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Anotace 

Bakalářská práce ``Odpadové hospodářství na ČOV v Sokolově`` se 

zaměřuje na odpad vznikající při procesu čištění odpadních vod. Shrnuje 

legislativní požadavky platné v České republice i v Evropské unii, jako rámec, 

kterým se problematika nakládání s čistírenskými odpady řídí. V práci jsou 

popsány jednotlivé způsoby zneškodňování čistírenských odpadů a kalů. Cílem je 

přiblížit problematiku vzniku, skladování, nakládání a využívání kalů z čistíren 

odpadních vod v České republice. Práce je zaměřena na čistírnu odpadních vod   

v Sokolově, na její objekty a technologický proces, přibližuje odpadní vody, které 

ČOV zpracovává, jsou uváděny kvalitativní a kvantitativní hodnoty vznikajících 

odpadů a kalů a popisovány způsoby využití kalů. 

Klíčová slova: čištění odpadních vod, odpadní voda, čistírna odpadních vod, 

technologie. 

 

Abstract  

The bachelor's work dealing with ``Sewage sludge treatment and the 

possibilities of its utilization with regard to the sewage treatment plant in Sokolov`` 

is principally focused on waste which is rising by sewage disposal process. My 

work also resumes requirements of legislature valid in the Czech Rebublic and in 

the European Union as an ambit of principles for dealing with sewage sludges. In 

my bachelor's work are described individual methods of sewage sludges disabling 

process. The main aim of this work is an interpretation of rising, stocking, dealing, 

treating and using of sewage sludges occurring in sewage plants in the Czech 

Republic. The work is focused on the sewage plant in Sokolov, on its local 

property and technological process. The sewage sludges rising in this plant are 

specified as well as qualitative and quantitative values of sludges and their next 

utilization . 

Keywords: wastewater cleaning, wastewater, wastewater treatment plant, 

technology. 
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Seznam použitých zkratek 

ATS - aerobní termofilní stabilizace kalu 

BSK - biologická spotřeba kyslíku 

CeHO - Centrum pro hospodaření s odpady 

CENIA - česká informační agentura životního prostředí 

ČOV - čistírna odpadních vod 

DESAR - rozdělení odpadních vod z domácností 

EHS (EEC) - Evropské hospodářské společenství  

EO - ekvivalentní obyvatel 

ES (EC) - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku 

IPPC - Informační portál 

KÚ - krajský úřad 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

N - odpad - nebezpečný odpad 

NMK - nízká koncentrace snadno rozložitelného substrátu 

O - odpad - ostatní odpad 

OÚ - obecní úřad 

OV  - odpadní vody 

PCB - polychlorované bifenyly 

rozvodna NN - rozvodna nízkého napětí 

rozvodna VN - rozvodna vysokého napětí  

SČVK a.s. - Severočeské vody a kanalizace, akciová společnost 

TKO - tuhý komunální odpad 

ŽL - živnostenský list 

ŽP - životní prostředí 

ŽU - živnostenský úřad 
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1. Úvod a cíl práce 

Voda je, v rámci tzv. malého koloběhu vody, zásadní akvizicí, se kterou je 

nezbytné šetrně zacházet. Její management je dán úrovní společenského kodexu 

příslušné země.  Člověk svojí existencí a svým působením produkuje biologicky 

znečištěné odpadní vody, se kterými je nutno nakládat v rámci národních a 

evropských legislativních požadavků. 

.Úroveň odvádění těchto znečištěných vod a jejich čištění je důležitou 

otázkou nejen pro nás, ale i pro další generace. Důsledkem kvalitativně i 

kvantitativně lepšího čištění odpadních vod a technologicky účinnějších zařízení je 

nárůst produkce kalu a s tím spojená problematika zpracování a využití kalů 

z ČOV. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji nejen na technologii ČOV Sokolov, 

charakteristiku odpadů vznikajících na ČOV v Sokolově a následné nakládání 

s těmito odpady, ale také na hledání různých variant řešení nakládání s těmito 

odpady. Množství kalů, které vyprodukuje naše společnost, se zvyšuje a jeho 

využití, případně likvidace, bude ožehavým tématem budoucích let. 

Cílem bakalářské práce je definovat základní principy vzniku, skladování, 

nakládání, využívání, registrace, evidence a hlášení odpadů, hlavně pak kalů,       

z čistírny odpadních vod Sokolov a pokusit se najít optimální řešení nakládání 

s těmito kaly, které by bylo přijatelné pro životní prostředí, ekonomicky únosné       

a vhodné pro ČOV Sokolov.   
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2. Legislativní požadavky pro nakládání s odpady 

Problematika odpadů z ČOV je upravena legislativou z oblasti vodního 

hospodářství a odpadů. 

2.1 Legislativní stav v Evropě 

Směrnice Rady 86/278/EEC ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 

prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod 

v zemědělství upravuje používání čistírenských kalů v zemědělství tak, aby 

nedocházelo k poškozování půdy, vegetace, zvířat a člověka. Zakazuje používání 

neupravených kalů na zemědělské půdě, vyjma injektáže nebo zapracování pod 

povrch půdy. Definuje upravený kal jako kal, který byl podroben biologické, 

chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jinému 

odpovídajícímu procesu. Kaly musí být používány takovým způsobem, aby nebyla 

zhoršena kvalita půdy a povrchových a podzemních vod. Směrnice upravuje 

pravidla pro vzorkování a analýzu kalů a půd. Stanovuje požadavky na evidenci    

o množství produkovaných kalů, použití v zemědělství, složení a vlastnostech 

kalů, způsobu nakládání. V přílohách IA, IB a IC Směrnice jsou uvedeny limitní 

hodnoty koncentrací těžkých kovů obsažených v kalech pro použití v zemědělství 

a na půdu. Z porovnání legislativy EU a národní legislativy jednotlivých 

vyjmenovaných států plyne závěr, že národní legislativa upravující použití kalů      

v zemědělství je ve většině států přísnější než legislativa EU. 

Některé státy stanovily omezení pro další látky, jako např. patogeny (Francie, 

Itálie a Lucembursko) a velkou měrou také pro organické složky (Rakousko, 

Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Švédsko). Tyto nejsou zahrnuty ve Směrnici. 

Kromě národní legislativy byly ve Švédsku (1994) a ve Spojeném království (1998) 

uzavřeny dobrovolné dohody, které stanovují ještě přísnější omezení než národní 

legislativa. Srovnání národní legislativy s legislativou EU:  

Mnohem přísnější : Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemí, Švýcarsko 

Přísnější : Rakousko, Belgie, Francie, Německo 

Stejná : Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Španělsko, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
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Používání kalů na lesní půdě a porostech, zelených plochách a pro 

rekultivace je v legislativě států jen málo upraveno. Použití kalů na lesní půdě je 

upraveno v rámci kalové legislativy v Belgii, Dánsku, Francii a Lucembursku. 

Použití kalů na porosty a zelené plochy je zakázáno v Německu a Nizozemí, 

použití kalů na lesní půdu je zakázáno v Belgii a Německu. Polsko stanovilo limity 

koncentrací těžkých kovů v kalech pro rekultivace půdy a nezemědělské půdy. 

Spalování kalů a skládkování kalů je obvykle upraveno v rámci norem pro 

spalování odpadů, resp. v rámci obecných norem pro odpady [1]. 

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21.května 1991(o čištění městských 

odpadních vod) se zaměřuje na ochranu životního prostředí před účinky sběru, 

čištění a vypouštění městských odpadních vod, vypouštění z některých 

průmyslových odvětví a likvidace kalů Zakazuje vypouštění kalů do povrchových 

vod, stanovuje povinnost čištění odpadních vod pro obce nad 2000 obyvatel [2]. 

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12.prosince 1991 o ochraně vod před 

znečištěním způsobené ze zemědělské činnosti (nitrátová směrnice) - jejím 

cílem je zabránit nebo omezit znečištění vody způsobené aplikací nebo 

skladováním anorganických a organických hnojiv na zemědělské půdě [3]. 

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkování odpadu - účelem směrnice je 

minimalizovat negativní dopady skládkování odpadů na životní prostředí, rozdělení 

skládek do tří kategorií podle přijímaného odpadu (nebezpečný, ne-nebezpečný   

a inertní);na skládku nesmí být přijat jiný než stanovený druh odpadu, na skládku 

lze ukládat pouze upravený odpad, vymezuje kategorie odpadů, které nelze na 

skládky ukládat (např. kapalné, infekční nebo hořlavé odpady), skládku lze 

provozovat pouze na základě předchozího povolení (podrobně stanoví rozsah 

informací, které je nutné před vydáním povolení doložit), směrnice vyžaduje 

finanční zajištění péče o skládku (alespoň po dobu 30 let) prostřednictvím 

vhodného ekonomického nástroje (pojištění, finanční záruka apod.), existující 

skládky (nevyhovující požadavkům směrnice) musí být uvedeny do souladu s jejím 

požadavky v nejkratším možném termínu [4]. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování 

odpadu upravuje podmínky pro spalování a spoluspalování odpadu 
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(nebezpečného i ostatního),cílem směrnice je minimalizovat emise znečišťujících 

látek (např. dioxinů, těžkých kovů, prachu) do ovzduší, ale i vody a půdy;  

směrnice vychází z integrovaného přístupu a stanoví emisní limity pro emise do 

ovzduší i vody, stanoví provozní podmínky pro spalování a spoluspalování odpadů 

(např. min. teplotu a dobu hoření), podmínky pro převzetí odpadu do zařízení, 

vyžaduje, aby teplo získané spalováním odpadu bylo využito v co největším 

rozsahu, provoz spalovacího zařízení a emise znečišťujících látek podmiňuje 

udělením povolení , stanoví podmínky pro monitoring a kontrolu zařízení [4]. 

Směrnice Rady 2006/12/ES o odpadech (původně 75/442/EEC) - definuje 

základní pojmy (odpad, původce odpadů, nakládání s odpady, využívání, 

odstraňování atd.), stanoví základní pravidla pro nakládání s odpady (zejména 

odstraňování), vymezuje hierarchii odpadového hospodářství, ukládá členským 

státům povinnost zajistit vytvoření přiměřené sítě pro nakládání s odpady, provoz 

zařízení pro nakládání s odpady váže na povolení, povinnosti původců. Směrnice 

vychází z principu „znečišťovatel platí“ [4]. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (dříve 96/61/ES)      

o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevetion and 

Control – IPPC). Je základním dokumentem integrovaného systému prevence 

znečištění v EU. Jako hlavní důvody pro zavedení integrovaného systému řízení 

znečištění životního prostředí jsou uváděny: 

• rozdílné přístupy k řízení emisí do ovzduší, vody a půd, které mohou 

způsobovat pouze přesuny znečištění z jednoho prostředí nebo složky do druhé 

• potřeba omezování materiálových a energetických toků 

• nutnost rozšíření opatření proti vypouštění nebezpečných látek do ovzduší 

a vodního prostředí o opatření zaměřená na snížení emisí nebezpečných látek do 

půdy 

•  nezbytnost zajistit snižování znečištění životního prostředí jako celku         

a zabránit komplexně emisím do ovzduší, půdy a vody a současně maximálně 

omezit produkci odpadů 

• uplatnění komplexního přístupu při posuzování všech vlivů na životní 

prostředí a oznamovací povinnost příslušnému úřadu 
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• zajištění plné koordinace mezi příslušnými úřady při povolovacím řízení,     

s cílem dosažení nejvyšší možné míry efektivnosti ochrany životního prostředí 

jako celku 

• nezbytnost stanovení emisních limitů a technických opatření závazných 

podmínek provozu založených na nejlepších dostupných technikách                      

a technologiích se zřetelem na technické parametry jednotlivých zařízení a jejich 

částí [5]. 

2.2 Legislativní stav v České republice 

Ještě před vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004 musela ČR jako nový 

členský stát přizpůsobit svůj právní řád acquis communautaire (veškeré 

primárněprávní i sekundárněprávní akty Společenství). I po vstupu do EU 

docházelo každoročně k přijetí desítek až stovek sekundárněprávních norem, 

které ČR implementovala do svého právního řádu. Zatímco nařízení je akt 

s přímým účinkem a stává se součástí právních řádů členských států ihned po 

svém přijetí na úrovni EU a po vstupu v platnost publikací v Úředním věstníku, 

směrnice je ve lhůtě stanovené obvykle samotnou směrnicí implementována do 

právního řádu členských států pomocí příslušného vnitrostátního právního aktu. 

Stejně je tomu v oblasti upravující nakládání s odpady a v dalších činnostech 

ovlivňujících životního prostředí [6].  

Zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání , v platném znění, přináší 

změnu druhu živnostenského oprávnění, na základě kterého lze provozovat 

živnost, doposud bylo provozování vodovodů  a kanalizací živností koncesovanou, 

nyní se stává živností vázanou [7]. 

Zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí vymezuje základní pojmy a stanoví 

základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických 

osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a využívání přírodních 

zdrojů [7]. 

Zákon 185/2001 Sb., klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví 

hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního 

prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady [7]. 
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Zákon 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve 

znění zákona č.20/2004 Sb., nové je zejména pojem vodoprávní místo 

vodohospodářský a pojem vodohospodářské dílo nahradil pojem vodní dílo. 

Pojednává o zvláštní kategorii vodních děl čistírnách odpadních vod [7]. 

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

definuje jednak vztahy, na které se zákon vztahuje, jednak vymezují některé 

základní pojmy [7]. 

Zákon č.9/2009 Sb., jedná se o novelu zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech  

a dalších souvisejících zákonech (uvádění hnojiv do oběhu, skladování hnojiv       

a evidence hnojení), nově definuje kapalné hnojivo jako suspenzi nebo roztok       

a tekuté hnojivo jako statkové hnojivo s obsahem sušiny 13%, dále pojednává       

o pomocných rostlinných přípravcích, substrátech a půdních látkách [8]. 

Zákon č.273/2010 Sb., o vodách, s čímž souvisí také příprava navazujících 

novel doplňující legislativy, včetně nařízení vlády č.61/2003 Sb. ve znění 

č.229/2007 Sb. .Změny legislativy mají za cíl nově definovat některé aspekty 

spojené s povolováním a provozem domovních ČOV. Účelem zákona je chránit 

povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti, zajištění bezpečnosti vodních 

děl v souladu s právem Evropských společenství [8]. 

Vyhláška č.474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, typy hnojiv, 

rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, statkových hnojivech, 

pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech, 

jejich přípustných odchylkách [8]. 

Vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,  

stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto pověření , obsah školení 

pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, metody a postup 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah žádosti o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadů [7]. 
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Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu         

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů [8]. 

Vyhláška č.382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, byla novelizována vyhláškou č.504/2004 Sb., pojednává           

o technických podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, mezních 

hodnotách koncentrací vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, které 

mohou být do zemědělské půdy přidány, postupy odběru vzorků  kalů, půdy          

a jejich analýzy [8]. 

Vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu. Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje technické požadavky na 

skládky odpadů a podmínky provozování, seznam odpadů, které je zakázáno 

ukládat na skládku, způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti                    

a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání   

a odstranění odpadů, technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při 

spalování nebezpečných odpadů, požadavky na ukládání odpadů z azbestu na 

skládky, požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na 

zajištění skládky, způsob vytváření a čerpání finanční rezervy, obsah plánu úprav 

skládky, technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrch terénu 

[8]. 

Vyhláška č.482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů 

biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy ve znění vyhlášky č.5/2007 Sb. ve 

znění 453/2008 Sb. [8]. 

Vyhláška č.341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [8]. 
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3. Technologie ČOV Sokolov 

Čistírna odpadních vod Sokolov  

 

 

   
 
  Obrázek č. 1: Čistírna odpadních vod Sokolov 
 

 

 

Vlastník : Město Sokolov 

ČOV určena pro : Sokolov, Královské Poříčí, Těšovice 

Recipient : Ohře 

Počet obyvatel připojených : 25 764 

Počet ekvivalentních obyvatel připojených : 24261 

Čištění odpadní vody : mechanicko-biologické s odstraněním dusíku 

Kalové hospodářství : ano 

Stabilizace : anaerobní  

Odvodnění kalu : strojní 

Plynové hospodářství : ano 
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V  roce 1998 byla zahájena rekonstrukce a intenzifikace ČOV  Sokolov a to 

tak, aby řešení umožnilo plnit zpřísněné limity  koncentrací vypouštěných vod,  

navržená technologie ČOV bez problémů odbourává N-NH4. Do září 2003 byl na 

ČOV překračován limit fosforu. Po doplnění technologie o chemické srážení 

(24.9.2003) síranem železitým je odtok stabilizován i v ukazateli Pc [9].    

ČOV Sokolov provozuje Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., patří 

do skupiny VEOLIA VODA Česká republika a.s., která je největší společností na 

českém vodohospodářském trhu. Pitnou vodou zásobuje 4 064 935 obyvatel        

a odpadní vody odvádí pro 3 220 781 obyvatel z 1300 měst a obcí. Zajišťuje vodní 

hospodářství pro více než 40 průmyslových podniků, provozuje 166 úpraven pitné 

vody a 433 čistíren odpadních vod. Společnost zaměstnává 5 284 osob, obrat za 

rok 2011 činil 14,4 mld. Kč [10].    

3.1 Charakteristika ČOV Sokolov   

ČOV Sokolov je čistírna mechanicko-biologická s mezofilní stabilizací kalu. 

3.2. Technologie čistění 

Pro dosažení požadované účinnosti čištění je čistírna odpadních vod 

navržena a realizována v následující skladbě: 

• Hrubé předčištění (plní funkci zachycení shrabků a písku). Zahrnuje jemné 

strojně stírané česle, lisování shrabků a dvoukomorový provzdušňovaný lapák 

písku, separátor písku. 

• Mechanické čištění tvoří usazovací nádrž, sloužící k zachycení 

usaditelných a plovoucích látek. 

• Biologické čištění zajišťují aktivační nádrže s technologií denitrifikace          

a nitrifikace při použití  jemnobublinné aerace a dosazovací nádrže k separaci 

aktivovaného kalu. Součástí jsou i dešťové zdrže. 

Vyprodukovaný surový kal (primární a aktivovaný) je po zahuštění anaerobně 

zpracován ve vyhřívané vyhnívací nádrži, následně uskladňován, gravitačně 

zahušťován a strojně odvodňován. 

Kalový plyn je jímán a akumulován v plynojemu a využíván jako základní 

energetický zdroj procesu vyhřívaného vyhnívání a vytápění čistírenských objektů. 
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Zemní plyn se využívá pro vytápění, ohřev v případě nedostatku kalového plynu. 

Kalová voda ze zahušťování, uskladňování kalu je odváděna do přítokového žlabu 

usazovací nádrže nebo do žlabu před aktivační nádrže. 

Kalová voda z odvodňování vyhnilého kalu je zavedena do nátoku na aktivace. 

3.3 Stručný popis průtoku odpadní vody  

Veškeré odpadní vody jsou do objektu ČOV Sokolov přiváděny stokami „A“   

a „C“ kanalizační sítě města Sokolova, obce Královské Poříčí a obce Těšovic. 

Odpadní vody jsou nejprve přiváděny do haly hrubého předčištění, zde protékají 

přes jemné mechanicky stírané česle Fontána (na obtoku česle DORR), za 

kterými je umístěno měření přítoku vody. Shrabky z česlí se lisují a dopravují do 

kontejneru. Dále jsou odpadní vody vedeny otevřeným žlabem do 

dvoukomorového provzdušňovaného lapáku písku o užitném objemu V = 421 m3. 

Mechanický stupeň čištění zajišťuje primární sedimentaci v podélné usazovací 

nádrži o půdorysných rozměrech 12 x 36 m s hladinou vody 3,4 m a užitném 

objemu 1469 m3. Usazovací nádrž je vybavena strojním stíráním kalu na dně 

nádrže, na hladině je stírání plovoucích nečistot. 

Dešťová zdrž je funkčně zařazena za usazovací nádrž. Objem nádrže je 1300 m3. 

Využívaný objem představuje „druhý stupeň“ sedimentace pro dešťové průtoky. 

Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích o užitném objemu 5500 m3 

s jemnobublinným provzdušňovacím systémem. V nádrži probíhá postupná 

denitrifikace a nitrifikace. 

3.4 Hydraulické zatížení dosazovacích nádrží 

Na  2  kruhové  dosazovací  nádrže  o  objemu  2 x 760 m3 se  přivádí celkem  

40 % průtoku, na 2 podélné dosazovací nádrže o objemu 2 x 1296 m3 se přivádí 

zbytek, tj. 60 % průtoku.Rozdělení průtoků zajišťují dvě rozdělovací šachty 

umístěné mezi aktivacemi a kruhovými dosazovacími nádržemi. Množství lze 

regulovat stavitelnými hradítky. Biologicky vyčištěná voda z podélných i kruhových 

dosazováků odtéká přes objekty měření do recipientu, kterým je řeka Ohře. Odtok 

do Ohře je buď gravitační nebo se odčerpává šnekovými čerpadly v povodňové 

čerpací stanici v době velkých vod. Vratný kal se přečerpává z dosazovacích 
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nádrží (kruhových i podélných) zpět do aktivace. Přebytečný kal se odčerpává do 

usazovací nádrže. 

3.5 Stručný popis průtoku kalu, produkce kalu 

• primární kal z usazovací nádrže (vodnost 97,5 %) 

o 1 082 kg suš./den = 43,2 m3/den 

• přebytečný kal z aktivace (vodnost cca 99,3 %) 

o 1 002 kg suš./den = 143,2 m3/den , produkce v současnosti  

150 – 200 m3/den. 

• směsný surový kal z usazovací nádrže (vodnost cca 97,5 %) 

o 2 082 kg suš./den = 69,4 m3/den , produkce 50 m3/den. 

• zahuštěný surový kal – primární + 100 % přebyt. kalu při sušině 5,5 % 

o 2 082 kg suš./den = 38 m3/den , produkce 40 m3/den. 

• vyhnilý kal 

o 1 333 kg suš./den , produkce 40 m3/den. 

• odvodněný kal při sušině 22,5 % 

o 1 333 kg suš./den = 5,92 m3/den 

Usazený primární kal spolu s přebytečným kalem z dosazovacích nádrží je 

čerpán v množství 50 m3/den až 139 m3/den do stávající zahušťovací nádrže. 

Zahuštěný smíšený kal (cca 5,5 % obsahu sušiny je přečerpáván v množství 38 

m3/den do vyhnívací nádrže s dobou zdržení cca 25 - 33 dní a následně 

přepouštěn do uskladňovacích nádrží. Vyhnilý kal je pak dopravován ke strojnímu 

odvodnění přes homogenizační nádrž na pásový lis. Kalová voda ze zahušťovací 

nádrže a uskladňovacích nádrží je zavedena před usazovací nádrže nebo do 

přítokového žlabu aktivačních nádrží. 

3.6 Přehledná situace  ČOV - seznam hlavních objektů  

1 - česle, lisování  - strojně stírané česle – jsou osazeny 2 kusy česlí, 1 ks 

česle Fontána a 1 ks česlí DORR o šířce kanálu 1,80 m.Měření je zajištěno 

Parshallovým žlabem o šířce hrdla a = 0,80 m. Uvedené objekty jsou umístěny 

v hale hrubého čištění. V koncové části haly je dmychárna (vzduch pro lapák 

písku) a místnost pro rozvaděč. 
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2 - lapák písku – tvoří dvě samostatné komory, účinná délka 24 m, užitečný 

objem V = 421 m3, provzdušňovaný se strojním vyklízením a možností odtahování 

plovoucích nečistot. Písek se odsazuje v separátoru a odváží se na skládku.  

3 - Usazovací nádrž podélná – nádrž 12 x 36 m s hloubkou vody 3,4 m. 

Užitečný objem V = 1469 m3. Nádrže jsou vybaveny kompletním strojním 

zařízením pro stírání dna i hladiny na pojezdovém mostě. 

4 - Dešťové zdrže – funkčně zařazeny za usazovací nádrž – řešení ČOV 

neumožňuje jiný provoz. Objem dešťové zdrže je V = 1300 m3 a využije se při 

dešťovém průtoku. Do aktivace může natékat max. 253 l/s, zbytek natéká do 

dešťové zdrže. Ze zdrže se v době menšího průtoku voda přečerpává před 

usazovací nádrže. 

5 - Aktivační nádrže – jsou nádrže pravoúhlého půdorysu s meandrovitým 

průtokem, třemi sekcemi, ve třech samostatných oddílech. Objem aktivačních 

nádrží je V = 5550 m3 s provzdušňovacím systémem jemnobublinné aerace na 

systému s denitrifikací a nitrifikací. 

Biologické čištění s denitrifikací a nitrifikací. 

• množství kyslíku potřebné pro aktivaci      4 904,0 kg O2/den 

• množství vzduchu potřebné pro celou aktivaci   8 798 m3/hod 

• množství vzduchu potřebné pro 1/3 nádrží      2 933 m3/hod 

6 - Dosazovací nádrže - odtok z aktivace je rozdělován na 2 kruhové nádrže 

(2 x 20 % celkového množství) a na 2 obdélníkové nádrže (2 x 30 % celkového 

množství). 

6a - Kruhové dosazovací nádrže - o průměru 20 m, objemem V = 2 x 760 m3. 

6b - Podélné dosazovací nádrže - půdorysného rozměru 2 x 12 m x 36 m, 

hloubka vody 3 m, s objemem V = 2 x 1296 m3. Celkový objem všech 

dosazovacích nádrží V = 4112 m3. 

Dno i hladina kruhových nádrží je strojně stírána. Kal se z kalové prohlubně ve 

dně nádrže odtahuje potrubím. Vyklízení aktivovaného kalu z podélných 

dosazovacích nádrží se provádí pomocí 4 čerpadel u každé nádrže, umístěných 

na pojezdovém mostě. Tyto zajišťují kontinuální čerpání kalu ze dna podélných 

dosazovacích nádrží. Vyčištěná voda přepadá u kruhových nádrží do odtokového 
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žlabu uvnitř nádrží, u obdélníkových nádrží vyčištěná vody přepadá do bočných    

a čelného přepadového žlabu se společným odtokem. 

7 – Měření 

• vyčištěné odpadní vody z kruhových dosazovacích nádrží mají samostatné 

odtoky a měření množství se provádí v Parshallově žlabu  

• vyčištěné odpadní vody odtékající z podélných dosazovacích nádrží jsou 

měřeny v Parshallově žlabu  

• vody z dešťové zdrže jsou měřeny ve Venturiho měrném žlabu  

8 - Povodňová čerpárna – slouží pro čerpání vyčištěných odpadních vod 

včetně vod povrchových z areálu čistírny za vyšších vodních stavů v řece Ohři. Za 

normálního stavu protéká vyčištěná voda objektem čerpárny obtokovým kanálem. 

9 - Neobsazeno 

10 - Čerpání kalu – součástí monobloku lapáku písku, usazovací nádrže       

a dosazovacích podélných nádrží je i kolektor rozvodů a čerpací stanice 

primárního, přebytečného, vratného kalu a plovoucích nečistot z podélných 

dosazovacích nádrží a podélné usazovací nádrže. 

11 - Strojovna (včetně kolektoru) – v tomto objektu je soustředěna čerpací 

technika čistírny odpadních vod (čerpárna kalů, čerpání kalu, výtlak vyhnilého kalu 

k odvodnění). 

12 - Zahušťovací nádrž  – smíšený surový kal z usazovací nádrže je čerpán 

do zahušťovací nádrže ∅ 8 m o užitném objemu 150 m3. Celkové čerpané 

množství smíšeného kalu je 50 – 60 m3/den. Kalová voda z této zahušťovací 

nádrže je odváděna buď do usazovací nádrže, nebo do nátoku do aktivace. 

13 - Vyhnívací nádrže o ∅ 10 m, výšce 16,8 a celkovém objemu 1250 m3 

slouží k anaerobní stabilizaci zahuštěného kalu. Denní množství tohoto kalu je 50 

m3/den. Doba zdržení ve vyhnívací nádrži je cca 25 - 33 dní. 

14 - Budova kalového hospodářství – v objektu je umístěna čerpárna kalu, 

plynová kompresorovna, strojovna, rozvodna a kotelna.  

15 - Uskladňovací nádrže – slouží k uskladnění vyhnilého kalu. Jedná se o tři 

stávající nádrže o objemu 3 x 800 m3. Uskladňovací nádrže lze rovněž využívat 

k uskladnění zahuštěného kalu. Kalová voda je odvedena zpět do usazovací 

nádrže nebo do nátoku aktivačních nádrží. 
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16 - Plynojem – typizovaný plynojem s vodním uzávěrem o průměru 10 m 

s armaturní komorou a strojovnou. Užitný objem plynojemu je 230 m3, tlak 1,5 

kPa. Ocelový plynojem se šroubovým vedením je usazen v železobetonové 

nádrži. 

17 - Odvodňování kalu – je umístěno v samostatné hale a zajišťuje 

odvodnění vyhnilého zahuštěného kalu z uskladňovací nádrže v množství 30 m3/d 

až 34,2 m3/den. Odvodňování se provádí pomocí pásového lisu včetně 

doplňujícího zařízení – homogenizační nádrže o objemu 25 m3 s míchadlem, 

dávkovacího čerpadla kalu a flokulantu a nádrže pro přípravu a dávkování 

flokulantu. Objemové množství odvodněného kalu (při sušině 20 %) je 5,92 

m3/den až 9,9 m3/den. 

18 - Provozní objekt 

Provozní objekt  má dvě samostatné budovy, jednu třípodlažní, jednu 

jednopodlažní.V třípodlažním objektu jsou tyto provozy: 

• suterénní část: kabelový prostor, dílny elektro, výměníková stanice 

• přízemní část: rozvodna NN, místnost vedoucího ČOV, kanceláře provozu, 

dílna zámečníků, místnosti provozu  

• první podlaží: rozvodna VN, velín, místnost vedoucího mistra, laboratoře 

V jednopodlažním objektu jsou šatny, kanceláře provozu. 

19 - Hořáky zbytkového plynu - jsou zabudovány dva hořáky zbytkového 

plynu. Výkon jednoho hořáku 50 m3/hod. Oba hořáky pracují společně.  

20 - Regulační stanice zemního  plynu a plynová přípojka 

Regulační stanice zemního plynu je situována v severo-západní části čistírny, 

sousedí s objekty Chemických závodů Sokolov. Slouží pro regulaci středotlakého 

zemního plynu na nízkotlaký, jako náhradní zdroj kotelny.  

21 - Dmychárna - slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro aktivaci. Jsou v ní 

zabudovány tři rotační dmychadla. V provozu je jedno nebo max. dvě dmychadla. 

Výkon dmychadel lze regulovat v rozmezí 50 – 100 %. Každé dmychadlo je 

v samostatném stavebním objektu a navíc v protihlukovém krytu. 

22 - Sklad nářadí - je určen pro sklad nářadí, pro nutnou údržbu čistírny. 

23 - Příruční sklad olejů - je to nově zrekonstruovaný objekt u dmychárny. 

Slouží jako hlavní sklad olejů a mazadel pro potřeby čistírny.  
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24 - Čerpací stanice domácí kanalizace - je vybudována v prostoru mezi 

usazovací nádrží, dešťovou zdrží a nově vybudovaným skladem olejů. Do 

zahloubené jímky se napojuje kanalizace pro odvodnění ploch v objektu česlí       

a prostoru u lapáku písku, tím se zamezí odtok odpadních vod přímo do řeky. 

Zabudované ponorné čerpadlo automaticky přečerpává médium potrubím do 

usazovací nádrže. 

25 - Rozvodna elektro - sousedí s objektem dmychárny. Jsou zde rozvaděče 

pro ovládání elektrospotřebičů v aktivaci, dešťových zdržích čerpací stanice 

domácí kanalizaci.  

26 - Garáže VOSS - jsou situovány ve východní části objektu za objektem 

odvodňování. Je zde zabudováno celkem 7 garáží.   

27 - Dílny - dílny jsou vybudovány u příjezdu do čistírny a sousedí 

s kolektorem aktivačních nádrží. Jde o přízemní objekt, kde jsou základní stroje 

nutné pro opravy zařízení čistírny. 

28 - Čerpací stanice - spodní pásmo - je situována mimo objekt čistírny na 

kanalizačním sběrači. Všechna čerpadla slouží pro přečerpávání splaškových       

a dešťových vod z příslušné odkanalizované oblasti tak, aby dále odtékaly na 

ČOV Sokolov samospádem (2 ks šnekové čerpadlo, 3 ks odstředivé kalové 

čerpadlo). Každé čerpadlo má samostatný výtlak do výtlačné galerie šnekových 

čerpadel     (1 ks odstředivé čerpadlo odpadních a prosáklých vod). Čerpací 

stanice je napájena z rozvaděče čistírny. Pro montáž zařízení jsou v této čerpací 

stanici dva mostové jeřáby s ručním pojezdem i zdvihem [11].  
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Schéma č. 1: Přehledná situace ČOV Sokolov 
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4. Odpady vznikající v procesu čištění OV 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející 

oblastí národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se 

začaly odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 

letech, v České republice vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před 

rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v ČR na legislativní úrovni nijak 

kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných surovin nebylo ošetřeno 

žádným složkovým předpisem. S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je 

úzce spjata i odpovídající správní činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb.,               

o odpadech, klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii 

nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví 

obyvatel při nakládání s odpady [12].      

Definice pojmu odpad :  

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 

č.1 k zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech [13].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Obrázek č. 2: Jak na odpady 
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Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená        

v Katalogu odpadů, stanoveném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Prvé dvojčíslí 

označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh 

odpadu. Při zařazování se postupuje podle odvětví, oboru nebo technologického 

procesu, v němž odpad vzniká. Nejdříve se vyhledá odpovídající skupina, uvnitř 

skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu 

odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější 

označení odpadu před obecným [14].      

Kategorie odpadů: N = nebezpečný  a  O = ostatní odpad 

4.1. Veškeré odpady vznikající na ČOV Sokolov   

 
Tabulka č. 1: Na ČOV odpady vznikající při provozu ČOV 

 

Tabulka č. 2: Na ČOV odpady ostatní 

  
 

19 08 01 O Shrabky z česlí 

19 08 02 O Odpady z lapáků písku 

19 08 05 O Kaly z čištění komunálních vod 

20 03 01 O Směsný odpad 

20 01 01 O Papír a lepenka 

20 01 02 O Sklo 

20 01 39 O Plasty 

13 02 08 O Převodové a mazací oleje 

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály(včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 
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Tabulka č. 3: Na ČOV se přiváží odpady 

  

 

Komunální odpad, který zde vzniká, se dále třídí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Nakládání s komunálním odpadem        Obrázek č. 4: Třídění odpadu v budovách ČOV 
Sokolov na ČOV Sokolov (archív ČOV Sokolov)                     – chodba (archív ČOV Sokolov)    

    

4.2.Odpady vznikající v procesu čištění odpadních vod na ČOV Sokolov  

Odpadní produkty, které vznikající při čištění odpadních vod na čistírnách, 

jsou shrabky, odpadní písek a stabilizovaný kal.  

 
Tabulka č. 4:  Odpady vznikající při provozu ČOV [13]. 

 

19 08 05 O Kaly z čištění komunálních vod – ostatní ČOV na 

Sokolovsku 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump- firmy i občané Sokolovska 
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Dříve se všechny tyto odpady uplatňovaly v zemědělství při hnojení polí.               

V posledních letech se však jejich užití výrazně změnilo v důsledku přijetí nových 

zákonů na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Kvalitu všech 

čistírenských odpadů z hlediska obsahu škodlivin a možností jejich dalšího využití 

popisuje zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadech v platném znění a navazující 

prováděcí vyhlášky a předpisy. V současnosti se s výše uvedenými odpady 

nakládá následujícími způsoby:  

 

Shrabky z česlí se ukládají na skládkách komunálních odpadů, nebo se spalují  

ve spalovnách.   

 

Odpadní písek končí většinou také na skládce, zřídka se přidává do 

průmyslových kompostů nebo zavážek zvláštních objektů, nebo se (v zahraničí) 

pere ve speciálních pračkách a potom používá k méně hodnotným účelům          

ve stavebnictví, například na zásypy rýh apod.  

 

Stabilizovaný kal má několik možných způsobů využití, které závisí na jeho 

vlastnostech, tedy především na obsahu škodlivin (např. těžké kovy).  

Kaly s nejnižším obsahem škodlivin mohou být použity přímo ke hnojení polí, 

pokud odběratel splňuje podmínky přílohy č. 20 k vyhlášce 383/2001 Sb.,              

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Kaly s nízkým obsahem škodlivin mohou být použity jako přísada při výrobě 

kompostů a potom použity pro hnojení nebo rekultivace.  

Kaly s obsahem škodlivin vyšším než jsou zákonné limity se obvykle ukládají na 

skládky nebo se pálí ve spalovnách. Kvalita kalu je obvykle kolísavá, protože 

provozovatelé ČOV nemohou kontrolovat vše, co kdo do kanalizace vypustí.         

Z tohoto důvodu se dnes u nás většina kalů z komunálních ČOV ukládá na 

skládky. Spalování se u nás teprve rozvíjí, v západní Evropě je však již běžné [15].    

 

 
 
 
 
 



 Marta Hudáková: Odpadové hospodářství na ČOV Sokolov 

2012                                                                                      21   

Tabulky č. 5: Odpady – ČOV Sokolov, produkce odpadů (v tunách) a náklady likvidace  
 

stabil.lisovaný 
kal 

shrabky 
HČ 

písek 
LP 

směsný 
odpad septiky,žumpy 

Kč 
náklady 

Kč 
náklady 

Rok měsíc 

190805 190801 190802 200301 200304 

papír sklo plast 

likvidace 
kalu 

likvidace 
odpadu 

rok 2006 leden 295 3,95 2,52 2 0 0,6 0,3 0,2 235 578 3 264 

  únor 267 2,2 5,49 2 50 0,6 0,3 0,2 179 669 6 783 

  březen 242 1,78 7,5 2,5 148 0,6 0,3 0,2 216 456 14 000 

  duben 245 4,37 4,32 2 107,4 0,6 0,3 0,2 200 579 6 394 

  květen 238 2 12,17 0 116,5 0,6 0,3 0,2 189 838 12 198 

  červen 229 4 8,09 2 139 0,6 0,3 0,2 120 845 *33 752 

  červenec 193 2 10,38 2 51 0,6 0,3 0,2 148 183 10 970 

  srpen 256 1,61 12,68 2 191 0,6 0,3 0,2 100 168 14 383 

  září 181 1,39 4,58 2,5 114 0,6 0,3 0,2 138 315 7 913 

  říjen 148 2,3 11,68 2 150 0,6 0,3 0,2 159 907 9 515 

  listopad 142 1,52 5,85 2 150 0,6 0,3 0,2 198 032 12 168 

  prosinec 163 1,69 5,06 2,5 39 0,6 0,3 0,2 163 874 *27 357 

celkem   2599 28,81 90,32 23,5 1255,9 7,2 3,6 2,4 1 909 754 158 697 

*čištění 
stabil.lisovaný 
kal 

shrabky 
HČ 

písek 
LP 

směsný 
odpad septiky,žumpy 

Kč 
náklady 

Kč 
náklady 

rok měsíc 

190805 190801 190802 200301 200304 

papír sklo plast 

likvidace 
kalu 

likvidace 
odpadu 

rok 2007 leden 192 3,59 7,82 2,0 109 0,6 0,3 0,2 168 665 13 655 

  únor 159 1,99 4,15 2,0 54 0,6 0,3 0,2 186 952 6 973 

  březen 196 3,85 7,54 2,5 153 0,6 0,3 0,2 194 634 *21 883 

  duben 168 1,95 3,72 2,0 188 0,6 0,3 0,2 149 802 9 836 

  květen 216 2,35 13,52 2,0 27 0,6 0,3 0,2 163 448 14 552 

  červen 214 2,00 15,53 2,5 59 0,6 0,3 0,2 196 233 *21 287 

  červenec 176 2,00 9,27 2,0 137 0,6 0,3 0,2 146 241 11 727 

  srpen 201 2,00 9,13 2,5 164 0,6 0,3 0,2 179 671 9 479 

  září 147 2,00 5,46 2,0 30 0,6 0,3 0,2 135 974 8 701 

  říjen 204 2,00 5,96 2,0 149 0,6 0,3 0,2 186 632 8 888 

  listopad 238 1,03 9,64 2,5 183 0,6 0,3 0,2 229 280 10 728 

  prosinec 164 2,01 2,96 2,0 248 0,6 0,3 0,2 171 020 4 668 

celkem    2275 26,77 94,7 26,0 1501 7,2 3,6 2,4 2 108 552 142 377 

*čištění 
stabil.lisovaný 
kal 

shrabky 
HČ 

písek 
LP 

směsný 
odpad septiky,žumpy 

Kč 
náklady 

Kč 
náklady 

rok měsíc 

190805 190801 190802 200301 200304 

papír sklo plast 

likvidace 
kalu 

likvidace 
odpadu 

Rok 
2008 leden 220 4,05 3,3 2 67 0,6 0,3 0,2 182 106 6 678 

  únor 213 2,1 6,34 4,62 173 0,6 0,3 0,2 205 314 17 152 

  březen 204 2,06 8,45 2 126 0,6 0,3 0,2 223 493 9 735 

  duben 175 4,76 12,68 2 273 0,6 0,3 0,2 160 392 15 969 

  květen 148 2,21 4,04 2 246 0,6 0,3 0,2 152 334 10 699 

  červen 195 1,7 2,82 2,5 65 0,6 0,3 0,2 187 975 *20 470 

  červenec 233 2,25 5,14 2 261 0,6 0,3 0,2 173 252 8 442 

  srpen 190 3,14 9,59 4,95 163 0,6 0,3 0,2 207 098 *20 001 

  září 199 2,15 5,41 2 189 0,6 0,3 0,2 187 470 6 122 

  říjen 166 2,12 9,83 2 148 0,6 0,3 0,2 185 646 8 130 

  listopad 164 3,46 0 1,93 165 0,6 0,3 0,2 163 181 5 109 

  prosinec 190 2,78 4,1 2 123 0,6 0,3 0,2 115631 9 496 

Celkem   2297 32,78 71,7 30 1999 7,2 3,6 2,4 2 143 892 138 003 
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stabil.lisovaný 
kal 

shrabky 
HČ 

písek 
LP 

směsný 
odpad septiky,žumpy 

Kč 
náklady 

Kč 
Náklady 

Rok měsíc 

190805 190801 190802 200301 200304 

papír sklo plast 

likvidace 
kalu 

likvidace 
odpadu 

rok 2009 leden 197 3 1,44 2,5 75 0,6 0,3 0,2 251 005 8 666 

  únor 203 2,07 5,63 2 127 0,6 0,3 0,2 177 401 7 676 

  březen 160 5,86 4,84 2 296 0,6 0,3 0,2 197 573 17 125 

  duben 153 2,12 10,1 2 163 0,6 0,3 0,2 128 916 16 247 

  květen 141 7,88 10,9 2 175 0,6 0,3 0,2 134 119 *20 106 

  červen 226 2,05 6,11 2 232 0,6 0,3 0,2 167 012 7 692 

  červenec 205 1,35 15,61 2 200 0,6 0,3 0,2 177 436 15 806 

  srpen 231 0 2,45 2 327,5 0,6 0,3 0,2 174 490 3 652 

  září 212 3,85 7,2 2 434 0,6 0,3 0,2 168 394 9 941 

  říjen 146 1,82 17,13 2 268 0,6 0,3 0,2 151 251 *30 874 

  listopad 166 6,98 9,82 2 180 0,6 0,3 0,2 156 504 15 103 

  prosinec 154 3,08 5,74 2 397 0,6 0,3 0,2 127 489 10 325 

celkem    2194 40,06 96,97 24,5 2874,5 7,2 3,6 2,4 2 011 590 163 213 

*čištění 
stabil.lisovaný 
kal 

shrabky 
HČ 

písek 
LP 

směsný 
odpad septiky,žumpy 

Kč 
náklady 

Kč 
náklady 

rok měsíc 

190805 190801 190802 200301 200304 

papír sklo plast 

likvidace 
kalu 

likvidace 
odpadu 

rok 2010 leden 238 0 5,58 2 69 0,6 0,3 0,2 186 479 5 780 

  únor 186 5,27 4,24 2 203 0,6 0,3 0,2 194 958 9 652 

  březen 232 2,07 8,53 2 127 0,6 0,3 0,2 151 373 8 363 

  duben 184 4,93 2,17 2 167 0,6 0,3 0,2 162 373 7 075 

  květen 179 3,85 5,11 2 178 0,6 0,3 0,2 141 036 7 968 

  červen 178 7,51 5,57 2 220 0,6 0,3 0,2 156 283 16 478 

  červenec 187 3,06 11,74 2 206 0,6 0,3 0,2 138 561 10 760 

  srpen 161 2,28 6,24 2 144 0,6 0,3 0,2 127 950 *230 300 

  záři 136 1,95 7,81 2 180 0,6 0,3 0,2 121 128 7 429 

  říjen 184 1,53 4,78 2 125 0,6 0,3 0,2 144 258 *26 250 

  listopad 192 2,09 6,3 2 226 0,6 0,3 0,2 146 217 9 515 

  prosinec 171 2,04 4,77 2 125 0,6 0,3 0,2 138 928 9 305 

celkem    2228 36,58 72,84 24 1970 7,2 3,6 2,4 1 809 544 348 875 

                                                                                                                                  *čištění  
stabil.lisovaný 
kal 

shrabky 
HČ 

písek 
LP 

směsný 
odpad septiky,žumpy 

Kč 
náklady 

Kč 
náklady 

rok měsíc 

190805 190801 190802 200301 200304 

papír sklo plast 

likvidace 
kalu 

likvidace 
odpadu 

rok 2011 leden 198 1,97 1,83 2 127 0,6 0,3 0,2 179 733 5 635 

  únor 103 4,48 2,54 2 108 0,6 0,3 0,2 84 811 9 413 

  březen 140 1,99 0 2 50 0,6 0,3 0,2 164 810 3 519 

  duben 129 4,09 45,45 2 152 0,6 0,3 0,2 97 033 *52 543 

  květen 202 2,89 7,19 2 97 0,6 0,3 0,2 164 671 *87 650 

  červen 209 2,95 4,02 2 95 0,6 0,3 0,2 159 544 12 482 

  červenec 178 1,6 3,67 2 60 0,6 0,3 0,2 132 569 6 789 

  srpen 230 1,34 3,42 2 47 0,6 0,3 0,2 92 209 6 506 

  Září 230 1,27 2,04 2 150 0,6 0,3 0,2 226 833 4 843 

  Říjen 200 2,17 3.I 2 97 0,6 0,3 0,2 127 795 5 622 

  listopad 215 1,9 3,06 2 117 0,6 0,3 0,2 135 803 7 198 

  prosinec 201 1,5 6,67 2 170 0,6 0,3 0,2 162 355 8 512 

Celkem    2235 28,15 83 24 1270 7,2 3,6 2,4 1 728 166 210 712 
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Kal odvážený z ČOV Sokolov je o průměrné sušině 20%.  

Hodnoty produkce kalu a dalších odpadů se během několika let významně neliší, 

náklady likvidace kalu a odpadu kolísají podle ročního období. Vliv má i čištění 

písku na nátoku.  

 

.   

 

Graf č. 1: Produkce odpadů vznikajících v procesu čištění odpadních vod   

 

Celkové roční  hodnoty produkce jednotlivých odpadů vznikajících v procesu 

čištění odpadních vod jsou v rozmezí let 2006-2011 víceméně shodné a výrazně 

se nemění.  

 

 

Laboratorní rozbory pro ČOV Sokolov provádí akreditovaná laboratoř SČVK a.s. 

(Severočeské vodovody a kanalizace, akciová společnost). 

Produkce odpadů vznikajících v procesu čištění OV  
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Tabulky č. 6: Výsledky rozborů kalů ve 100% sušině za rok 2010 a 2011 – ČOV Sokolov 

výsledky rozborů kal 2010 

ukazatel   jednotka počet průměr minimum maximum 

SUS sušina kalu % 18 20,3 17,8 29,8 

SUSzz sušina kalu ztráta žíháním % 14 58,4 47,8 73 

As-sus arzen mg/kg suš 2 22 19,7 30 

Cd-sus kadmium  mg/kg suš 2 2,37 2,3 5 

Cr-sus  chrom mg/kg suš 2 57,3 43,3 200 

Cu-sus  měď mg/kg suš 2 212 201 500 

Hg-sus  rtuť mg/kg suš 2 2,55 2,25 4 

Ni-sus  nikl mg/kg suš 2 42,9 38,9 100 

Pb-sus  olovo mg/kg suš 2 60,9 48,3 200 

Zn-sus  zinek mg/kg suš 2 1040 1000 2500 

V-sus  vanad mg/kg suš 2 52,1 45,6 58,6 

Ca-sus  vápník % v suš 2 2,12 2,11 2,13 

Mg-sus  hořčík % v suš 2 0,455 0,44 0,47 

K-sus  draslík % v suš 2 0,195 0,19 0,2 

Pcelk-sus fosfor celkový % v suš 2 2,34 2,31 2,36 

Nkj-suš dusík v sušině  % v suš 2 3,86 3,66 4,05 

AOX-sus organické halogeny adsorbovatelné  mg/kg suš 2 180 110 500 

BTEX-sus benzen, toluen, etylbenzen, xylen mg/kg suš 2 0,125 <0,010 0,25 

PAU(12)-s polycyklické aromatické uhlovodíky mg/kg suš 2 1,9 1,8 2 

EOX-sus  organické halogeny extrahovatelné mg/kg suš 2 2,75 1,9 3,6 

C10-C40 s uhlovodíky C10-C40 mg/kg suš 2 890 680 1100 

PCB-sus polychlorované bifenyly mg/kg suš 2 0 <0,050 <0,6 

tekoli-sus termotolerantní koliformní bakterie KTJ/g 100 4 883 <50,0 1700 

entero-su enterokoky KTJ/g 100 4 235 <50,0 <103 

salmonell salmonella   4  pozitivní negativní 

pH v kalu     3 7,83 7,4 8,4 

Antracen-  antracen mg/kg suš 2 0 <0,050 <0,050 

Benzo(a)a benzo (a) antracen mg/kg suš 2 0,1 0,1 0,1 

Benzo(a) benzo (a) pyren mg/kg suš 2 0,12 <0,050 0,24 

Benzo(b)f benzo (b) fluoranthen mg/kg suš 2 0,11 0,1 0,12 

Benzo(ghi) benzo (g,h,i) perylen mg/kg suš 2 0,11 0,08 0,14 

Benzo(k)f benzo (k) fluoranthen mg/kg suš 2 0,06 0,06 0,06 

Chrysen- chrysen mg/kg suš 2 0,14 0,14 0,14 

Fenantre  fenantren mg/kg suš 2 0,335 0,3 0,37 

Fluoranth fluoranthen mg/kg suš 2 0,355 0,35 0,36 

Indeno(123cd) Indeno(123cd) pyren mg/kg suš 2 0,07 0,07 0,07 

naftalen-s naftalen mg/kg suš 2 0,09 0,09 0,09 

Pyren-sus pyren mg/kg suš 2 0,34 0,31 0,37 
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výsledky rozborů kal 2011 

ukazatel   jednotka počet průměr minimum maximum 

SUS sušina kalu % 19 20,9 18,3 24,3 

SUSzz sušina kalu ztráta žíháním % 14 59 54,1 67 

As-sus  arzen mg/kg suš 2 25,2 20,3 30 

Cd-sus kadmium  mg/kg suš 2 3,9 3,67 4,12 

Cr-sus  chrom mg/kg suš 2 66,7 57,4 76 

Cu-sus  měď mg/kg suš 2 213 199 226 

Hg-sus  rtuť mg/kg suš 2 2,01 1,9 2,11 

Ni-sus  nikl mg/kg suš 2 50,2 47,3 53,1 

Pb-sus  olovo mg/kg suš 2 122 70,6 174 

Zn-sus  zinek mg/kg suš 2 1000 986 1020 

V-sus  vanad mg/kg suš 2 48,6 39,6 57,5 

Ca-sus  vápník % v suš 2 2,56 2,42 2,69 

Mg-sus  hořčík % v suš 2 0,375 0,37 0,38 

K-sus  draslík % v suš 2 0,13 0,13 0,13 

Pcelk-sus fosfor celkový % v suš 2 1,45 1,08 1,82 

Nkj-suš dusík v sušině  % v suš 2 4,11 3,89 4,33 

AOX-sus organické halogeny adsorbovatelné  mg/kg suš 2 200 170 230 

BTEX-sus benzen, toluen, etylbenzen, xylen mg/kg suš 2 0,05 0,01 0,09 

PAU(12)-s polycyklické aromatické uhlovodíky mg/kg suš 2 1,5 1,2 1,8 

EOX-sus  organické halogeny extrahovatelné mg/kg suš 2 3,25 2,5 4 

C10-C40 s uhlovodíky C10-C40 mg/kg suš 2 3150 1900 4400 

PCB-sus polychlorované bifenyly mg/kg suš 2 0,035 <0,050 0,07 

tekoli-sus termotolerantní koliformní bakterie KTJ/g 100 5 12100 3300 19000 

entero-su enterokoky KTJ/g 100 5 5140 1200 11000 

salmonell salmonella   5 negativní negativní Negativní 

pH v kalu     5 7,7 7,6 7,8 

Antracen-  antracen mg/kg suš 2 0 <0,050 <0,050 

Benzo(a)a benzo (a) antracen mg/kg suš 2 0,13 0,13 0,13 

Benzo(a) benzo (a) pyren mg/kg suš 2 0,105 0,1 0,11 

Benzo(b)f benzo (b) fluoranthen mg/kg suš 2 0,11 0,11 0,11 

Benzo(ghi) benzo (g,h,i) perylen mg/kg suš 2 0,08 0,08 0,08 

Benzo(k)f benzo (k) fluoranthen mg/kg suš 2 0,06 0,06 0,06 

Chrysen- chrysen mg/kg suš 2 0,17 0,17 0,17 

Fenantre  fenantren mg/kg suš 2 0,105 <0,050 0,21 

Fluoranth fluoranthen mg/kg suš 2 0,455 0,41 0,5 

Indeno(123cd) Indeno(123cd) pyren mg/kg suš 2 0,06 0,06 0,06 

naftalen-s naftalen mg/kg suš 2 0,09 0,08 0,1 

Pyren-sus pyren mg/kg suš 2 0,405 0,37 0,44 
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Na ČOV Sokolov se kvalita kalu, tedy výsledky rozborů kalu, významně nemění, 

výsledky se pohybují ve stejných hodnotách, na kanalizaci není napojen žádný 

významný znečišťovatel. Hodnoty se pohybují do mezních hodnot uvedených ve 

Vyhlášce č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě. Pouze v první polovině roku 2010 byl pozitivní nález Salmonelly, v roce 

2011 byly překročeny hodnoty entrokoků a termotolerantních koliformních bakterií. 

Průběžné sledování kvality kalu patří k základním povinnostem každého 

provozovatele ČOV. 

Tabulka č. 7:  Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich 
použití na zemědělské půdě, uvedené ve Vyhlášce č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených 
kalů na zemědělské půdě [27].    

Prvek (riziková látka) Mezní (maximální) hodnota 

koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny) 

AS - arzén 30 

Cd – kadmium 5 

Cr – chrom 200 

Cu – měď 500 

Hg – rtuť 4 

Ni – nikl 100 

Pb - olovo 200 

Zn – zinek 2500 

AOX 500 

PCB (suma 6 kongenerů – 

28+52+101+138+153+180 
0,6 

 
Tabulka č. 8:  Přípustné množství mikroorganismů v 1g sušiny aplikovaných kalů, uvedené ve 
Vyhlášce č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [27].      

Přípustné množství mikroorganismů v 1g sušiny aplikovaných 

kalů 

Kategorie 

kalů 

Termotolerantní koliformní 

bakterie 

Enterokoky Salmonella sp. 

I <103
    <103

    negativní nález 

II 103 - 106 103 - 106 nestanovuje se 
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5. Nakládání s odpady na ČOV Sokolov            

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více 

než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů 

za kalendářní rok zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé      

a úplné hlášení o druzích, množství odpadu a způsobech nakládání s nimi místně 

příslušnému úřadu odboru ŽP. Povinnost hlásit odpady je zakotvena v zákoně      

o odpadech č.185/2001 Sb. (§19, §18), ve vyhlášce č.383/2001 Sb.                       

o podrobnostech s nakládáním odpadu (§22) v příloze č.20 vyhlášky 383/2001 Sb. 

[28].    

PŘÍLOHOU - tabulky č. 1 a 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady ČOV 

Sokolov za rok 2010 a za rok 2011 a tabulka č.3 - Hlášení a vysvětlivky.  

Dle §4 odst.2 zákona č.25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP) v oblasti životního prostředí je ISPOP informačním systémem veřejné 

správy a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. 

Zřizovatelem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí(ISPOP) je Ministerstvo životního prostředí ČR. Provozovatelem 

ISPOP je CENIA. Systém je vyvíjen v rámci projektu CISAŽP (Celostátní 

informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního 

prostředí), který je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro 

regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí . 

ISPOP, spuštěný dne 5.1. 2011, umožňuje ohlašovatelům zpracování vybraných 

hlášení v elektronické podobě dle platného datového standardu, příjem, 

zpracování a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy [16].    

Na každé čistírně odpadních vod musí být řešena problematika kalového 

hospodářství. V řadě případů je návrh a provoz kalové koncovky limitujícím 

faktorem konečného efektu čištění a plnění legislativních požadavků na ČOV [17].    

Řešení  kalového hospodářství je limitováno technickým omezením jednotlivých 

zařízení na ČOV, legislativou a celkovými náklady. Při nakládání s kaly je nutno 

dodržet legislativní normy vztahující se na kaly, např. při jejich dopravě, použití 

v zemědělství, skládkování, spalování apod. [17].    
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5.1. Nakládání s odpady vznikající v procesu čištění odpadních vod. 

19 08 01 Shrabky z česlí 

(Možná likvidace–kompostování, spalování, skládkování) 

Složení shrabků kolísá podle ročního období, v období dešťů to mohou být i těžké 

a velké předměty. Shrabky jsou tvořeny přibližně z 50% hadry, 20 – 30% papírem, 

2% gumou a gumovými výrobky, 2 – 3% zbytky ovoce a zeleniny a 2 – 3% 

nerozpadlými fekáliemi. Zbytek je tvořen různými částmi domovního odpadu [17].  

Najdeme zde větve, trávu, různé obaly, plast, cigaretové filtry, korkové zátky, 

zbytky jídel a další. Průměrná produkce shrabků bývá u hrubých česlí 2-3 litry     

na 1 EO (ekvivalentní obyvatel) a u jemných česlí 5-10 litrů na EO [18]. 

Na ČOV Sokolov se tento odpad odváží firmě .A.S.A., spol.s.r.o. k finálnímu 

zpracování ke skládkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek č. 5: Nakládání se shrabky z česlí na ČOV Sokolov (archív ČOV Sokolov) 
 

19 08 02 Písky z lapáků písku  

(Možná likvidace-kompostování, skládkování) 

V lapácích písku se zachycuje písek, jemná škvára, úlomky skla. 

Množství písku je různé, závisí na terénu a povrchu odvodňovacích ploch, 

pohybuje se v rozmezí 5-12 litrů na obyvatele za rok. V období dešťů se tyto 

hodnoty zvýší až dvacetkrát [18]. 

Na ČOV Sokolov se tento odpad odváží firmě .A.S.A., spol.s.r.o. ke skládkování. 
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Obrázek č. 6: Nakládání s vytěženým pískem z lapáku písku na ČOV Sokolov (archív ČOV Sokolov) 
 

Procentově nejvyšší objem odpadů z ČOV Sokolov zaujímají kaly. 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

(Možná likvidace-kompostování, aplikace na zemědělskou půdu, spalování, 

skládkování). Kaly představují přibližně 1-2% objemu čištěných vod, je v nich však 

zkoncentrováno až 50 - 80% původního znečištění, způsobeno především 

patogenními mikroorganismy a obsahem toxických chemických látek a těžkých 

kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn). Počet a druh patogenů závisí na místních 

geografických, klimatických a demografických faktorech. Hlavním zdrojem 

patogenních mikroorganismů jsou exkrementy infikovaných lidí a zvířat, sem patří 

zejména viry (hepatitida A), bakterie (Salmonella, Escherichia coli), protozoa         

a parazitičtí červi. Náklady na provoz kalového hospodářství představují až 50% 

celkových provozních nákladů čistírny odpadních vod [18].    

Kaly představují suspenzi pevných látek a agregovaných koloidních látek původně 

přítomných v odpadních vodách a vzniklých při různých způsobech jejich čištění. 

Koncentrace  kalů  se  vyjadřuje  jako obsah sušiny kalu  (vyjádřený buď v g/l nebo 

 v %). Složení a obsah sušiny kalu závisí především na charakteru znečištění 

odpadních vod a na čistírenských procesech, kterým byla daná odpadní voda 

podrobena ( mechanické čištění, biologické čištění nebo jejich kombinace, 

fyzikálně-chemické čištění nebo dočištění a pod.) [18].    
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Čistírenský kal  je hlavní odpadní produkt  po vyčištění odpadních vod na ČOV, je 

to směs dvou a více organických a anorganických odpadních látek, jedna látka 

v kapalném skupenství (kapalná fáze) a další v tuhém skupenství, rozptýlena 

(dispergována) v kapalné fázi. Důležitý  stupeň disperzity tuhé fáze (rozptýlené 

v kapalině).Tuhé částice v různých velikostí (makroskopické –mikroskopické). 

• Fyzikální vlastnosti kalu vypovídají o možnostech zpracování  a manipulaci 

s nimi. 

• Chemické vlastnosti kalu vypovídají o stanovení výživnosti a toxicitě 

(nebezpečné látky). 

• Biologické vlastnosti jsou stanoveny biologickými parametry, které 

vypovídají o biologické aktivitě, obsahu organické složky, obsah patogenů = 

tyto parametry vypovídají o bezpečnosti použití kalů. 

• Konzistence souvisí s koncentrací tuhých částic (tuhého podílu) v kalu, 

která je vyjadřována jako obsah sušiny.Čím vyšší koncentrace tuhého 

podílu, kal se stává kašovitý, pastovitý až do stadia zvlhlého tuhého 

odpadu. 

Celkové množství produkovaných kalů závisí na množství zpracovávaného 

znečištění (počet EO) a na způsobu čištění odpadních vod a typu kanalizace [18].    

Na ČOV Sokolov se tento odpad odváží firmě .A.S.A., spol.s.r.o. k finální likvidaci 

ke kompostování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Obrázek č. 7: Nakládání s kalem (archív ČOV Sokolov) 
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V současné době se připravuje intenzifikace ČOV Sokolov.                    

Sokolov se, po letech tvrdého vyjednávání  a diskuzí, pustí do rozsáhlé úpravy 

čistírny odpadních vod. Investice se bude pohybovat kolem 130 miliónů korun, 

přičemž zhruba 100 miliónů korun dostane město dotaci z operačního programu 

životního prostředí. 

O rekonstrukci převážně technologické části čistírny se mluví už nejméně dva 

roky. Nová čistírna odpadních vod se tak dočká vnějších úprav, jako třeba nového 

oplocení a komunikací, ale především nové technologie. Stavba má začít příští 

rok, dokončení je naplánované o rok později [19].    

Po dohodě s provozovatelem byly stanoveny níže uvedené vymezující podmínky 

pro intenzifikaci ČOV Sokolov: 

• Veškeré úpravy budou prováděny uvnitř stávajícího oploceného areálu 

ČOV, nebudou kladeny nároky na trvalý zábor dalších pozemků. 

• Rovněž veškerá vyhlášená stávající ochranná pásma ČOV budou 

zachována. 

• Pro intenzifikaci biologické části čistírny bude využito pouze stávajících 

disponibilních objemů (aktivační nádrže, dosazovací nádrže                   

a související jímky a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu).  

Pro zajištění kvality na odtoku v parametru Ncelk (dusík) je navrženo 

zařízení pro dávkování externího substrátu – denaturovaný ethanol. 

• Objekty kalového a plynového hospodářství budou doplněny o novou 

vyhnívací nádrž a dvě nové uskladňovací nádrže kalu, stávající 

plynojem bude upraven pro osazení nové technologie, stávající kalové 

hospodářství bude doplněno o nové technologické celky strojního 

zahušťování, odvodňování a hygienizace kalu, pro využití přebytečného 

plynu bude instalována nová kogenerační jednotka. Všechny stavební 

objekty a provozní soubory budou upraveny a modernizovány tak, aby 

jejich kapacita byla dostatečná pro zpracování dovážených kalů. 

• Strojní a technologická zařízení budou dle potřeby modernizována, 

případně vyměněna a nahrazena novými s odpovídajícím výkonem 

zaručujícím bezpečný a spolehlivý provoz ČOV a odpovídající kvalitu 

kalu. 
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• Na ČOV bude doplněn a rozšířen řídící a informační systém, který 

zaručí zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti provozu a komfortu obsluhy. 

• Budou provedeny stavební úpravy objektů v rozsahu potřebném          

pro instalaci nových zařízení a zajištění bezporuchového, bezpečného  

a ekonomického provozu [29]. 

5.2. Nakládání s dalšími odpady vznikajícími na ČOV Sokolov   

Na ČOV Sokolov vznikají i další ostatní a nebezpečné odpady. 
 
 
Tabulka č. 9:  Ostatní odpady - seznam firem, likvidující vzniklé odpady na ČOV 

 

Tabulka č. 10:  Nebezpečné odpady – finální likvidaci zajišťuje firma .A.S.A., spol. s.r.o. 

  

katalogové 

číslo  

název 

odpadu 

kategorie finální likvidaci zajišťuje 

20 03 01 Směsný 

odpad 

O likviduje firma .A.S.A., spol. s.r.o. - provozovna Tisová, 

357 61  Březová u Sokolova, CZ 0413, IČO : 45809712 

20 01 01 Papír a 

lepenka 

O likviduje firma DERTER s.r.o., Citice 28, PSČ 357 56 , 

IČO : 25945611 

20 01 02 Sklo O likviduje firma AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 382, 

Praha 5 Smíchov 150 00. Provozovna Nové Sedlo, IČO 

: 47053925 

20 01 39 Plasty O likviduje firma DERTER s.r.o., Citice 28, PSČ 357 56 , 

IČO : 25945611 

Katalog.číslo kategorie Název odpadu 
07 07 08 N Jiné reakční a destilační zbytky 
13 02 05 N Nechlorované minerální, motorové převodové a mazací oleje 
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a  mazací oleje 
13 02 07 N Lehce biologicky rozložitelné oleje 
13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
16 06 03 N Baterie obsahující rtuť 
16 06 01 N Olověné akumulátory 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů) 
16 06 05 N Jiné baterie a akumulátory  
16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
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Tabulka č. 11:  Ostatní odpady – finální likvidaci zajišťuje firma .A.S.A., spol. s.r.o. 

 

 

Po opuštění čistírny mohou být čistírenské kaly předány pouze osobě (právnické 

osobě), která má úřední povolení k jejich dalšímu zpracování. 

Finální likvidaci většiny odpadů z ČOV Sokolov provádí firma .A.S.A., 

spol.s.r.o., se kterou má Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.  Smlouvu     

o odstranění odpadu č. SO41400328, uzavřenou ve smyslu ust.§ 536 a násl. zák. 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Předmětem této 

smlouvy je, za podmínek dále specifikovaných , převzetí dohodnutých druhů 

odpadů a jejich odstranění způsobem v souladu s platnou legislativou. 

Firma .A.S.A., spol. s r.o. se zavazuje přebírat  veškeré druhy odpadů a odstranit 

je řádným způsobem v souladu se všemi všeobecně závaznými právními 

předpisy, platnými v České republice.Vodohospodářská společnost  Sokolov, s.r.o. 

se zavazuje dodávat odpad a za poskytnuté služby zaplatit sjednanou cenu. 

Provozovna Tisová u Sokolova zajišťuje zejména provoz skládky odpadů 

kategorie S-OO (skládka-ostatní odpad). Ročně se zde ukládá téměř 70.000 tun 

odpadů. Areál skládky zahrnuje také plochu pro kompostování odpadů [20].    

Firma .A.S.A., spol. s r.o. byla založena v roce 1988 v Rakousku a v relativně 

krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, 

zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb [20].     

 

 

 

 
Katalog.číslo 

kategorie  
Název odpadu 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01 

19 08 01 O Shrabky z česlí 
19 08 02 O Odpady z lapáků písku 
19 08 05 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod -pevné 
19 08 05 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod-tekuté 
19 09 02 O Kal z čiření vody 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
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Tabulka č. 12: Tabulka s cenami za  likvidaci odpadů [25].     

Ceny jsou uvedeny bez nákladů na dopravu a bez DPH 20%. 

 

Firma .A.S.A., spol. s r.o. vlastní INTEGROVANÉ POVOLENÍ č.j. 2869/ZZ/03 pro 

zařízení „Regionální centrum pro nakládání s odpady Tisová (RECENT)“.  

    
    Obrázek č. 8: skládka-provozovna Tisová                    Obrázek č. 9: firma .A.S.A., spol. s r.o. 
 

Kód 

odpadu 

Kat

. 

Název druhu odpadu Zákl. 

cena 

v Kč/t 

Rekult.  

popl. 

v Kč/t 

Základní 

popl. 

v Kč/t 

Celk.cena 

Kč/t 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 410,- 0,- 0,- 398,- 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

560,- 35,- 500,- 1 095,- 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

190,- 35,- 0,- 225,- 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01 

410,- 0.- 0,- 410,- 

19 08 01 O Shrabky z česlí 560,- 35,- 500,- 1 095,- 

19 08 02 O Odpady z lapáků písku 525,- 35,- 0,- 560,- 

19 08 05 O Kaly z čištění komunálních 
odpadních vod - pevné 

410,- 0.- 0,- 410,- 

19 08 05 O Kaly z čištění komunálních 
odpadních vod - tekuté 

440,- 0,- 0,- 440,- 

19 09 02 O Kal z čiření vody     

20 03 01 
20 03 06 

 

O 
O 

Směsný komunální odpad 
Odpad z čištění kanalizace  

450,- 
440,- 

100,- 
0,- 

500,- 
0,- 

1 050,- 
440,-  
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Vývoj produkce sušiny kalu v ČR 
prognóza do roku 2020 
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6. Návrh variant řešení    

V České republice je přibližně 7 miliónů obyvatel napojeno na biologickou 

čistírnu, vyprodukuje se 207 tisíc tun kalů v absolutní sušině. Vzhledem 

k mezinárodním dohodám a závazkům by mělo dojít v nejbližších letech 

k vybudování čistíren odpadních vod ve všech obcích nad 2 000 obyvatel, čímž se 

produkce kalů ještě zvýší. V příštích letech je odhadována na 220 000 až 

340 000 tun sušiny za rok [24].  

Prognóza do roku 2020 vývoje produkce sušiny kalu ČR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

         Graf  č. 2: Vývoj produkce sušiny kalu v ČR prognóza do roku 2020 [31].      

 

Návrhy variant řešení likvidace kalu jsou závislé na technickém stavu ČOV. 

Současné dilema kalového hospodářství : na jedné straně víme, že kaly jsou 

cennou surovinou, jejíž energetická a hnojivá hodnota je nesporná a je tedy 

nezbytné v rámci ekonomického  hospodaření se surovinovými zdroji tyto kaly co 

nejvíce využívat, ale na druhé straně víme, že kaly obsahují řadu polutantů, které 

mohou být pro člověka nebezpečné, přičemž mezi nejčastěji diskutované 

polutanty patří patogenní mikroorganismy, těžké kovy, perzistentní, organické 

látky,  rezidua léčiv a kosmetických prostředků [24]. 

 
6.1 Finální metody zpracování kalů   

Hygienizace kalu - před finální likvidací kalů je nutno zničit, nebo alespoň 

snížit množství patogenních mikroorganismů na přijatelnou hodnotu podle jejich 

zamýšleného využití. Během čištění odpadních vod a zpracování kalu je většina 
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choroboplodných zárodků zničena, přesto v něm určité množství patogenů přežívá 

( Salmonella, koliformní bakterie, enterokoky, apod.)  Patogeny jsou viry , bakterie 

a parazité, kteří opouští zažívací trakt. Při hygienizaci (desinfekci) kalů je nutno 

tyto mikroorganismy v maximální míře redukovat. Míra hygienického zabezpečení 

se odvozuje od účelu, pro jaký bude kal následně použit  [17].    

Kaly se dají zpracovávat několika způsoby. 

• kompostování - aerobní biologická stabilizace materiálů, využití jeho 

hnojivých vlastností. (Možnost využívání kompostů pro úpravy 

vodohospodářsky neexponovaných ploch - městská zeleň, pásy podél silnic 

a pod.) 

• aplikace na zemědělskou půdu - využití kalů jako hnojiva v zemědělské 

výrobě - navrácení do půdy toho, co z půdy vzešlo (pouze upravené kaly) 

• chemická stabilizace - vápnění - vhodná pro stabilizaci a hygienizaci 

surových i stabilizovaných kalů před jejich aplikací na pole 

• mokré spalování - nová metoda velmi výhodná z ekologického hlediska 

pro likvidaci organických materiálů hlavně kalů 

• spalování v cementárenské peci - nová ekologická a bezodpadová 

metoda likvidace odpadu (zapracování do cementu) 

• spoluspalování - spalování společně s energeticky bohatším palivem. 

(teplárny a elektrárny, spalovny TKO, obvykle se přidává množství kalu do 

5 % spotřeby uhlí) 

• termické zpracování - různé způsoby pyrolýzy a zplyňování. Kombinace 

termické a chemické hydrolýzy  

• spalování - nejúčinnější metoda hygienizace materiálu, měla by se 

používat především pro biologicky nerozložitelné organické materiály nebo 

materiály kontaminované nebo toxické, či jinak nebezpečné 

• skládkování - (deponie) - uložení materiálu na zabezpečenou skládku, 

když se nenalezne snadnější metoda využití nebo likvidace. Skládkování by 

se především mělo používat pro inertní materiály. Jedná se o nejméně 

ekologicky vhodné řešení - přesouvá problém pouze na pozdější dobu [18].    

Hledají se další alternativy a možnosti ekologického využití, případně jeho 

likvidace. Patří mezi ně využití odpadních vod a kalů pro zvýšení růstu biomasy 
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Způsoby zneškodňování kalů v ČR v roce 

2009

kompostování 48%

rekultivace a přímá aplikace

25% 

jinak 22%

skladování 4%

spalování 1%

rychle rostoucích dřevin(topoly, vrby) pro výrobu dřevní štěpky. Některé rostliny 

efektivně přispívají k dekontaminaci půdy znečištěné těžkými kovy, rekultivací 

půdy po divokých skládkách a zahlazení důlní činnosti pomocí kalů získáme 

pěstební plochy pro produkci biomasy rostlinného původu (fytomasy) a můžeme 

docílit možného zlevnění rekultivačních prací. Sklizená fytomasa se skladuje        

a přidává do stabilizačních nádrží ČOV ke zvýšení produkce bioplynu [21].    

Kaly z čistíren odpadních vod (ČOV), kterým je věnována pozornost jako 

odpadu zejména od roku 2002, kdy vešel v platnost zákon č. 185/2001 Sb.,          

o odpadech a vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělskou půdu, se zabývá Centrum pro hospodaření s odpady 

(CeHO). Zabývá  se kvalitou kalů z komunálních ČOV dlouhodobě v rámci 

výzkumu zejména ve vztahu k dalšímu využití. Vyhláška o využití kalů na 

zemědělskou půdu implementovala požadavky směrnice Rady 86/278/EHS, o 

ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů 

v zemědělství [15].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

 

 

 

 

   Graf č. 3: Způsoby zneškodňování kalů v ČR v roce 2009  

V roce 2009 se kaly v ČR nejčastěji zneškodňovaly kompostováním 48%, rekultivací a 
přímou aplikací 25%, jinými způsoby 22%, skladováním 4%, spalováním 1% [30].   
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6.2 Možné směry nakládání s kaly  

6.2.1 Zlepšení kvality kalu 

• prevence vypouštění některých znečišťujících látek do kanalizace (těžké 

kovy, pesticidy, prací prostředky a pod.) 

• důsledněji oddělovat kanalizační systémy průmyslových podniků od 

městských kanalizací [18].  

6.2.2 Využití cenných látek a energie z kalu 

• produkce bioplynu, intenzifikace anaerobní stabilizace (část organických 

látek stále zůstává v kalu) 

• produkce paliva z kalu – pyrolýza, zplyňování (olej, plyn) 

• kal jako přímý zdroj paliva – sušený kal, spalování, spoluspalování, 

spalování v cementárenské peci 

• produkce NMK z kalu biotechnologicky nebo termicky (mokré spalování) 

• subkritická nebo superkritická mokrá oxidace [18].    

6.2.3 Zpětné získávání fosforu 

• termickým, chemickým nebo mikrobiologickým způsobem a jejich 

kombinací 

• přímé získávání fosforu při čištění odpadních vod (srážení v anaerobní 

zóně) 

• získávání fosforu z popela po spálení kalu[18].    

6.2.4 Změna strategie čištění odpadních vod 

• DESAR (Decentralised Sanitation and Reuse) 

• alternativní metody centralizovaného čištění odpadních vod 

• kombinace anaerobního a aerobního biologického čištění s anaerobní 

stabilizací kalu 

• kombinace fyzikálně chemických a biotechnologických metod [18]. 
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6.3 Návrh variant řešení 

6.3.1 Technologie založená na aerobní termofilní stabilizaci kalu (ATS) 

Podle teploty, ve kterých stabilizace probíhá, dělíme technologie na klasické  

mezofilní a termofilní. Pro kalové koncovky čistíren o velikosti od 5000 do 50 000 

EO je možno s výhodou použít technologii založenou na aerobní termofilní 

stabilizaci kalu (ATS). ATS je v našich podmínkách novinkou. Za mořem               

a v Německu i Rakousku jsou tyto systémy používány u více než 150 čistíren, 

nejčastěji pro lokality kolem 20 000 EO. Principem metody ATS je provzdušňování 

a míchání kalové nádrže, kde vlivem exotermní reakce se dosahuje ohřátí kalu na 

více než 55°C. Při dosažení této teploty minimálně po dobu 23 hodin je pak 

zabezpečena nejen stabilizace, ale i dostatečná hygienizace kalu, která je 

potřebná pro jeho masovější využití v zemědělství. Přesné porovnání investičních 

a provozních nákladů na hygienizaci kalů pro variantní řešení nelze zobecnit. Vždy 

záleží na konkrétních podmínkách dané situace. Přesto se jeví použití ATS jako 

jedna z výhodnějších možností. Z hlediska investičních nákladů se vyšší investice 

do technologie, která je schopna kal nejen stabilizovat, ale i hygienizovat, pokryje 

úsporou ve stavební části. Potřebné zdržení kalové směsi je u ATS v průměru jen 

7 až 9 dní, u jiných systémů je navrhováno 20 až 35 dnů. U ATS to znamená 

snížení potřebného objemu nádrží přibližně o 70%. Z hlediska ekonomického 

zhodnocení provozních nákladů lze dokázat, že použití pouze vzdušného kyslíku 

je ekonomičtější než přidávání vápna nebo používání čistého průmyslového 

kyslíku. Při stabilizaci vzduchem u ATS se provozní náklady pohybují přibližně 

kolem 4 200 Kč/tunu sušiny [26].   

6.3.2 Mokrá oxidace vzduchem (WAO-Wet Air Oxidation) 

Tato technologie využívá kal ( obsah 5% sušiny ), který je oxidován ve 

zvláštním reaktoru při teplotě mezi 200 až 300°C a za tlaku mezi 30 až 150 bary 

(nízkotlaký/vysokotlaký systém). Požadovaný tlak je dosažen vysokotlakými 

čerpadly nebo speciálně navrženým reaktorem: potrubí o délce 1200 m je vedeno 

do podzemí, na dně prochází kal vysokotlakou zónou s vysokou teplotou a dále je 

znova přiváděn na povrch. Kal po aplikaci této technologie obsahuje cca 95% 

minerálních látek a méně než 3% nízkomolekulárních organických látek. Kal je 
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odvodněn a dále může být skládkován nebo jinak recyklován. Voda z filtrace 

obsahuje vysoké koncentrace amoniaku a proto musí být lokálně upravována. 

Tato technologie je provozována v Nizozemí. 

Mokrá oxidace může být použita pro průtoky od 1 do 50 m3 / hodinu s rozsahem 

CHSK 10 000 až 150 000 mg/l. V některých případech se technologie používá 

pouze pro předpravu odpadních vod za účelem rozkladu organických sloučenin na 

snadněji biodegradabilní látky, eliminace toxicity, redukce CHSK [23].    

6.3.3 Pyrolýza 

Novým technologickým postupem likvidace čistírenských kalů je pyrolýza za 

nepřítomnosti kyslíku při teplotě 800 - 1000 °C. Při pyrolýze kalu probíhá chemická 

destrukce organických látek teplem za nepřítomnosti kyslíku. Produkty pyrolýzy 

jsou plynné (oxid uhličitý, oxid uhelnatý, vodík, methan a další uhlovodíky), 

kapalné (kondenzát a vyšší uhlovodíky) a tuhý zbytek. Poměr kapalného               

a pevného produktu závisí na podmínkách a teplotě pyrolýzy. Je známa řada 

technologických variant, lišící se tlakem, teplotou a eventuálně použitím 

katalyzátorů. Pyrolýzní plyn a kapalný podíl se spalují, tuhý zbytek je možno 

skládkovat. Je žádoucí vést proces tak, aby byl minimalizován kapalný podíl         

a tuhý zbytek byl co nejméně vyluhovatelný. Až doposud aplikaci této technologie 

bránily především ekonomické důvody, avšak v současné době při neustálém 

růstu ceny fosilních paliv, zejména ropy a zemního plynu a tlaku proti jejich 

využívání může být tato technologie technicky i ekonomicky atraktivní [21]. 
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7. Závěr 

Čištění odpadních vod je jednou z podmínek pro zachování dobrého stavu 

našeho životního prostředí a pro tento cíl nám slouží čistírny odpadních vod.  

Produkce kalu z ČOV každoročně mírně stoupá díky kvalitativně                      

i kvantitativně lepšímu čištění odpadních vod a využívání technologicky 

účinnějších zařízení. Je tedy třeba hledat stále nová řešení a nalézt takové 

zpracování nebo využití kalu, které bude únosné ekonomicky a přijatelné pro 

životní prostředí, abychom  jej mohli předat budoucím generacím v co nejlepším 

stavu a právě o to jsem se ve své práci pokusila. 

Dle mého, je cestou k pokroku a lepším výsledkům v této oblastí výzkum       

a prohlubování znalostí nezbytných pro hledání optimálního řešení a vzájemná 

výměna informací mezi řešiteli projektů s touto tématikou. 

Snaha o zvýšení účinnosti ČOV vede k intenzifikaci čistíren. Také v Sokolově 

se tato intenzifikace připravuje na letošní rok. Při intenzifikaci budou objekty 

kalového a plynového hospodářství doplněny  o novou vyhnívací nádrž a dvě nové 

uskladňovací nádrže kalu, stávající kalové hospodářství bude doplněno o nové 

technologické celky strojního zahušťování, odvodňování a hygienizace kalu. Pro 

využití přebytečného plynu bude instalována nová kogenerační jednotka. Strojní a 

technologická zařízení budou dle potřeby modernizována. Na ČOV bude doplněn 

a rozšířen řídící a informační systém. Energetické vstupy, které byly nezbytné pro 

výrobu energií na různých technologických stupních ČOV nyní nebudou nutné, 

protože modernizovaná ČOV bude energeticky soběstačná.   

V dnešní době se nabízí spousta zajímavých možností řešení zpracování 

kalů, kterými jsem se v této práci zabývala. Dospěla jsem k názoru, že pro ČOV 

Sokolov je v současné době nejvhodnějším řešením připravovaná intenzifikace, 

která umožní kromě jiného hygienizaci kalů a následně pak i větší možnosti 

finálního zpracování kalů. Jedním z cílových opatření na ČOV Sokolov je 

kvantifikace tzv.uhlíkové stopy a s ní související energetické náročnosti. Tyto 

aspekty pak mají zásadní dopady na nově koncipovaný trend v environmentální 

politice ČR, která bude úzce spjata s legislativním nástrojem tzv.ekologické újmy, 

která má za cíl předejít veškerým ekologickým krizím a katastrofám. 
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