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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí ČOV v obci Málkov. První část práce 

je zaměřena na přehled stokových soustav, legislativní požadavky České republiky a 

Evropské Unie na odvádění a čištění OV pro obce do 2000 EO. 

 Druhá část práce je zaměřena na charakteristiku sledovaných ukazatelů odpadních 

vod. V praktické části, vyhodnocuji ČOV Málkov ve zkušebním a normálním provoze.  

 

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, obec Málkov, legislativa, vyhodnocení účinnosti. 

 

 

 

SUMMARY 
 

This bachelor thesis deals with the reconstruction of ČOV in the village Málkov. 

The first part focuses on the total overview of the sewer system, legislative requirements of 

the Czech Republic and the European Union and the cleaning technologies for villages up 

to 2000 EO. 

The second part of this thesis deals with the theoretical part of monitored water 

indicators and its characteristics. The other part, which is practical, evaluates results 

delivered by an accredited laboratory of the operating company ČOV. 

 

Keywords: wastewater treatment plant, village Málkov, legislativ, evalution of the 

effectiveness. 
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Seznam zkratek 
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ČR – Česká republika 
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NL – Nerozpuštěné látky 

CHOPAV – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

SVS – Severočeská vodárenská společnost 

SČVK – Severočeské vodovody a kanalizace 

PVC – Polyvinylchlorid 

ČSN – Česká státní norma 

OV – odpadní voda 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

NV – Nařízení vlády 

DČOV – Domácí čistírna odpadních vod 

NEK – Norma environmentální kvality 

EO – ekvivalentní obyvatel 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpadních vod, konkrétně se zde zabývám 

vyhodnocením čistírny odpadních vod v obci Málkov po rekonstrukci. Tuto tématiku jsem 

si zvolila, protože se o vodu zajímám již delší dobu. Je třeba si uvědomit, že voda nemá 

nekonečné zdroje a je třeba ji chránit. Pouze 3% vody v hydrosféře jsou vody sladké. Ne 

všechna voda je snadno využitelná, ubývají zdroje vod tzv. dostupných. Odpadní vody, 

jsou nemalou zátěží pro životní prostředí. Proto se musíme touto problematikou zabývat, 

musíme dělat vše pro navracení námi použité vody zpět do ekosystému bez látek, které by 

mohly poškodit faunu a flóru.  

 V roce 2008 se obec Málkov rozrostla o nové obyvatele z původních 490 

obyvatel na 712 obyvatel a původní ČOV jednak nevyhovovala danému počtu EO, ale ani 

technický stav neumožnil vyhovět přísnějším legislativním požadavkům. Vlastník čistírny 

odpadních vod (firma SVS) se rozhodl pro rekonstrukci stávající ČOV. Původní ČOV byla 

využita pro účely předčištění přívalových dešťů a došlo k vybudování nové mechanicko–

biologické linky. Do zkušebního provozu byla zrekonstruovaná ČOV spuštěna v listopadu 

2010. Jednoroční zkušební provoz byl úspěšně ukončen a 29. 11. 2011, kdy byla 

zrekonstruovaná ČOV uvedena do trvalého provozu. Investorem rekonstrukce byla z více 

než 60% obec Málkov. Zbytek rekonstrukce platila firma SVS Teplice. 

 Cílem bakalářské práce je vyhodnocení účinnosti ČOV Málkov po provedené 

rekonstrukci.  
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2 CHARAKTERISTIKA OBCE MÁLKOV 

Obec Málkov leží v Ústeckém kraji geograficky západně 7 km od města Chomutova a 

necelých 12 km od německých hranic těsně pod vrcholky Krušných hor a Podkrušnohoří 

ve výšce 400 m.n.m. V současné době v obci trvale žije 712 obyvatel. Obec se dělí na čtyři 

části a to na Lideň, Málkov, Vysoká a Zelená [1]. 

Rodinné a nízkopodlažní domy jsou děleny silnicí I. třídy E13. Občanskou 

vybaveností je mateřská škola, sportovní a fotbalové hřiště, Sbor dobrovolných hasičů, 

knihovna, ordinace praktického lékaře, pošta, obecní úřad, prodejna potravin restaurace a 

penziony. Jižně od obce se nachází Doly Nástup Tušimice. Sever obce spadá do CHOPAV 

Krušné hory. 

 Pětinu plochy obce z celkových 2187 ha tvoří lesní porost, louky a ovocné sady. 

Obcí protéká potok Hutná, Lideňský potok a Podkrušnohorský přivaděč. 

 

Obrázek 1: Letecký pohled na obec Málkov [2]. 

 

První čistírna v obci Málkov byla vybudována v roce 1994 pro 252 ekvivalentních 

obyvatel (EO), se znečištěním na odtoku BSK5 21,4 mg.l
-1

, NL 38,1 mg.l
-1

. V roce 1998 se 
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investor Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice (SVS) rozhodl nahradit původní 

ČOV typ VHS MČOV II/k  modernějším BMTO Liberec CNP 70 s diskontinuálním 

provozem ve 12ti hodinovém cyklu, jemnobublinnou aerací denitrifikací a nitrifikací, která 

umožňovala vyšší čistící efekt. Touto změnou došlo ke zmenšení pozemku potřebného pro 

umístění ČOV. Na přítoku bylo nainstalováno hrubé předčištění odpadních vod na ručně 

stíraných česlích a shrabky byly ukládány do kontejneru. Kal byl uskladňován v plastové 

nádrži o objemu 7 m
3
, který byl odvážen na centrální ČOV v Chomutově nebo byl na místě 

zpracováván k zemědělským účelům. Ještě téhož roku se modernizace ČOV dokončila.  

Vlastník čistírny odpadních vod (firma SVS) se rozhodl pro rekonstrukci stávající 

ČOV. Původní ČOV byla využita pro účely předčištění přívalových dešťů a došlo 

k vybudování nové mechanicko–biologické linky. Do zkušebního provozu byla 

zrekonstruovaná ČOV spuštěna v listopadu 2010. Jednoroční zkušební provoz byl úspěšně 

ukončen a 29. 11. 2011, kdy byla zrekonstruovaná ČOV uvedena do trvalého provozu. 

Investorem rekonstrukce byla z více než 60% obec Málkov. Zbytek rekonstrukce platila 

firma SVS Teplice. 

 

2.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zdrojem surové vody pro Chomutovsko, a tedy i pro obec Málkov, je vodní nádrž 

Přísečnice. Kvalita vody v nádrži Přísečnice je na vysoké úrovni. Maximální dlouhodobý 

odběr vody je Qmax = 960 l/s. Surová voda z nádrže se upravuje v úpravně vod Hradiště, 

která je největší úpravnou vody pro region Severní Čechy [3]. Provozovatelem vodovodu 

jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a majitelem je akciová společnost SVS a.s. 

Teplice. Na vodovodní systém je připojena celá zástavba v katastru obce. V obci je sice 

několik studní, ale jsou využívány pouze pro zemědělské účely. Celá obec je 100% 

zasíťována vodovodním řadem. 

Celý vodovodní systém je v dobrém stavu. Podle územního plánu již došlo 

k prodloužení stávajících řadů na celkovou délku 300 m. 

Při nouzovém stavu je pitná voda zajišťována cisternovou dopravou v množství 15 

l/den/obyvatele a další potřeby jsou doplňovány vodou balenou. Užitková voda je 

zajišťována z vodovodu pro veřejnou potřebu [4]. 
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2.2 KANALIZAČNÍ SYSTÉM 

Ve staré zástavbě obce je kanalizační stoka z 90% gravitační, oddílná splašková. Jako 

použitý materiál převažuje polyvinylchlorid (PVC), následuje beton a kamenina. Profil 

stoky je DN300.  Na stoce jsou vystavěny železobetonové prefabrikované šachty se 

stupadly a poklopem. Vzdálenost mezi jednotlivými šachtami je 40 – 50 m. tyto šachty 

slouží k čištění a zjišťování stavu kanalizační stoky. 

Vzhledem k tomu, že se obec rozrůstá směrem na jihovýchod, kde již není 

dostatečný sklon terénu, musela se zde použít tlaková kanalizace. Velkou výhodou této 

kanalizace bylo, že stavební práce netrvaly dlouho, neboť pokládka nevyžadovala velké 

výkopové a zemní práce. Dalším mezníkem pro volbu této kanalizace byl i fakt, že nová 

zástavba měla v roce 1998 velmi řídkou zástavbu. Kanalizace se zde prodlužovala i pro 

objekty, které byly navrženy v územním plánu. Použitým materiálem byla kamenina. 

 

Obrázek 2:Kanalizační systém obce Málkov [5]. 
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Odpadní vody se na čistírnu odpadních vod přivádějí stávajícím kombinovaným systémem 

kanalizace. Dešťová voda je odváděna do Lideňského potoka. 

3 PŘEHLED STOKOVÝCH SOUSTAV A DOPRAVA ODPADNÍCH 

VOD 

V české republice se vyskytují tři typy stokových soustav: 

 Jednotná stoková soustava 

 Oddílná stoková soustava 

 Modifikovaná stoková soustava 

 

Jednotná stoková soustava  

Stokovou sítí (obrázek č. 3) je společně odváděna odpadní voda splašková i 

dešťová. Budují se na ní odlehčovací komory. Tento způsob kanalizace způsobuje při 

velkých a dlouhotrvajících deštích potíže s provozem ČOV, proto se v současnosti od 

tohoto typu kanalizace upouští [4]. 

 

Obrázek 3: Jednotná stoková soustava [6]. 
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Oddílná stoková soustava    

Jak je patrné z obrázku č. 4. oddílnou stokovou soustavou jsou zvlášť odváděny 

dešťové odpadní vody a splaškové odpadní vody. Splaškové vody jsou svedeny do ČOV a 

dešťové vody do recipientu [6]. 

 

 

Obrázek 4: Oddílná stoková soustava [6]. 

Modifikovaná stoková soustava 

V modifikované stokové soustavě je dešťová voda vedena v mělce uloženém 

potrubí a splašková odpadní voda je vedena hluboko uloženými stokami [4]. 

  

 

Obrázek 5: Modifikovaná stoková soustava [6]. 



Jana Vránová: Rekonstrukce ČOV v obci Málkov 

2013       7 

Stokové systémy vytvářejí kanalizační síť, která má v co nejkratší době odvádět odpadní 

vody z daného území. Druh stokové sítě nám určuje způsob dopravy. Doprava je rozdělena 

na: 

 Tradiční způsob 

 Alternativní způsob 

Tradičním způsobem dopravy odvádíme odpadní vodu gravitačně. Zde se musí dodržet 

dostatečný spád kanalizační sítě. Profil a sklon gravitačních stok se počítá v normě ČSN 

756101 podle vzorce τu=ϱ.q.n
2
.R.I (Pa) nebo podle Manningova vzorce: 

Τu=ϱ.q.n
2
.   

kde je: 

ϱ hustota znečištěné vody (kg/m
3
) 

g gravitační zrychlení (m/s
2
) 

R hydraulický poloměr (m) 

I sklon dna stoky (m/m) 

N bezrozměrný drsnostní součinitel s hodnotou podle Manninga n=0,014 

V průtočná rychlost ve stoce (m/s) 

 Nejmenší sklon gravitační kanalizace má být τu≥4,0 Pa, pro plastová  a 

sklolaminátová potrubí τu=3,0 Pa. U profilů do DN300 se nedosahuje zanášení, pokud 

průřezová rychlost dosáhne rychlosti nejméně 0,7 m/s nebo sklonu I (m/m) nejméně 1:D, 

kde D je vnitřní průměr potrubí v mm [7].     

Do alternativního způsobu dopravy odpadních vod patří tlaková, podtlaková, a 

maloprofilová gravitační kanalizace. Mezi nejvíce používané patří stoková síť tlaková a 

podtlaková. [8]. 

 

3.1 TLAKOVÁ KANALIZACE 

Tlaková kanalizace (viz obrázek č. 6) pracuje na systému přetlaku uvnitř trubní sítě a to 

tak, že dostatečný přetlak zajišťují domovní čerpací jímky, které jsou umístěny uvnitř nebo 

v těsné blízkosti odvodňovaného objektu. Využívá se tam, kde není v členitějším terénu 

dostatečný sklon nebo v obcích, kde je řídká zástavba nebo vysoká hladina podzemních 

vod. 
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Tlaková kanalizace se skládá z: 

 Domovní čerpací jímky s ponorným čerpadlem 

 Gravitační přípojky 

 Výtlaku do sběrného potrubí 

 Samotného sběrného potrubí 

 

Obrázek 6: Schéma tlakové kanalizace [9]. 

 

Mezi výhody tlakové kanalizace patří malý rozsah výkopových a zemních prací, 

protože potrubí se ukládá do hloubky 0,8 – 1,2 m, tlakové potrubí je o rozměrech DN40 –

150 mm. V terénu se pokládá snadno, neboť kopíruje terén. Tlaková kanalizace může 

čerpat odpadní vodu i do kopce. Výstavba je rychlá a dá se kombinovat i s jiným typem 

kanalizace. 

 Velkou nevýhodou tlakové kanalizace je, že zde musí být zajištěna dodávka 

elektrické energie pro čerpadla, musí se pravidelně udržovat provoz čerpacích jímek. 

V neposlední řadě je nevýhodou i fakt, že může být využita jen pro odvod splaškových 

vod. Poslední nevýhodou je, že čerpadla se musejí po čase měnit, protože jsou ve styku 

s agresivními splašky [8]. 

 Chemismus odpadních vod odváděných alternativním (tedy tlakovým a 

podtlakovým) způsobem, ukazuje mnohem vyšší koncentrace znečištění vyjádřeného 

parametry rozpuštěného O2, BSK5, CHSK a N-NH4. K této skutečnosti dochází z důvodu 

vytváření anaerobního prostředí vlivem zadržování odpadní vody v domovních šachtách 

nebo čerpacích stanicích, které může trvat i několik desítek hodin. Naopak v gravitační 
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kanalizaci, která má velký spád a během dopravy OV v ní dochází k částečnému 

aerobnímu odbourávání organického znečištění, což vede ke snížení hodnot BSK5 a CHSK 

[10]. 

 

4 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY 

Voda je složkou životního prostředí a je třeba ho chránit a uchovávat pro další generace. 

Proto je důležitá legislativa, která nás má chránit. 

 

4.1  SMĚRNICE EU 

Evropská unie, jejímž členským státem je i Česká republika, řeší politiku životního 

prostředí v článcích 174 – 176 Smlouvy o Evropském společenství. Rada EU vydala 

celkem 13 směrnic, v nichž se zabývá ochranou a nakládáním s vodami. 

Směrnice evropského parlamentu a rady č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 

činnost společenství v oblasti vodní politiky. Směrnice se zabývá předcházením 

znečišťování vod a zajištěním jejich dobré jakosti pro další generace. Také ukládá 

členským státům rozdělit svoje území na jednotlivá povodí [11]. 

Směrnice č. 91/676 EHS „ o ochraně vod před znečišťováním způsobené dusičnany 

ze zemědělských zdrojů“. Ta řeší ochranu povrchových a podpovrchových vod před 

znečištěním ze zemědělských zdrojů (zranitelná území). Zvýšené koncentrace dusičnanů 

ve zdrojích pitných vod ohrožují lidské zdraví a může dojít i k ovlivnění živočišných i 

rostlinných druhů vodních ekosystémů [12]. 

Směrnice č. 91/271 EHS ze dne 21 5. 1991 o čištění městských odpadních vod řeší 

problematiku čištění městských odpadních vod a odvádění odpadních vod průmyslových.  

Pro Českou republiku zde vzniká závazek zajistit likvidaci odpadních vod v hustě 

osídlených územích vybudováním čistíren odpadních vod podle vymezených aglomerací. 

Aglomerací se podle směrnice rozumí „oblast, v níž jsou obyvatelé a popřípadě i 

hospodářské činnosti natolik soustředěny, že městské odpadní vody jsou shromažďovány 

do městské čistírny odpadních vod nebo do jiného společného místa vypouštění“[13]. 



Jana Vránová: Rekonstrukce ČOV v obci Málkov 

2013       10 

Aglomerace musí být vybavena stokovou soustavou a rozděluje se na tři skupiny. Dle 

kanalizačního řádu musí být většina průmyslových odpadních vod před vypuštěním do 

kanalizace předčištěna.  

 

Městské odpadní vody, které jsou odváděny stokovými soustavami, musí být podrobeny 

sekundárnímu čištění. Takto jsou odpadní vody podrobeny mechanickému a biologickému 

čištění s dosazováním. Odpadní vody na odtoku z ČOV musí splňovat požadavky uvedené 

v tabulce č. 1. Používají se buď hodnoty koncentrací, nebo úbytku znečišťujících látek 

(účinnost ČOV). 

 

Tabulka 1: Požadavky na vypouštění ČOV pro celou EU [13]. 

Ukazatel koncentrace min. % úbytku 

BSK5  25 mg/l 40 

CHSKcr 125 mg 75 

NL 35 mg/l 90 

  35 mg/l nad 10000 EO 90 

  60 mg/l 2000 - 10000 EO 70 

 

Pokud je ČOV umístěna v nadmořské výšce vyšší než 1500 m, může být čištění hodnoceno 

podle nižších kritérií, ale nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Ve směrnici se také vymezují citlivé oblasti, kam patří sladkovodní jezera, vodní toky, 

které vtékají do jezer či nádrží, ústí řek, zálivy a další pobřežní vody, ale i sladké vodní 

toky, které jsou určeny jako zdroj pitné vody a mohou být negativně ovlivněny 

antropogenní činností. Zde se musí kontrolovat i další ukazatele zejména koncentrace 

celkového fosforu a celkového dusíku viz tabulka č. 2. 
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            Tabulka 2:Požadavky na koncentrace N a P v citlivých oblastech pro celou EU[13]. 

Ukazatel koncentrace min. % úbytku 

celkový 2 mg/l (10000-100000 EO) 
80 

fosfor 1 mg/l (více než 100000 EO) 

celkový 15 mg/l (10000-100000 EO) 
70-80 

dusík 10 mg/l (10000-100000 EO) 

 

Pro co nejmenší zatížení životního prostředí směrnice poukazuje na opětovné použití již 

vyčištěné odpadní vody. 

Ve Směrnici je také řešena problematika čistírenských kalů. Kaly by měly být při 

čištění odpadní vody znovu použity a při jejich zneškodňování se mají minimalizovat 

nežádoucí účinky na životní prostředí [13]. 

 

4.2 LEGISLATIVA ČR 

Mezi základní platnou legislativu vodního hospodářství patří zákon č. 254/2001 Sb. O 

vodách (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je definován 

pojem odpadní vody a také nakládání s těmito vodami. Účelem tohoto zákona je nejen 

ochrana vodních zdrojů, ale upravuje i způsoby kontrol, vybírání poplatků a evidenci 

znečištěných vod [14]. 

Dalším platným zákonem je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích). Ten upravuje 

nakládání s odpadními vodami, které jsou odváděny do veřejné kanalizace. Řeší a upravuje 

provoz i výstavbu vodovodů a kanalizací i přípojek na ně. V zákoně je pamatováno i na 

sankce v případě porušení povinností [15]. 

NV 61/2003 Sb. „o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 

Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb.“ v souladu s právem Evropské unie stanoví: 
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 Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku 

 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod 

 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod 

 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé 

oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících 

kvalitu vody v citlivých oblastech 

 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, 

které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako 

zdroje pitné vody 

 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou 

vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

živočichů 

 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou 

využívány ke koupání 

 Náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a kanalizace 

 Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek 

 

Pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod pro účely tohoto nařízení se 

rozumí dle Tabulky 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p) 
3)

,
 
maximální 

hodnoty (m)
.4)  

a hodnoty průměru 
5)

 koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných 

odpadních vod v mg/l 

Tabulka  1a: Emisní standardy 

Kapacita 

ČOV (EO)
1) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ 

Ncelk
2), 8) 

Pcelk. 
8) 

p

 
3) 

m

 
4) 

p

 
3) 

m

 
4) 

p

 
3) 

m

 
4) 

p

 
3) 

m

 
4),6) 

p

průměr 
5) 

m

 
4),6) 

p

průměr 
5) 

m

 
4) 

< 500
7) 

          - - 

500 - 2 000 125 180 30 60 35 70 - - - - - - 

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

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

> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 
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1)
 Rozumí se kapacita čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. 

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Zatížení vyjádřené v počtu 

ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny 

odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně. 

2)
 Celkový dusík znamená sumu všech forem dusíku, tj. dusíku stanoveného Kjeldahlovou metodou 

(organický a amoniakální dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku. 

3)
 Uváděné přípustné koncentrace “p” nejsou roční průměry a mohou být v překročeny v povolené 

míře podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C 

podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

4) 
Uváděné maximální koncentrace “m” jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku A 

podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4. 

5) 
Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců a 

nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. 

Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu 

s rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

6)
 Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně 

vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření 

provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12°C. 

7)
 Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto 

nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a místních podmínek. 

8)
 Při stanovení limitů pro dusík a fosfor vezme vodoprávní úřad v úvahu harmonogram výstavby a 

rekonstrukce technologických stupňů odstraňování dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace české 

republiky schválený vládou, na základě dohody ČR s EU o přechodném období pro implementaci směrnice 

91/271/EHS, v rámci “Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských 

odpadních vod”. Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do stanovené doby ukončení výstavby nebo 

rekonstrukce, maximálně však do 31. 12. 2010, stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle následujících 

emisních standardů: 

Tabulka 3:Hodnoty Nanorg a Pcelk v dané ČOV [16]. 

Kapacita ČOV (EO) Nanorg 
6) 

Pcelk 

p m p m 

10 001 - 100 000 20 30 3 6 

> 100 000 15 20 1,5 3 

Nanorg je suma dusíku amoniakálního, dusičnanového a dusitanového. Význam 

ostatních parametrů je identický jak výše. 
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Tabulka 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění 

vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) 
1), 2)

 v procentech 

Tabulka. 1b: Emisní standardy 

Kapacita ČOV 

(EO) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 
5) 

Ncelk
3) 

Pcelk 

< 500
4) 

    - - 

500-2000 70 80 80 - - - 

2001-10000 75 85 90 70 - - 

10 001-100 000 75 85 90 - 75 80 

> 100 000 75 85 90 - 75 80 

1) 
Účinnost čištění vztažená k zátěži na přítoku do čistírny odpadních vod. 

2)
 Přípustná účinnost čištění může být v povoleném počtu jednotlivých stanovení nedosahována 

podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Pro stanovení hodnot minimální účinnosti čištění se použije typ 

vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního 

úřadu. 

3) 
Celkový dusík znamená sumu všech forem dusíku, tj. dusíku stanoveného Kjeldahlovou metodou 

(organický a amoniakální dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku. 

4) 
Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto 

nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a místních podmínek. 

5)
 Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně 

vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z 5 měření 

provedených v průběhu dne byly 3 měření vyšší než 12°C. 

 

Limity stanovené jako přípustné minimální účinnosti čištění pro jednotlivé ukazatele znečištění může 

použít vodoprávní úřad také pro městské odpadní vody v případech, kdy je použití tohoto druhu limitů 

vhodnější vzhledem k druhu odpadních vod, použité technologii čištění a místním podmínkám. 

Tabulku 1b lze použít zejména při velkém množství průmyslových organicky znečištěných odpadních 

vod, tj. při vysokých koncentracích ukazatelů znečištění na přítoku do čistírny odpadních vod nebo 

přesahuje-li v celkovém objemu vypouštěných odpadních vod objem průmyslových odpadních vod 50 %. 
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V tabulce č. 4 je uveden typ vzorku a četnost ročního odběru pro danou velikost ČOV. 

Tabulka 4:Minimální roční četnost odběru vzorků vypouštěných městských odpadních vod [16]. 

velikost EO 
typ 
vzorku BSK5 CHSK5 NL N-NH4

+ Ncelk Pcelk TOC 

< 500 A 4 4 4 0 0 0 0 

500 - 2000 A 12 12 12 12 0 0 0 

2001 - 10000 B 12 12 12 12 12 12 0 

10001 - 100000 C 26 26 26 26 26 26 0 

> 100000 C 52 52 52 52 52 52 52 

 

 typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 

v intervalu 15 minut, 

 typ B – 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků 

odebíraných v intervalu 2 hodin, 

 typ C – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 

hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku. 

 

Ve velikosti zdroje znečištění do 50 EO, může vodoprávní řad stanovit menší počet 

odběrů, než je uvedeno v kategorii do 500 EO [16]. 

V nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je popsána norma environmentální politiky a jednotlivé 

ukazatele jsou vypsány v příloze 3 k tomuto nařízení. NEK jsou ukazatele vyjadřující 

dobrý stav vody ve vodním toku: 

 stav bez přítomnosti organismů s potencionálními patogenními a toxickými 

vlastnostmi 

 má neporušenou samočistící schopnost 

 stav, kde nedochází ke vzniku kalových lavic, pokrytí vodní hladiny pěnou, tuky, 

oleji nebo jinými látkami 

 stav, ve kterém nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví 

před ionizujícím zářením 

 stav, ve kterém nedochází ke změně vodního ekosystému, k omezení druhové 

rozmanitosti vodních organismů [17]. 



Jana Vránová: Rekonstrukce ČOV v obci Málkov 

2013       16 

5 TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ PRO OBCE DO 2 000 EO 

K likvidaci OV se nejčastěji využívá žumpa, septik a domovní čistírny odpadních vod 

(DČOV). 

Během čistírenského procesu vznikají také odpady, u velkých ČOV to je písek, shrabky a 

přebytečný kal a u nejmenších ČOV jen přebytečný kal. Provozovatel  ČOV tedy musí 

řešit nejen otázku kvalitního vyčištění vody, ale musí vyřešit manipulaci a nakládání se 

vzniklým odpadem. 

 ČOV do 2000 EO můžeme rozdělit do tří kategorií [8]. 

 Kategorie do 50 EO  

 Kategorie 50 – 500 EO 

 Kategorie 500 – 2000 EO 

Ekvivalentní obyvatel (EO) „je fiktivní počet obyvatel, který by produkoval dané množství 

znečištění. Obvykle se vyjadřuje v biochemické spotřebě kyslíku a vztahuje se na jednotku 

produktu.“ [18]. 1 EO = zpravidla jedna osoba, producent znečištění; uměle zavedená 

jednotka, která představuje produkci odpadní vody 150 l/den a produkci znečištění 60g 

BSK5/den. 

Likvidace odpadních vod z lokalit do 50 EO může být zajištěna třemi způsoby. 

 

 Žumpa je vodotěsná jímka, která je umístěna minimálně 1,0 m od stavby a musí 

k ní být umožněn přístup. Nesmí být opatřena přepadem či odtokem a 

nashromážděná odpadní voda se vyváží ke zneškodnění. Časté vyvážení je také 

hlavní nevýhodou žump [19,41]. 
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Obrázek 7: Žumpa [20]. 

 

 

 

 Septik (viz. obrázek č. 9) slouží k mechanickému předčištění splaškových 

odpadních vod. Zachycuje NL a snižuje BSK5. Maximální snížení organického 

znečištění je však jen do 30% [22]. 

Obrázek 8: Nákres žumpy [21]. 
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Obrázek 9: Schéma septiku [23]. 

 

 Domovní ČOV čistí splaškové vody z jednotlivých domů. Schéma domovní ČOV 

je znázorněno na obrázku č. 10. Účinnost je 95% [8]. 

 

 

Obrázek 10: Schéma domovní ČOV [24]. 
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Druhou kategorií je 50 – 500 EO. Ta slouží zejména k čištění odpadních vod 

z menších obcí, průmyslových podniků či hotelů, které nemají možnost se připojit na 

kanalizaci. Mechanické předčištění je u tohoto typu ČOV řešeno jednoduchými česly nebo 

usazovací nádrží. 

 Poslední kategorií je kategorie 500 – 2000 EO. Tato velikost ČOV je již řešena 

betonovou nádrží, budovou nadzemní nádrže a technologickou částí. Technologický 

standard je zaručen snížením N - N . Objektem na ČOV je mechanické předčištění, 

biologické čištění, kalové hospodářství. 

 

5.1 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Při tomto čištění odpadních vod v podmínkách aerobních se používají biochemické 

procesy, které využívají činnost mikroorganismů. Za přítomnosti molekulárního kyslíku se 

oxidačními procesy organismy rozkládají. Jako konečný produkt se získává oxid uhličitý a 

voda. Hlavní podmínkou pro úspěšný chod aerobního procesu je dostatečný přísun kyslíku 

v reaktorech. Aerobní čištění je buď přirozené, které napodobuje přírodní podmínky, nebo 

umělé, které probíhají v reaktorech. Umělý způsob se dále dělí na procesy s biomasou ve 

vznosu (aktivací) a na procesy s biomasou přisedlou [25]. 

 Po hrubém předčištění může být biologické čištění samostatnou čistírenskou 

jednotkou. 

 Proces s biomasou ve vznosu neboli aktivační proces, je dnes nejpoužívanější 

způsob čištění v podmínkách aerobních. Principem je, že se v provzdušňované aktivační 

nádrži vytvoří aktivační kal. Odpadní voda, která je již mechanicky čištěná přitéká do 

aktivační nádrže, kde se promíchá s vratným kalem. Tento kal je nazýván také jako 

aktivační směs. Z této nádrže aktivační směs dál teče do dosazovací nádrže. V dosazovací 

nádrži se odděluje aktivační kal od vody již biologicky vyčištěné. Část kalu se vrací zpět 

do aktivace [26]. 

 Proces s biomasou přisedlou je oproti aktivaci rozdílný v tom, že mikroorganismy 

tvoří biofilm a navíc zde probíhají děje sorpční. Biofilm rozdělujeme podle způsobu 

provozu na biofiltry, biodisky, ponořené biologické kolony a reaktory kombinované [27]. 
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 Biofiltry stanovuje norma ČSN 75 6401 pro čistírny odpadních vod pro více než 

500 ekvivalentních obyvatel a pro méně než 500 ekvivalentních obyvatel řeší norma ČSN 

75 6402. Biofiltr se skládá z přítokové armatury, skrápěče, vnitřní náplně pro biologický 

film, roštového dna a pravého dna s odtokovým žlabem do dosazovací nádrže. Náplní 

biofiltru je štěrk, vápenec, struska či plastová náplň [27]. 

 U biodisků je nutná recirkulace vody z dosazovací nádrže. Reaktor musí zajistit, 

aby teplota vody neklesla pod 8 °C. Systém biodisku se využívá pro malé zdroje do 50 

ekvivalentních obyvatel. Jejich velkou výhodou je jednoduchá konstrukce, malá spotřeba 

elektrické energie a dobré vlastnosti kalu. 

 Další část procesu jsou dosazovací nádrže. Její funkcí je rozdělení aktivačního kalu 

a vyčištěné vody, dále zajištění zahuštění kalu v takové koncentraci, aby bylo možno kal 

vrátit zpět do aktivačního procesu, nebo ho odčerpat, jako přebytečný. V případě, že za 

dosazovací nádrží již není zařazen systém dočištění, je to konečná fáze biologického 

čištění. Dosazovací nádrže se rozdělují na kruhové, pravoúhlé, vertikální a na nádrže 

s membránovou filtrací [28]. 

 

5.2 KALY Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 

Jak již bylo uvedeno výše, každá biologická čistírna odpadních vod vyprodukuje kal. 

Množství kalu je závislé na velikosti, zatížení i technologii dané čističky. Tyto kaly se 

zpracovávají v kalové koncovce.  

 Legislativa kalů je upravena vyhláškou č. 382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě [29]. 

V současné době je zpracovávání kalu velkou zátěží, protože náklady na odstranění a 

zpracování přebytečného kalu se pohybují kolem 40% celkových provozních nákladů 

ČOV. Problém je nárůst produkce čistírenských kalů a nové legislativní požadavky pro 

použití v zemědělství. 

Pro kategorii ČOV 500 -2000 EO se nejvíce hodí technologie nízko zatěžovaná aktivace se 

stabilní nitrifikací. Přebytečný kal se uskladňuje v provzdušňovaných stabilizačních 

nádržích, které mají za úkol snížit obsah organických látek. Kal se odváží v mokrém stavu 

[30]. 
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 Čistírenské kaly rozdělujeme na: 

 Primární 

 Biologické 

 Chemické 

Primární kal – vzniká v usazovacích nádržích. Množství kalu je tedy závislé na množství 

nerozpuštěných látek, které přitékají do ČOV. 

Biologický kal – vzniká v biologických čistírnách s aktivačním systémem. Tento kal je 

vlastně směsí přiváděných nerozpuštěných látek v odpadní vodě do aktivace a biomasy. 

V aktivačních nádržích je biomasa závislá na poměru NL:BSK5, teplotě. 

Chemický kal – při chemickém srážení fosforu vzniká chemický kal. 

 Odkalování u ČOV do 2000 EO se provádí celkem 2x týdně. Vyprodukovaný kal 

má být stabilní tzn., že neškodí životnímu prostředí a požaduje se, aby kal neměl žádné 

nebezpečné vlastnosti. Nejvýhodnější a technicky nejsnadnější metodou hygienizace kalu 

je úprava vápněním. Tento způsob má nízké ekonomické náklady, zlepšuje skladbu kalu. 

Nevýhoda této metody je nutnost odvětrání pracovního prostoru. 

 Stabilizované kaly se využívají v zemědělství jako hnojení. Podmínkou tohoto 

způsobu zpracování čistírenskou kalu je, že se musí zavést do půd do 48 hodin, dusík 

v kalu musí být max. do 70% spotřeby dusíku rostlin, musí vyhovovat hodnotám 

vybraných prvků viz. tabulka č. 5 [31]. 

Tabulka 5:Mezní hodnoty koncentrací vybraných produktů v půdách (mg/kg sušiny) [31]. 

Rizikové prvky Mezní hodnoty koncentrací Rizikové prvky Mezní hodnoty koncentrací 

  rizikových prvků v půdě   rizikových prvků v půdě 

 jednotka Běžné půdy Písčité půdy   jednotka Běžné půdy Písčité půdy 

Arsen - As 20 15 Rtuť - Hg 0,3+ 0,3+ 

Kadmium - Cd 0,5 0,4 Nikl - Ni 50 45 

Chrom - Cr 90 55 Olovo - Pb 60 55 

Měď - Cu 60 45 Zinek - Zn 120 105 
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Kaly se zaváží fekálními vozy. Velikost cisterny je závislá na vzdálenosti zemědělské 

půdy. 

 

6 TECHNOLOGIE ČOV MÁLOV 

Odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny již stávajícím kombinovaným 

kanalizačním systémem se dvěma stokami. Odpadní vody jsou hlavně splaškového 

charakteru s podílem balastních i srážkových vod. Jedna kanalizace je zaústěna přímo do 

spojné šachty a druhá do čerpací stanice odpadních vod v areálu čistírny, ze které je 

čerpána do spojné šachty. 

Na nátoku je čerpací stanice vybavena ručně stíranými česlemi s průlinami 50 mm 

a je osazena ponorným čerpadlem kalovým DN80, Q = 4 l/s, H = 7 m. Čerpadla jsou 

celkem dvě, z toho jedno je v provozu a druhé slouží jako záložní. Výtlak z každého 

čerpadla je vedeno samostatným potrubím PE DN 80. 

Čerpací jímka je osazena dvěma čerpadly KSB Amarex N F80-220/034ULG2-150. 

Čerpadla jsou automaticky spínána řídicím systémem na základě informace o výšce 

hladiny z ultrazvukové sondy. Minimální havarijní a maximální havarijní hladiny tu hlídají 

instalované plovákové snímače. Ze spojné šachty odpadní voda dál pokračuje do objektu 

hrubého předčištění, kde jsou nainstalovány velmi jemné automaticky čištěné strojní česle 

FONTANA SČČ-VM 500 x 650/1200 x 6s/70° se šíří průlin 6 mm a dopravou shrabků do 

plastového kontejneru o objemu 120 l. Strojní česle jsou vybaveny automatickým 

systémem spouštění v závislosti na zanesení česlí a v závislosti na nastaveném časovém 

intervalu automatického spuštění. 

Velmi jemné strojní česle jsou doplněny obtokovým kanálem a uzavírací 

armaturou. Obtokový žlab je osazen jemnými ručně čištěnými česlemi ČR 50 x 970 x 

15/60° se šíří průlin 15 mm. Uzavírací armatura tzn. ruční stavítko, které je umístěno před 

strojními česlemi, zajistí při uzavření zvýšení hladiny ve vstupní části kanálu česlí. Toto 

zvýšení hladiny umožňuje obtok odpadních vod přes přepadovou hranu kanálem ručních 

česlí. 

Za velmi jemnými česlemi jsou odpadní vody přiváděny do vertikálního lapáku 

písku VLP 600 o průměru 0,6 m. Lapák písku je doplněn kompletním strojně-
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technologickým zařízením pro těžení zachycovaného písku. Z pístového prostoru lapáku je 

odčerpávání písku realizováno mamutkovým čerpadlem DN 80 mm. Zapínání mamutky je 

realizováno automatickým ovládáním pomocí klapek a elektropohony. Tento vytěžený 

písek je odváděn do kontejneru, který je umístěn před provozním objektem. Na řízené 

skládce je tento písek likvidován. Voda z odvodňovacího kontejneru je zaústěna do spojné 

šachty před hrubé předčištění [32]. 

 

Obrázek 11: Schématické znázornění technologické linky ČOV Málkov [Dr. Ing. Šorm Radovan]. 

Legenda:SŠ – spojná šachta, HP – hrubé předčištění, OK – odlehčovací komora, ANOX –   denitrifikační 

sekce aktivace, OX –   nitrifikační sekce aktivace, DN – dosazovací nádrž, VK – vratný kal, PK – přebytečný 

kal                

V provozní budově se nachází dmychárna, která je zdrojem vzduchu pro 

mamutkové čerpadlo a rozmíchávání lapáku písku. Vyklízení lapáku písku je prováděné 

automaticky řídicím systémem čističky odpadních vod, otevíráním přívodů vzduchu 

mamutka a rozmíchávání, pomocí motýlkových klapek s elektropohony nebo ručně 

ovládacími pákami, které jsou umístěny na elektropohonech motýlkových klapek. Také 

lapák písku je vybaven kompresorem pro nouzové rozmíchávání usazeného písku. 

Usazený písek rozmíchává obsluha čističky odpadních vod podle potřeby ručně pomocí 

armatury instalované na výtlaku kompresoru. Rozmíchávací vzduch z kompresoru se do 

potrubí rozmíchávání písku nárazově pustí při uzavřeném nožovém šoupěti výtlaku 

mamutky a uzavřených klapkách umístěných na přívodu vzduchu od dmychadel.  

Odpadní vody, které jsou zbaveny hrubých nečistot, jsou za lapákem písku 

přiváděny do rozdělovacího objektu před biologickým stupněm. Tento rozdělovací objekt 

je vybaven dvěma přepady s uzavíratelnými ručními stavítky pro rovnoměrné rozdělení 
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nátoku do dvou aktivačních linek. V současné chvíli je v provozu pouze jedna aktivační 

linka a plánuje se vybudování další aktivační linky. Rozdělovací objekt je vybaven ručním 

stavítkem, které umožňuje odtok odpadních vod po hrubém předčištění přímo do vodoteče 

bez čištění v biologickém stupni čističky odpadních vod. Tento způsob je pro provoz a 

nutné revize biologického stupně nezbytný, ale je to pouze havarijní stav. 

Z odlehčovacího objektu jsou odpadní vody přiváděny do biologického stupně 

ČOV. Biologický stupeň se skládá z jedné kontinuálně protékané linky aktivačního D-N 

systému. V aktivačním procesu jsou odpadní vody přiváděny spolu do předřazené 

denitrifikační sekce, kam je i zaústěn proud vratného kalu. Z nitrifikační sekce natéká 

aktivační směs do nitrifikační sekce. Za aktivačním procesem směs kalu a vyčištěné 

odpadní vody natéká do čtvercové vertikálně protékané dosazovací nádrže. Potrubí pro 

odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže je zaústěno do aktivační nádrže 

[32]. 

Aktivační nádrž denitrifikační sekce je vybavena ponorným čerpadlem KSB 

AMAMIX C2925 pro míchání nádrže. Nitrifikační sekce je vybavena jemnobublinovým 

naváděným aeračním systémem ASEKO A-109 a sondou pro měření koncentrace 

rozpuštěného kyslíku Hach lange LDO s vyhodnocovací jednotkou SC 100. 

Jemnobublinná pneumatická aerace s membránovými aeračními elementy ASEKO 

A-109 je použita k aeraci. Systém je dimenzován pro nejnepříznivější uvedenou teplotu, 

která je 20 °C. 

Dodávku vzduchu zajišťují dvě dmychadla AERZEN GMc3S Delta Blower 5 

v sestavě 1 + 1 ks o maximálním výkonu jednoho dmychadla 120,0 m
3
h

-1
. Provoz 

dmychadla je řízen frekvenčním měničem na základě měřené aktuální hodnoty koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v nitrifikační sekci aktivační nádrže. 

K separaci aktivovaného kalu od již vyčištěné odpadní vody je realizována jedna 

čtvercová, vertikálně protékaná dosazovací nádrž (strany mají délku 4,2 m a hloubka vody 

4,5 m). Dosazovací nádrž je vybavena zařízením pro odtah plovoucích nečistot se 

zaústěním výtlaku čerpadla do nitrifikace. Odtah kalu ze dna dosazovací nádrže a jeho 

čerpání do nitrifikace nebo kalojemu je zajištěn ponorným kalovým čerpadlem KSB 

AMAREX N F65 220/004. 
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Ze dna dosazovací nádrže je výše uvedeným kalovým čerpadlem v sestavě 1 + 0 

s jednotkovým výkonem asi 3 l.s
-1

 odebírán odsazený aktivovaný kal a recirkulován zpět 

do aktivační nádrže. Funkce tohoto čerpadla je časově nastavitelná v závislosti na 

nastavení řídícího členu čističky odpadních vod. Z armatury vratného kalu je odbočkou 

odváděn přebytečný aktivovaný kal do provzdušňovaného kalového sila. 

Kalové silo je osazeno středobublinovými aeračními elementy ASEKO A-109-S a 

čerpadlem pro odtah odsazené kalové vody při zahušťování uskladněného přebytečného 

kalu. Vyčerpaná kalová voda je zaústěna do biologického stupně. K zahušťování 

uskladněného kalu dochází periodicky při odstavení dodávky vzduchu do sila. Odsazená 

kalová voda, která vzniká při zahušťování kalu v kalojemu, se odčerpává zpět na počátek 

aktivační linky a to pomocí ponorného čerpadla s integrovaným plovákem Ama-Drainer A 

405, které je instalování na spouštěcím zařízení a to s možností pro nastavení hloubky 

ponoru čerpadla.  

 Produkce kalu za rok 2012 byla 6,5 t suš. Jednu třetinu kalu si zpět odebírají sady, 

které jsou v registru obce Málkov a zbytek kalu je uložen na ČOV Údlice. 

 

 

Obrázek 12:Schéma ČOV Málkov projekt [32]. 
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6.1 SLEDOVANÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA 

Ukazatele vyjadřují chemické složení, fyzikální stav a sdružují se do kritérií.  Jakost vody 

se hodnotí pro každý ukazatel. Když je nutné zhodnotit informace o jakosti vody 

komplexně, používáme základní klasifikaci, která je založená na vybraných ukazatelích. 

Konečná jakost se určuje podle nejhoršího naměřeného ukazatele. Jedním kritériem je 

kyslíkový režim vody, kam patří koncentrace rozpuštěného kyslíku, teplota, protože 

ovlivňuje rychlost reakcí, CHSK, BSK a saprobita. Koncentrace se vyjadřuje  nejčastěji 

v jednotkách  mg/l a µg/l [34]. 

Čistírna odpadních vod v obci Málkov čistí městské odpadní vody, tedy splaškové a 

srážkové. 

Sledovanými ukazateli odpadní vody na přítoku ČOV Málkov jsou: 

 CHSKcr – chemická spotřeba kyslíku v mg/l 

 BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku v mg/l 

 NL – nerozpuštěné látky v mg/l 

 N-NH4 – amoniakální dusík v mg/l 

Sledované ukazatele vyčištěné vody na odtoku na ČOV Málkov jsou: 

 Průtok v m
3
/měsíc 

 CHSKcr – chemická spotřeba kyslíku v mg/l 

 BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku v mg/l 

 NL – nerozpuštěné látky v mg/l 

 

6.1.1 BSK 

Biochemická spotřeba kyslíku je hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku v daném 

roztoku. Je to jeden ze základních parametrů při posuzování účinnosti čistírny odpadních 

vod. Udává se v mg/l. 

Vyjadřuje hmotnostní koncentraci rozpuštěného kyslíku v roztoku spotřebovaného 

za určitý čas mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek. Vliv 

anorganických látek se eliminuje, tudíž hodnota BSK závisí na době inkubace. Označení je 
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BSK a určitý počet n dní tedy BSKn. Stanovování BSK celkem trvá 20 dní, což je pro 

praktický výsledek dlouho, a proto se zvolila jednotná inkubační doba 5 dní. Aby při 

zjišťování hodnoty BSK nedocházelo k fotosyntetické asimilaci, stanovuje se BSKn ve tmě 

při konstantní teplotě 20º C [34]. 

 

6.1.2 CHSK 

Chemická spotřeba kyslíku nám poskytuje informace o celkové koncentraci organických 

látek ve vodě. Oxidace se provádí manganistanem draselným nebo dichromanem 

draselným za předem stanovených podmínek. Při analýze odpadních vod se metoda 

s oxidací manganistanem draselným ale nepoužívá. Hodnota CHSK splaškových vod bývá 

mezi 300 až 800 mg/l. Nižší nebo vyšší hodnota je považována za anomálie. 

Nedostatkem CHSK je, že některé organické látky oxidují pomalu, nebo dokonce 

vůbec. Jedná se o látky nižší alifatické aminy, deriváty pyridinu, dusíkaté kvarterní 

sloučeniny. Tyto látky se vyskytují hlavně v odpadních vodách z průmyslu. Ve vodách 

splaškových oxiduje více než 90% organických látek. 

Výsledek chemické spotřeby kyslíku udávaný v kyslíkovém ekvivalentu je 

srovnatelný s výsledkem BSK při biochemickém čištění odpadních vod. Poměr CHSK : 

BSK5 signalizuje zastoupení biodegrabilních látek.  V případě poměru hodnoty < 2, 

odpadní voda obsahuje snadno rozložitelné látky [31,42].   

 

6.1.3 DUSÍK CELKOVÝ 

Patří mezi důležité makrobiogenní prvky ze skupiny nutrietů. V procesu při čištění 

odpadních vod se uplatňuje ve všech biologických procesech. 

Sloučeniny dusíku jsou ve vodách málo stabilní a podléhají v závislosti na 

mikrobiálním osídlení, oxidačně redukčním potenciálu a hodnotě pH biochemickým 

přeměnám. Pod pojmem nitrifikace se rozumí oxidace amoniakálního dusíku na dusitany 

až dusičnany. Nitrifikace vyžaduje aerobní podmínky. Při nitrifikaci se spotřebuje asi 4,3 

mg kyslíku na 1 mg amoniakálního dusíku a uvolňují se vodíkové ionty, voda se okyseluje.  
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Pod pojmem denitrifikace se rozumí redukce dusičnanů na elementární dusík, příp. 

N2O, která probíhá za anodických podmínek a požaduje organické nebo anorganické 

donory elektronů (odpadní voda, methanol ap.). Uvolňují se hydroxidové ionty, voda se 

alkalizuje. NO
3-
  NO

2-
     NO    N2O    N2 

 

průměrné hodnoty TKN v odpadních vodách se pohybují kolem 40 mg.l
-1

  

 organický  15 mg.l
-1 

 dusík amoniakální  25 mg.l
-1

  

 

Dusík se ve vodách vyskytuje v různých oxidačních stupních, v iontové i neiontové 

formě (-III, 0, +I, +III, +V). Celkový dusík Ncelk. se dělí na anorganicky vázaný dusík a 

organicky vázaný dusík. Mezi hlavní formy anorganicky vázaného dusíku patří 

amoniakální N-(NH3+NH4
+
) nebo Namon, dusitanový (N-NO2

-
) a dusičnanový (N-NO3 

-
) 

dusík, další možnou anorganickou formou výskytu jsou volné kyanidy, kyanatany, 

kyanokomplexy a amminkomplexy.  

Amoniakální dusík je přítomen ve vodách ve dvou formách. Jednak jako kation 

amonný NH4
+
 a jednak jako nedisociovaná molekula - amoniakový dusík NH3. Mezi 

těmito formami se ustavuje chemická rovnováha, která je závislá na hodnotě pH. Čím je 

voda kyselejší, tím obsahuje méně nedisociované formy. Na ryby působí toxicky NH3. 

Specifickou analytickou metodou lze stanovit samostatně koncentraci 

amoniakálního, dusitanového a dusičnanového dusíku. Organický dusík je definován jako 

organicky vázaný dusík ve formě 
–
III. Ve vodách se vyskytuje ve formě bílkovin a jejich 

rozkladných produktů (peptidů, peptonů, aminokyselin), proteinů, močoviny, alifatických a 

aromatických aminů, aminosacharidů, heterocyklických dusíkatých sloučenin apod., 

včetně dusíkatých látek vznikajících rozkladem biomasy mikroorganismů. Rozpuštěný 

organický dusík (DON – dissolved organic nitrogen) může významně negativně ovlivňovat 

vodný ekosystém – eutrofizace, masivní nárůst řas, vysoká produkce bakterií apod. 

V povrchových vodách může být organický dusík zastoupen až 20 - 40 % z Nc.  

Nejvýznamnějším krokem pro stanovení organického dusíku je rozklad vzorku 

(mineralizace) za účelem převedení organické formy dusíku na anorganickou (dusičnany, 
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dusitany nebo amoniak, případně také NOx a N2), který je obvykle největším zdroje chyb 

v analytickém stanovení [35]. 

 

6.1.4 NL 

Nerozpuštěné látky (NL) patří mezi základní ukazatele odpadních vod. Pokud je ve vodě 

jejich velké množství, dochází k zanášení toků a zakalení vody čímž se voda 

znehodnocuje. Nerozpuštěné látky jsou definovány jako tuhé látky, které se dají odstranit 

filtrací nebo odstředěním za určených podmínek [36]. 

Principem stanovení nerozpustných látek je, že vzorek vody, který je odebraný do 

skleněné vzorkovnice se filtruje v zařízení pro vakuovou filtraci. Filtr se suší při 105° C po 

dobu dvou hodin. Po vysušení se zadržené látky na filtru zváží [37]. 

 

6.1.5 N-NH4
+ 

Amoniakální dusík (N-NH4) vzniká z rozkladu organických dusíkatých látek živočišného a 

rostlinného původu. Při čištění odpadních vod má obsah amoniakálního dusíku při 

nitrifikačních procesech velký význam [38]. 

Principem stanovení je, že se hodnota pH upraví pomocí žíhaného oxidu 

hořečnatého MgO do mírně alkalického prostředí. Hodnota je tedy v rozmezí 6,0 – 7,4. 

Uvolněný amoniak je destilován v destilačním přístroji. V destilátu se amoniakální dusík 

stanovuje titrací [39]. 

Spetktrofotometrická metoda je optická metoda, která spočívá v měření absorbance 

světelného záření v analyzovaném vzorku. Postup měření je, že se vzorky vody ohřívají na 

pokojovou teplotu (20° C). Do jedné kyvety se pipetou odměří 5 ml destilované vody – 

slepý vzorek. Do další kyvety se odměří 5 ml analyzovaného vzorku a označí se. Do všech 

kyvet se přidávají 3 kapky Nessler-Reagent, uzavřou se a promíchají. Po 10 – 25 minutách 

se může začít měřit. Pro výsledky hodnot absorbancí se používá kalibrační graf [43]. 
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6.1.6 pH 

Hodnota pH mimořádně ovlivňuje většinu chemických a biologických procesů, které 

probíhají ve vodách jak přírodních tak i odpadních. Vyjadřuje agresivitu vody. 

Neutrální voda má hodnotu pH 7, kyselé vody mají pH nižší než 7 a alkalické 

hodnotu vyšší než 7. Splaškové vody mívají hodnotu pH 7 – 8 [40]. 

 

6.1.7 ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK 

Dalším ukazatelem kvality vod při biochemickém čištění odpadních vod je koncentrace 

rozpuštěného kyslíku. Voda je kyslíkem někdy přesycena nebo nenasycena. 

Při aerobních procesech je kyslík nezbytný při samočištění povrchových vod i při 

biologickém čištění odpadních vod. Provoz biologických čistíren odpadních vod se 

posuzuje a hodnotí právě podle koncentrace kyslíku. Když se vyčerpá kyslík z vody, tak 

dochází k denitrifikaci. Pokud stoupne teplota vody, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě. 

[31]. 

 

7 CHOVÁNÍ SLEDOVANÝCH PARAMETRŮ V TECHNOLOGII 

ČOV MÁLKOV 

Technologie čistírny odpadních vod byla navržena s ohledem na NV ČR 61/2003 Sb., 

zároveň byl zohledněn trend v technologii čištění ve světě i u nás. Je voleno takové 

technické řešení, které ve všech technologických uzlech respektuje potřebu na 

minimalizaci spotřeby elektrické energie a snížení provozní náročnosti.  

Biologický stupeň byl navržen s nízkozátěžovou aktivací s biologickým 

odstraňováním dusíku. Nitrifikační proces je dimenzován i pro nízké teploty. Jednotlivé 

výpočty byly provedeny pomocí matematického modelu aktivačního procesu kanadské 

firmy Hydromatic. 
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Hydraulické zatěžovací parametry pro dimenzování technologické linky ČOV jsou 

formulovány s ohledem na výskyt balastních a dešťových vod. Navrhnuté parametry jsou 

uvedeny v tabulkách č. 6 a č. 7. 

Tabulka 6:Navrhované hydraulické zatěžovací parametry ČOV Málkov [32]. 

Průtok   m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 

Q24   207,4 8,6 2,4 

Qspl   104 4,3 1,2 

Qbalast   103,4 4,3 1,2 

Kd spl 1,5 0 0 0 

Qd   259,3 10,8 3 

Kh 2,4 0 0 0 

Qmax   0 19,9 5,5 

Qdéšť do ČOV     28,8 8 

Qdéšť do biologie     19,9 5,5 

 Vysvětlivky k tabulce navrhovaných hydraulických parametrů ČOV Málkov 

 Q24 … průměrný 24 hodinový průtok 

 Qspl…. průměrný splaškový průtok 

 Qbalast.. průměrný průtok balastních vod 

 Kd spl… koeficient denní splaškové nerovnoměrnosti 

 Qd…. výpočtový průtok 

 Kh….. koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 Qmax… maximální průtok 

 Qdéšť do ČOV… dešťový průtok do ČOV 

 Qdéšť do biologie..dešťový průtok do biologie 

 

Tabulka 7:Navrhované látkové zatěžovací parametry ČOV Málkov [32]. 

Ukazatel   g.(EO.d)-1 kg.d-1 mg.l-1 

počet EO 800       

BSK5   60 63 231,5 

CHSKcr   120 126 463 

NL   55 57,8 212,2 

N-NH4   67% N-celk 8,4 30,9 

N-celk   12 12,6 46,3 

P-celk   2,5 2,6 9,6 

 

Pro velikost zdroje znečištění EO 800 byla navržena kvalita finálního odtoku (dle rozhodnutí č. j. 

CJ MMCH/112648/2010 Magistrátu města Chomutova, odbor stavební úřad a životního 

prostředí). 
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 hodnota „p“  - v povolené míře překročitelná hodnota stanovená v typu vzorku A, B nebo C 

 hodnota „m“ – nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění stanovené ve dvouhodinovém 

směsném vzorku získaném sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut 

 

Tabulka 8:Navrhované hodnoty ukazatelů v odtoku z ČOV Málkov [32]. 

Ukazatel jednotka hodnota "p" hodnota "m" 

CHSKCr mg.l-1 90 120 

BSK5 mg.l-1 20 30 

NL mg.l-1 25 30 

N-NH3 mg.l-1 12 20 

 

Čistírna odpadních vod v obci Málkov byla od listopadu 2010 jeden rok ve zkušebním 

provozu.  

 

7.1 CHOVÁNÍ UKAZATELŮ VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU 

Zkušební provoz čistírny odpadních vod v obci Málkov byl zahájen v listopadu 2010. 

Analýza jednotlivých vzorků byla prováděna v akreditované laboratoři společnosti SČVK 

Teplice z předepsaných vzorků typu A – dvouhodinových směsných vzorků získaných 

sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. 

 Hodnoty, které zde uvádím, mi poskytl provozovatel ČOV. Odběr vzorku provádí 

vyškolený pracovník firny SČVK, který vzorky osobně převáží do jejich akreditované 

laboratoře. U odběru vzorků ve zkušebním provozu jsem přítomna nebyla, ale v roce 2012 

jsem se zúčastnila několika odběrů. 
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Přehled kvality odpadních vod na přítoku v letech 2010 a 2011: 

 

Tabulka 9:Skutečné hodnoty na přítoku ve zkušebním provozu 

SUMÁŘ     CHSK BSK NL N-NH4
+ 

počet    12 12 12 11 

průměr    318 151 137 30,4 

minimum    75 32 29 3,87 

maximum    720 380 448 67,9 

datum důvod typ CHSK BSK NL N-NH4
+ 

odběru odběru vzorku mg/l mg/l mg/l mg/l 

25.11.2010 PR S(a) 290 120 102   

2.12.2010 PR S(a) 320 150 226 23 

20.1.2011 PVV S(a) 75 32 29,5 3,87 

10.2.2011 PR S(a) 86 39 29 7,6 

17.3.2011 PR S(a) 320 160 114 18,5 

21.4.2011 PVM S(a) 290 120 96 16,7 

19.5.2011 PVV S(a) 270 120 82 35,9 

9.6.2011 PR S(a) 290 130 88 46,6 

20.7.2011 PR S(a) 720 380 448 17,3 

18.8.2011 PR S(a) 300 130 118 53,4 

8.9.2011 PR S(a) 380 170 138 43,2 

13.10.2011 PR S(a) 480 260 172 67,9 

Vysvětlivky k tabulce skutečných hodnot na přítoku: 

S(a) – slévaný 2 hodinový po 15 minutách, ze stejných objemů 

PR – provozní pro vyhlášku velk. 

PVV – rozsah pro vyhlášku malý 

PVM - rozsah 

 

 Na základě výpočtů ekvivalentních obyvatel z průměrné hodnoty BSK5-n na přítoku 

vyšlo 355 napojených EO. Látková kapacita čistírny odpadních vod ve zkušebním provozu 

byla vyčerpána na 44%. 
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Skutečné hodnoty na odtoku ve zkušebním provozu: 

Tabulka 10:Skutečné hodnoty na odtoku ve zkušebním provozu 

SUMÁŘ     CHSK BSK NL N-NH4
+ průtok 

počet    12 12 12 11  

průměr    25,2 3,34 4,38 0,0192 51 463 

minimum    18 1,8 2,8 0,06  

maximum    40 6,3 7,2 0,41  

datum důvod typ CHSK BSK NL N-NH4
+      m3 

odběru odběru vzorku mg/l mg/l mg/l mg/l  

25.11.2010 RO S(a) 19 5,4 4   3262 

2.12.2010 RO S(a) 24 3,2 7,2 0,2 6865 

20.1.2011 RVV S(a) 19 3,1 4,2 0,11 8486 

10.2.2011 RO S(a) 20 3,9 4,4 0,3 6246 

17.3.2011 RO S(a) 28 3,4 3,2 0,4 3624 

21.4.2011 RVM S(a) 28 6,3 5,6 0,23 2916 

19.5.2011 RVV S(a) 18 2 3,6        <0,2 2720 

9.6.2011 RO S(a) 40 3,1 6 0,14 3580 

20.7.2011 RO S(a) 24 3 2,8 0,41 3849 

18.8.2011 RO S(a) 23 2,8 3,4 0,11 5070 

8.9.2011 RO S(a) 25 1,8 4,2 0,15 2891 

13.10.2011 RO S(a) 34 2,1 4 0,06 1954 

Vysvětlivky: S(a) – slévaný 2 hodinový po 15 minutách, ze stejných objemů 

       RVM – pro rozhodnutí a vyhlášku malý r. 

       RVV – pro rozhodnutí a vyhlášku velký r. 

       RO – pro rozhodnutí 

 

Z přehledu hodnot v ukazatelích CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4
+
 je zřejmé, že ani 

v jednom případě nedošlo k překročení limitů stanovených v rozhodnutí č.j. CJ 

MMCH/112648/2010 Magistrátu města Chomutova, odbor stavební úřad a životního 

prostředí. Jednotlivé limity jsou uvedeny v kapitole 7. V průběhu zkušebního provozu bylo 

docíleno parametrů jakosti stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových č. j. OSÚaŽP/Ž/4332/08 ze dne 3.11.2008.   

Celkové množství vypouštěných odpadních vod během zkušebního provozu bylo 

51 463 m
3
. Ve zkušebním provozu docházelo k poměrně rovnoměrnému nátoku odpadních 

vod. Vyšší množství bylo zaznamenáno pouze v zimních měsících od prosince 2010 do 
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února 2011. Přehled měsíčních hodnot vypouštěných odpadních vod je zpracován v  

tabulce č. 10. Průtoky byly měřeny na odtoku. 

 Na základě těchto výsledků ve zkušebním provozu byla čistírna odpadních vod 

v obci Málkov puštěna do provozu. Byly zjištěny závady a to: 

 v zimním období zamrzá kalojem 

 hydrosměs těžená z lapáku obsahuje velké množství organických příměsí a 

je kašovité konzistence. V přistaveném kontejneru jí nelze odvodnit. 

 Vyskytují se problémy s řídicím systémem – selhává automatické 

provzdušnění kalojemu 

 V nitrifikační nádrži vystoupala koncentrace kyslíku až na 8 mg/l – je tedy 

třeba doladit regulaci. 

Během roku 2012 měly být zjištěné závady odstraněny. 

 

7.2 CHOVÁNÍ UKAZATELŮ V PROVOZU 

Podle vyhodnocené zkušebního provozu čistírny odpadních vod zůstávají emisní limity, 

způsob, četnost, typ a místo odběru vzorků vypouštěných odpadních vod stejné. 

Zhodnotíme tedy kvalitu čištění odpadních vod první rok po zkušební době. 
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Přehled kvality odpadních vod na přítoku rok 2012: 

Tabulka 11:Přítok odpadních vod pro rok 2012 

SUMÁŘ     CHSK BSK NL N-NH4
+ 

počet    13 13 13 13 

průměr    418 200 143 51,47 

minimum    320 130 14 26,7 

maximum    650 320 286 82,9 

datum důvod typ CHSK BSK NL  N-NH4
+ 

odběru odběru vzorku mg/l mg/l mg/l  mg/l 

26.1.2012 PR S(a) 400 190 125 29,7 

16.2.2012 PR S(a) 410 200 124 30,9 

28.3.2012 PR S(a) 400 240 14 26,9 

26.4.2012 PVM S(a) 330 160 112 26,7 

10.5.2012 PVV S(a) 520 190 176 67,9 

26.6.2012 PR S(a) 320 180 104 59,1 

19.7.2012 PR S(a) 560 270 236 48,2 

30.8.2012 PR S(a) 650 320 286 82,9 

29.9.2012 PR S(a) 540 280 186 50,6 

25.10.2012 PR S(a) 340 130 112 70,3 

29.11.2012 PR S(a) 320 140 125 55,2 

13.12.2012 PR S(a) 320 150 128 41,8 

24.1.2013 PR S(a) 330 160 130 39,5 

Vysvětlivky k tabulce skutečných hodnot na přítoku: 

S(a) – slévaný 2 hodinový po 15 minutách, ze stejných objemů 

PR – provozní pro vyhlášku velk. 

PVV – rozsah pro vyhlášku malý 

PVM - rozsah 

 

 Na základě výpočtů ekvivalentních obyvatel z průměrné hodnoty BSK5-n na přítoku 

pro rok 2012 vyšlo 495 napojených EO. Látková kapacita ČOV tedy byla v roce 2012 

vyčerpána na necelých 62%. 

 

 

 



Jana Vránová: Rekonstrukce ČOV v obci Málkov 

2013       37 

Přehled kvality odpadních vod na odtoku pro rok 2012: 

Tabulka 12:Odtok odpadních vod rok 2012 

SUMÁŘ     CHSK BSK NL N-NH4
+ PRŮTOK 

počet    13 13 13 13 45020 

průměr    25,5 4,08 4,91 1,31   

minimum    17 1,5 <2 0,07   

maximum    40 7,5 14 5,55   

datum důvod typ CHSK BSK NL   m3 

odběru odběru vzorku mg/l mg/l mg/l   
  

26.1.2012 RO S(a) 28 4,3 5,2 1,05 5428 

16.2.2012 RO S(a) 19 3,3 4,2 0,67 4849 

28.3.2012 RO S(a) 30 4,1 4,8 0,07 4157 

26.4.2012 RVM S(a) 22 2,8 3 0,18 3117 

10.5.2012 RVV S(a) 27 2,8 3,6 0,25 2961 

28.6.2012 RO S(a) 26 2,1 1,9 0,46 2772 

19.7.2012 RO S(a) 22 6,8 6 0,35 5658 

30.8.2012 RO S(a) 26 2,7 5,2 0,86 2577 

20.9.2012 RO S(a) 17 4 4,2 0,68 2536 

25.10.2012 RO S(a) 22 1,5 1,9 0,4 2099 

29.11.2012 RO S(a) 19 7,5 14 5,55 3161 

13.12.2012 RO S(a) 23 4 6,4 4,12 5705 

24.1.2013 RO S(a) 40 7,1 7,2 2,41 4368 

Vysvětlivky: S(a) – slévaný 2 hodinový po 15 minutách, ze stejných objemů 

       RVM – pro rozhodnutí a vyhlášku malý r. 

       RVV – pro rozhodnutí a vyhlášku velký r. 

       RO – pro rozhodnutí 

  

Z hodnot v ukazatelích pro rok 2012 CHSKCr, BSK5 a NL je zřejmé, že nedošlo 

k překročení stanovených limitů.  

V celkovém množství vypouštěných odpadních vod došlo v roce 2012 k mírnému poklesu 

a to na 45 020 m
3 

viz. poslední sloupec tabulky č. 12. To je způsobeno nejenom tím, že rok 

2012 byl srážkově podlimitní, ale také proto, že obyvatelé začali vodou více šetřit. 

Účinnost CHSKcr i při plném zatížení zůstala na stejné úrovni, u BSK5 a NL došlo k velmi 

malému poklesu. Plné připojení obce je nejvíce vidět u ukazatele N-NH4
+
, kde došlo 

k největšímu poklesu účinnosti čištění.    
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 Během roku byly odstraněny závady zjištěné ve zkušebním provozu (hydrosměs 

tažená z lapáku, proběhlo seřízení regulace v nitrifikační nádrži) mimo zamrzajícího 

kalojemu a terénních prací. Tato závada má být odstraněna v polovině roku 2013. 

 

8 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI ODPADNÍCH VOD 

Na základě naměřených hodnot jsem zpracovala posouzení zatížení čistírny odpadních vod 

v jednotlivých ukazatelích v porovnání s projektovými hodnotami, které jsou uvedeny 

v následující tabulce porovnání projektového a skutečného zatížení ve zkušebním provozu. 

Porovnala jsem nejprve na zkušební provoz (rok 2011) a posléze rok 2012. 

Porovnání projektovaného a skutečného zatížení ve zkušebním provozu: 

Ukazatel  projekt   skutečnost ZP  % 

Průtok (m
3
/den) 207,4   141   68,0 

BSK5 (kg/den)  48,0   21,3   44,4 

CHSKcr (kg/den) 96,0   44,8   46,7 

NL (kg/den)  44,0   19,3   43,9 

N-N  (kg/den) 6,4   4,3   67,1 

EO (60g)  800   355   44,4 

 

 Z naměřených hodnot kvality odpadních vod na přítoku a na odtoku ve zkušebním 

provozu jsem spočítala účinnost čištění v jednotlivých ukazatelích, uvádím je v tabulce č. 

13 a obrázku č. 13.: 
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Účinnost čištění ZP 

Tabulka 13: Účinnost čištění ve zkušebním provozu 

      průměr maximum minimum účinnost 

množství odtok m3 /rok 51463       

  odtok m3 /měsíc 4289 8486 1954   

CHSKCr přítok mg/l 318 720 75   

  odtok mg/l 25,2 40 18 92,10% 

BSK5 přítok mg/l 151 380 32   

  odtok mg/l 3,34 6,3 1,8 97,80% 

NL přítok mg/l 137 448 29   

  odtok mg/l 4,38 7,2 2,8 96,80% 

N-NH4
+ přítok mg/l 30,4 67,9 3,87   

  odtok mg/l 0,19 0,41 0,06 99,40% 

 

Celková účinnost ve zkušebním provozu je patrná z obrázku č. 13: 

 

Obrázek 13:Graf účinnosti ve zkušebním provozu 

 

Podle vyhodnocení účinnosti lze říci, že čištění OV ve zkušebním provozu je velmi 

uspokojivé. Předpokládá se, že i po napojení další části obyvatel obce zůstane vysoká 

účinnost čištění. Nejvyšší účinnost čistírna odpadních vod dosahuje v ukazateli BSK5 a 
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v ukazateli N-NH4
+
 , což dokazuje, že čistírna výborně nitrifikuje i při nízkých teplotách 

v zimním období.  

Porovnání projektovaného a skutečného zatížení v roce 2012: 

Ukazatel  projekt   skutečnost  % 

Průtok (m
3
/den) 207,4   123,4   59,5 

BSK5 (kg/den) 48   29,7   61,8 

CHSKcr (kg/den) 96   44,8   46,7 

NL (kg/den)  44   20,2   42,8 

N-NH4
+  

6,4   4,6   68,3 

EO (60g)  800   495   61,8 

 

Z naměřených hodnot kvality odpadních vod na přítoku a na odtoku ve zkušebním 

provozu byla spočítána účinnost čištění v jednotlivých ukazatelích, které jsou uvedeny níže 

v tabulce č. 14 a obrázku č. 14 : 

Účinnost čištění v roce 2012 

Tabulka 14:Účinnost čištění v roce 2012 

      průměr maximum minimum účinnost 

množství odtok m3 /rok 45020       

  odtok m3 /měsíc         

CHSK přítok mg/l 418 650 320   

  odtok mg/l 25,5 40 17 94,01% 

BSK přítok mg/l 200 320 130   

  odtok mg/l 4,08 7,5 1,5 97,97% 

NL přítok mg/l 143 286 14   

  odtok mg/l 4,91 14 1,9 96,36% 

N-NH4
+ přítok mg/l 51,47 82,9 26,7   

  odtok mg/l 1,31 5,55 0,07 97,45% 
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Celková účinnost čištění v roce 2012 

 

 

Obrázek 14:Graf celkové účinnosti v roce 2012 

 

Ani v roce 2012 nebyl u žádného parametru překročen limit. Účinnost čištění u 

BSK5 a NL nepatrně poklesla, ale účinnost čištění zůstává nadále vysoká i po připojení 

dalších obyvatel. V roce 2012 došlo k poklesu množství průtoku. Důvodem snížení 

průtoku je fakt, že rok 2012 byl méně deštivý a do kanalizace se dostávalo méně balastních 

vod.  

Pro lepší vizuální představu účinnosti zkušebního provozu a provozu si graficky znázorním 

jednotlivé ukazatele BSK5, CHSKcr a NL v jednotlivých měsících, kdy bylo měření 

prováděno. 
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Obrázek 15:Graf účinnosti čištění BSK 

Na grafu je jasně vidět, že na začátku zkušebního provozu se ČOV ladila, tak aby 

čištění bylo co nejúčinnější. To se dařilo od měsíce května. Provoz v roce 2012 probíhal 

velice uspokojivě, kdy účinnost čištění vyjádřená ve sledovaných parametrech probíhá bez 

velkých výkyvů na velmi vysoké úrovni. 

 

 

Obrázek 16:Graf účinnosti čištění CHSKCr 
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Účinnost měření CHSKcr (obrázek č. 16) již není tak efektivní jako u BSK5, ale je 

pořád na velmi vysoké úrovni. Na tomto grafu je zřejmé, že po připojení dalších obyvatel 

v roce 2012 se účinnost čištění zvýšila. 

 

Obrázek 17:Graf účinnosti odstranění NL 

U účinnosti NL (obrázek č. 17) došlo v průběhu provozu k velkému propadu 

v zimním období, což mohlo být způsobeno nízkými teplotami, protože od jarních do 

podzimních měsíců byla účinnost na velmi dobré úrovni. 

 

Obrázek 18: Účinnost odstranění N-NH4
+ 

Účinnost odstranění N-NH4
+
, která je znázorněna na obrázku č. 18, je na velmi vysoké 

úrovni jak v letním, tak i v zimním období, ve zkušebním provozu i v plném provozu. Je 
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tedy patrné, že napojení všech obyvatel obce nezhoršil výrazně výsledek čištění a kalová 

koncovka je navržena optimálně – nedochází k úniku vloček. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit rekonstrukci čistírny odpadních vod v obci Málkov. 

Vzhledem k tomu, že zrekonstruovaná čistírna již byla jeden rok ve zkušebním provozu a 

po celý rok 2012 v normálním provozu, měla jsem možnost porovnat poskytnuté údaje 

z měření. 

 Jednotlivá měření ze zkušebního a běžného provozu jsem porovnala s 

navrženou maximální hodnotou, která byla uvedena v povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových. Ve zkušebním provozu ještě nebyli všichni obyvatelé obce 

připojeni a čistírna odpadních vod byla zatížena na cca 44%. Po spuštění čistírny do plného 

provozu v roce 2012 již byla celá současná zástavba obce napojená na zrekonstruovanou 

ČOV. Hydraulické zatížení čistírny se zvýšilo téměř na 62 %. Účinnost se po připojení 

dalších obyvatel téměř nezhoršila. Pouze v zimním období se ukazatel NL výrazně 

propadl, což bylo způsobeno nízkými teplotami, které byly v roce 2012 extrémní. 

Ve zkušebním provozu byly zjištěny závady, které sice nebyly natolik závažné, aby 

čistírna nemohla být puštěna do provozu, ale je třeba je plně odstranit. Jednalo se např. o: 

 zamrzání kalojemu v zimním období 

 nedokončené terénní úpravy 

 zvýšené koncentrace kyslíku (až 8 mg/l) v nitrifikační nádrži, je tedy třeba 

doladit regulaci 

 vyskytly se problémy s řídicím systémem – selhávalo automatické 

provzdušnění kalojemu 

  Hydrosměs těžená z lapáku obsahovala velké množství organických 

příměsí a konzistence byla kašovitá. 

Tyto závady se v roce 2012 nepodařilo zcela odstranit. Zbývá odstranit závadu 

zamrzání kalojemu a dokončit terénní úpravy. Kaly jsou odváženy z ČOV Málkov 

cisternami do centrální ČOV Údlice. Produkce kalu z ČOV Málkov za rok 2012 byla 6,5 t 

sušiny, jednu třetinu kalu si odebrali nazpět sady Málkov. Zbytek kalu zůstal v Údlicích. 

Kladně hodnotím záměr pana starosty, že nechal plně odkanalizovat celou zástavbu 

obce včetně stavebních pozemků, které ještě nejsou zastavěny, ale jsou teprve v územním 



Jana Vránová: Rekonstrukce ČOV v obci Málkov 

2013       46 

plánu. Byla to velká investice, ale tím si ušetřily budoucí náklady spojené s nárůstem 

obyvatel. 

Podle vyhodnocení zkušebního provozu a provozu v roce 2012 mohu říci, že 

rekonstrukce této čistírny odpadních vod se povedla a splňuje Nařízení vlády č. 61/2003 

Sb. v platném znění a daná technologie biologického čištění splňuje požadavky na nejlepší 

dostupnou technologii pro danou velikost obce. 
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