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ANOTACE 

 

Tato diplomová práce se zabývá obecným procesem čištění odpadních vod lokality 

Most, zákonnými podmínkami v této oblasti, rozdělením a znečištěním odpadních vod, 

technologií čištění a vzniku produktů - odpadů z čištění. Práce dále popisuje hodnocení 

dopadu odpadů na životní prostředí v dané lokalitě. Je zaměřena na nové trendy v čištění 

odpadních vod a využití odpadů z čištění. V závěru je práce zaměřena mimo jiné také na 

nové organické znečištění vod, které představují léčiva.   

 

 

Klíčová slova: legislativa, odpadní vody, ČOV, technologie čištění odpadních vod, 

produkty čištění - odpady, nové technologie, léčiva.  

 

 

SUMMARY 

 

This thesis is about the general process of technological waste water treatment 

lokality Most, legal status in this field, sorting and contamination of sewages, technology 

of waste water treatment and formation of products - wastes of clearing. The thesis 

describe evaluation empact waste on environmental in stated lokality. Thesis is focused on 

latest metod of waste water treatment and utilization wastes of treatment. In the end of 

thesis other of new organic pollution water, who mean medicaments.  

 

 

Keywords: legislation, sewage, waste water treatment, technology of waste water 

treatment, products of waste water treatment - wastes, new technologies, medicaments.    
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BSK5   biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace 

CHSKCr  chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

12CDCee  cis-1,2 dichlorethen 

ČIŽP                           česká inspekce životního prostředí               

ČOV   čistírna odpadních vod 

12sDCEe  1,2-dichlorethen 

EDTA   kyselina ethylendiaminotetraoctová 

EO   ekvivalentní obyvatel 

EOX   extrahovatelné organické halogeny 

ISPOP                         integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností     

Ncelk   celkový dusík 

NEL   nepolární extrahovatelné látky 

NL   nerozpuštěné látky 

N-NH4
+  

amoniakální dusík 

NTA   kyselina nitriltrioctová 

PAU   polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB   polychlorované bifenyly 

PCDD/F  polychlorovaný dibenzo-p-dioxin / dibenzofuran 

PCEthen  perchlorethylen 

Pcelk   celkový fosfor 

SČVK                         severočeské vodovody a kanalizace 

TCEthen  trichloretylen 

TCM   trichlormethan 

TOC   těkavé organické látky 

 



Jarmila Fuchsová: Evaluace dopadu produktů čištění odpadních vod na životní prostředí 

 

2012  1 

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Voda je nezbytnou součástí člověka, rostlin a živočichů. Její spotřeba roste 

rozvojem průmyslu, zemědělské výroby a zvyšováním životní úrovně obyvatelstva. 

Vzrůstající spotřeba vody znamená ale růst jejího znečištění. Největší část použité vody 

odtéká jako voda odpadní. 

Ta je produkována po jejím různém využití především obyvatelstvem. Jedná se 

předně o odpady z domácností, institucí a průmyslových podniků. Okamžité odstranění 

nahromaděné odpadní vody a následné její čištění je nezbytné, protože znečištěná odpadní 

voda obsahuje choroboplodné a patogenní mikroorganismy, které mohou být pro člověka, 

ale i okolní životní prostředí nebezpečné. Likvidace a čištění těchto látek jsou prováděny v 

čistírnách odpadních vod. Bohužel v dnešní době je mnoho subjektů, které odvádějí 

odpadní vody přímo do recipientů, což má za následek trvalé znečištění nejen vody, ale i 

celé okolní oblasti.  

S veškerou vodou, kterou máme k dispozici by mělo být zacházeno co 

nejhospodárněji. To vyžaduje zachovat jakost vody takovou, aby byla možnost 

vícenásobného využití bez vzrůstajících nákladů na její úpravu. Na základě mezinárodních 

dohod jsou na čistírny odpadních vod kladeny přísnější požadavky, zejména na konstrukci 

a účinnost čištění, a stanovují se přísnější limity kvality vody. Cílem je dosažení vysoké a 

stabilní účinnosti čistících procesů a zároveň minimalizace nákladů. Několik let probíhá 

řada národních i mezinárodních aktivit, zaměřených na analýzu současného stavu jakosti 

vod. Stanovily se priority ochrany povrchových a podzemních vod. Jejich cílem je 

dosáhnout ochrany, ale především postupného omezování znečištění vod na ekologicky 

přijatelnou úroveň s ohledem na zajištění jejich udržitelného využívání do budoucna [1].  

Vybrala jsem si práci na téma související s čištěním odpadních vod, zejména 

hodnocením dopadu produktů (odpadů) čištění na životní prostředí. Hodnoty znečištění 

v odpadních vodách i po vyčištění a vypuštění do recipientu sice odpovídají daným 

normám, ale voda je stále znečištěna. V poslední době se hovoří o hrozbě výskytu léčiv a 

hormonů, které čistírny nedokážou odbourat. Do jaké míry prakticky neodbouratelné látky 
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zasáhnou do životního prostředí člověka a ekosystémů je otázkou, kterou by se mělo 

lidstvo zabývat. Do práce jsem zahrnula legislativu spojenou s vypouštěním odpadních vod 

do vod povrchových, na ni navazuje stručný výklad o složení a vlastnostech odpadních 

vod. Dále obecné procesy technologie čištění a současný stav čistírny odpadních vod 

v Mostě. Je zde zahrnuto nakládání s odpady z procesů čištění a jejich dopad na životní 

prostředí. Především dopad vypouštěné vody z procesů čištění do recipientu a míra 

znečištění vodního toku. V závěru práce jsem se mimo jiné zaměřila na nové technologie a 

trendy v oblasti čištění a využití odpadů z čištění.  

Cílem této práce je posouzení vlivu produktů z čištění odpadních vod z ČOV 

Chánov - lokalita Most na životní prostředí, zejména na kvalitu vody v Bílině.  
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2 ODPADNÍ VODY 

Odpadní vody jsou obecně definovány v ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 zákona o 

vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita 

byla zhoršena lidskou činností a jejíž chemické nebo fyzikální vlastnosti jsou změněny 

použitím nebo odvedením do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek [2]. Z této 

definice plyne předpoklad, že má-li být voda považována za odpadní, musí se její 

vlastnosti změnit nejméně v jednom ukazateli lidskou činností [3].    

Znečištění může být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami, viz tabulka 1. 

Za znečištění se považuje i tepelné nebo radioaktivní znečištění. Charakter znečišťujících 

látek v odpadních vodách ovlivňuje její další nakládání [2].  

Tabulka 1 Znečišťující látky v odpadních vodách [2] 

Znečisťující látky Příklady 

Rozpuštěné Organické 

- biologicky rozložitelné 

- biologicky nerozložitelné 

 

- cukry, mastné kyseliny, monosacharidy 

- azobarviva 

Anorganické - těžké kovy, anorganické soli 

Nerozpuštěné Organické 

- biologicky rozložitelné 

- biologicky nerozložitelné 

- usaditelné 

- neusaditelné 

- koloidní 

- plovoucí 

 

- škrob, bakterie 

- plasty 

- celulosová vlákna 

- papír, bakterie 

- bakterie 

- papír 

Anorganické 

- usaditelné 

- neusaditelné 

 

- písek, hlína 

- brusný prach 

Množství odpadních vod 

Největší část použité vody odtéká jako voda odpadní. Přímé měření množství vody 

odpadní je nesnadné. Člověk bezprostředně potřebuje vodu pro osobní hygienu, pití, 

vaření, údržbu obydlí, praní apod., této vody odtéká 90 až 99 % jako voda odpadní, zbytek 

se vypaří. Pokud se voda stane součástí potravy, v konečné fázi se opět vypaří nebo odtéká 

s odpadní vodou.  
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Množství odpadní vody se přibližně rovná množství vody dodané pro spotřebu lidí 

vodovodem. Od obyvatelstva se množství odpadní vody zjišťuje nepřímo podle vody 

dodané vodovodem, která se měří. Množství vody pro různé účely se stanoví na základě 

Směrnice č. 9 Ústředního věstníku z r. 1973, viz tabulka 2 [1]. 

Tabulka 2 Potřeba vody pro bytový fond [1] 

Druh bytu l na osobu a den 

Směrnice -20 % (ztráty) -40 % (rodinný dům) 

Byty ústředně vytápěné, 

koupelna, ústřední 

příprava teplé vody 

280 224 134,4 

Byty s koupelnou, lokální 

ohřev teplé vody 

230 184 110,4 

Ostatní byty připojené na 

vodovod včetně bytů se 

sprchovým koutem 

150 120 72 

Obyvatelé v bytech 

nepřipojených na 

vodovod 

40 - - 

2.1 Rozdělení odpadních vod podle původu 

Voda vypuštěná z domácností a průmyslových podniků je po použití znečištěná. 

K jejímu znečištění rovněž dochází při jejím použití jako transportního média při 

odstraňování odpadních produktů. Odpadní vody můžeme rozdělit do 5 kategorií, viz 

tabulka 3 [3]. 

Tabulka 3 Rozdělení odpadní vody podle původu [3] 

Odpadní vody 

Název Zdroj 

Splaškové - byty, obytné domy 

- městská vybavenost (školy, hotely, restaurace) 

Srážkové - atmosférické srážky 

Průmyslové  

a zemědělské 

- průmyslové závody a výrobny 

- zemědělské výroby 

Infekční - infekční oddělení nemocnic, léčeben,   

  mikrobiologické laboratoře 

Balastní - únik z vodovodního řadu (porucha) 

- podzemní odpadní vody  
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2.1.1 Splaškové odpadní vody 

Jsou odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace z bytů a obytných domů. Patří 

mezi ně také odpadní vody ze škol, restaurací, hotelů a jiných zařízení majících charakter 

odpadní vody od obyvatel. Specifické množství splaškových vod je množství od 1 

obyvatele za den, závisí na bytové vybavenosti (koupelny, sprchy, přívod teplé vody aj.). 

Průměrně se počítá se specifickou produkcí splaškových vod 150 l/osobu.den. Specifické 

množství splaškových vod je shodné se spotřebou vody pitné [3].  

Splašky a městské odpadní vody mají charakteristický, trochu zatuchlý zápach, 

nepatrnou průhlednost. Teplota během roku málo kolísá, pH je vyšší než 7 [1]. 

Látky obsažené ve splaškových vodách mají původ v pitné vodě, v exkrementech a 

produktech lidské činnosti z domácností (zbytky jídel, prací a  mycí prostředky), které jsou 

vypouštěny do veřejné kanalizace, viz tabulka 4 [3]. 

Tabulka 4 Látky obsažené ve splaškových vodách [3] 

Pitná voda 

- anorganické látky 

 

- organické látky 

 

- soli kationtů Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+ 

- soli aniontů HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
, NO3

- 

- proteiny, sacharidy, lipidy 

Produkty metabolizmu 

a lidská činnost 

- lidské exkrementy, moč 

- mycí a prací prostředky, zbytky jídel 

Znečištění splaškových odpadních vod 

Na znečištění splaškových vod se výrazně podílejí lidské exkrementy. Významná je 

produkce močoviny, která snadno podléhá rozkladu působením enzymu uerázy za tvorby 

amoniaku. Amoniakální dusík tvoří ve splaškové vodě dominantní podíl z celkového 

množství dusíku.      

Sloučeniny fosforu se vyskytují v metabolitech ve fosfátové formě vylučovaných 

močí. Menší část je vázána do organických sloučenin, významné jsou nukleové kyseliny 

(obsažené v buněčných jádrech). Značný podíl fosforu je v polyfosfátech, které jsou 

součástí pracích prostředků. 
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V metabolitech převažují také sloučeniny síry, zejména sírany. Síra je vázána 

v organických sloučeninách - bílkovinách (cistin, cistein).  

Z organických látek obsažených v přírodních materiálech jsou v těchto vodách 

zastoupeny zejména proteiny (bílkoviny), sacharidy a lipidy (tuky). Sacharidy tvoří velký 

podíl z rozpuštěných organických látek [3].  

2.1.2 Srážkové odpadní vody 

Srážkové vody pocházejí z atmosférických srážek a do kanalizace se přivádějí 

pomocí uličních nebo chodníkových vpustí. Kvalita srážkových vod je velmi proměnlivá a 

závisí na mnoha okolnostech. Chemické znečištění srážkových vod závisí na složení 

ovzduší (plynné, kapalné a pevné komponenty) a na charakteru terénu v dané lokalitě [3].  

Znečištění srážkových odpadních vod 

Z povrchu vozovek jsou dešťovou vodou splachovány nečistoty (písek, prach), 

zejména první podíl, který bývá značně znečištěn, zvláště po delším období sucha. 

V zimním období se dostává se srážkovými vodami z tajícího sněhu velké množství solí ze 

sypaných vozovek (nárůst koncentrace chloridů) [3].  

2.1.3 Průmyslové a zemědělské odpadní vody 

Průmyslové a zemědělské odpadní vody jsou kapalné odpadní produkty z daného 

výrobního procesu. Průmyslové odpadní vody jsou vypouštěny z průmyslových závodů a 

výroben.  

Obsahují vody: 

- od zaměstnanců včetně vod odpadních ze závodních kuchyní a jídelen, složením 

podobné vodám splaškovým, 

- odpadní vody srážkové odváděné z areálu závodu, 

- odpadní vody chladící, tvoří významný podíl vypouštěné vody, 

- odpadní vody technologické z technologických procesů. 
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U průmyslových odpadních vod je třeba posoudit, zda neobsahují v nepřípustných 

koncentracích látky toxické, hořlavé a jinak škodlivé pro provoz kanalizace čistírny. 

Některé průmyslové odpadní vody obsahují toxické organické látky, které jsou biologicky 

rozložitelné (odpadní vody z potravinářského průmyslu - pivovary, mlékárny, sladovny, 

škrobárny, vody z kožedělného a textilního průmyslu) [3].  

Znečištění průmyslových a zemědělských odpadních vod 

Nelze podat obecnou charakteristiku kvality průmyslových odpadních vod. Je to 

vzhledem k různým technologickým procesům průmyslových výrob. Běžnou složkou 

mnoha průmyslových odpadních vod jsou ropné látky - ropa a produkty jejího zpracování. 

Nejdůležitější složkou jsou nepolární extrahovatelné látky (NEL). Dalšími látkami jsou 

tenzidy, které tvoří podstatnou složku pracích prostředků. Přísně limitované jsou 

koncentrace těžkých kovů, které toxicky působí na biologické procesy v čistírně odpadních 

vod (aktivaci).  

Nadměrná koncentrace toxických látek v odpadních průmyslových vodách musí být 

před vypuštěním do veřejné kanalizace snížena, resp. odstraněna [3]. 

2.1.4 Infekční odpadní vody 

Infekční odpadní vody vznikají v infekčních nemocničních odděleních, v léčebnách 

a mikrobiologických laboratořích. Obsahují velké množství nebezpečných 

choroboplodných zárodků, které mohou být zdrojem epidemií a infekcí. Tyto vody nesmí 

být z tohoto důvodu vypouštěny do běžné stokové sítě. Musí být důsledně hygienicky 

zabezpečeny a ošetřeny [4].   

2.1.5 Balastní odpadní vody 

Balastní odpadní vody jsou vody vzniklé únikem z vodovodního řadu a podzemní 

odpadní vody, které se do kanalizace dostávají únikem (netěstnosti potrubí). Tyto vody 

bývají převážně málo znečištěné, ale jejich přítomnost v městských odpadních vodách je 
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důsledkem jejich zřeďování, což má za příčinu problematické biologické čištění na 

čistírnách odpadních vod [3].  

2.2  Odvádění odpadních vod 

2.2.1 Stoková síť 

K odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství 

slouží stoková síť. Jedná se o soustavu stok a objektů, je součástí kanalizace a je složena 

z uličních stok, vedlejších a hlavních sběračů a kmenové stoky.  Odváděná odpadní voda je 

přiváděna na ČOV nebo je vypouštěna přímo do recipientu. V praxi se používá mnoho 

kombinací a modifikací stokových sítí. Jejich situování závisí na terénu, velikosti a 

charakteru odkanalizovaného území a recipientu [5]. 

Kanalizace  

Soubor zařízení pro odvádění odpadní vody. Je tvořena vnitřní kanalizací, 

kanalizačními přípojkami, stokovou sítí, ČOV a ostatními objekty. Kanalizaci rozdělujeme 

podle odváděné odpadní vody na dešťovou a splaškovou. Odpadní vodu v kanalizaci 

pohání gravitační síla, zde je nutný dostatečný spád stoky, nebo nucený pohyb vody, který 

je technicky náročnější, ale nezávislý na terénu [6].      

Uliční stoka  

Odvodňuje jednu ulici, ústí ve sběrači.  

Hlavní a vedlejší sběrače  

Odvádějí vodu z pouličních stok a odvodňují větší území.  

Kmenová stoka  

Vede přímo do ČOV nebo do recipientu.     
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Podle odvádění jednotlivých druhů odpadních vod rozeznáváme dvě základní 

stokové soustavy [6]. 

Jednotná stoková soustava 

Odvádí splašky a srážkové vody z odkanalizovaného území společně, tedy odpadní 

vody se smíchají. V České republice je nejvíce rozšířená [5].  

Oddílná stoková soustava 

Odvádí jednotlivé druhy odpadní vody odděleně, tj. jedná se o dva systémy, kdy 

jedním odtéká splašková voda na ČOV a druhým dešťová voda do retenční nádrže, kde 

dojde k sedimentaci nerozpuštěných látek a následnému vypuštění dešťové vody do 

recipientu [5]. 

Užívání kanalizace se řídí kanalizačním řádem. Ten vytváří právní podstatu pro 

užívání veřejné kanalizační sítě v jednotlivých městech a obcích. Stanoví nejvyšší 

přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. 

Provoz kanalizace se řídí provozním řádem. Oba tyto řády vznikají při výstavbě stokové 

sítě a schvaluje je vodoprávní úřad [7].  

2.2.2 Stavební provedení stok 

Používají se různé tvary stok, žlabů a kanálů. Rozdělujeme je na profily uzavřené, 

které mají tvar kruhový, vejcovitý nebo obdélníkový, umísťují se pod povrchem terénu, a 

profily otevřené, které se vedou po terénu. Mají tvar žlabu a kanálů.  

Nežádoucí je prosakování odpadní vody do podzemních vod, ale také průsaky 

podzemní vody do stoky. Použité materiály musí být proto trvanlivé, odolné vůči otěru, 

korozi, chemickým látkám a mikrobiálnímu působení [6]. Nejčastěji je používaná 

kamenina, která je díky glazuře odolná a trvanlivá. Dnes je nejrozšířenější beton, tvárná 

litina, čedič, kanalizační cihly (tzv. zvonivky), plast, viz obrázky 1a 2 [8].  
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2.3         Recipient 

Recipient, tj. přijímač, je definován jako vodstvo, do něhož jsou vypouštěny odpadní 

vody.  Jedná se o každý vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné 

odpadní vody. Jsou to větší plochy v krajině, jako rybníky, přehradní nádrže, jezera, ale i 

voda podzemní. V rámci procesu čištění odpadní vody se takto označuje vodní útvar, který 

slouží k dočištění odpadní vody. Je zde využita samočisticí schopnost, která spočívá ve 

schopnosti recipientu zbavit se znečištění přirozenými procesy znečištění [1]. 

Podle velikosti toku a celkové schopnosti dočištění odpadní vody se stanovuje 

maximální povolené množství (m
3
/rok) vypouštěných odpadních vod z ČOV. Stejně se 

stanovují i limity maximálního obsaženého znečištění, které stanovuje rozhodnutím 

Vodoprávní úřad povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních. Vodoprávní úřad je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí 

místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností. Ten má přehled o jakosti 

vody v recipientu, vyskytujících se zdrojích znečištění a o nárocích dalších zájemců na 

použití vody z recipientu [8]. 

2.3.1 Povrchová voda 

Povrchová voda je v České republice nejobvyklejším recipientem. Odpadní voda, 

která po vyčištění obsahuje organické a jiné látky se mísí s vodou toku. V místě výusti 

odpadní vody obsahuje voda v toku jisté znečištění a přítok odpadní vody její znečištění 

Obrázek 1 Plastové trubky pro stavbu stok [8]   Obrázek 2 Betonové roury pro stavbu stok 

[8] 
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zvýší. Výpočet poměru mísení odpadní vody se provádí pro tzv. 355 denní vodu v toku 

(viz vzorec), kde Qr je 355denní průtok v toku (m
3
/s), Q0 znamená průměrný průtok 

odpadní vody (l/s), Z1 znečištění vody v toku před přítokem odpadní vody (BSK5 v mg/l), 

Z0 znečištění odpadní vody (mg/l), Z2 znečištění vody v toku po smísení s odpadní vodou 

(mg/l). Znamená to množství vody, které tokem zaručeně protéká po 355 dní v roce [1].  
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2.3.2 Podzemní voda 

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních se povoluje výjimečně. Zákon i 

nařízení vlády přikazují, že při vypouštění odpadní vody do vody podzemní, musí být 

odpadní voda vyčištěna tak, aby neohrozila nebo nezhoršila její jakost. Vsakování 

vyčištěné odpadní vody je možné pouze v místech, kde  vyhovuje složení podloží a nejsou 

ohroženy sousední zdroje podzemní vody. Pokud se včas zjistí znečištění podzemní vody, 

provede se soustava vrtů, kterými lze znečištěnou vodu odčerpat, aby se zabránilo jejímu 

dalšímu šíření. 

Podzemní voda jako recipient odpadní vody bývá často jediným řešením u malých 

obytných objektů vybavených vodovodem a hygienickým zařízením. Nebo bývá též 

recipientem odpadní vody unikající z netěsných stok [1]. 

2.4 Léčiva - nový environmentální polutant 

Léčiva - nový environmentální polutant, jsou označována jako antropogenní 

kontaminanty. Jedná se o specifické organické znečištění, které je uvolňováno do životního 

prostředí desítky let.   

 

Dle odolnosti vůči životnímu prostředí se dělí na:  

- látky lehce odbouratelné, 

- látky stálé a hydrofilní, 

- látky stálé a lipofilní [9]. 
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Mezi nejnebezpečnější látky z hlediska ochrany životního prostředí patří látky stálé 

a lipofilní, u kterých může dojít k zařazení do potravního řetězce.  

V odpadních vodách lze díky nízkým koncentracím léčiva zařadit mezi tzv. stopové 

znečištění. Tyto látky se většinou vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, ale některé 

z nich mají prokázané nebo předpokládané negativní účinky na okolní prostředí a na 

člověka.  

Zvýšenou pozornost si zaslouží antibiotika, ta v nízkých koncentracích při 

chronické expozici vyvolávají větší odolnost u patogenních bakterií. To může mít 

v budoucnu závažný dopad na způsob a možnosti léčby. Další skupinu léčiv tvoří 

hormonální kontraceptiva, která negativně ovlivňují reprodukční schopnosti některých 

organismů [9]. Léčiva jsou používána v průmyslu, ale i v domácnostech  a po použití jsou 

vypouštěna do městských odpadních vod. Mezi nejvýznamnější látky patří estrogeny a 

ICM (Iodinated X-ray contrast media) používané jako kontrastní látky při rentgenovém 

vyšetření. Tyto látky jsou vysoce odolné vůči všem čistírenským procesům.  

Primárním zdrojem léčiv a jejich metabolitů jsou např. ženy užívající hormonální 

antikoncepci [10].  

Účinné látky léčiv v lidském těle projdou lidským metabolizmem, část z nich je 

však z těla ve stále aktivním stavu vyloučena v nezměněné podobě nebo ve formě 

metabolitů prostřednictvím výkalů a moči a odcházejí díky splaškům až na ČOV. Některé 

z nich nejsou na ČOV dostatečně zachycovány a přecházejí dále do recipientu. Léčiva se 

vyskytují v povrchových vodách, kde z velké části pocházejí z ČOV, v podzemních 

vodách, kde znečištění pochází z průsaků skládek, kanalizací, ale i ČOV, v půdě a 

sedimentech aplikací čistírenských kalů na zemědělskou půdu a v pitné vodě [10]. Někdy 

jsou léky likvidovány s prošlou dobou spotřeby spláchnutím do toalety nebo vyhozením do 

odpadu [11].  

Na vypouštění uvedených látek z domácností do odpadních vod nelze uplatňovat 

kontrolní a legislativní mechanismy používané pro průmyslové odpadní vody. Tyto látky 

jsou sice eliminovány v ČOV, ale zbytek odchází společně s vyčištěnými odpadními 

vodami do vod povrchových. Léčiva jsou látky s vysokou biologickou aktivitou, jejich 

efekt v prostředí lze považovat za významný i ve velmi nízkých koncentracích. Výskyt 

léčiv zatím není, kromě antibiotik a základních endokrinních disruptorů, stálým zájmem 

veřejnosti. Sice se tato problematika dostává do podvědomí veřejnosti, kdy v některých 
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případech byly zjištěny zbytkové koncentrace léčiv i ve zdrojích pitné vody, např. nádrž 

Želivka (zdroj pitné vody pro Prahu), přesto je v České republice absence požadavků na 

sledování léčiv v odpadních, povrchových a podzemních vodách. Vodohospodářská 

legislativa omezuje vyčleňování finančních prostředků na jejich výzkum a sledování [10].  

Ve vodním toku Bílina se vyskytují zejména Ibuprofen, Diclofenac, Carbamazepin, 

Iopamidol, Iopromid a Sulfametroxazol. Všechny tyto látky stanovuje Povodí Ohře téměř 

ve všech tocích, kde jsou stanovovány v rámci tzv. skupinového stanovení, tzn, že se z 

jednoho vzorku stanoví najednou desítky konkrétních látek [12]. 
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3  LEGISLATIVA V OBLASTI ODPADNÍCH VOD 

3.1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní 

zákon) 

Odpadními vodami se zabývá několik předpisů, mezi nejdůležitější patří vodní 

zákon. Zákon se zaměřuje na ochranu povrchových a podzemních vod. Stanovuje 

podmínky pro hospodárné využití vodních zdrojů, pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod. Jsou zde uvedeny cíle pro zlepšení kvality povrchových a 

podzemních vod jako složky životního prostředí [13]. A dosažení dobrého stavu vodních 

útvarů povrchových vod podle Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice 

Společenství do 22. 12. 2015 [14]. 

Stanovení cílů pro povrchové vody 

- Zajištění ochrany, zlepšení stavu, obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich 

dobrého stavu. 

- Zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů, 

dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. 

Stanovení cílů pro podzemní vody 

- Zajištění ochrany, zlepšení stavu, obnova všech útvarů těchto vod, zajištění 

vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a její doplňování s cílem dosáhnout 

dobrého stavu těchto vod.   

Vodní zákon vyvíjí výrazný tlak na snižování zatížení povrchových vod vodami 

odpadními s ukazateli znečištění charakterizující zvlášť nebezpečné závadné látky. 

Nerozlišuje druh odpadní vody ani jejich množství, zákon platí bez omezení na veškeré 

vypouštěné odpadní vody [13]. 
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3.2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod 

Nařízení vlády stanovuje  

- Emisní standardy, tj. nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadní vody, 

viz tabulka 5. Stanovují se podle druhu odpadní vody (městská, průmyslová a 

s obsahem nebezpečných látek). 

- Emisní limity, tj. nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadní vody, které 

stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, viz tabulka 6. Tyto limity však nesmí překročit hodnoty standardů.  

- Náležitosti k povolení pro vypouštění odpadní vody.  

- Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod 

[15]. 

Emisní standardy pro městské vody stanovují přípustné hodnoty (p), maximální 

hodnoty (m) a hodnoty průměru koncentrace ukazatelů znečištění v mg/l. Sledují se 

hodnoty u chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr), biochemické 

spotřeby kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace (BSK5), nerozpuštěných látek (NL), 

amoniakálního dusíku (N-NH4
+
), celkového dusíku (Ncelk) a u celkového fosforu (Pcelk). 

Podle kategorie čistíren odpadních vod jsou hodnoty těchto ukazatelů rozděleny podle 

počtu ekvivalentních obyvatel (EO), to znamená produkci odpadní vody jedním 

obyvatelem. Na jednoho EO je definována produkce znečištění 60 g BSK5 za den [15].  

 

 



Jarmila Fuchsová: Evaluace dopadu produktů čištění odpadních vod na životní prostředí 

 

2012  16 

Tabulka 5 Emisní standardy pro vypouštěné městské odpadní vody v mg/ l [15] 

Kategorie ČOV (EO) < 500 500- 2000 2 001- 

10 000 

10 001- 100 

000 

> 100 000 

CHSKCr p 150 125 120 90 75 

m 220 180 170 130 125 

BSK5 p 40 30 25 20 15 

m 80 60 50 40 30 

NL p 50 40 30 25 20 

m 80 70 60 50 40 

N-NH4
+
 průměr - 20 15 - - 

m - 40 30 - - 

Ncelk průměr - - - 15 10 

m - - - 30 20 

Pcelk průměr - - 3 2 1 

m - - 8 6 3 

Emisní standardy stanovují také přípustnou maximální účinnost (µ) čištění 

vypouštěných odpadních vod podle počtu EO a podle již zmíněných ukazatelů, viz tabulka 

6 [15].  

Tabulka 6 Emisní standardy pro minimální účinnost čištění vypouštěných městských odpadních vod v % 

[15] 

Kategorie OV (EO) CHSKCr BSK5 N-NH4
+ 

Ncelk Pcelk 

< 500 70 80 - - - 

500 - 2 000 70 80 50 - - 

2 001 - 10 000 75 85 60 - 70 

10 001-100 000 75 85 - 70 80 

> 100 000 75 85 - 70 80 

3.3 Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

Evropská směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod 

stanovuje požadavky na vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod (ČOV) podle 

hodnot koncentrace nebo minimálního procenta úbytku, viz tabulka 7 [16].  
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Tabulka 7 Požadavky na vypouštění odpadních vod podle Evropské směrnice [16] 

Ukazatele Koncentrace Minimální procento 

úbytku 

Referenční metoda 

stanovení 

BSK5 25 mg O2/ l 70 - 90 % Homogenizovaný, 

nefiltrovaný a neslitý 

vzorek 

CHSKCr 125 mg O2/ l 75 % Homogenizovaný, 

nefiltrovaný a neslitý 

NL 30 mg/l (nad 10000 EO) 

60 mg/l (2000-10000 EO) 

90 % (nad 10000 EO) 

70%  (2000-10000EO) 

 

 

Cílem této směrnice je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky 

vypouštění odpadních vod [16]. 
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4 TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Čištění odpadních vod je proces zlepšování kvality odpadních vod. Intenzivně probíhá 

v ČOV, pomaleji a samovolně během procesu samočištění v přírodě.   

4.1 Čistírna odpadních vod (ČOV) 

ČOV je takové zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadní vody. Setkáváme se 

s nimi v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových odpadních vod, 

odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a 

smíšené. Čistírny jsou mnoha typů, rozdělují se podle velikosti a typu procesů. Znečištěné 

odpadní vody se zneškodňují různým způsobem nebo několika technologickými postupy 

odpovídajícími druhu odpadní vody. Technologické postupy jsou buď samostatné, nebo 

častěji na sebe navazují. Provoz čistíren vyžaduje stálou obsluhu a značný energetický 

příkon. Účinnost těchto čistíren bývá 90 procent a více. Čištění na ČOV funguje jako 

předčištění a dočištění probíhá v recipientu. Nejčastějším typem používaných čistíren 

v České republice jsou mechanicko-biologické [1].  

4.2 Primární čištění - mechanické 

Mechanické čištění se skládá ze zachycení 

- hrubých plovoucích a vodou unášených látek, 

- pevných (suspendovaných) a tekutých látek plovoucích na hladině, 

- na dně usazených pevných (suspendovaných) látek těžších než voda [1]. 

V této fázi čištění, kterému se říká předčištění, dochází k odstranění nerozpuštěných 

usaditelných látek organického a minerálního původu, které jsou schopny sedimentovat. 

Surová voda se zde zbavuje hrubých nerozpuštěných předmětů a látek, jejichž přítomnost 

je nežádoucí v dalších procesech čištění. Odpadní voda unáší z velké části textilní zbytky, 

vlákna, plastové součásti, fólie, pryž, papír, zbytky ovoce a zeleniny apod [17].  
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4.2.1 Předčištění 

Předčištění zahrnuje lapák štěrku, česle a lapák písku. Zřídka se za lapáky písku 

zařazují lapáky tuků [17]. 

Lapák štěrku 

Jsou to jímky, ve kterých se zachytí hrubé a těžké předměty sunuté odpadní vodou 

po dně stokové sítě. Tyto nečistoty se odstraňují za pomoci drapáku. Lapáky mají význam 

zejména v období přívalových dešťů [17].      

Česle 

Základní částí je rám s česlicovou mříží, vytvořenou z plochých železných prutů. 

Zachycují se na nich větší předměty plovoucí nebo unášené vodou (kuchyňské odpadky, 

hadry, papír apod.), které by byly v dalším procesu příčinou provozních potíží. Slouží 

hlavně jako ochrana strojního zařízení čistíren. 

Podle velikosti mezer mezi pruty je rozdělujeme na:  

- jemné česle (3-10 mm), 

- střední česle (10-25 mm), 

- hrubé česle (50-100 mm). 

Podle způsobu čištění rozlišujeme: 

- česle ručně stírané, 

- česle strojně stírané. 

Materiál zachycený na česlích se nazývá shrabky. Jejich likvidace patří k hygienicky 

nejzávadnějším procesům na čistírně [17]. 
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Lapák písku 

Odstraňuje těžké sunuté nečistoty, jako jsou např. písek, mycí prášky, kovové 

úlomky, kosti apod., které jsou v dalším provozu čistírny nežádoucí. Lapáky písku zachytí 

částice o velikosti do 0,2 mm. Princip zachycování nečistot spočívá v tom, že se rychlost 

průtoku vody sníží na optimální hodnotu, při které se usadí i malá zrnka písku, ale neusadí 

se organické látky. Materiál se deponuje jako balast.   

Podle způsobu přivádění odpadní vody rozlišujeme: 

- lapáky písku s horizontálním průtokem (žlab s kolmo postavenými přepady), 

- lapáky písku s vertikálním průtokem (šachta o hloubce cca 3 m v korytu tekoucí vody), 

- lapáky písku s příčnou cirkulací,  

- provzdušňovaný lapák písku (provzdušňovaný žlab podél jedné stěny), 

- vírový lapák písku (vertikálně postavený válec, do něhož tangenciálně vtéká odpadní voda) 

[18]. 

Lapák tuků 

V běžných splašcích se vyskytují nerozpuštěné látky lehčí než voda (tuky, oleje, 

ropné produkty), které se zachycují v lapáku tuků a olejů. Ten se zařazuje za lapák písku.  

4.2.2 Usazování 

Mechanické čištění probíhá v usazovacích nádržích, které jsou za hrubým 

předčištěním před biologickým stupněm čištění. Usazení odpadní vody je důležitým 

technologickým požadavkem při jejím čištění. Hlavní operací je sedimentace 

v usazovacích nádržích, ve kterých se zachytí většina usaditelných látek. Nádrže slouží 

buď k usazení odpadní vody, nebo jsou spojeny v jednom objektu s vyhnívacím kalovým 

prostorem, do něhož propadá usazující se kal [1].  
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Podle způsobu protékání odpadní vody rozdělujeme nádrže na: 

- Pravoúhlé s horizontálním průtokem.  

- Kruhové s horizontálním průtokem, tzv. radiální. 

- S vertikálním průtokem.   

V usazovacích nádržích vyplouvají k hladině látky suspendované, vzplývavé, lehčí než 

voda. Plovoucí nečistoty se zachycují nornou stěnou před výtokem z usazovacího prostoru 

a z hladiny se stírají. Jedním ze základních požadavků na správný průběh usazování je 

pravidelné odstraňování usazeného kalu [1].  Kal, který je zachycený v usazovacích 

nádržích, se nazývá primárním [17]. 

4.3   Sekundární čištění - biologické  

Odpadní voda zbavená hrubých nečistot předčištěním a většiny usaditelných látek a 

tuků mechanickým čištěním se přivádí na biologické čištění. Jedná se o účinný způsob 

čištění vod s převahou organického znečištění, při němž se z odpadní vody odstraňují 

organické, minerální, obtížně usaditelné a nerozpustitelné látky. Základem čištění je 

REDOX potenciál, kdy dochází k redukčně-oxidačním procesům. Podstatou čištění je 

odstranění organických látek pomocí mikroorganismů biochemickými pochody. 

Mikroorganismy, neboli  bakterie, svou činností vyvolávají procesy, při nichž jsou 

organické látky mineralizovány. Dochází zde k procesům nitrifikace a denitrifikace. 

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

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

dusík. Ten je odvětráván do ovzduší [1].  

4.3.1 Aktivační nádrže 

V aktivačních nádržích probíhá čištění v aerobních i anaerobních podmínkách. 

Základem je směs odpadní vody a živého kalu, tzv. aktivační směs. Mechanicky vyčištěná 

odpadní voda se intenzivně míchá a současně provzdušňuje. Do nádrže se přivede oživený 

kal, tzv. očkovací. Po několika dnech až týdnech se vytvoří vločky kalu, které jsou oživeny 

mikroorganismy. Tato voda se vede do dosazovací nádrže, kde odtéká odsazená vyčištěná 

voda. Oživený vločkový kal ze dna se vrací zpět do aktivační nádrže. Přitékající voda 
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dodává mikroorganismům v kalu potřebné živiny, tvoří se kalové vločky. Nesmí docházet 

k usazování kalu a následnému zahnívání. Proces čištění aktivací dosahuje vysokého 

stupně vyčištění odpadní vody (snížení BSK5, suspendovaných látek o 90 % a více) [1].  

4.3.2 Dosazovací nádrže    

Dosazovací nádrže jsou v technologické lince čištění poslední operací, která je 

důležitá a významná. Konstrukčně se příliš neliší od usazovacích nádrží. Odstraňují se zde 

biogenní prvky a zbytková BSK5. V dosazovací nádrži se odpadní voda oddělí od 

aktivovaného kalu pomocí sedimentace. Vyčištěná odpadní voda dále odtéká do recipientu 

a aktivovaný kal se vrací zpět do aktivační nádrže. Účinnost čištění v dočišťovací nádrži je 

uvedena v tabulce 8 [1].   

Tabulka 8 Účinnost čištění v dočišťovací nádrži [1] 

Parametr Redukce (%) 

BSK5 35-40 

Oxidovatelnost 15-20 

Suspendované látky 30-35 

Ncelk 20-25 

Pcelk 35-40 

Coliformní bakterie 85-95 

4.4 Terciární čištění 

Při terciárním čištění dochází k chemickému odstraňování látek z vyčištěné vody, 

která byla podrobena mechanickému a biologickému čištění. Účelem je snížení zbylého 

chemického a mikrobiologického znečištění [13]. Odstraňuje se zejména fosfor za pomoci 

přidávání síranu železitého nebo síranu hlinitého. Koagulanty na sebe naváží odstraňované 

látky, ty se ve formě vloček vyflotují na hladinu a v podobě plovoucích nečistot se 

likvidují v kalovém hospodářství. Biogenní prvky podporují růst řas, kdy vzniká tzv. 

eutrofizace povrchových vod. Částečné odstranění zbytkového BSK5 a biogenních prvků 

lze dosáhnout dlouhodobým zdržením odpadní vody v biologických dočišťovacích 

nádržích [1].   
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4.5 Kalové hospodářství 

Odpadní voda přitékající na čistírnu je během procesu čištěna. Na odtoku z čistírny 

je obsah znečišťujících látek podstatně snížen. Nežádoucí složky obsažené ve vodě se 

koncentrují do čistírenského kalu. Ten je hlavním odpadním produktem procesu čištění 

odpadních vod a jeho likvidace a zneškodňování představuje důležitou součást těchto 

procesů.  

V prvním stupni čištění odpadní vody dojde k odstranění hrubých nečistot, jsou 

separovány jako shrabky nebo usaditelné nerozpuštěné látky zachycené v lapáku písku. Ve 

druhém stupni čištění dochází k další redukci biologicky odbouratelných látek, které jsou 

kumulovány v čistírenských kalech, viz obrázek 3 [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Proces vzniku kalu [18] 

Primární kal 

Odděluje se ze surové odpadní vody v usazovacích nádržích nebo jiných zařízeních, 

ze kterých je odebírán. Je biologické povahy a jeho složení je dáno složením přitékající 

odpadní vody a poměry ve stokové síti [18]. 

Sekundární kal 

Je oddělován z biologického stupně čištění v dosazovací nádrži. Obsahuje 

nerozložené zbytky organických látek a přebytečnou biomasu. Jeho složení je ovlivněno 

technologií čištění ale také složením surové odpadní vody [18]. 
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4.5.1 Složení kalu 

Kal je směs vody a pevných látek, tvoří zhruba čtvrtinu čištěných odpadních vod, 

kde je koncentrováno 50 – 80 % z původního znečištění. Primární i sekundární kal mají 

odlišné složení i vlastnosti. Čistírenský kal je směsí inertních organických látek a 

anorganické složky.  

Obsahuje:   

- Netoxické organické látky (cukry, tuky, bílkoviny, vosky, huminové látky), sloučeniny 

dusíku a fosforu. 

- Toxické látky:  

              - Těžké kovy - Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, As.  

              - PCB, PAU, EOX, PCDD/F, uhlovodíky C10 - C40, pesticidy, polyfenoly. 

    -    Mikroorganismy z čistírenského procesu a jiné (patogenní). 

    -    Minerály (křemen, živce, karbonáty, Fe- oxidy). 

    -    Vodu [18].  

4.5.2 Vlastnosti kalu 

Vlastnosti kalu závisí na vzniku a na předchozí úpravě.  

Charakteristika kalů je rozdělena na:  

- Fyzikální parametry (základní informace o upravitelnosti kalů). 

- Chemické vlastnosti (charakterizují přítomnost živin a toxických nebo nebezpečných 

složek). 

- Biologické vlastnosti (poskytují informace o mikrobiální aktivitě a organické složce kalů). 

- Ekotoxicita (je posuzována dle požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb.) [18]. 

4.5.3 Nakládání s kaly  

V současné době neexistuje žádná univerzální metoda pro zpracování, využití a 

likvidaci  kalů. V tabulce 9 je uvedeno nakládání s kaly. Přicházejí v úvahu tři způsoby 

konečného zpracování kalů.   



Jarmila Fuchsová: Evaluace dopadu produktů čištění odpadních vod na životní prostředí 

 

2012  25 

Použití v zemědělství 

 Stabilizované čistírenské kaly lze použít samostatně nebo ve směsi s jinými hnojivy 

k hnojení zemědělské půdy. Je nutné dodržovat vyhlášku č. 382/ 2001 Sb. o podmínkách 

použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Kde jsou mimo jiné stanoveny mezní 

hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech. Výhodou použití 

čistírenských kalů na zemědělskou půdu je obsah živin (dusík, fosfor), organických látek 

(zlepšují humusový podíl v půdě) a regulace aplikace na půdu [18].  

Použití k rekultivaci 

 Čistírenské kaly je možné využít k rekultivaci pro přípravu rekultivačních 

substrátů. Rekultivace se řídí zvláštními předpisy odpadového hospodářství, především 

vyhláškou č. 383/ 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 294/ 2001 Sb. o 

podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu a č. 341/ 

2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady [18].  

Spalování kalů 

 Čistírenské kaly je možné spalovat, obsahují- li alespoň z části spalitelné složky. 

Hlavní tuhou spalitelnou složkou je organická hmota. Proces spalování kalů je závislý na 

složení kalu a technologii spalování (rotační topeniště, rotační etážové topeniště, fluidní 

topeniště) [18].  

V České republice se produkované kaly aplikují přímo na zemědělskou půdu, 

k rekultivacím, k výrobě kompostů a někdy se skládkují. Na kaly využívané v zemědělství 

a k rekultivaci jsou kladeny nároky na čistotu, podléhají biologickému rozkladu, proto se 

určitá část vyprodukovaných kalů spaluje [18].  
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Tabulka 9 Nakládání s kaly [18] 

Podmínky Přínos Omezení 

Nakládání s kaly - využití v zemědělství 

Zemědělství Přídavek živin Legislativa 

Rekultivace Přídavek živin Zranitelnost/ v ČR legislativa 

Lesnictví Organické látky Proměnlivost 

Ozeleňování Nízké náklady  

Jednoduché technologie 

Kvalita, vliv na prostředí 

Zahradnictví 

Spalování - příprava paliv 

Spalování Zelená energie Veřejné mínění, finanční náklady, 

schvalování, emise, ukládání 

popílků 

Dodatečné palivo pro energetické 

zdroje a další technologické 

procesy 

Nízké náklady na dopravu 

Zplyňování Kontinuální proces  

Ukládání na skládky 

Ukládání Zvýšení produkce metanu, cenově 

nízko-nákladová technologie 

Ztráta užitné hodnoty kalů, výluhu, 

emise ostatních plynů - těkavých 

organických látek 
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4.6 Moderní  trendy v oblasti čištění odpadních vod 

  Na kvalitu vypouštěných odpadních vod do recipientu jsou kladeny přísnější limity. 

Proto se využívá nových technologií v oblasti čištění odpadních vod.  

4.6.1 Membránová technologie 

K novým technologiím lze zařadit membránovou technologii (MBR – membránové 

aktivační reaktory), která je kombinací biologického čištění odpadních vod. Hlavní výhodou 

této technologie je kvalita finálního odtoku, která není ovlivňována špatnými 

sedimentačními vlastnostmi kalu a tvorby biologické pěny. S touto metodou jsou však 

spojeny vyšší finanční náklady, ale výsledkem je vysoká kvalita získaného odtoku [19].  

Princip technologie 

Mechanicky předčištěná odpadní voda je provzdušňována, biologicky čištěna a 

následně vedena na membránu, kde je oddělena pevná složka tvořící aktivovaný kal od 

kapalné, kterou tvoří vyčištěná odpadní voda. Membrána představuje bariéru zachycující 

látky. Podle druhu membrány mohou být zachyceny nerozpuštěné látky, bakterie ale také 

viry [19].  

Dělení membrán 

- Mikrofiltrace: velikost pórů membrány umožňuje zachycení minerálních 

mikročástic, koloidních látek a bakterií o velikosti 0,1- 10 µm.  

Ty se dále dělí podle toku filtrované suspenze na membrány s klasickou filtrací (směr toku 

suspenze je kolmý k povrchu membrán) a membrány s filtrací s příčným tokem (suspenze 

je přiváděna tangenciálně k povrchu membrány).   

- Podle použitého materiálu: polymerní (tenká vrstva plastu), anorganické (keramické, 

uhlíkové).  

Umístění membrán je provedeno přímo do aktivační nádrže, mimo prostor aktivační nádrže 

nebo za dosazovací nádrž [19]. 



Jarmila Fuchsová: Evaluace dopadu produktů čištění odpadních vod na životní prostředí 

 

2012  28 

Výhoda metody 

- Omezené požadavky na prostor. 

- Možnost využití stávajících nádrží na ČOV. 

- Možnost zpětného využití odtoku. 

- Eliminace vlivu kvality kalu na účinnost separace. 

- Možnost provozu při vysoké koncentraci biomasy. 

- Nižší zatížení kalu. 

- Vyšší stáří a koncentrace kalu. 

- Jednoduchost provozu [19].     

Nevýhoda metody 

- Vyšší investiční náklady. 

- Zvýšené nároky na kvalitu obsluhy a údržby. 

- Komplikované strojní vybavení. 

- Problémy s aerací a tvorba pěny při vyšších koncentracích aktivovaného kalu. 

- Zanášení membrán, nutné předčištění vody přitékající na membránu. 

- Pomalejší reakce membrán, nutnost pomalého průtoku. 

- Pravidelné čištění a regenerace membrán chemickými činidly [19].  

4.6.2 Ozonizace 

Použití ozónu je jednou z možností odstranění organických látek v odpadních 

vodách. Jeho schopnost oxidovat organické látky ve vodě je vyšší než u jiných oxidačních 

činidel. Má baktericidní a viricidní účinky [20].   

Hlavní oblasti využití ozónu: 

- Dezinfekce. 

- Oxidace anorganických látek. 

- Oxidace organických látek 

- Odstranění barvy, chutě, zápachu a pevných částí. 

Ozonizace se využívá zejména pro čištění organického znečištění průmyslových 

odpadních vod. Kdy je možno touto metodou z vody odstranit řadu látek bez tvorby 

produktů zhoršujících senzorické vlastnosti vody. Látky biologicky těžko rozložitelné se 
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rozkládají na látky, které mohou být pomocí následných biologických procesů úplně 

rozloženy, nebo odstraněny filtrací či sedimentací [20]. 

Ozón reaguje s látkami přímou a nepřímou cestou.  

Ozonizace nepřímou cestou  

Je založena na vzniku radikálů rozkladem ozónu např. pomocí iontů OH
-
. Vzniklé radikály 

reagují téměř okamžitě s velkým množstvím organických látek. Účinnost ozonizace 

organických látek je oproti ozonizaci anorganických látek mnohonásobně vyšší [21].  

Ozonizace přímou cestou  

Je selektivní reakce s pomalou reakční rychlostí, kde molekula ozónu napadá hlavní 

nenasycené vazby organických látek a způsobuje jejich rozložení. Tato metoda se využívá 

u látek, u kterých nelze využít metodu nepřímou cestou.  

Při ozonizaci dochází zároveň k přímé i nepřímé cestě. Je to dáno podmínkami pro 

obě metody, např. přítomností katalyzátorů a inhibitorů ozónu nebo hodnotami pH. Přímá 

reakční cesta převládá při hodnotě pH < 4 a nepřímá při hodnotě pH > 10 [21]. 

 Zvýšit účinnost ozonizace lze pomocí tzv. pokročilých oxidačních procesů, které 

posilují tvorbu hydroxylových radikálů k oxidaci znečišťujících látek. 

Kombinace ozónu s peroxidem vodíku 

 Zařazením peroxidu vodíku do procesu ozonizace zvyšuje její účinnost. Cílem je 

produkce silného oxidačního činidla, které oxiduje organické látky [22]. 

Kombinace ozónu s UV zářením 

Působením ultrafialového světla dochází k rozkladu ozónu a vzniku reaktivních 

sekundárních oxidačních činidel. Při rozkladu ozónu ve vodě pomocí UV záření vzniká 

peroxid vodíku [22].  

 Ozonizaci lze použít v procesech čištění odpadních vod nebo na konci procesů 

čištění před vypuštěním do recipientu k zamezení vypouštění zdravotně závadných látek 

do životního prostředí [23].   

Při dezinfekci ozónem dochází k inaktivaci a destrukci patogenních organismů. 

Tato metoda je efektivnější a účinnější než dezinfekce vody chlorem. Zvýšení účinnosti 

dezinfekce ozónem docílíme kombinací výše uvedených metod [24].  
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4.6.3 Využití UV záření 

Je známo, že využitím UV záření dochází ke dlouhodobé likvidaci patogenů 

obsažených ve vodě. Ideální pro tento rozklad se projevilo záření o vlnové délce 253,7 nm, 

kdy pro likvidaci patogenů obsažených ve vodě, je nutné dostatečné vystavení UV záření. 

Nejméně citlivé patogeny na UV záření jsou prvoci, které je možno následně odstranit 

zachycením na mechanických filtrech.  

Účinnost této metody je závislá na čirosti vody. Neprůsvitná voda zamezuje 

průniku UV záření. A také na vlnové délce UV záření. Prokázalo se ale, že některé 

patogeny jsou vůči této metodě odolné [25].           
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5 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD CHÁNOV 

Čištění odpadních vod na území města Most je zabezpečováno na mechanicko- 

biologické čistírně odpadních vod Most - Chánov. Čistírna zpracovává převážně městské 

odpadní vody produkované ve městě Most. Sem jsou přiváděny odpadní vody z centra 

města a okolních obcí Rudolice a Obrnice. Čistírna byla vybudována v roce 1975 a později 

několikrát modernizována. Čistírna se nachází na pravém břehu Bíliny mezi recipientem a 

silnicí Most – Chánov, viz obrázek 4. 

Architektonické řešení a umístění budov zohledňuje podmínky územního rozhodnutí. 

Stavební objekty na čistírně jsou navrženy tak, aby splňovaly svůj účel z hlediska 

funkčního a zároveň estetického a vhodně zapadaly do okolní krajiny. Oplocení čistírny je 

umístěno na vzdálenost min. šest metrů od břehové čáry Bíliny [26]. 

 

 

Obrázek 4 Letecký snímek ČOV Chánov [26]  

 

5.1 Koncepce čištění 

Koncepce čištění je založena na mechanicko - biologickém čištění splaškových 

odpadních vod na principu nízkozátěžové aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, 

s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách a s automatizovaným 
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systémem řízení technologických procesů. V tabulce 10 je uveden souhrn zátěžových 

parametrů [26].  

Odpadní vody procházejí v ČOV řadou procesů, viz obrázek 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Schéma procesů ČOV [26] 

 

Tabulka 10 Souhrn zátěžových parametrů ČOV (hydraulické zatížení) [26] 

Hydraulické zatížení  Q24 

stávající 

Q24 

návrh 

Q24 

maximum 

Přítok průměrný denní m
3
/d 17500 18550 22260 

Přítok maximální denní, kd = 1,25 m
3
/d 21219 22491,9 26990 

Přítok maximální hodinový, kh = 1,65 m
3
/h 1387,7 1471 1765 

Přítok fugátů m
3
/d 170 170 170 

 

Čištění dešťových vod 

Dešťové vody přitékají na čistírnu v městské stoce jednotnou kanalizací, kde jsou 

částečně odděleny v regulační komoře před čistírnou a částečně jsou čištěny v čistírně 

společně se splaškovými vodami [26].   

Přítok Mechanické 

čištění 

Denitrifikace Nitrifikace Dosazovací 

nádrž 
Odtok 

 

Kalové 

hospodářství 

Hrubé nečistoty 

Kalová voda 

Vratný kal 
Stabilizovaný  

a zahuštěný  

kal 

Inertní cirkulace 
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5.2 Hlavní části  ČOV a jejich funkce 

5.2.1 Mechanické čištění  

Slouží k oddělení usaditelných šinutých a plovoucích nečistot. Zahrnuje strojně 

stírané jemné česle s lisem na shrabky a kontejnerem, provzdušňovaný lapák písku 

s těžením a praním písku a ukládáním do kontejneru, dvě usazovací nádrže s odtahem 

primárního kalu a stíráním plovoucích nečistot. Průtok čistírnou je gravitační. Na 

přítokovém potrubí je lapák štěrku se strojním vybavením pro těžení a nakládání 

zachycených hrubých částic obsažených v odpadní vodě do přistaveného kontejneru, viz 

obrázek 6 [26].  

 

Obrázek 6 Strojní zařízení pro výběr štěrku (autor: Jarmila Fuchsová) 

Ve sdruženém objektu strojoven jsou umístěny v přítokovém kanálu strojně stírané 

jemné česle značky Hydropres, které mají průliny 6 mm, viz obrázek 7, lis na shrabky 

s jejich částečným propíráním a s odpadním potrubím vedeným do přistaveného 

kontejneru, zachyceném na obrázku 8 [26].  
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(autor: Jarmila Fuchsová) 

 Za česlemi je čerpací stanice tvořená třemi ponornými čerpadly, která odpadní vodu 

načerpávají do provzdušňovaného lapáku písku, viz obrázek 9, s těžením a praním písku a 

ukládáním do kontejneru, který vidíme na obrázku 10. Prací voda je zavedena zpět za 

lapák písku [26]. 

  

 

(autor: Jarmila Fuchsová) 

Mechanické čištění je dále tvořeno dvojicí usazovacích nádrží, viz obrázky 11 a 12, 

které jsou součástí biologické jednotky, s odtahem primárního kalu a stíráním plovoucích 

nečistot [26].  

Obrázek 7 Strojně stírané jemné česle značky 

Hydropres 

Obrázek 8 Slisované vytlačené shrabky 

Obrázek 10 Šnekový dopravník na vynášení písku 

a štěrku 

Obrázek 9 Provzdušňovaný lapák písku 
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Pro stírání kalu ze dna nádrže a plovoucích nečistot z hladiny je nádrž vystrojena 

řetězovým shrabovákem. Na odtoku nádrže před přepadovou plochou je instalován 

odlehčovací žlab, viz obrázek 13, pro odvod nadbytečného množství odpadní vody. Před 

odlehčovacím žlabem je osazen naklápěcí žlab plovoucích nečistot, které jsou stírány 

z hladiny nádrže. Kal ze dna nádrží je shrabován do jímek a odčerpáván do homogenizační 

jímky surového kalu [26].  

 

 

 

 
 

 

(autor: Jarmila Fuchsová)  

5.2.2 Biologické čištění  

Slouží k odbourání mechanicky neusaditelných a rozpuštěných látek biochemickou 

činností aerobních organismů v aerobních a anaerobních podmínkách.  

 Zahrnuje dvě linky tvořené z regenerace kalu, denitrifikačního selektoru, 

denitrifikace a nitrifikace s odplyňovací zónou. Nátok odpadní vody je veden přes 

usazovací nádrže (95 - 100 %), zbytek do denitrifikační zóny regenerace (5 %) [26].  

Obrázek 12 Usazovací nádrž II Obrázek 11 Usazovací nádrž I 

Obrázek 13 Přepadový žlab pro odvod přebytečného 

množství vody  
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Do regenerace je přiváděn vratný kal, část přítoku odpadní vody a kalová voda 

z odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu. Regenerace je tvořena denitrifikační zónou, 

vidíme na obrázku 15, míchanou ponorným míchadlem a nitrifikační zónou, viz obrázek 

14, s jemnobublinným provzdušňovacím systémem. Dodávka vzduchu pro tento systém je 

zajištěna čtyřmi kusy dmýchadel umístěnými ve strojovně sdruženého objektu [26].  

 

 

 

 
  

 (autor: Jarmila Fuchsová) 

Pro eliminaci fosforu se provádí chemické srážení síranem železitým, který je 

dávkován na začátek a konec nitrifikace, viz obrázky 16 a 17 [26].  

 

 

 

 
 

 

 

 (autor: Jarmila Fuchsová)  

   

    Odtok z nitrifikace je přepadem do potrubí, které odvádí odpadní vodu do 

dosazovací nádrže. Nádrže jsou vybaveny pojezdným mostem zajišťujícím stírání dna 

nádrže a likvidaci plovoucího kalu. 

Obrázek 15 Nitrifikace Obrázek 14 Denitrifikace 

Obrázek 16 Dávkovací zařízení síranu železitého  Obrázek 17 Dávkování síranu železitého  
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 Vratný kal z dosazovací nádrže je pomocí čerpadla odtahován do regenerační zóny. 

Přebytečný kal je odčerpáván a veden do homogenizační jímky přebytečného kalu [26].  

5.2.3 Terciární čištění ČOV 

Dochází k chemickému odstraňování látek z vyčištěné vody. Odstraňuje se 

především fosfor pomocí koagulátu (síran železitý). Ten na sebe naváže odstraňované látky 

ve formě vloček, které se vyflotují na hladinu a likvidují se jako nečistoty v kalovém 

hospodářství, viz obrázek 18 [26].   

 

Obrázek 18 Dávkování flokulantu  (autor: Jarmila Fuchsová) 

5.2.4 Kalové hospodářství ČOV 

Kalové hospodářství se skládá ze dvou vyhnívacích nádrží s pevným stropem, viz 

obrázek 19. Na obrázku 20 je zachyceno vyhnívání kalu. Ocelové vrchlíky nádrží, které 

jsou zateplené, jsou opatřeny víkem a zařízením pro jímání plynu.  

Vyhnívací nádrže jsou provozovány jako 1° a 2°. Cirkulace kalu v nádržích má za 

úkol promíchat obsah a urychlit tím proces vyhnívání kalu a vývoj bioplynu. Používá se 

míchání plynem pomocí kompresorů, nebo se provádí cirkulace kalu čerpáním přes kalový 

výměník. Odpouštění kalu z nádrže  1° je blokováno do minimální hladiny kalu v nádrži 

tak, aby nedošlo k úniku plynu do kalového potrubí. Přepouštění kalu z 1° do 2° je 

provedeno přepadem. Obě nádrže jsou osazeny tlakovými měřiči hladin s přívodem 

oplachové vody na čidla. Měření hladiny je provedeno ultrazvukovými snímači na vících 

vyhnívacích nádrží [26].  
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(autor: Jarmila Fuchsová)  

Kalová laguna 

 Kalová laguna slouží k ukládání kalu z čištění odpadních vod v případě odstávky 

odstředivky.  

 Vyhnilý kal je přečerpáván do kalojemu v množství 180 m
3
/ den vzdáleného od 

čistírny 1,8 km, výškový rozdíl je 88 m. Čerpadlo je napojeno na jímku vyhnilého kalu, do 

které se přepouští vyhnilý kal z uskladňovací nádrže.  

U kalojemu je čerpací jímka s ponorným čerpadlem pro odčerpání odsazené vody 

z kalojemu do vyrovnávací jímky. Odtud přetéká voda samospádem na přítok čistírny [26].  

Odvodnění kalu 

 Odvodnění kalu se provádí pomocí odstředivky instalované v samostatném objektu 

vedle hrubého předčištění, viz obrázek 21. Odvodněný a vysušený kal je dopravován 

pásovým dopravníkem do přistaveného kontejneru, viz obrázek 22 [26]. 

 

 

 
 

 (autor: Jarmila Fuchsová)  

Obrázek 19 Vyhnívací nádrže Obrázek 20 Vyhnívání kalu 

Obrázek 21 Odstředivka pro odvodnění kalu Obrázek 22 Vyhnilý a odvodněný kal 
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5.2.5 Plynové hospodářství ČOV 

Plynová kompresorovna se nachází vedle vstupní věže vyhnívací nádrže, kam je 

přivedeno jímací potrubí. Před výstupem bioplynu ke strojovně plynojemu je osazen 

plynoměr s přenosem dat s příslušnými uzávěry a filtrem pro sání kompresorů. Na sacím 

potrubí je umístěn regulátor tlaku. Kompresorovna je vybavena provozním ventilátorem a 

havarijním ventilátorem se spínaným čidlem překročení nebezpečné koncentrace metanu.  

Přebytky bioplynu jsou spalovány v zařízení na likvidaci bioplynu [26].   

5.3 Odpadové hospodářství ČOV 

Odpadové hospodářství na čistírně lze rozdělit na dvě části. V první části vystupuje 

čistírna jako původce odpadů, ve druhé jako zařízení, které odpady zpracovává - upravuje 

nebo zneškodňuje [26]. 

5.3.1 ČOV jako původce odpadu 

Shrabky z česlí 

Jedná se o různorodý materiál zachycený na česlích na přítoku na ČOV. Shrabky se 

dezinfikují a shromažďují v kontejneru nebo dopravním prostředku a po naplnění se 

likvidují na odpovídající skládce. 

Shrabky jsou likvidovány společností Marius Pedersen, a.s., která je sváží na 

skládku v obci Vysoká pec, kde jsou ukládány [26]. 

Odpady z lapáku písku 

Písek je odtěžen z lapáku písku, odvodněn a po naplnění kontejneru je odvážen 

společností Marius Pedersen, a.s. na skládku ve Vysoké peci, případně na kompostárnu 

[26]. 
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Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

Jedná se o anaerobně stabilizovaný kal z čištění odpadních vod, který je buď 

využit, nebo se odstraňuje v souladu s platnou legislativou.  

Kaly jsou odváženy společností Marius Pedersen, a.s. na skládku CELIO a.s., kde 

jsou kompostovány. Dříve byly využity při rekultivacích.  

Další odpady nejsou objemově význačné. Jedná se o odpady vzniklé při údržbě a 

provozu ČOV a jejího strojního zařízení. Odpady jsou shromažďovány na určených 

shromaždištích a zneškodňovány odbornými firmami [26]. 

5.3.2 ČOV jako odstraňovatel odpadu 

Čištění odpadních vod je technologie, kterou je možno využít i k odstraňování 

odpadů, jejichž složení a typ je podobný komunálním odpadním vodám popř. kalům, nebo 

jejich složení tvoří živný substrát pro mikroorganismy využívané v čistícím procesu.  

Principem čištění odpadních vod je mechanické odsazení nerozpuštěných látek a 

následné biologické odbourání znečištění. Při zpracování jsou odpady zařazovány do 

procesu čištění odpadních vod a následného zpracování vzniklých kalů, a proto se při jejich 

zpracování řídí provozním řádem ČOV. 

Kontrola přijatých odpadů je kontrolována pouze, je-li podezření na jiné než 

komunální znečištění. Provádějí se namátkové kontrolní rozbory k ověření shody 

s popisem uvedeným v dokladech původce [26].  

5.4 Využití odpadů z procesu čištění 

Mezi odpadní produkty vznikající při čištění odpadních vod v čistírnách patří 

shrabky, odpadní písek a stabilizovaný kal. Všechny tyto odpady se dříve uplatňovaly při 

hnojení polí v zemědělství. Jejich užití se však v posledních letech výrazně změnilo. Bylo 

to v důsledku přijetí nových zákonů na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje kvalitu všech čistírenských odpadů 

z hlediska obsahu škodlivin a možností jejich dalšího využití [26].  

Současně se nakládá s odpady následovně:  

Shrabky - se ukládají na skládkách komunálního odpadu, nebo jsou spalovány ve 

spalovnách odpadů.  

Odpadní písek - se ukládá většinou na skládce odpadů, přidává se do průmyslových 

kompostů nebo zavážek zvláštních objektů. V zahraničí se písek pere ve speciálních 

pračkách a poté využívá, např. ve stavebnictví k zásypu rýh [26]. 

Stabilizovaný kal - kaly s nejnižším obsahem škodlivin se používají přímo ke hnojení 

polí. Kaly s nízkým obsahem škodlivin se využívají jako přísada při výrobě kompostů, 

hnojení nebo k rekultivacím. Kaly s vyšším obsahem škodlivin, které stanovují limity, se 

ukládají na skládky, nebo se spalují ve spalovnách odpadů. Spalování čistírenských kalů se 

v České republice teprve rozvíjí [18].  

V posledních letech je v zemědělské výrobě snaha nahradit hnůj, zejména chlévský, 

čistírenskými kaly z důvodu obdobných vlastností. Kaly mají příznivý vliv na obsah živin 

v půdě, tvorbu humusu a biochemických vlastností půdy. Aplikace čistírenských kalů má 

vliv na vyšší výnosnost plodin zejména u obilovin (pšenice, ječmen, ale také brambory) 

[27].  

Další možnosti využití čistírenských kalů realizovali v Budapešti. Zde prováděli 

sběr čistírenských kalů, následně je mísili s organickým materiálem pocházejícím 

z domácností, restaurací a zemědělsko-potravinářských podniků. Ve speciálně 

zkonstruovaných nádržích vznikala směs kalu a odpadu, která denně poskytuje 28 000 m
3
 

bioplynu. Ten slouží jako palivo a každý den vyprodukuje v generátorech 3 000 kWh 

elektrické energie [28]. 

Seznam odpadů přijímaných na ČOV je uveden v tabulce 11.  
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Tabulka 11 Seznam odpadů přijímaných na ČOV [26] 

Katalogové číslo Kategorie Druh odpadu 

200304 O Kal ze septiků a žump 

190805 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

190809 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a tuky 

190810 N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod č. 190809  

190802 O Odpady z lapáků písku 

020203 O Suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování 

020204 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

020501 O Suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování 

020603 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

080120 O Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod č. 080119 

190703 O Průsaková voda ze skládek neuvedená pod č. 190702 

120301 N Prací vody 

190812 O Kaly z biologického čištění odpadních vod neuvedené pod č. 190813 
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6 EVALUACE DODADU ODPADŮ ČIŠTĚNÍ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

6.1 Hodnoty znečištění po procesech čištění ČOV 

 Odpadní vody jsou vypouštěny na základě povolení k vypouštění odpadních vod 

z ČOV Most - Chánov, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, dne 23.06.2005, č.j. 

514/ZPZ/05/1-021, platnost povolení je do 22.12.2012. Množství vypouštěných odpadních 

vod bylo stanoveno na 8 000 000 m
3
/ rok, 700 000 m

3
/ měsíc, max. 400 l/ s, průměr 200 l/ 

s.  

 V následující tabulce 12 jsou uvedeny povolené hodnoty znečištění vypouštěné 

odpadní vody z ČOV Chánov pro rok 2011.  

Tabulka 12 Ukazatele kvality odpadních vod pro rok 2011 [29] 

 ,,p“ (mg/l) ,,m“ (mg/l) Bilance (t/r) 

BSK5 15 30 70 

CHSKCr 60 100 400 

NL 15 30 70 

 ,,p“ (mg/l) ,,m“ (mg/l) Bilance (t/r) 

Ncelk 15 průměr 20/25 (zimní období) 80 

Pcelk 2 6 10 

 

p = přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních 

vod 

m = maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných 

odpadních vod 

6.1.1 Stanovení znečištění a odběr vzorku při výtoku z ČOV do recipientu 

Odběr a rozbor vzorku vody byl proveden pod vedením Ing. Řeháčkové, vedoucí 

akreditované laboratoře společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..  

Rozbory kvality odpadních vod provádí akreditovaná laboratoř společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.- zkušební laboratoř Most, č. 1372 se sídlem 

Most- Velebudice ul. Dělnická 161.  

Postup odběru vzorku a příprava pro laboratorní stanovení 

 Slévaný vzorek odpadní vody byl odebrán pracovníkem SČVK na odtokové šachtě 

pomocí načasovaného odběráku, kde je po dvou hodinách prováděn pravidelně odběr. 
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Vzorek byl nalit přes síto do plastové prachovnice o objemu 2 l a následně převezen 

v chladící brašně do laboratoře. Před odběrem vzorku byla změřena teplota vody 4,4 °C.   

 V laboratoři byl vzorek zaregistrován a následně rozlit do skleněných vzorkovnic o 

objemu 250 ml pro stanovení Ncelk, Pcelk.. 100 ml vzorku bylo odebráno do okyselené 

vzorkovnice pro stanovení CHSKCr, zbytek vzorku byl ponechán v původní plastové 

vzorkovnici. 

Postup stanovení N 

 Stanovení se provádí spektrofotometrem, kde se pro stanovení obsahu N používají 

tzv. vialkové sety dvou zkumavek o objemu 10 ml.  

Do první vialky, která obsahovala hydroxid sodný, jsem přidala předem navážený a 

připravený persulfát (již nasáčkovaný) a 2 ml stanovovaného vzorku vody. Vialku se 

vzorkem jsem promíchala a při teplotě 105 °C po dobu 30 minut jsem vzorek 

mineralizovala. Po vychladnutí vzorku jsem přidala reagent A, promíchala a nechala 

vzorek 3 minuty stát. Poté jsem přidala reagent B a nechala vzorek 2 minuty stát. 

Z takto připraveného vzorku jsem odebrala pomocí pipety 2 ml vzorku do druhé 

vialky, která obsahovala kyselinu sírovou, vzorek jsem promíchala a nechala 5 minut stát. 

Připravený vzorek jsem vložila do spektrofotometru uvedeného na obrázku 23, kde ze 

zjištěné hodnoty absorbance pomocí tabulky byla vypočítána koncentrace N. 

  

 

 

 

Obrázek 23 Spektrofotometrické stanovení N 

(autor: Jarmila Fuchsová) 
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Postup stanovení P 

Vialku se vzorkem jsem promíchala a nechala po dobu 30 minut při teplotě 115 °C 

mineralizovat. Vialku se vzorkem jsem nechala vychladnout a přidala jsem 0,5 ml 

hydroxidu draselného, 0,5 ml kyseliny askorbové a 1 ml molybdenanu amonného. Světle 

modře zabarvený vzorek jsem promíchala a následně jsem provedla pomocí 

spektrofotometru měření. Ze získané hodnoty absorbance byla pomocí tabulky vypočítána 

koncentrace P.  

Postup stanovení NL 

 Před stanovením NL jsem předem 3x propláchla skleněný filtr vodou a nechala 

vysušit na konstantní hmotnost. Poté jsem filtr zvážila a přefiltrovala 500 ml 

stanovovaného vzorku přes vodní vývěvu. Následně jsem filtr nechala při teplotě 105 °C 

vysušit na konstantní hmotnost a filtr opět zvážila. Ze zjištěných navážených hodnot jsem 

vypočítala hmotnost NL ve stanovovaném vzorku.   

Postup stanovení CHSKCr 

 Při této metodě stanovení jsem do zkumavky o objemu 10 ml odebrala pipetou 0,5 

ml dichromanu draselného, 0,2 ml kyseliny sírové, 0,01 ml síranu stříbrného a zkumavku 

jsem promíchala. Dále jsem do zkumavky o objemu 10 ml pipetou odebrala 2 ml vzorku a 

nechala jsem jej po dobu dvou hodin při teplotě 150 °C mineralizovat. Po vychladnutí 

vzorku jsem provedla stanovení na spektrofotometru (při 440 nm). Ze zjištěné hodnoty 

absorbance jsem pomocí tabulky vypočítala hodnotu CHSKCr. 

Postup stanovení BSK5 

 Do odměrného válce o objemu 500 ml jsem pomocí pipety odměřila 2 ml 

allkylthiomočoviny a válec jsem doplnila do objemu 500 ml stanovovaným vzorkem, 

zobrazeno na obrázku 24. Takto připravený vzorek jsem nalila do skleněné prachovnice o  

objemu 250 ml a provedla jsem měření pomocí oximetru, viz obrázek 25. Skleněnou 

prachovnici se vzorkem jsem uzavřela zátkou a vložila do termostatu. Kde po dobu 

následujících pěti dní bylo provedeno stanovení pomocí oximetru. Výsledek byl 

vyhodnocen z tabulek.  
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(autor: Jarmila Fuchsová) 

Naměřené hodnoty z jednotlivých stanovení jsou uvedeny v tabulce 13.  

Tabulka 13 Naměřené hodnoty znečištění při výtoku z ČOV 

stanovení jednotka množství 

N mg/ l 5,3 

P mg/ l 0,7 

NL mg/ l 7,0 

CHSKCr mg/ l 23 

BSK5 mg/ l 2,6 

pH  7,5 

teplota °C 4,4 

6.1.2 Jakost vypouštěných vod pro rok 2011 

Jakost vypouštěných odpadních vod v níže uvedených ukazatelích v tabulce 14, 

byla sledována s četností minimálně 26x za rok s rovnoměrným rozložením během roku.  

Dále bylo stanoveno sledování kvality vypouštěných odpadních vod v ukazatelích 

N-NH4
+
 a N-NO2

-
 s četností 12x ročně.  

 

 

 

 Obrázek 24 Odměření vzorku pro 

stanovení BSK5 
Obrázek 25 Stanovení oximetrem 
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V roce 2011 bylo z ČOV vypuštěno celkem 4 945 578 m
3
 vody do recipientu. 

Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 14 je zřejmé, že v roce 2011 nebyla u 

vypouštěné odpadní vody v ukazatelích CHSKCr, BSK5, NL a Pcelk překročena stanovená 

hodnota ,,p“ ani v jednom případě. Průměrná hodnota stanovená povolením pro ukazatele 

Ncelk nebyla rovněž překročena. Celkové množství vypuštěného znečištění v roce 2011 

v odpadních vodách z ČOV Most - Chánov se pohybovalo pod bilančními hodnotami 

stanovenými platným povolením. 

V roce 2011 bylo provedeno celkem 47 rozborů vypouštěných odpadních vod. 

Jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 14. Odběr vzorků je dán legislativními předpisy a 

předepsán vodohospodářským rozhodnutím. V určené akreditované laboratoři společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se provádí zpracování odebraných vzorků. Na 

základě získaných výsledků provede technolog vyhodnocení provozu a čistírenského 

procesu [29]. 
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Tabulka 14 Naměřené hodnoty znečištění vypouštěné odpadní vody (2011) [29] 

Datum 

odběru 

CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l) 

NL (mg/l) Ncelk (mg/l) Pcelk (mg/l) N-NH4
+ 

(mg/l) 

N-NO2
- 

(mg/l) 

04.01.2011 <15 5,0 7,2 3,3 0,40 <0,2 <0,030 

12.01.2011 18 7,6 6,4 5,1 0,40 <0,2  

18.01.2011 17 3,7 7,2 2,6 0,50 1,1 0,033 

26.01.2011 <15 5,4 8,8 2,7 0,50 <0,2  

01.02.2011 19 5,9 7,6 4,5 0,60 <0,2 <0,030 

09.02.2011 <15 3,9 4,8 6,4 0,60 <0,2  

15.02.2011 21 4,7 4,0 2,4 <0,40 1,2 0,040 

23.02.2011 20 5,5 3,2 3,6 0,80 0,3  

01.03.2011 19 4,4 2,4 5,0 <0,40 1,6 0,089 

09.03.2011 28 2,3 3,4 9,7 <0,40 4,1  

23.03.2011 30 2,0 4,4 6,0 <0,40 <0,2  

29.03.2011 28 5,1 5,2 4,9 0,40 <0,2 <0,030 

06.04.2011 23 1,8 <2,0 <1,0 0,60 <0,2  

12.04.2011 24 2,9 7,0 5,4 0,60 0,5 <0,030 

26.04.2011 <15 1,6 2,6 2,3 0,50 <0,2 <0,030 

04.05.2011 16 1,8 <2,0 9,9 0,60 1,0  

10.05.2011 17 0,2 2,4 2,1 0,90 <0,2 <0,030 

18.05.2011 20 3,1 2,8 8,1 1,7 2,3  

24.05.2011 <15 1,3 8,0 4,1 0,50 <0,2 0,039 

01.06.2011 <15 1,6 4,4 4,2 0,50 0,5  

07.06.2011 21 2,5 2,4 2,8 1,0 <0,2 0,042 

14.06.2011 19 1,5 <2,0 2,7 0,80 0,7  

21.06.2011 16 1,5 2,8 3,0 0,60 0,40 0,038 

29.06.2011 20 3,2 4,0 4,1 <0,40 0,4  

13.07.2011 26 4,5 12,0 3,4 0,50 1,0  

19.07.2011 18 2,4 4,0 4,1 <0,40 0,7 <0,030 

27.07.2011 28 3,0 2,8 4,9 0,50 <0,2  

02.08.2011 21 0,7 2,8 3,8 1,6 0,6 <0,030 

10.08.2011 38 1,6 3,8 4,6 0,95 0,7  

16.08.2011 21 1,5 2,8 2,6 1,1 <0,2 <0,030 

24.08.2011 27 2,8 2,4 6,3 1,1 0,3  

30.08.2011 26 2,0 2,0 4,5 0,53 0,2 <0,030 

07.09.2011 26 2,4 8,0 5,0 0,64 0,5  

13.09.2011 22 2,0 3,2 6,1 0,87 <0,2 <0,030 

21.09.2011 32 2,0 <2,0 9,6 0,77 0,3 <0,030 

27.09.2011 22 1,3 4,0 5,7 0,56 0,3 <0,030 

05.10.2011 <15 1,6 2,4 10,8 1,0 0,7  

11.10.2011 16 1,3 2,0 7,0 1,3 0,9 <0,030 

19.10.2011 21 2,1 2,6 8,1 0,91 4,0  

25.10.2011 17 2,7 6,1 12,0 0,95 9,7 0,043 

08.11.2011 <15 5,0 5,6 5,7 0,48 1,26 0,239 

15.11.2011 25 5,0 6,0 12,5 0,23 7,61  

22.11.2011 25 4,5 8,8 4,3 0,63 1,35 0,036 

30.11.2011 21 2,0 6,8 9,2 0,49 1,1  

06.12.2011 <15 1,4 <2,0 2,8 <0,04 0,12 0,010 

14.12.2011 30 2,1 4,8 7,5 <0,04 1,52  

20.12.2011 28 2,8 6,4 2,7 0,44 <0,2 <0,030 

Bilance (t/r) 90,999 14,392 21,068 4,941 0,119 26,113 2,953 
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Souhrn zátěžových parametrů ČOV Chánov je uveden v tabulce 15 [26]. 

 

Tabulka 15 Souhrn zátěžových parametrů ČOV (látkové zatížení) [26] 

Kvalita odpadní vody  Splašky 

Q24 

stávající 

Splašky 

Q24  

návrh 

Splašky 

Q24  

maximum 

Přítok 

fugáty 

Koncentrace BSK5 mg/l 178 203 203 175 

Koncentrace CHSKCr mg/l 354 404 404 500 

Koncentrace NL mg/l 170 195 195 175 

Koncentrace Ncelk.  mg/l 29,7 33,9 33,9 900 

Koncentrace Pcelk.  mg/l 5,8 6,6 6,6 40 

Látkové zatížení       

Zatížení BSK5 kg/d 3113 3766 4519 29,8 

Zatížení CHSKCr kg/d 6196 7497 8993 85,0 

Zatížení NL kg/d 2983 3609 4340,7 29,8 

Zatížení Ncelk kg/d 520 628,8 754,6 153 

Zatížení Pcelk kg/d 101 122 146,9 6,8 

   

Místa měření a odběru vzorků 

Odpadní voda - na přívodu do ČOV, za hrubým předčištěním, na odtoku z usazovací 

nádrže, v dosazovací nádrži, na odtoku z ČOV. 

Aktivační směs - na trase vratného kalu. 

Surový kal - při přečerpání do vyhnívací nádrže. 

Vyhnilý kal - při přepouštění do usazovací nádrže. 

Vyhnilý kal z usazovací nádrže - při přepouštění usazovací nádrže.Kalová voda 

z odvodnění kalu - jímka kalové vody. 

Kalový plyn - při odběru z vyhnívací nádrže do plynojemu, odběr z plynojemu ke 

spotřebičům [26]. 
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6.2 Původci znečištění toku Bílina 

Společností Povodí Ohře je pravidelně prováděn monitoring povrchových vod a je 

zpracováno každoroční vyhodnocení znečištění ve všech vodních tocích a nádržích. Bílina 

je znečištěna hlavně průmyslovými zdroji znečištění. Svůj podíl na znečištění mají také 

komunální ČOV, které se podepisují na kvalitě vody v řece. Kvalita vody nevyhovuje 

limitům v ukazatelích kyslíkového režimu, organického a minerálního znečištění. 

Rozhodující podíl na znečištění mají Unipetrol ORLEN GROUP, komunální vody z obce 

Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. v Ústí nad Labem (Spolchemie) a 

města Most, Teplice, Jirkov, Bílina, Duchcov. Ostatní zdroje ve srovnání s těmito jsou 

málo významné. 

Ze specifických organických látek docházelo nejčastěji k překračování imisních 

standardů sloučenin ze skupiny těkavých organických  látek, konkrétně perchlorethylenu 

(PCEthen), trichloretylenu (TCEthen), trichlormethanu (TCM), cis-1,2 dichlorethenu 

(12CDCee) a součtu 1,2- dichlorethenu (12DCEe). V některých částech profilu docházelo 

k navýšení množství fenolů a chlorovaných fenolů (fenoly, kresoly) a skupiny komplexonů 

(EDTA, NTA).  

Povolené hodnoty přípustného znečištění vybraných látek ve vodním toku Bílina- 

Chánov jsou uvedeny v tabulce 16. Ty byly porovnány s naměřenými hodnotami 

znečištění ve vodním toku uvedených v tabulce 17. Často byly naměřeny zvýšené 

koncentrace dusíku a fosforu a organické znečištění (TOC, CHSKCr, BSK5, NL). 

V mikrobiologických a biologických ukazatelích docházelo k častému překračování 

imisních standardů povrchových vod v ukazatelích enterokoků, koliformních bakterií a 

chlorofylu.  

 

Tabulka 16 Povolené hodnoty přípustného znečištění dle Nařízení vlády č. 61/ 2003 Sb [30] 

parametr AOX TOC Enterokoky Escherichia 

coli 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ EDTA Cu 

jednotka ug/l mg/l KTJ/1ml KTJ/1ml mg/l mg/l mg/l mg/ ug/l ug/l 

hodnota 25 10 200 100 26 3,8 20 0,23 5 14 

 

Překročené limitní hodnoty některých vybraných ukazatelů jsou zvýrazněné 

v tabulce 17. Byly porovnány s Nařizením vlády č. 61/ 2003 Sb., o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, příloha 3.  
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Tabulka 17 Hodnoty znečisťujících látek - vodní tok Bílina [12] 
  Datum 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 

Parametr jednotka hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty 

AOX ug/l 34 22 120 14 72 54 45 55 36 49 53 64 

TOC mg/l 9,2 7,3 33 12 5,4 7,7 4 8,6 14 18 9,5 9,2 

Koliformní KTJ/1ml -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fekol KTJ/1ml 350 180 6400 180 2900 320 210 46 500 190 300 480 

Enterokoky KTJ/1ml 50 18 960 19 260 87 15 9 130 52 78 120 

Escherichia 
coli 

KTJ/1ml 150 50 1500 73 1600 110 110 29 280 110 120 260 

Diclofenac ug/l -- 0,077 0,16 0,11 0,094 0,1 -- 0,12 -- 0,16 0,19 -- 

Ibuprofen ug/l -- 0,078 0,85 0,067 0,11 0,067 -- 0,022 -- 0,19 0,22 -- 

CHSKCr mg/l 18 14 71 17 54 25 18 20 21 34 24 27 

BSK5 
mg/l 3,8 3,7 18 2,6  12 4,2 1,4 1,8 2,8 5,4 4 3,6 

NL mg/l 19 10 139 16 63 7 8 6 25 52 28 32 

PO4 mg/l 0,25 0,2 0,12 0,15 0,19 0,41 1,1 0,65 0,67 0,52 0,34 0,3 

N-NO3
- mg/l 5,1 7,2 2,4 3,8 3,1 2,4 4,6 3,4 2,9 3,9 3,7 6 

N-NH4
+ mg/l 0,81 0,61 4,7 1,9 2 0,59 0,26 0,12 0,64 0,45 0,79 1,4 

N-anorg mg/l 5,96 7,85 7,2 5,8 5,21 3,27 4,97 3,59 3,73 4,48 4,67 7,56 

SO4
2- mg/l 150 160 98 160 130 220 290 230 180 200 310 380 

CN-celk mg/l 0,006 0,006 0,003 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 0,008 

EDTA ug/l -- 3,6 20 2,7 3,1 5,6 -- 4,4 -- 5,2 8,3 -- 

PDTA ug/l -- <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 -- <0,50 -- <0,50 <0,50 -- 

NTA ug/l -- <0,50 0,98 <0,50 8,6 0,84 -- 3,4 -- <0,50 2,9 -- 

As ug/l 4,4 3,2 4,2 3,8 5,5 4,7 6,1 3,7 6,1 9,2 6,1 6 

Sb ug/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Co ug/l 2,5 2,7 3,4 1,6 2,2 2,2 2 2,5 4,1 18,4 5,6 7,3 

Cr ug/l 0,77 <0,50 2,39 <0,50 1,89 0,57 <0,50 <0,50 0,84 1,13 0,98 0,9 

Cu ug/l 2,9 3 18,6 1,5 6,8 2,7 1,7 1,5 5,8 18,3 7,6 6,7 

Pb ug/l 1,2 0,97 6,9 1,16 8,72 1,08 0,82 <0,50 1,87 3,94 2,06 1,99 

dieldrin ug/l <0,0020 -- <0,0020 -- <0,0020 -- <0,0020 -- <0,010 -- <0,010 -- 

PCB  28 ug/l <0,0020 -- <0,0020 -- <0,0020 -- <0,0020 -- <0,0020 -- <0,0020 -- 

12sDCEe ug/l <0,10 -- <0,10 -- <0,10 -- <0,10 -- <0,10 -- <0,10 -- 

TCM ug/l <0,10 -- <0,10 -- 0,16 -- 1 -- <0,10 -- <0,10 -- 

PCEthen ug/l <0,10 -- <0,10 -- 0,12 -- <0,10 -- 0,4 -- <0,10 -- 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je hodnocení dopadu produktů (odpadů) čištění odpadních 

vod na životní prostředí lokality Most. U hodnocených produktů jsem se zaměřila na jakost 

vody podélného profilu Bíliny, recipientu. Vycházela jsem ze zjištěných naměřených 

hodnot u vypouštěné odpadní vody a hodnot znečištění ve vodním toku Bílina nad a pod 

ČOV. 

Provedla jsem pod dozorem vedoucí akreditované laboratoře, Ing. Řeháčkové, 

rozbor jednotlivých požadovaných parametrů u vypouštěné odpadní vody do recipientu. Ze 

zjištěných hodnot vypouštěné odpadní vody z ČOV Chánov do podélného profilu Bíliny 

mohu konstatovat, že technologické postupy jsou v souladu s příslušnou legislativou. 

Hodnoty vypouštěné odpadní vody jsou pod nařízenými limity. Je to dáno požadavky na 

vyčištěné odpadní vody a snahou vypouštět do životního prostředí co nejméně škodlivin. 

Kontroly kvality na ČOV jsou prováděny pracovníky ČIŽP jednou ročně. Výsledky 

naměřených hodnot znečištění jsou pracovníky ČOV zadávány do programu ISPOP, kde 

jsou potřebné údaje k dispozici jednotlivým příslušným orgánům.   

 Zásadním problémem kvality vody v Bílině zůstává společnost Unipetrol ORLEN 

GROUP (bývalý závod Chemopetrol Litvínov). Z výsledků monitoringu je zřejmé, že 

k zásadním znečišťujícím látkám patří amoniakální dusík a specifické organické látky. 

ČOV Chánov má menší podíl na znečištění vodního toku oproti společnosti Unipetrol. 

Samočistící proces ve vodním toku je znatelný až ve vodním profilu Bílina Kyselka. 

V okolí ČOV Chánov je přirozený proces samočištění velmi malý, nepatrný. V uvedeném 

vodním toku není zajištěn dostatečný přísun kyslíku cirkulací vody, proto je vodní tok 

značně znečištěn. Kvalita vody ve vodním profilu Bílina je na různé úrovni, vyplývá to 

z výsledků naměřených hodnot znečištění státním podnikem Povodí Ohře. Nejhorší třídy 

jakosti jsou ve skupinách obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů a 

v mikrobiologických a biologických ukazatelích. V toku jsou často zvýšené koncentrace 

biogenních prvků (dusíku a fosforu) a organické znečištění (TOC, CHSKCr, BSK5, NL). 

V mikrobiologických a biologických ukazatelích dochází k častému překračování imisních 

standardů povrchových vod v ukazatelích enterokoků, koliformních bakterií a chlorofylu.  

Ze specifických organických látek docházelo nejčastěji k překračování imisních 

standardů sloučenin ze skupiny těkavých organických  látek, konkrétně perchlorethylenu 
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(PCEthen), trichloretylenu (TCEthen), trichlormethanu (TCM), cis-1,2 dichlorethenu 

(12CDCee) a součtu 1,2- dichlorethenu (12DCEe). V některých částech profilu docházelo 

k navýšení množství fenolů a chlorovaných fenolů (fenoly, kresoly) a skupiny komplexonů 

(EDTA, NTA). Toto znečištění se nejvíce projevilo ve vodním toku Bílina - Litvínov 

Záluží.  

Ve své práci jsem se zaměřila na jednotlivé ukazatele znečištění a snažila se je 

porovnat s danými standardy pro vypouštění do vodního toku Bílina. ČOV Chánov  není 

výhradně hlavním zdrojem znečištění Bíliny, ale na jejím znečištění se z části podílí. 

Naměřené hodnoty zcela odpovídaly daným limitům, dokonce byly pod nařízenými 

hodnotami.  

Z výsledků naměřených hodnot znečištění a porovnání stanovených limitů 

znečištění pro vypouštění odpadních vod do recipientu lze říci, že současná technika a 

technologická úroveň ČOV Chánov je na úrovni čistírenství vyspělých evropských států. 
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