 

znečištění při jejich vypouštění do kanalizace nebo povrchových vod obsahuje zákon č. 

274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích, vyhláška MZ č. 428/2001 Sb. a 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., včetně navazujících předpisů. Důleţitými pro interpretaci 

výsledků sloţení odpadních vod jsou sumární chemické ukazatele, které se dělí na 

anorganické a organické. 
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2.1.1 Anorganické ukazatele 

 Rozpuštěné anorganické soli (RAS) – vyjadřují se v mg/l. Za rozpuštěné látky se 

povaţují látky, které projdou filtrem se střední velikostí pórů 0,45 µm (450 nm).  

 Nerozpuštěné látky (NL) – významný ukazatel jakosti surových i vyčištěných 

odpadních vod. Stanovují se filtrací vody přes filtr o velikosti pórů 1,0 μm ± 0,3 

µm, který se vysuší při 105 °C a hmotnost zadrţených látek na filtru se zváţí.  

 Sloučeniny dusíku – celkový dusík – součet dusíku anorganicky i organicky 

vázaného. Anorganicky vázaný – amoniakální (N – NH4
+
), dusitanový (N – NO2

-
) a 

dusičnanový (N – NO3
-
).  

 Sloučeniny fosforu – jsou nejdůleţitější nutrienty ovlivňující eutrofizaci vod. Jejich 

koncentrace se legislativně omezuje. Celkový fosfor je součtem rozpuštěného a 

nerozpuštěného fosforu. Dále se dělí na anorganicky a organicky vázaný.  

 Hodnota pH – je záporný logaritmus aktivity vodíkových iontů. Hodnota pH 

ovlivňuje většinu fyzikálně – chemických, chemických i biologických procesů 

probíhajících ve všech druzích vod. Je významným ukazatelem agresivních 

vlastností vody. Pro iontový součin vody platí, ţe hodnota pH se můţe pohybovat v 

rozmezí od 0 do 14. Kyselé vody mají hodnotu pH < 7 a alkalické hodnotu pH > 7. 

Neutrálnímu pH odpovídá hodnota 7. U přírodních a uţitkových vod je hodnota pH 

v rozmezí od 4,5 do 10 dána obvykle uhličitanovou rovnováhou, tj. koncentrací 

volného oxidu uhličitého, hydrogenuhličitanu a uhličitanu.  

 Kyslík rozpuštěný ve vodě – koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě. Kyslíkové 

poměry se vyjadřují procentem nasycení v mg/l nebo v %. Kyslík je nezbytný pro 

zajištění aerobních pochodů při biologickém čištění odpadních vod. Dále je 

významným oxidačním činidlem ve vodě (oxidace ţeleza, manganu, sulfidů).  

2.1.2 Organické ukazatele 

 Organický uhlík – celkový (TC nebo TOC), rozpuštěný (DOC) 

 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) – stanovuje se celková koncentrace 

organických látek ve vodě a to podle mnoţství oxidačního činidla, které se 

spotřebuje na jejich oxidaci.  
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 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) – jedná se o hmotnostní koncentraci 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek v oxickém 

prostředí biochemickou oxidací organických látek ve vodě. K vyjádření BSK byla 

zvolena doba 5 dní jako pětidenní biochemická spotřeba kyslíku – BSK5.  

 Nepolární extrahovatelné látky (NEL) – jedná se o uhlovodíky ropného původu.  

 Extrahovatelné látky (EL) – silné polární látky – např. přírodní oleje, tuky.  

 Adsorbovatelné organicky vázané halogensloučeniny (AOX) – analyzátory 

 Polyaromatické uhlovodíky (PAU) – polycyklické aromatické uhlovodíky. 

Většinou se jedná o mimořádně toxické a karcinogenní látky, např. Benzo pyren.  

 Povrchově aktivní látky (PAL) – tenzidy, saponiny – ty jsou přírodního původu.  

 Pesticidy – biocidní látky pouţívané na ochranu rostlin  

 Fenoly – vyskytují se v průmyslových odpadních vodách z tepelného zpracování 

uhlí. Největší význam mají jednosytné fenoly (z vodohospodářského hlediska), 

které mohou být příčinou organoleptických závad při chloraci vody obsahující tyto 

látky.  

2.1.3 Hydrobiologie 

Vodní organismy můţeme rozdělit na: 

 Producenty (autotrofy) – ţiví se minerálními látkami. Jsou schopny vytvářet 

organickou hmotu. Zdrojem energie jim je světelné záření. Patří sem sinice, řasy 

atd.  

 Konsumenty (heterotrofy) – ţiví se organickou hmotou. Jede o ţivočichy jako 

například zooplankton (bičíkovci, nálevníci, vířníci, ryby). 

 Destruenty (heterotrofy) – rovněţ se ţiví organickou hmotou, ale tu zpracovávají 

vně těla pomoci exoenzymů a po té celým tělem přijímají. K ţivotu nepotřebují 

světlo. Patří zde viry, bakterie a houby.  

Hlavními činiteli rozkladu organických hmot jsou tedy destruenti. Producenti pomáhají v 

odstranění přebytečných minerálních látek z vody a dodávají do vody kyslík. Podporují 
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aerobní rozklad organické hmoty. Konzumenti u čistícího procesu regulují populace 

destruentů i producentů.  

Městská surová odpadní voda obsahuje mnoţství těchto organismů, a to volně 

rozptýlených nebo tvořících bakteriální povlaky. [2] 

2.2 Problematika dusíku a fosforu  

Legislativní normy zavedly sledování dusíku a fosforu v odpadních vodách. Tyto dva 

prvky slouţí k růstu mikroorganismů a označujeme je jako nutrienty. V různých formách 

se vyskytují ve vodách povrchových, podzemních i odpadních. Svou přítomností se podílí 

na reakcích při biologických procesech čištění vody. Vyšší obsah nutrientů způsobuje 

eutrofizaci povrchových vod. [5]  

Je důleţité, aby se na eutrofizaci pohlíţelo jako na moţnost zvýšení organických látek v 

ekosystému a nejen jako na jednoduchý problém znečišťování ţivinami. Eutrofizace 

způsobuje zásadní změnu v energetické základně, která se můţe šířit prostřednictvím 

systému různými způsoby a produkuje řadu změn. Některé z těchto změn jsou ţádoucí a 

některé nejsou. [6] 

 Průměrná hodnota produkce dusíku na obyvatele je 12 – 16 g/den. Zvýšením obsahu 

dusíku a fosforu v povrchových vodách se porušuje biologická rovnováha ve vodě. 

Přemnoţený fytoplankton způsobuje sekundární znečištění tím, ţe svým metabolismem 

produkuje toxické látky a způsobuje zápach vody. Eutrofizaci antropogenního původu se 

snaţíme zabránit také tím, ţe se intenzifikují ČOV, které v minulosti odbourávání dusíku a 

fosforu neřešily, a to zařazováním speciálních procesů do technologické linky. [5] 

2.2.1 Problematika dusíku 

Dusík se vyskytuje ve vodách v mnoha formách a to jak organický, tak i anorganický: 

amoniakální, dusitanový, dusičnanový, elementární, jako kyanatany, kyanidy, oxid dusný. 

Amoniakální dusík se ve vodě s nízkým pH vyskytuje v disociované formě N – NH4
+
 a v 

zásaditém prostředí se vyskytuje v nedisociované formě jako N – NH3. Tato forma je 

toxická pro ryby. Organický dusík se do vody dostává prostřednictvím bílkovin,  

močoviny,  která se biologicky rozkládá na amoniakální dusík, tedy anorganickou formu. 

Anorganický dusík se naopak dostává do vody ze sráţek, splachů zemědělských půd a 
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odpadních vod z průmyslu. Dusík se z odpadní vody odstraňuje fyzikálně chemickými 

metodami – oxidací chlórem,  intenzivní aerací (provzdušňováním), iontovou výměnou,  

membránovými procesy, vysráţením, anebo biologickými metodami. [5] 

Sloučeniny dusíku mají velký význam ve vodních zdrojích, v atmosféře a ve všech 

pochodech rostlin a ţivočichů. Dusík můţe existovat v několika oxidačních stavech a 

změnu těchto stavů lze dosáhnou i ţivými organismy. Změna oxidačního stavu vyvolaná 

bakteriemi můţe být buď pozitivní nebo negativní, v závislosti na tom, zda proběhla za 

aerobních nebo anaerobních podmínek. [7] 

 Tyto bakterie (mikroorganismy) rozdělujeme:  

 litotrofní (autotrofní) organismy – zdrojem uhlíku pro tvorbu biomasy je pro ně 

oxid uhličitý CO2.  Nepotřebují k růstu organické látky. Podle toho, odkud 

získávají energii potřebnou k ţivotu a k tvorbě nové biomasy se dělí na 

chemolitotrofní – energii získávají chemickou reakcí (oxidací anorganických látek) 

a fotolitotrofní – vyuţívají světelnou energii 

 organotrofní (heterotrofní) organismy – zdroj uhlíku i energie získávají z 

organických látek. [5] 

Důleţitým faktorem biologického čištění je také navozené prostředí. V následující tabulce 

č. 1 jsou uvedeny typy podmínek (prostředí) ve vztahu ke kyslíku.  

Tabulka č. 1 – Typy podmínek (prostředí) ve vztahu ke kyslíku [5] 

podmínky (prostředí) přítomnost 

aerobní (oxické) kyslíkaté O2 NO3
- 

anoxické bezkyslíkaté NO3
- 

anaerobní bezkyslíkaté NO2
- 

 

Dalším důleţitým pojmem je respirace – dýchání. Můţe být dvojího typu:  

 endogenní respirace – dýchání bez přísunu vnějšího zdroje uhlíku, rozklad 

vlastních buněčných látek 
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 exogenní respirace – dýchání s přísunem vnějšího zdroje uhlíku – rozklad 

dodávaného substrátu 

Při biologickém odstraňování dusíku vyuţíváme dějů,  které ve vodách běţně probíhají. 

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

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

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

denitrifikace. 

Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a dále na dusičnany 

(viz. tabulka č. 2). V oxických podmínkách probíhá prostřednictvím chemolitotrofních 

organismů – nitrifikačních bakterií.  

Tabulka č. 2 – Průběh nitrifikace [5] 

stupeň proces reakce  rod bakterií 
růstová 
rychlost 

1. stupeň nitritace 2NH3 + 3O2 → 2NO2
- 
+ 2H

+ 
+ 2H2O Nitrosomonas menší 

2. stupeň nitratace 2NO2
- 
+ O2 → 2NO3

-- 
Nitrobacter větší 

celkově nitrifikace NH3 + 2O2 → NO3
- 
+ H

+ 
+ H2O - - 

 

Na 1g amoniakálního dusíku je potřeba 4,33 g kyslíku.  

Denitrifikace je biochemická redukce dusičnanů na oxidy dusíku a dále na elementární 

dusík, který je odvětráván do ovzduší: NO3
- 
→ NO2

-
 → NO → N2O → N2. Denitrifikace 

probíhá v anoxických podmínkách a je při ní nutno dodávat organický substrát jako zdroj 

energie a uhlíku a ten je oxidován.  

5CH3OH + 6NO3
- 
→ 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

-
  

Denitrifikace probíhá v rozmezí pH 6 – 9 a je méně citlivá na změny pH neţ nitrifikace. [5] 

V tabulce č. 3 je provedeno srovnání hlavních údajů o nitrifikaci a denitrifikaci.  
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Tabulka č. 3 – Srovnání hlavních údajů o nitrifikaci a denitrifikaci [5] 

 NITRIFIKACE DENITRIFIKACE 

reakce biochemická oxidace biochemická redukce 

prostředí aerobní (oxické) anoxické 

hlavní mikroorganismy chemolitotrofní organotrofní 

hlavní vstupující sloučenina amoniakální dusík dusičnany 

hlavní vystupující sloučenina dusičnany plynný dusík 

uvolňuje se vodíkový iont hydroxidové ionty 

vliv na pH klesá do kyselé oblasti roste 

optimální pH 7 – 8,5 6 – 9 

závislost na teplotě velká malá 

růstová rychlost bakterií malá velká 

potřeba organického 
substrátu 

ne ano 

 

Pro odstraňování dusíku mohou být rozdílná stavební a provozní uspořádání aktivačních 

nádrţí: 

 předřazená denitrifikace – odpadní voda, vratný kal a interní recirkulace se míchají 

v denitrifikaci  

 kaskádová denitrifikace – odpadní voda se rozděluje do denitrifikačních nádrţí, 

odpadá interní recirkulace 

 simultánní denitrifikace – voda protéká nádrţí s denitrifikačními a nitrifikačními 

zónami (jen v oběhových nádrţích) 

 alternující denitrifikace – dvě vţdy přerušovaně provzdušňované nádrţe se střídavě 

za sebou zatěţují 

 intermitující denitrifikace – v jedné nádrţi se v čase střídají nitrifikační a 

denitrifikační fáze 

 následná denitrifikace – denitrifikační nádrţ je zařazena za nitrifikační (pouţití u 

odpadních vod s velmi nízkým poměrem C/N) [8] 
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Oba procesy, tj. nitrifikace i denitrifikace vyţadují určitou dobu, která je dána reakční 

rychlostí těchto biochemických reakcí. Na obrázku č. 1 jsou zaznačeny hmotnostní toky 

dusíku procesem čištění odpadních vod na ČOV. 

 

Obrázek č. 1 – Hmotnostní toky dusíku procesem čištění [18] 

2.2.2 Problematika fosforu 

Fosfor jako základní ţivina pro rostlinnou a ţivočišnou výrobu můţe urychlit eutrofizaci, 

která způsobuje zhoršení kvality vody v rozvinutém světě. Opakovaný výskyt škodlivých 

řas (např. sinic) zvýšil povědomí společnosti o eutrofizaci a potřebě jejího řešení. 

Zemědělství je povaţováno za hlavní zdroj fosforu v ţivotním prostředí. Cílem je sníţit 

pouţívání fosforu v minerálních hnojivech. [9]  

Fosfor odstraňujeme z odpadní vody metodami fyzikálně chemickými nebo biologickými. 

Prvně jmenované metody jsou zaloţeny na tvorbě nerozpustných fosforečnanů vápenatých, 

hlinitých a ţelezitých. Biologické metody jsou zaloţeny na schopnosti mikroorganismů v 

aktivovaném kalu akumulovat fosfor ve formě polyfosfátů.  V současnosti je známo asi 

dvacet druhů takovýchto mikroorganismů, např. Acinetobacter. Výhodou biologického 

odstraňování proti fyzikálně chemickým metodám sráţecím je to, ţe není potřeba 

chemikálií a nevznikají anorganické kaly, které nemusíme dále zpracovávat. I při 

biologickém odstraňování fosforu dochází k paralelnímu odstraňování fosfátů sráţením.  
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Při aktivačním procesu je vyuţíváno bakterií, které jsou schopny akumulovat polyfosfáty 

(PP baktérie). Tyto bakterie vyuţívají niţších mastných kyselin (hlavně kyselinu octovou), 

které vznikají z organických látek přítomných v odpadní vodě činností fermentačních 

bakterií. Uvnitř buňky je z kyseliny octové syntetizována kyselina maselná, která slouţí 

pro syntézu buněčné hmoty PP bakterií a také jako zdroj energie pro syntézu polyfosfátů. 

Fosfáty jsou ze systému odstraňovány v přebytečném aktivovaném kalu. [10]  

2.3 Princip aktivačního procesu 

Nejuţívanějším způsobem biologického čištění odpadních vod je aktivace. V čistírenské 

praxi se vyuţívá mnoho systémů aktivačního procesu, lišících se svými zatěţovacími 

parametry. V aktivační nádrţi, která je provzdušňovaná, se vytvoří aktivovaný kal. 

Klasická aktivace je schematicky zaznačena na obrázku č. 2. [5]  

 

 

Obrázek č. 2 – Schéma klasické aktivace [5] 

Odpadní voda z usazovací nádrţe natéká do aktivační nádrţe, zde se přivádí také kal z 

dosazovací nádrţe, který nazýváme kal vratný. V aktivační nádrţi se smísí odpadní voda s 

tímto kalem a tato směs se nějakým způsobem provzdušňuje. Nejčastěji se provzdušňování 

děje tlakovým vzduchem či mechanicky. V aktivační nádrţi vzniká aktivovaný kal jako 

biomasa, která odtéká do dosazovací nádrţe, kde se odděluje kal od vyčištěné vody 

usazováním. Tento kal se částečně vrací zpět do aktivační nádrţe a částečně se odvádí do 

kalového hospodářství k dalšímu zpracování jako přebytečný kal. Protoţe dochází k 

odstraňování nerozpuštěných i rozpuštěných organických látek, tvoří se nová biomasa, a 

proto se musí tento přebytečný kal odstraňovat. [5] 

Aktivovaný kal je směsná kultura, tedy bakterie, které tvoří zooglee. Kvalita a kvantita 

aktivovaného kalu je závislá na sloţení substrátu (podle druhu odpadní vody) a dále na 

vlastní technologii aktivace. Ovlivňuje ho například doba jeho zdrţení v nádrţi či jeho 

stáří. Nejdůleţitější vlastností aktivovaného kalu je jeho výborná flokulace a sedimentace. 

Napohled poznáme tento kal (úplně funkční aktivace) tak, ţe tvoří shluky organismů 
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(bakterií atd.) ve formě vloček. Bioflokulace je způsobena sníţením elektrického náboje 

pod kritickou hladinu, čímţ je umoţněno se spojovat během pohybu. Je výsledkem 

interakce mezi přirozeně produkovanými vysokomolekulárními polyelektrolyty a 

bakteriálními buňkami takovým způsobem, ţe polyelektrolyty spojují a váţou jednotlivé 

buňky do agregátů a vloček, schopných se oddělovat od kapalné fáze sedimentací. V 

provozu se usazovací schopnost aktivovaného kalu určuje podle ukazatele – kalový index. 

Jde o objem jednoho kilogramu sušiny kalu po půlhodinové sedimentaci. KI = sediment 

/zákal (sediment zjistíme Imhoffovým kuţelem a zákal změříme v aktivační nádrţi 

sondou).  Podle kalového indexu dělíme aktivovaný kal na normální, kde KI < 100 ml . g
-1

, 

lehký, kde KI = 100 aţ 200 ml.g
-1

 a zbytnělý, kde KI > 200 ml.g
-1

. 

Bytnění kalu – kal se špatně usazuje, vzplývá. Bytnění máme nevláknité a vláknité, které je 

vyvolané nadměrným růstem vláknitých mikroorganismů, ale vzplývání také mohou 

způsobovat jemné bublinky dusíku, které vločky vynášejí k hladině. [5] 

Aktivační systémy podle zatíţení dělíme na nízkozatíţené, středně zatíţené a 

vysokozatíţené, jak je zřejmé z tabulky č. 4.  

Tabulka č. 4 – rozdělení aktivačních procesů podle zatížení [5] 

aktivační proces 

zatížení kalu 
podle BSK5 a 

org. podílu kalu 
(kg/kg.d) 

objemové 
zatížení kalu 
podle BSK5 a 

org. podílu kalu 
(kg/m

3
.d) 

stáří kalu Өx  (d) 
účinnost 

odstranění BSK5 
(%) 

nízkozatížený 

Bx< 0,15 
Bx < 0,05 
(aerobní 

stabilizace) 

Bv < 0,40 
 

10 až 30 
E ≥ 90 

možná nitrifikace 

střednězatížený 0,15 < Bx < 0,40 0,5 < Bv < 1,50 4 až 10 
E ≡ 80 až 90 
nitrifikace za 
vyšších teplot 

vysocezatížený 0,15 > Bx > 0,40 1,5 < Bv < 3,0 1,5 až 4 E< 80 

 

Další technologické parametry aktivačního procesu:  

 doba zdrţení Ө – představuje poměr objemu nádrţe k přítoku odpadní vody 

 objemové zatíţení Bv – hmotnostní mnoţství substrátu přivedené do 1 m
3
 za den  

 zatíţení kalu Bx – hmotnostní mnoţství substrátu na 1 kg sušiny kalu za den  
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 stáří kalu Өx – podíl hmotnosti sušiny kalu v aktivační nádrţi a hmotnosti sušiny 

kalu odebrané denně jako přebytečný kal 

V aktivační nádrţi probíhají reakce, při nichţ se spotřebovává kyslík. Jsou to oxidace 

organických látek, syntéza buněčného materiálu, autooxidace buněčného materiálu, 

nitrifikační pochody. 

 Potřeba kyslíku    

kde c = koncentrace O2, t = čas, doba, S = koncentrace substrátu (BSK5) 

Platí, čím více znečištění, tím více vzduchu musíme dávkovat, čím více aktivovaného kalu, 

tím více musíme přivádět vzduchu. K lepšímu vyvázání kyslíku a fosforu je moţno pouţít 

rozšířené aerace.  

 Oxygenační kapacita OC – je mnoţství kyslíku, které zvládne dodat aerátor za 

určitý čas do nádrţe určitého objemu.  

 Výtěţek kyslíku E
+
 - v kg/kWh. Jde o ekonomický ukazatel pro různá 

provzdušňovací zařízení. Nejčastější způsoby provzdušňování jsou: mechanické 

(např. vertikální aerátory E
+
 = 1,3), pneumatické (stlačených vzduchem, difuzéry 

E
+
 = 1,5) a kombinované (ejektory, injektory E

+
 = 0,3). Ideální mnoţství kyslíku v 

aktivační nádrţi je 1,5 aţ 2 mg/l. [5], [11] 

2.4 Přehled hlavních technologických modifikací aktivace 

2.4.1 Klasické aktivační systémy 

Klasické systémy jsou nejčastěji provozovány v dlouhých koridorových nádrţích. Na 

začátku těchto nádrţí je největší rychlost spotřeby kyslíku a proto se tam často přidává více 

vzduchu. Systému se pak říká odstupňovaná aerace. Ve světle nových poznatků o 

aktivačním procesu je to však pro městské odpadní vody, které obsahují nadbytek fosforu, 

zcela zbytečné. Vyrovnání rychlosti spotřeby kyslíku podél dlouhé koridorové nádrţe lze 

docílit vyrovnáním zatíţení podél nádrţe. V praxi se to realizuje tak, ţe se odpadní voda 



Ivan Krištofík: Intenzifikace biologického  stupně čistírny odpadních vod Krnov 

 

14 

2011 

přivádí podél celé nádrţe nebo na několika místech. Systému se pak říká postupně 

zatěţovaná aktivace.  

 Aktivace s oddělenou regenerací kalu  

Aktivace s oddělenou regenerací kalu (obr. č. 3) je jednou z nejstarších modifikací 

aktivačního procesu. K odstranění podstatné části znečištění z městské odpadní vody 

postačí poměrně krátké doby zdrţení, obvykle do 1 hodiny. Je to dáno sloţením těchto 

vod, které po primární sedimentaci obsahují přibliţně polovinu organického znečištění v 

jemně suspendované a koloidní formě. Při styku s aktivovaným kalem jsou tyto 

nerozpuštěné látky rychle odstraňovány fyzikálně chemickými pochody, adsorpcí a 

koagulací. Zařazení regenerace se pak zdůvodňovalo nutností tyto nerozpuštěné látky 

zoxidovat. Pozdější výzkum ukázal, ţe vhodně regenerovaným kalem se v kontaktoru 

rychle odstraňují i rozpuštěné látky. Aktivační systém s oddělenou regenerací kalu je 

vhodné navrhovat pro koncentrovanější odpadní vody obsahující snadno a rychle 

rozloţitelné látky (např. sacharidy). [3] 

 

Obrázek č. 3 - Aktivace s regenerací kalu [2] 

D – denitrifikace  N – nitrifikace   R – regenerace   DN – dosazovací nádrž 

 Dvoustupňová aktivace 

Dvoustupňová aktivace se skládá ze samostatné aktivační nádrţe a dosazovací nádrţe 

prvního a druhého stupně. Navrhuje se pro odpadní vody s vyšším obsahem organického 

znečištění. Hlavním problémem v praxi je zajištění vysoké oxygenační kapacity v prvním 

stupni. Dvoustupňový systém není vhodný pro biologické odstraňování dusíku a fosforu, 
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protoţe ve druhém stupni, kde by to mohlo být realizováno, není jiţ dostatek organického 

substrátu. 

 Oběhové systémy – karuselová aktivace 

Karuselová aktivace (obr. č. 4) se od oxidačního příkopu odlišuje tím, ţe můţe pouţívat 

aerátory s vertikální osou a výška vodního sloupce je 3 – 5 m. Nezabírá tedy tolik plochy 

jako oxidační příkop. Ve vhodně navrţených a provozovaných systémech lze dosáhnout 

vysoké účinnosti odstranění dusíku simultánní nitrifikací a denitrifikací. Často je 

provozována bez primární sedimentace a s aerobní stabilizací kalu, a to i pro poměrně 

velké zdroje odpadních vod (aţ 100 tis. EO). [3]   

 

Obrázek č. 4 - Oběhová aktivace [2]   

 Aktivační systém s předřazenou denitrifikací 

Zajištění poţadavku na přítomnost lehce odbouratelných organických látek a oxidovaných 

forem dusíku zajišťují aktivační systémy s předřazenou denitrifikací. Směšování vratného 

aktivovaného kalu a interní recirkulace aktivační směsi z konce nitrifikační nádrţe s 

odpadní vodou za anoxických podmínek umoţňuje vyuţít organických látek z odpadní 

vody jako substrátu pro denitrifikaci. Ovšem dusičnany vznikají aţ v následném stupni – 

nitrifikačním, takţe je nutno je do předřazené denitrifikační zóny vracet recirkulací. 

Obvykle poţadovaný recirkulační poměr je natolik vysoký, ţe je nezbytné zavedení interní 

recirkulace, jinak by došlo k přetíţení dosazovací nádrţe. Proto se odděluje recykl 

vratného kalu od tzv. interní recirkulace, kterou se přivádí do anoxické zóny aktivační 

směs ze zóny oxické. [2]  
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 Šachtová aktivace 

Reaktor tvoří vnější trouba z ocele, betonu nebo skelného laminátu o průměru 2 – 10 m a 

hloubce 50 – 200 m, do které je vloţena vnitřní trubka o průměru 1 – 1,2 m. Aktivační 

směs zde cirkuluje, přičemţ rychlost cirkulace ve vnitřní sekci je 1 – 2 m/s. Hnací síla 

cirkulace je dána rozdílem specifických hmotností ve vnitřní a vnější sekci nad přívodem 

provozního vzduchu, který dodává kompresor do hloubek 18 – 40 m. Šachta musí být 

dokonale utěsněna, aby nedocházelo ke kontaminaci podzemních vod na jedné straně a k 

jejich vnikání do šachty na straně druhé. Vedle úspory půdy je šachtová aktivace (obr. č. 5) 

atraktivní vysokou účinností vyuţití kyslíku ze vzduchu. 

 

Obrázek č. 5 – Schéma šachtové aktivace [3]  

1  - přítok, 2 – recirkulovaný kal, 3 – vzduch, 3A – startovní vzduch, 3B – provozní vzduch, 4 – vakuový 

odplyňovač, 5 – dosazovací nádrž, 6 – odtok vyčištěné vody 

 Věţová aktivace 

Věţovou aktivaci (obr. č. 6) tvoří uzavřený a uvnitř protikorozně chráněný reaktor o 

průměru 10 – 26 m, výšce 15 – 20 m a pracovním objemu 1200 – 13 000 m
3
. Podle 

potřeby lze kombinovat paralelně několik reaktorů. Výhodou věţové aktivace je, obdobně 

jako u aktivace šachtové, vysoké vyuţití kyslíku ze vzduchu, vysoký energetický výtěţek a 

malý záběr půdy. Směs ve věţové aktivaci je provzdušňována injektorem. Vzduch do 

injektoru je přiváděn kompresorem.  
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Obrázek č. 6 – Schéma věžové aktivace [3] 

1 – přítok, 2 – vzduch, 3 – recirkulovaný kal, 4 – odvod vzduchu, 5 – dosazovací nádrž, 6 – odtok, 7 – 

přebytečný kal 

 Selektorová aktivace 

Selektor je definován jako přítoková část aktivačního systému, ve které je úmyslně 

udrţována vyšší koncentrace rozpuštěného substrátu za účelem podpoření růstu ţádoucích 

nevláknitých organismů a potlačení růstu neţádoucích vláknitých organismů. Hlavním 

úkolem selektoru je tedy potlačovat vláknité bytnění aktivovaného kalu, ke kterému můţe 

potenciálně dojít při čištění prakticky kaţdé odpadní vody (např. petrochemické, z kafilérií 

a jiné). U zařazení selektoru jde pouze o rozdělení přítokového prostoru na sekce v 

koridorových nebo kruhových nádrţích. Selektor neplní svoji funkci, je-li příliš malý nebo 

příliš velký. Vliv doby zdrţení a přítokové koncentrace substrátu se kombinuje v objemové 

zatíţení. Správně navrţená a provozovaná selektorová aktivace (obr. č. 7) zaručuje 

vysokou účinnost čištění a nízké hodnoty kalových indexů. Selektorová aktivace není 

vhodná pro takové průmyslové odpadní vody, které obsahují vysoké koncentrace 

toxických látek. 
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Obrázek č. 7 – Schéma selektorové aktivace [3]  

1 – oxické zóny, 2 – anoxické zóny, 3 – měření rozpuštěného kyslíku, 4 – měření koncentrace dusičnanů, 5 – 

recirkulace kalu, 6 – přítok, 7 - odtok 

 Adsorpční aktivace 

Hlavní nevýhodou biologického čištění odpadních vod je to, ţe nedokáţe odstranit 

biologicky nerozloţitelné organické látky. Proto se při čištění některých průmyslových 

odpadních vod obsahujících vyšší koncentrace biologicky nerozloţitelných organických 

látek dávkuje do odpadní vody nebo do aktivační nádrţe práškové aktivní uhlí. Aktivní 

uhlí se při biologickém čištění chová jako inert, tj. biologicky se nerozkládá, a proto je jeho 

koncentrace v aktivační nádrţi v ustáleném stavu. Aktivní uhlí zatěţuje aktivovaný kal a 

sniţuje tak kalový index.  

 Kyslíková aktivace 

K přednostem systému patří, ţe potlačuje vláknité bytnění a produkuje méně přebytečného 

kalu. Nádrţ systému je rozdělena na několik sekcí, které se chovají jako selektor. Jedinou 

výhodou kyslíkové aktivace proti aktivaci provzdušňované je její schopnost dodávat 

potřebný kyslík v neomezených rychlostech, tj. má prakticky neomezenou oxygenační 

kapacitu při konstantním energetickém výtěţku.  
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2.4.2 Moderní aktivace 

Znalosti aktivačního procesu umoţňují formulovat poţadavky na moderní aktivaci. Ta by 

měla v maximální míře zajistit:  

1. Potlačení vláknitého bytnění přirozenou kinetickou selekcí nevláknitých 

mikroorganismů. 

2. Odstranění dusíku nitrifikací a denitrifikací. 

3. Odstranění fosforu. 

Kaţdá nádrţ, ať kruhová nebo koridorová, by měla být vhodně rozdělena na sekce. Systém 

by měl být vysoce flexibilní z hlediska rozvodu odpadní vody, vnitřní recirkulace a 

rozdělení hodnot oxygenační kapacity. Nejdůleţitějším prvkem je selektor, který můţe být 

oxický, anoxický (pro denitrifikaci) nebo i anaerobní (pro odstranění fosforu). Zaručuje, ţe 

aktivovaný kal bude mít kalové indexy pod 100 ml/g a provozovatel bude moci podle 

potřeby udrţovat v nádrţi koncentraci sušiny kalu od 3 do 9 kg/m
3
. To je velice důleţité 

hlavně pro zimní provoz. Z dosavadních zkušeností plyne, ţe pneumatická aerace 

umoţňuje snadnější řízení nitrifikace, denitrifikace a odstraňování fosforu. U mechanické 

aerace je třeba zajistit výrobu aerátorů s moţností plynule měnit otáčky. Vhodné míchací 

agregáty jsou běţným vybavením anoxických a anaerobních sekcí. Jednotlivé typy 

aktivačních systémů lze pro větší účinnost také vzájemně kombinovat. [3], [12]   

Jedním ze systémů moderní aktivace je BARDENPHO proces (obr. č. 8), při kterém 

dochází k opakovanému zařazení anoxických a oxických zón. Ve finální aerované nádrţi je 

vystripován plynný dusík a celkové koncentrace dusíku na odtoku se mohou pohybovat 

kolem 2 – 3 mg/l.  

 

Obrázek č. 8 – Schéma BARDENPHO procesu [13]  
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Na podobném principu je zaloţen proces kaskádové aktivace ALPHA (obr. č. 9), kde se 

také střídají anoxické a oxické zóny.  

 

Obrázek č. 9 – Schéma ALPHA procesu [13]  

Zmíněné systémy od sebe oddělují jednotlivé zóny prostorově. V poslední době se však v 

naší čistírenské praxi začíná uvaţovat o pouţití systému, kdy anoxické a oxické kultivační 

podmínky jsou od sebe odděleny v čase jako jednotlivé fáze pracovního cyklu aktivace 

typu SBR REAKTOR (obr. č. 10). Systém se jeví velmi vhodný pro relativně malé 

aplikace s velkou proměnlivostí průtoku i kvality odpadní vody. Protoţe všechny reakce 

probíhají v jedné nádrţi, musí být pouţívány minimálně dvě jednotky nebo vyrovnávací 

nádrţ. [13]  

 

Obrázek č. 10 – Schéma fází procesu SBR REAKTOR [13] 
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2.5 Legislativa  

Od roku 1991 platí směrnice Rady evropských společenství o čištění odpadních vod č. 

91/271/EEC. Jejím cílem je ochrana ţivotního prostředí před nepříznivými účinky 

vypouštění městských odpadních vod a vypouštění odpadních vod z určitých 

průmyslových odvětví.  Z této směrnice vyplývá, ţe členské státy EU musí ve dvou 

termínech vybudovat u obcí nad 2 tis EO sběrným systémem odpadních vod se 

sekundárním čištěním. Tyto termíny jsou k 31.12.2000 a k 31.5.2005. Zde je důleţité 

uvést, ţe ČR vzhledem k finanční náročnosti realizace těchto ČOV vyjednala v EU tři 

přechodná období: do 31.12.2002 vyřešit dostavbu ČOV, sběrné kanalizační systémy a 

terciární čištění u měst s počtem EO nad 10 tis, do 31.12.2006 vyřešit čištění odpadních 

vod u měst nad 10 tis. EO, (všechny tyto ČOV spadají mezi obce s nevýhodnými místními 

podmínkami nebo zde jsou neúměrné finanční náklady, přesto však musí splnit přísnější 

kritéria pro citlivé oblasti, neboť za citlivou oblast bylo vyhlášeno celé území ČR), do 

31.12.2010 vybudovat sběrné systémy a ČOV u obcí nad 20 000 EO. Z uvedené směrnice 

vychází zákonné normy ČR.  

Zákony a další podzákonné normy určují provozovateli ČOV rozsah povinností spojených 

s kontrolou kvality vypouštěných odpadních vod do recipientu. Jsou obsaţeny v:  

 zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

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

povrchových a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v pozdějším znění   

 vyhlášce MŢP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, ve znění vyhl. č. 110/2005 Sb.   

V těchto předpisech je ošetřena problematika povolování k nakládání s vodami, pravidla 

pro emisní limity a jejich dodrţování, povinnosti pro měření objemu vypouštěných 

odpadních vod a míry jejich znečištění a poplatky za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových.  

Pro ČOV Krnov byly hodnoty ukazatelů pro vypouštění odpadních vod do recipientu 

stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které z uvedených 

předpisů vychází. [2] 
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3 Systém čištění odpadních vod města Krnov 

3.1 Hodnoty ukazatelů pro vypouštění odpadních vod do recipientu  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ţivotního prostření a zemědělství, vydal 

podle § 8 odst, 1 pís. c), § 107 pís. k), § 115 zákona č. 254/5001 Sb., o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým se povoluje společnosti Krnovské vodovody a 

kanalizace s. r. o. vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových 

vodního toku Opava v tomto rozsahu: 

a) mnoţství vypouštěných odpadních vod :   QØ = 133 l/s, 11 507 m
3
/den 

       Qmax = 305 l/s, 20 000 m
3
/den 

       Qměsíc = 578 160 m
3 

       Qrok = 4 200 000 m
3 

b) hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách jsou uvedeny 

v tabulce č. 5 [14] 

Tabulka č. 5 - Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách [14] 

Ukazatel Hodnota „p“ 

mg/l 

Průměr 

mg/l 

Hodnota „m“ 

mg/l 

Bilanční hodnoty 

t/rok 

CHSKCR 90 - 130 378 

BSK5 20 - 40 84 

NL 25 - 50 105 

Ncelk - 15 20 63 

N - NH4
+ 

8 - 20 33,6 

Pcelk - 2 6 8,4 

„p“ - přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod, „m“ - nepřekročitelná hodnota ukazatelů 

znečištění odpadních vod  
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3.2 Popis čištění odpadních vod ve městě Krnov 

V době budování ČOV v Krnově, tedy v 70. letech 20. století, byla původní nesoustavná 

stoková síť doplněna komplexem kmenových sběračů, které umoţnily systematické 

odkanalizování převáţné části zájmového území města a odvedení odpadních vod na ČOV. 

Tato síť poloţila základ dnešnímu kanalizačnímu systému a slouţí dodnes. Jeho páteř tvoří 

kanalizační sběrač A, který prochází celým zastavěným územím města od západu na 

východ. Na tento sběrač jsou napojeny dvě kmenové kanalizační stoky, které odvodňují 

severní a jiţní část města. Město Krnov má systém jednotné kanalizace s 8 odlehčovacími 

komorami do recipientu Opava a Zlatá Opavice. Převáţnou část materiálů kanalizačního 

potrubí tvoří betonové a kameninové potrubí. V současnosti celková plocha povodí 

odkanalizované oblasti představuje cca 636 ha. Celková délka kanalizační sítě činí 66 km, 

počet obyvatel napojených na kanalizaci je 23 870 s denní produkcí odpadních vod 2 567 

m
3
/den. Celkové mnoţství komunálních odpadních vod činí 5 557 m

3
/den. 

Ve městě Krnov vznikají tyto odpadní vody zaústěné do veřejné kanalizace:  

 Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) – jedná se o splaškové odpadní 

vody z domácností. Do kanalizace je napojeno 94% obyvatel. Zbývající odpadní 

vody jsou vypouštěny po předčištění odpadních vod v septicích nebo svedeny do 

jímek k vyváţení. 

 Odpadní vody z občansko – technické a státní vybavenosti – jsou vody splaškového 

charakteru. 

 Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti – vody splaškové ze sociálního 

zařízení jednotlivých podniků a vody technologické z vlastního výrobního procesu 

(průmyslové vody). Rozhodující zdroje průmyslových odpadních vod tvoří odpadní 

vody z potravinářského průmyslu, hlavnímu producenty jsou Krnovská škrobárna s. 

r. o. a Kofola a.s.. Mnoţství vypouštěného znečištění z těchto zdrojů je limitováno 

kanalizačním řádem. 

 Sráţkové a povrchové vody – vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací  

 Jiné – podzemní a drenáţní vody vznikající v zastavěném území. [15] 
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3.3 Popis čistírny odpadních vod před její rekonstrukcí v roce 1997 

Mechanicko biologická ČOV v Krnově byla uvedena do provozu v roce 1974. Původní 

linka čištění sestávala z mechanického stupně, který tvořily hrubé česle ručně stírané, 

jemné mechanicky stírané česle a vírový lapák písku. Pak následovala primární 

sedimentace v jedné kruhové usazovací nádrţi a za ní byla vysoce zatíţena aktivace s 

aerací systémem INKA a dvě kruhové dosazovací nádrţe.  

Čistírenský kal se anaerobně stabilizoval ve dvou vyhnívacích nádrţích a odvodňoval na 

pásovém lisu. Uskladňování a vysoušení kalů se řešilo v uskladňovací nádrţi a na kalových 

polích. [16]  

3.4 Popis čistírny odpadních vod po rekonstrukci v roce 1997 do 

rekonstrukce zahájené v roce 2010 

Z důvodu hydraulického i látkového přetíţení všech objektů ČOV a z toho plynoucí 

neuspokojivé kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do řeky Opavy bylo v roce 

1996 přistoupeno k její rekonstrukci.  

Na vstupu do ČOV je lapák štěrku se strojním těţením zachyceného štěrku. Následují 

strojně stírané hrubé česle a jemné česle pro zachycení hrubších unášených nečistot. 

Shrabky z jemných i hrubých česlí jsou přesunuty do šnekového lisu na shrabky, kde se 

zbaví přebytečné vody a následně dopraví do kontejneru. Hrubé předčištění odpadní vody 

končí dvěma vírovými lapáky písku. Shrabky i písek se odváţí na skládku.  

Takto mechanicky předčištěna odpadní voda se čerpá do kruhové usazovací nádrţe, kde se 

zachytí jemné usaditelné i vzplývavé látky. Surový kal se ze dna usazovací nádrţe stírá do 

středové jímky a odtud čerpá do kalového hospodářství. Plovoucí látky zachycené na 

hladině usazovací nádrţe se stírají do jímky plovoucích nečistot a odtud se čerpají přes 

hlavní čerpací stanici společně se surovým kalem do kalového hospodářství. Odpadní voda 

pak dále postupuje na biologické čištění do aktivačních nádrţí. [17]  

Rekonstrukcí v roce 1997 byly vytvořeny na ČOV v Krnově dvě aktivační nádrţe (obr. č. 

11): zrekonstruovala se původní nádrţ ze 70. let (dále jen „stará aktivační nádrţ“) a 

postavila se zcela nová nádrţ (dále jen „nová aktivační nádrţ“). 
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Stará aktivační nádrţ byla přestavěna na anaerobní část aktivace a první sekci 

denitrifikační části aktivační nádrţe. Aktivace se skládala z nádrţí, které byly střední 

stěnou rozděleny na dva koridory. Kaţdý koridor byl rozdělen příčnými přepáţkami na dvě 

anaerobní sekce a první denitrifikační sekci. Přepáţky byly u dna nádrţe opatřeny 

průtokovými a na hladině stavitelnými hranami pro propojení hladin jednotlivých sekcí.  

Nová aktivační nádrţ byla střední stěnou rozdělena na dva koridory. Kaţdý koridor pak 

příčnou stěnou rozdělen na nitrifikační a denitrifikační část. Dělící stěna mezi 

denitrifikační a nitrifikační zónou byla u dna nádrţe opatřena průtokovými otvory. Střední 

stěna byla ukončena otevřeným ţlabem, který slouţil pro recirkulaci kalu. Odvod aktivační 

směsi byl zajištěn vnitřním ţlabem. 

Celkový objem obou aktivačních nádrţí je 8 998 m
3
.
 
[18]  

Odpadní voda se tedy po sedimentaci v usazovací nádrţi přivádí nejprve do mísící části 

denitrifikační nádrţe ve staré aktivační nádrţi. Do této mísící části se čerpá také aktivační 

směs z denitrifikační nádrţe ve staré aktivační nádrţi, tato směs se přivádí na začátek staré 

aktivační nádrţe, která slouţí jako anaerobní část aktivace pro biologické odstranění 

fosforu. Z anaerobní aktivace se aktivační směs vrací zpět do denitrifikační nádrţe ve staré 

aktivační nádrţi, ze které dále odtéká do denitrifikační nádrţe v nové aktivační nádrţi.  Z 

ní pak do nitrifikace v nové aktivační nádrţi. Aktivační směs se z konce nitrifikace čerpá 

jako vnitřní recykl do denitrifikace v nové aktivační nádrţi. Vracený kal z dosazovací 

nádrţe se čerpá do denitrifikace č. 1. [17]  

 

Obrázek č. 11 - Schéma čištění odpadních vod na ČOV Krnov po roce 1997 [18]  

Aktivační směs z konce nitrifikace odtéká do tří dosazovacích nádrţí, kde se sedimentací 

oddělí aktivovaný kal od vyčištěné vody. Odsazená a vyčištěná odpadní voda přepadá do 
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sběrného ţlabu a odtéká z ČOV. Aktivovaný kal usazený na dně nádrţí se stírá do 

středových jímek a pak čerpá zpět do aktivace. Část tohoto kalu se z procesu čistění 

odstraňuje jako tzv. přebytečný kal. Ten se odvodňuje na odstředivce a takto zahuštěný se 

čerpá do vyhnívací nádrţe 1, kde se společně s primárním kalem z usazovací nádrţe bez 

přístupu vzduchu a při teplotě cca 35 °C anaerobně stabilizuje (vyhnívá). Z vyhnívací 

nádrţe 1 přetéká vyhnilý kal do vyhnívací nádrţe 2, kde se ochlazuje a dokončuje se jeho 

vyhnití. Vyhnilý kal přetéká pak do uskladňovací nádrţe, ve které se částečně gravitačně 

zahustí a následně se strojně odvodňuje. Odvodněný kal se odváţí z ČOV na další 

zpracování. Oddělená kalová voda natéká zpět do přítoku na ČOV. 

Součástí procesu čištění je i dávkování roztoku síranu ţelezitého (PREFLOC) do 

rozdělovacího objektu před dosazovací nádrţe, jehoţ účelem je sníţení koncentrace 

CHSKCR ve vyčištěné vodě. Dalším efektem je také sníţení fosforu ve vyčištěné vodě.  

Před rekonstrukcí dokončenou v roce 1997 činil přítok znečištění v přepočtu na EO 40 700 

a rekonstrukcí bylo moţno likvidovat znečištění aţ 58 000 EO. [17]  

Tento systém aktivačních nádrţí takto pracoval aţ do roku 2010. 

3.4.1 Bilance dusíku 

Aktivační proces na ČOV Krnov pracoval v systému předřazené denitrifikace. ČOV s 

touto technologií aktivačního procesu pracují spolehlivě, ale jejich účinnost na odstranění 

dusíku je limitována účinností denitrifikace. V předřazené denitrifikaci se denitrifikuje 

pouze ten dusík, který se do denitrifikace vrací ve formě dusičnanů a dusitanů ve vraceném 

kalu a pomocí interní recirkulace. Velikost recirkulace vraceného kalu je omezena 

hydraulickými parametry dosazovacích nádrţí a nelze ji proto neomezeně zvyšovat. Také 

velikost interní recirkulace má své omezení. To je dáno nezbytnou dobou kontaktu v 

denitrifikaci, která se s rostoucí recirkulací sniţuje. S růstem vnitřní recirkulace se zvyšuje 

také riziko inhibice denitrifikace v důsledku unášení kyslíku z nitrifikace do denitrifikace. 

Z těchto limitujících faktorů vyplývá, ţe prakticky nelze příliš překročit hranici 300 % 

celkové recirkulace (recirkulace kalu 100 % + interní recirkulace 200 %). Při 300 % 

celkové recirkulace lze teoreticky dosáhnout jen 75 % účinnosti denitrifikace.  
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3.4.2 Aerační zařízení 

Jednou z rozhodujících podmínek biologického čištění je dostatek rozpuštěného kyslíku v 

nitrifikační části aktivační nádrţe. Z výsledků provozu vyplývá, ţe před rekonstrukcí v 

roce 2010 docházelo k občasnému deficitu, kdy místo standardní provozní koncentrace 

kyslíku v aktivační nádrţi, která je 2 mg/l, zde bylo jen 0,25 mg/l. To bylo způsobeno 

jednak vyšším látkovým zatíţením v přítoku, dále pak velmi nízkou účinností usazovací 

nádrţe a v neposlední řadě i výrazným kolísáním látkového zatíţení, jak je zřejmé 

z tabulky č. 6. Situaci zhoršovalo také stáří aeračních elementů, čímţ došlo zřejmě i k 

poklesu jejich účinnosti. [18]  

Tabulka č. 6 – Kolísání látkového zatížení [18] 

BSK5 Nc 

datum kg/d % datum kg/d % 

24.3.2005 1044 2 23.6.2005 61 2 

15.12.2005 1986 12 25.8.2005 120 20 

25.2.2006 2888 24 24.9.2006 139 39 

4.2.2007 3426 41 4.2.2007 155 49 

18.2.2008 4176 54 17.2.2008 179 59 

6.10.2008 4566 73 5.11.2008 229 73 

17.3.2009 6200 100 18.2.2009 429 100 

Kd 95%   Kd 95%   

Kd 100%   Kd 100%   
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4 Návrh technologického řešení aktivačních 

nádrží  

4.1 Vývoj změn odpadních vod v Krnově po roce 1997 a zdůvodnění 

přistoupení k rekonstrukci v roce 2010 

Od rekonstrukce ČOV v roce 1997 se zásadním způsobem změnilo mnoţství a znečištění 

odpadních vod v Krnově, coţ tehdejší projektová dokumentace nepředpokládala. Mnoţství 

odpadních vod se sníţilo, takţe objekty ČOV, které byly navrhovány podle hydraulického 

zatíţení měly výraznou rezervu. Naopak látkové zatíţení jiţ překročilo očekávaný výhled a 

zařízení navrhovaná podle látkového zatíţení v roce 1997 byla přetíţena. Jednalo se 

především o kapacitu aeračního zařízení ČOV. Ke změně ve sloţení odpadních vod došlo z 

důvodu výrazného zvýšení podílu průmyslových odpadních vod z potravinářského 

průmyslu, a to především z Krnovských škrobáren s.r.o. a z Kofoly a.s. Tyto průmyslové 

odpadní vody jsou charakteristické vysokým obsahem organických látek a relativně 

nízkým obsahem dusíku a fosforu. To má kladné i záporné stránky. Pozitivní je skutečnost, 

ţe při biologickém čištění vzniká z organického znečištění kal, jehoţ součástí je také fosfor 

a dusík, který se tak odstraňuje z odpadní vody. Protoţe v odpadní vodě z potravinářského 

průmyslu je nedostatek fosforu a dusíku, zatímco v ostatních odpadních vodách nadbytek, 

odebírá se část těchto prvků z odpadních vod. Z tohoto důvodu jiţ nebylo potřeba 

intenzivně vyuţívat procesy odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací, ani biologické 

či chemické odstraňování fosforu, přičemţ byly s rezervou plněny ukazatele zbytkového 

znečištění ve vyčištěné vodě v obou ukazatelích. Negativní byly ale vysoké provozní 

náklady spojené s čištěním průmyslových odpadních vod. Při jejich aerobním čištění se 

spotřebovávalo velké mnoţství kyslíku a tím i elektrické energie. Současně se zvyšovala 

produkce kalu, s čímţ byly spojeny náklady na jeho zpracování i následnou likvidaci. [18]  

Z těchto důvodů se v roce 2005 začalo s přípravou na intenzifikaci ČOV, především s 

ohledem na uvedené zvýšení nárůstu znečištění průmyslovými vodami, z potravinářského 

průmyslu a s ohledem na jeho výše popsané negativní důsledky. V té době činilo znečištění 

na přítoku přepočtené na EO 67 700. V tabulce č. 7 je zaznamenána projektovaná kapacita 

ČOV před 1. rekonstrukcí v roce 1997, skutečná kapacita v roce 2010 a projektovaná 

kapacita před 2. rekonstrukcí v roce 2010. 
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Tabulka č. 7 – Kapacita ČOV [18] 

  1 2 3 

Množství odp. vody m
3
/rok 6 063 015 4 196 406 3 650 000 

Qd m
3
/d 16 611 11 403 10 000 

BSK5 

mg/l 210 354 420 

kg/d 3 487 4 069 4 200 

Max. kg/d   -   -  max 5 932 

Počet připojených obyvatel osob 36 317 24 133 27 000 

Počet ekvivalentních obyvatel EO 58 123 67 808 70 000 

NL 
mg/l 180 306 283 

kg/d 2 990 3 518 2 829 

Ncelk. 

mg/l 47,1 41,0 43,7 

kg/d 782 468 437 

Pcelk. 

mg/l 9,0 4,0 4,6 

kg/d 149 46 46 

 
1 – Projektovaná kapacita ČOV před 1. rekonstrukcí v roce 1997, 2 – Skutečnost rok 2010, 3 – Projektovaná 

kapacita ČOV před 2. rekonstrukcí v roce 2010 

 

Kapacita ČOV projektovaná na rekonstrukci v roce 2010 se příliš neliší od tehdejší 

kapacity, i kdyţ se dá do budoucna počítat s postupným připojováním lokalit v okrajových 

částech města a obce Brantice. Vzhledem k tomu, ţe při rekonstrukci dochází k výraznému 

zvýšení kapacity kalového hospodářství, budou po rekonstrukci částečně odděleny z 

přítoku koncentrované odpadní vody, které se předčistí v kalovém hospodářství. 

4.2 Předpoklady pro výběr optimálního řešení 

Z hlediska optimalizace provozních nákladů a maximální ochrany ţivotního prostředí by 

bylo nejvhodnější anaerobní předčištění koncentrovaných potravinářských odpadních vod. 

Tímto procesem se odstraní 80 – 90 % organického znečištění s minimálními nároky na 

elektrickou energii. Odstraněné znečištění se převádí na bioplyn, o stejném sloţení jako 

zemní plyn, s moţností konverze na elektrickou energii. Pouze 2% odstraněného znečištění 

se proto převádí na biomasu, na rozdíl od čistírenského kalu, kterého vzniká 60 – 90%. 

Toto řešení však vyţaduje postavení anaerobního předčištění u zdroje odpadní vody za 

poměrně značné investiční náklady. Optimální by bylo soustředění producentů podobných 

odpadních vod a společné anaerobní předčištění jejich odpadních vod. Současná situace v 
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Krnově však toto řešení neumoţňuje a proto je snaha v procesu čištění vytvořit rezervy pro 

případné další zvýšení mnoţství a znečištění přiváděných odpadních vod. Z výše 

uvedeného mají kapacitní rezervu dle hydraulického zatíţení usazovací nádrţ a dosazovací 

nádrţe. Bez rezerv je aktivační nádrţ a její aerace. Kapacitu aktivační nádrţe určuje jak 

hydraulické tak i látkové zatíţení. Hydraulické zatíţení určuje doby kontaktu v 

jednotlivých částech aktivační nádrţe. V tomto případě má aktivační nádrţ dostatečnou 

kapacitní rezervu. U látkového zatíţení je rozhodující především mnoţství látek 

přivedených na mnoţství aktivovaného kalu, tj. zatíţení kalu. To bylo před dnešní 

rekonstrukcí na hodnotě, se kterou počítal projekt pro výhledový stav.  

Pro zvýšení kapacity ČOV je potřeba provést taková opatření, kterými se zvýší zásoba kalu 

v aktivační nádrţi. Dále se musí zvýšit kapacita aeračního zařízení, protoţe při zvýšení 

látkového zatíţení by se její deficit ještě prohloubil. Proto je nutné její výkon výrazně 

navýšit. [18] 

4.3 Kritéria pro výběr technologie aktivačního procesu 

Pro návrh technologie aktivačního procesu, který by umoţnil zvýšení zásoby aktivovaného 

kalu ve stávající aktivační nádrţi, byla stanovena jako rozhodující tato kritéria:  

 proces čištění musí zajistit minimálně stejnou kvalitu vyčištěné odpadní vody, jako 

je tomu v současné době 

 biologické čištění musí zahrnovat odstranění dusíku, nitrifikaci a denitrifikaci 

 odstranění fosforu je moţno řešit jednak biologickou cestou nebo chemickým 

sráţením, kterým je ČOV také vybavena [18]  

4.4 Výběrové varianty technologie aktivačního procesu  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe kritériím pro výběr technologie aktivačního procesu 

vyhovují dále uvedené technologie aktivačního procesu, při jejichţ výběru byly také 

zohledněny technické moţnosti jejich realizace: 

varianta 1. - předřazená denitrifikace a chemické sráţení fosforu 

varianta 2. - předřazená denitrifikace s regenerací kalu a biologickým odstraněním fosforu 

varianta 3. - předřazená denitrifikace s regenerací kalu a chemickým sráţením fosforu 

varianta 4. - kaskádová aktivace s biologickým odstraněním fosforu [18] 
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4.5 Zdůvodnění výběru aktivačního procesu a popis vybrané varianty  

Z těchto čtyř variant byla zvolena varianta 4. – kaskádová aktivace – systém Alpha, která 

představuje sled sérií spojených „kaskád“, z nichţ kaţdou tvoří denitrifikace a za ní 

následující nitrifikace (obr. č. 12). Odpadní voda je rozdělena do dílčích proudů a kaţdý 

proud se přivádí do jedné z denitrifikací. Vracený kal je přiveden na začátek aktivační 

nádrţe. Toto uspořádání umoţňuje dosaţení výrazně vyšší účinnosti denitrifikace, neţ jaké 

je moţné u předřazené denitrifikace. To je dáno tím, ţe veškerý dusík přivedený do 

aktivace v prvním aţ předposledním proudu odpadní vody projde nitrifikací i denitrifikací. 

Dusík z posledního proudu se nitrifikuje v poslední nitrifikaci, ale účinnost denitrifikace je 

omezena velikostí recirkulace, tak jako je tomu u předřazené denitrifikace.  

Zvýšení kapacity takto uspořádané aktivace vyplývá z toho, ţe v prvních dvou kaskádách u 

třístupňové kaskády bude vyšší koncentrace kalu neţ v klasické aktivaci, protoţe dochází k 

postupnému zřeďování vraceného kalu přitékající odpadní vodou. Kaskádová aktivace má i 

tyto další výhody:  

 Není potřebná vnitřní recirkulace, z čehoţ vyplývá úspora provozních nákladů a 

zvýšení doby kontaktu v jednotlivých sekcích aktivační nádrţe.  

 Průběţné odstraňování neţádoucí acidity produkované v nitrifikaci přispívá k větší 

stabilitě procesu. 

Nevýhodou je poměrně sloţité uspořádání procesu a jeho řízení, větší počet míchadel a 

nové rozdělení aeračních elementů i rozvodu vzduchu. Navrţené řešení předpokládá 

zachování biologického odstranění fosforu, tj. ponechání anaerobní části aktivace v 

prvních dvou sekcích staré aktivace. [18] 

 

Obrázek č. 12 – Schéma kaskádové aktivace ČOV Krnov [19]   

Kaskádovým uspořádáním aktivační nádrţe by se mělo dosáhnout vysoké zásoby kalu v 

aktivaci, vysoké účinnosti denitrifikace a nebude zapotřebí vnitřní recirkulace kalu. 
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Zůstane zachováno i biologické odstranění fosforu. Technologicky by měl být výhodný i 

vyšší podíl objemu denitrifikace na celkovém objemu nitrifikace a denitrifikace. 

Nevýhodou bude větší sloţitost systému, která vyplývá z rozdělení stávající nitrifikace, 

rozdělení nátoku odpadní vody a odstupňování dodávky vzduchu do jednotlivých 

nitrifikačních nádrţí. [18] 

5 Realizace a monitoring technologického řešení 

Novým technickým řešením rekonstrukce zahájené v roce 2010 bylo navrţeno vyuţití 

zachování biologického odstranění fosforu, tj. ponechání anaerobní části aktivace v 

prvních sekcích aktivace a denitrifikace. Do anaerobní části je přiveden recykl z nádrţe 

denitrifikace a část splaškových vod. Aktivační nádrţe jsou rozděleny na tří stupňovou 

kaskádu, přičemţ kaţdý stupeň sestává z jedné denitrifikační a jedné nitrifikační sekce. 

Přítok odpadní vody je rozdělen do tří proudů, které jsou zaústěny do dílčích denitrifikací. 

Nádrţe denitrifikace jsou promíchávány a nádrţe nitrifikace jsou provzdušňovány 

aeračním systémem. Projektová dokumentace navrhla vyuţití stávajících dvou aktivačních 

nádrţí, které jsou pouze upraveny ve stávajících rozměrech. Byla provedena demontáţ 

míchadel z denitrifikační části nové aktivace, demontáţ stávajícího aeračního systému a 

čerpadel vnitřní recirkulace. Ve staré aktivační nádrţi byla provedena betonáţ dna 

rozdělovacích komor a nadbetonávka a úprava přepadů dělících stěn. V nové aktivační 

nádrţi byly vybetonovány nové dělící stěny (rozdělení na denitrifikace a nitrifikace) a 

stávající byla provedena nadbetonávka a úprava přepadu.  Nátok odpadních vod byl 

rozdělen na dílčí proudy a bylo vybudováno propojovací potrubí. Do denitrifikačních částí 

nové aktivační nádrţe byla instalována míchadla včetně pomocné konstrukce (podpěrná 

sloupová konstrukce a betonová lávka). Stávající rozdělení na dva koridory v obou 

nádrţích zůstalo zachováno. [19] 

Zároveň s úpravou aktivačních nádrţí byla provedena také rekonstrukce dmychárny. 

Stávající dmychadla byla demontována a nově byla instalována nová výkonnější 

bezúdrţbová dmychadla (turbokompresory) v sestavě 2 + 1 rezerva. Ve dmychárně byly 

nově provedeny rozvody vzduchu za dmychadly s uzavíracími armaturami. Byly navrţeny 

dvě větve, přičemţ stávající trasa k aktivační nádrţi byla vyměněna a druhá větev byla 

provedena nová.  
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Rekonstrukce byla zahájena v roce 2010 a měla by byt dokončena v roce 2011. Po jejím 

dokončení by měla ČOV pojmout 70 000 EO.  

6 Vyhodnocení výsledků 

V následující tabulce č. 8 jsou zaznamenány hodnoty znečištění odpadní vody na odtoku 

z ČOV – CHSK, BSK5, NL, fosfor, N-NH4 a N celkový. Hodnoty jsou uvedeny z různých 

fází činnosti ČOV, tedy z období před rekonstrukcí, při vlastní realizaci rekonstrukce a po 

dokončení poloviny rekonstrukce. Výsledky jsou zpracovány také v grafech č. 1 – 4. 
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Tabulka č. 8 – Ukazatelé znečištění odpadní vody na odtoku z ČOV 

Fáze 
 

Datum 
 

CHSK BSK5 NL fosfor N – NH4 N celk. 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
P

ře
d

 r
e

k
o

n
s
tr

u
k

c
í

 

19.1.2010 20,70 1,34 4,0 0,08 0,210 10,50 

26.1.2010 22,60 1,10 2,0 0,12 0,130 4,20 

2.2.2010 49,90 1,60 2,0 0,82 4,460 10,40 

16.2.2010 41,50 3,10 10,0 0,15 1,110 11,70 

9.3.2010 26,30 2,40 2,0 0,36 0,510 2,90 

23.3.2010 22,70 1,60 2,0 0,15 0,180 6,50 

6.4.2010 18,40 2,40 10,0 0,11 2,110 13,70 

20.4.2010 31,10 2,20 6,0 0,14 0,580 5,30 

4.5.2010 14,60 1,60 4,0 0,15 0,007 6,00 

11.5.2010 29,00 4,50 8,0 0,16 4,170 9,30 

8.6.2010 36,70 1,80 6,0 0,07 2,470 3,20 

B
ě
h

e
m

 r
e
k
o

n
s
tr

u
k
c
e

 

22.6.2010 30,10 4,50 22,0 0,20 10,600 13,20 

13.7.2010 26,50 3,40 6,0 1,35 23,600 24,60 

27.7.2010 23,90 6,56 6,0 0,62 13,900 18,10 

4.8.2010 31,10 1,10 2,0 0,79 19,700 20,60 

17.8.2010 12,90 2,52 2,0 0,23 6,990 9,00 

25.8.2010 7,63 1,50 2,0 0,20 21,400 22,40 

1.9.2010 16,60 2,76 4,0 0,26 21,300 23,00 

15.9.2010 16,10 0,73 2,0 0,10 2,230 6,13 

5.10.2010 36,70 5,60 6,0 0,79 14,100 16,70 

12.10.2010 16,40 2,70 6,0 0,18 8,370 10,60 

2.11.2010 14,50 5,79 2,0 0,44 16,500 20,60 

P
o

 d
o

k
o

n
č
e
n

í 
 

p
o

lo
v
in

y
 r

e
k
o

n
s
tr

u
k
c
e

 24.11.2010 10,80 2,68 18,0 0,76 7,850 10,60 

30.11.2010 6,04 2,80 2,0 0,81 6,440 8,63 

7.12.2010 11,10 2,53 2,0 0,41 4,340 7,23 

14.12.2010 10,40 3,40 2,0 0,16 1,700 4,40 

19.1.2011 41,00 5,20 2,0 0,23 10,600 14,60 

26.1.2011 52,00 15,00 2,0 0,24 5,300 7,90 

9.2.2011 32,00 4,80 2,0 0,17 12,400 15,10 

15.2.2011 7,80 6,70 2,0 0,05 2,000 6,40 

 

 

 



Ivan Krištofík: Intenzifikace biologického  stupně čistírny odpadních vod Krnov 

 

35 

2011 

Z grafu č. 1 je zřejmé, ţe hodnoty organického znečištění na odtoku jsou pod přípustnou 

mírou znečištění pro vypouštění do recipientu stanovenou rozhodnutím krajského úřadu. 

Tímto rozhodnutím byla povolena přípustná hodnota CHSKCR 90 mg/l a nepřekročitelná 

hodnota CHSKCR 130 mg/l. Ve sledovaných obdobích došlo k naměření nejvýše hodnoty 

CHSKCR 52 mg/l.  

Graf č. 1 – Hodnoty CHSK  na odtoku 
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Biologicky odbouratelné znečištění je v systému ČOV odbouráváno v poţadované kvalitě, 

coţ je zřejmé z následujícího grafu č. 2. Rozhodnutím, kterým bylo povoleno vypouštění 

odpadních vod, byla stanovena přípustná hodnota BSK5 20 mg/l a nepřekročitelná hodnota 

BSK5 40 mg/l. Těchto hodnot ve sledovaných obdobích dosaţeno nebylo. V měsíci lednu 

2011 došlo k tomu, ţe hodnota BSK5 vystoupala na 15 mg/l, coţ bylo způsobeno 

hydraulickým přetíţením aktivačních nádrţí, které v té době pracovaly v poloviční 

kapacitě. 

Graf č. 2 – Hodnoty BSK5 na odtoku 
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Jak vyplývá z grafu č. 3, fosfor je na ČOV odstraňován bez výraznějších výkyvů, 

provedené zásahy do biologické části aktivace nenarušily jeho odbourávání. Stanovená 

přípustná hodnota fosforu je 2 mg/l a nepřekročitelná 6 mg/l, maximalní naměřená hodnota  

před rekonstrukcí byla 0,82 mg/l a po rekonstrukci 0,81 mg/l. 

Graf č. 3 – Hodnoty fosforu na odtoku 
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Krajským úřadem byly stanoveny přípustné hodnoty NCELK 15 mg/l a nepřekročitelné 20 

mg/l. V odstraňování dusíku je zaznamenán rozkolísaný průběh odbourávání v období před 

rekonstrukcí, který však splňoval stanovené parametry. Během rekonstrukce dochází k 

překročení nejen přípustné, ale i nepřekročitelné hodnoty NCELK. Od konce roku 2010, kdy 

ještě není rekonstrukce zcela dokončena, je však jiţ docíleno potřebného odbourávání. 

(viz. graf č. 4).  

Graf č. 4 – Hodnoty celkového dusíku na odtoku 
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V tabulce č. 9 je zaznamenán vývoj přitékajícího znečištění a odtékajících přečištěných 

odpadních vod v letech 2004 – 2010.  

Tabulka č. 9 – Hodnoty ukazatelů znečištění odpadní vody na přítoku a odtoku z ČOV 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]  

 přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok  

BSK5 
1488 44,4 1512 36,1 1444,3 23,0 1431 20,2 1583,3 18,9 1727,0 12,0 1485 11,7  

NL 1074 14,3 860 16,9 955,4 28,9 837 24,2 1256,0 19,9 1357,0 14,0 1284 22,6  

NCELK. 
72 31,5 113 26,0 143,1 27,6 122 26,6 179,7 25,3 118,0 29,0 172 48,3  

PCELK. 
16 2,0 21 2,7 16,6 0,9 14 1,4 15,4 2,1 14,9 0,6 17 15,5  

CHSKCR. 
2284 93,3 2099 71,6 2365,6 104,3 2269 93,6 2433,9 92,6 2595,0 77,0 2413 94,3  

NAMON. 
72 2,3 72 1,9 59,4 4,2 63 3,1 78,3 3,9 64,5 3,6 71 31,5  

NANORG. 
0 16,6 0 15,8 64,0 18,2 59 17,4 89,9 14,1 70,5 19,1 80 42,4  

 

Na grafu č. 5 je moţno v uvedených letech vysledovat na přítoku na ČOV poměrně stálé 

organické zatíţení. Naopak u odstraňování tohoto biologicky odbouratelného znečištění 

jsou zaznamenávány niţší hodnoty, tedy dochází k vyšší účinnosti čištění. 

Graf č. 5 – Hodnoty BSK5 na přítoku a odtoku 

 

V době vyhodnocení výsledků byl zprovozněn pouze jeden koridor aktivačních nádrţí. 

Kaskádová aktivace i v poloviční kapacitě v poţadovaném rozsahu odbourává organické 

znečištění (BSK5, CHSK).  
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout informace o biologickém stupni čištění ČOV 

v Krnově před a po rekonstrukci v roce 2010, včetně objasnění náleţitostí řešené 

problematiky. 

Práce v přiměřeném rozsahu poskytuje teoretické informace o biologickém stupni čištění. 

Dále je zde popsán biologický stupeň čištění ČOV Krnov před její rekonstrukcí v roce 

2010 – aktivace s předřazenou denitrifikací a zaznamenány hodnoty sledovaných ukazatelů 

CHSKCR, BSK5, NCELK a P.  Práce rovněţ popisuje vybraný způsob nového biologického 

stupně čištění - kaskádovou aktivaci a jsou v ní zaznamenány údaje o účinnosti poloviční 

kapacity aktivačních nádrţí.  

Z výsledků měření, především pak z hodnot NCELK, je však jiţ nyní zřejmé, ţe novým  

způsobem biologického čištění bude dosaţeno vyšší účinnosti čištění, neboť i v poloviční 

kapacitě dosahují zrekonsruované aktivační nádrţe podobného účinku čištění jako 

aktivační nádrţe před rekonstrukcí v plné kapacitě. Tím tedy dojde k moţnosti zvýšení 

zatíţení ČOV a bude moţné napojit i okrajové části města, případně také obec Brantice.  

Zvoleným řešením bylo tedy dosaţeno potřebných výsledků za dodrţení stanovených 

kritérií – byl zvýšen výkon aeračního zařízení, proces čištění zajišťuje minimálně stejnou 

kvalitu vyčištěné odpadní vody, biologické čištění zahrnuje odstranění dusíku, nitrifikaci a 

denitrifikaci a odstranění fosforu je řešeno biologickou cestou. Popsaná rekonstrukce také 

vyřešila potřebu nahrazení zastaralého technologického zařízení, které vyţadovalo časté 

opravy a tím byly zvyšovány náklady na čištění. Dosaţení celkové optimalizace 

provozních nákladů bude moţné posoudit aţ po dokončení celé rekonstrukce.   

Z uvedeného vyplývá, ţe stanovený cíl bakalářské práce byl naplněn. Byly poskytnuty 

informace o biologickém stupni čištění ČOV v Krnově před a po rekonstrukci v roce 2010 

a objasněna daná problematika. Rovněţ byly zhodnoceny výsledky starého a nového 

systému. Protoţe rekonstrukce není ještě zcela dokončena, nelze porovnat výsledky za 

stejné roční období.  
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Ivan Krištofík: Intenzifikace biologického  stupně čistírny odpadních vod Krnov 

 

45 

2011 

Příloha č. 2 - pohled na aktivační nádrže před rokem 2010 
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