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Anotace: 

Tato bakalářská práce popisuje způsoby čištění odpadních vod na ČOV Český 

Těšín se zaměřením na biologický způsob čištění. V Úvodní části je charakterizována daná 

lokalita, další část je věnována vývoji odpadních vod na území města Český Těšín. 

Následuje popis procesu čištění odpadních vod. Poslední část se zabývá faktory, které 

ovlivňují průběh biologického čištění. 

Klíčová slova: znečištění, odpadní vody, čistírna odpadních vod, mechanické čištění, 

biologické čištění 

 

Summary:  

This bachelor describes the methods of waste water treatment plant in Český Těšín 

focusing on biological wastewater treatment method. In the introductory section of the site 

is characterized the assigned area, the next section is devoted to the development of 

wastewater in the town Český Těšín. Next part contains description of the wastewater 

treatment process. The last part discusses factors that influence the course of biological 

treatment. 

Keywords: pollution, waste water, waste water treatment plant, mechanical 

wastewater treatment, biological wastewater treatment 
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1. Úvod 

Voda je nejrozšířenější látkou na povrchu Země. Její celkové mnoţství je neměnné, 

i přesto se však v současné době stává nezávadná pitná voda pořád vzácnější. Její 

nedostatek patří mezi současné globální problémy. Vlivem rostoucího znečištění roste i 

potřeba její obnovy -  zlepšení stavu vody, jejich zdrojů, vodních ekosystémů atd. 

K tomu napomáhá i legislativa týkající se ochrany vod. V rámci EU patří tato 

problematika k nejvíce propracovaným okruhům environmentální politiky. I v ČR se začal 

klást na ochranu vod větší důraz. Výstavba nových ČOV přispívá ke sniţování znečištění 

odpadních vod. Avšak stále se naše společnost potýká s problematikou zvyšujícího se 

znečištění specifickými látkami, jako jsou těţké kovy apod. 

Cílem této bakalářské práce je posouzení a výběr nejvhodnější metody k čištění 

odpadních vod tak, aby takto vyčištěná odpadní voda vypouštěná do recipientu splňovala 

poţadovaná kritéria na jakost této vody. Ačkoliv jde vývoj technologie pro čištění 

odpadních vod neustále kupředu, stále dochází vlivem nejrůznějších faktorů k tomu, ţe je 

efektivita čistírenských procesů sniţována a samotný proces se tak stává 

komplikovanějším a finančně nákladnějším. 
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2. Popis lokality z historického hlediska a geomorfologie 

2.1. Historie města Český Těšín 

První světová válka přinesla rozpad Rakouska – Uherska a vznik nových 

nástupnických států, mezi nimi i Československa a Polska. Do té doby kompaktní Těšínské 

Slezsko se stalo v letech 1918 – 1920 předmětem politických a mocenských zájmů obou 

států. Rozhodnutí přinesla aţ velvyslanecká konference dohodových mocností zastupující 

Nejvyšší radu mírové konference v belgickém městě Spa. Těšínsko bylo rozděleno a spolu 

s ním i město na dvě města Těšín a Český Těšín. Stalo se tak dne 28. července roku 1920 

a jiţ následující měsíc, dne 10. srpna roku 1920, byly v Těšíně sejmuty vlajky čtyř 

dozorčích mocností a zástupci československé a polské administrativy převzali z rukou 

mezispojenecké plebiscitní komise správu jim přidělených územních částí.  

Český Těšín se stal v nové administrativně správní struktuře Československé 

republiky sídlem soudního a politického okresu a tím i novým správním a administrativním 

centrem podstatné části českého Těšínska. Město se rozkládalo na katastru Saské Kupy, 

Kamence a Brandýsa. V roce 1921 při sčítání lidu měl Český Těšín 8 068 obyvatel. 

Z celkového počtu obyvatel se 3 406 hlásilo k národnosti německé, 2 427 k národnosti 

československé, 526 k národnosti polské a 939 k jiné národnosti 1. Město mělo 429 

domů s 1 735 bytovými jednotkami, z čehoţ na Saské kupě bylo 40 domů, na Kamenci 217 

a na Brandýse 172. První historická zmínka o území dnešního Českého Těšína pochází 

z roku 1492, kdy těšínský kníţe Kazimír věnoval svému dvornímu kuchaři zahradu na 

Brandýse prostou daní a robotních povinností s právem postavit si zde dům. O Kamenci je 

písemná zmínka aţ v roce 1591, tedy téměř o 100 let později. Saská Kupa vznikla 

vyčleněním části katastru Kamence koncem 18 století 2.  
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2.2. Geomorfologie území Těšínska 

Z Geomorfologického hlediska náleţí celé území českého Těšínska do provincie 

Západní Karpaty. Území od severu Těšínska aţ po pomyslnou linii Chotěbuz – Havířov – 

Řepiště řadíme do soustavy Vněkarpatských sníţenin a celku zvaného Ostravská pánev. 

Dále aţ na jiţní hranici Těšínska se Slovenskem náleţí území do soustavy Vnějších 

Západních Karpat, které se dále dělí na Podbeskydskou pahorkatinu, Moravskoslezské 

Beskydy, Slezské Beskydy, Jablunkovskou brázdu a Jablunkovské mezihoří 3. 

Zemský povrch Těšínska je v jednotlivých jeho částech velmi odlišný. Území tvoří 

někde vysoké hory a kopce, jinde jen pahorky nebo i zcela mírně zvlněný terén či obecně 

plochý reliéf. Hornatosti ubývá od jihovýchodu k severozápadu. V nejjiţnější části 

Těšínska jsou hory nejvyšší, z nich 12 má vrchol výše neţ 1000 metrů n. m. Nejvyšší 

z nich – Lysá hora 1324 – je nejvyšší horou Těšínska v sledovaném vymezení, její vrchol 

je právě na hranicích těšínského území 4. Nejniţší bod Těšínska je 191 m n. m. v místě, 

kde se Olše vlévá do Odry, tedy v nejsevernějším místě Těšínska. Výškové rozpětí 

Těšínska, tj. rozsah nadmořských výšek nejvyššího a nejniţšího bodu území, je značné – 

1133 m. Typologické rozlišení zemského povrchu Těšínska ukazuje, ţe jeho nejjiţnější 

část, pramenné oblasti Morávky, Ropičanky a dalších toků v okolí hory Ropice, je velmi 

členitou hornatinou, a sousední území kolem Jablunkovského průsmyku mezi Hrčavou 

a Mosty u Jablunkova je členitou vrchovinou. V jejich předpolí je v povodí Olše 

a Ostravice oblouk s kotlinatým rozbrázděným terénem. 

Ještě dále k severozápadu jsou v území mezi Českým Těšínem a Frýdkem- 

Místkem členité pahorkatiny, kolem Havířova, Petřvaldu, Orlové a Karviné pahorkatiny 

ploché a v nejseverozápadnější části Těšínska kolem Ostravy a Bohumína jsou roviny 

akumulačního rázu, které jsou zvláště výrazné při dolním toku Ostravice i Olše a také na 

obou březích Odry mezi Ostravou a Bohumínem. Tedy nejen nadmořská výška, ale také
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typologie zemského povrchu Těšínska jeví jednoznačnou proměnlivost od jihovýchodu 

k severozápadu, v obou případech proměnlivost takřka spojitou 4. 

Oblast města Český Těšín patří těšínskému břidličnatému příkrovu. Na něm teprve 

spočívá sprašový pokryv. Z diluviálních usazenin zůstaly u nás jako pozůstatek doby 

ledové bludné balvany červené ţuly, dovlečené sem smýkajícími se ledovci aţ z daleké 

Skandinávie 2. Pro zjištění nosnosti základových půd na katastru města byly provedeny 

několikeré průzkumy pokryvných útvarů: v r. 1966 Ústavem stavební geologie ve Zlíně 

(69 raţených sond do hloubky 4 m a 43 opěrných vrtů s petrografickým rozborem do 

hloubky 6 m), Geologickým ústavem v Ostravě (21 sond do hloubky 11 m a dalších 18 

sond na průzkum spodních vod) a konečně Stavoprojektem Ostrava (64 vrtů do hloubky aţ 

7 m). Sondy a průzkumné vrty potvrdily sprašové sloţení pokryvných útvarů v západní 

části katastru, hlinité a jílohlinité náplavy v nivě řeky Olše, písky, štěrk, jíl, valouny 

pískovce poblíţe řečiště a ve větších hloubkách zvětralé břidlice. Hladina spodní vody 

v nivě je závislá na výšce hladiny vody v řece Olši, protoţe propustné vrstvy štěrkopísku 

pod neprostupnými vrstvami povrchovými udrţují stálou úroveň. Ve stráních na západním 

úbočí byla zjištěna hladina spodní vody v hloubce od 3 do 7 m podle terénu, výšky 

štěrkové vrstvy a povahy jejího nadloţí a podloţí 2. 

2.3. Vodstvo 

Tekoucích i stojatých vod je na Těšínsku víc neţ ve většině ostatního území České 

republiky, mnoţství vodních toků a nádrţí převyšuje celostátní průměr. Problematický je 

stav podzemních vod a pozoruhodný výskyt speciálních vod minerálních. Všechny vody 

Těšínska odtékají Odrou do Baltského moře, východní hranice Těšínska tvoří evropské 

rozvodí mezi Černým a Baltským mořem. Největší řeky v krajině – Odra, Ostravice, Olše 

– jsou při hranicích území, Těšínsko nemá vlastní vodní osu 4. 
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2.3.1 Řeka Olše 

O pradávné historii řeky Olše toho bohuţel příliš nevíme. Snad tolik, ţe v období 

kdy uţ byly důsledkem praskání godulskoistebninských vrstev vytvořeny Beskydy, vznikla 

zde 5 km dlouhá štěrbina, dnešní údolí Olše. To přes ni vtrhlo sarmatské moře (moře, které 

v třetihorách zalévalo jiţní Polsko) na našem území. Rameno pokrylo dno této štěrbiny 

nánosem pískovce (hradecký pískovec), jehoţ zbytky jsou dosud viditelné na údolních 

svazích, neboť dno bylo zasypáno štěrkem. To je teorie badatelů Olše Hoheneggera 

a Uhliga 5. 

Geologové tvrdí, ţe Olše byla dříve přítokem Visly, protékala kolem Těšína přes 

dnešní Haţlach a Rudník k městu Visla. V době ledové i později důsledkem perturbace 

změnila Olše směr svého toku a posunula jej více na západ, aby svůj cíl nalezla v Odře. 

Olše patří do povodí Odry, je po Visle druhou nejdelší řekou Slezských Beskyd. Její délka 

dosahuje na polském území 16 km, na českém 83 km, tj. celkem 99 km 5. Během toku je 

spád Olše proměnlivý. Za Jablunkovem 8,25 m, od Návsí 4,41 m, za Lyţbicemi 3,00 m, 

mez Českým Těšínem a Karvinou 2,9 m a před Novým Bohumínem uţ jen 1,17 m na 1 km 

vodního toku. Na Těšínsku má Olše asi 40 levostranných a 18 pravostranných přítoků, 

z nichţ nejdelší i nejvodnější jsou Stonávka 33 km, Petrůvka 31 km, Ropičanka, Kopytná, 

Hluchová a Tyrka 4. Celková rozloha povodí činí 1 118 km
2
, z toho 479 km

2
 v Polsku. 

Průměrný průtok u ústí dosahuje 10 m
3
 za sekundu 5. 

Na území ČR protéká Olše nejprve  Jablunkovskou brázdou. Řeka zde tvoří 

rozhraní mezi levobřeţní Milíkovskou plošinou, kde podloţní flyšové jílovce a pískovce 

jsou překryty pleistocenními náplavovými kuţely a říčními terasami a členitější 

pravobřeţní Náveskou pahorkatinou s erozně denudačním reliéfem. Před Třincem přechází 

Olše do Podbeskydské pahorkatiny. Protéká nejprve Ropickou plošinou, ovlivněnou 

působením kontinentálního ledovce. Podloţní flyšové horniny jsou překryty úpatními 

haldami, sprašovými hlínami a náplavovými kuţely řek. Před Českým Těšínem přechází 
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Olše do členitější Hornoţukovské pahorkatiny, tvořené flyšovými pískovci a jílovci 

s vyvřelinami těšínitů a s překryvy kvartérních sedimentů, zvláště spraší. Niţší okraje 

pahorkatiny jsou ovlivněny působením kontinentálního ledovce. Na dolním toku se Olše 

dostává do Ostravské pánve a protéká rovinou Ostravské nivy, tvořenou souvrstvím 

pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčitohlinitých nánosů.  

Z půdních typů mají v povodí Olše na území ČR významné zastoupení primární 

pseudogleje a pseudogleje luvizemní na sprašových hlínách, v nivě Olše vznikly typické 

a glejové fluvizemě. Potenciální eroze půdy proudící vodou je v převáţné části povodí 

velmi malá aţ nepatrná. 

Klimaticky se směrem po toku střídají  mírně teplé oblasti, průměrné roční teploty 

se na středním toku pohybují mezi 7-8
0 

C, průměrné roční sráţky  zde činí 800-900 mm. 

Na dolním toku Olše jsou teploty vyšší neţ 8
0 

C, průměrné roční sráţky se pohybují mezi 

700 a 800 mm (Karviná 8,4 
0
C, 778 mm) 6. 

V minulosti plnila Olše funkci přepravní řeky. Pro potřebu pil v Těšíně a 

v Třineckých ţelezárnách bylo po ní ještě koncem minulého století splavováno dřevo. Do 

dnešního dne se zachovaly zbytky zvláštního vodního zařízení na Čertím potoku nad 

Salajkou v Horní Lomné. Odtud se po jarním tání splavovalo po Lomňance a následně po 

Olze dřevo, které zde bylo předtím nahromaděné. V třineckých ţelezárnách a Těšíně byla 

umístěna další speciální zařízení, která zadrţovala dřevěné klády a pouštěla je dále 

zvláštními vodními kanály, vybudovanými pro tento účel. Ani mlýnských náhonů není na 

Olze málo. Byly to speciální dlouhé i krátké kanály, které přiváděly vodu Olše na mlýnská 

kola 5. 

V katastru Českého Těšína odvádí řeka Olše všechny povrchové i pramenité vody. 

Řeka sama je výrazný geografický útvar, který je pro dvojmostí Český Těšín – Cieszyn 

důleţitou kompoziční osou. Z obou nábřeţí se otevírají vzájemné pohledy do obou měst. 
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Řeka je státní hranicí. Řeka sama a její obě nábřeţí jsou prostorem značného 

společenského významu. Břehy Olše jsou ve městě 4 aţ 5 m vysoké, svaţující se 

v polovině do koryta. Řečiště je poměrně dost hluboko zařezáno do aluviálního náplavu 

2. 

Co se fauny týče, byli na tomto úseku pozorováni i někteří jedinci řadící se 

k chráněným druhům, jako např. ledňáček říční (Alcedo atthis), vydra říční (Lutra lutra), 

střevle potoční (Phoxinus phoxinus) či ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) 6. 

3. Vývoj znečištění vod v zájmové oblasti  

Znečištění vody můţeme definovat jako takovou změnu fyzikálních, chemických 

a biologických vlastností vody, která omezuje nebo i znemoţňuje její pouţití k danému 

účelu. Pojem znečištění je tedy pojmem relativním 7. 

3.1. Legislativa upravující znečištění povrchových vod a odpadní vody 

Ukazatele a přípustné znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitosti 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivé 

oblasti vymezuje nařízení vlády č. 61/2003 sb. Je to důleţitý prováděcí předpis, který je 

v souladu s mnoha právními dokumenty Evropského společenství 8. Jednotlivé kapitoly 

vymezují hlavně pouţívané pojmy, stanoví náleţitosti povolení k vypouštění odpadních 

vod, pravidla pro emisní limity a jejich dodrţování a také povinnosti pro měření objemu 

vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění. Velmi důleţitý je § 10, protoţe 

v odst. 1 vymezuje všechny povrchové vody na území České republiky jako citlivé oblasti. 

Vyplývá to celkem logicky z polohy našeho území v Evropě 8. 
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3.1.1 Definice pojmu odpadní vody a jejich rozdělení 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou odpadními vodami: 

Odpadní vody jsou vody pouţité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně 

vyuţívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou 

odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 

Vody z drenáţních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, vody uţité 

na plavidlech a chladící vody vodních turbin, u nichţ došlo pouze ke zvýšení teploty, 

a nepouţité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální 

vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona 9. 

Podle normy ČSN 75 6101 jsou odpadní vody děleny podle původu a znečištění: 

 Splaškové - odpadní vody ze záchodů, koupelen, kuchyní, prádelen atd. Obsahují 

produkty lidského metabolismu, nečistoty z praní a koupání společně s pracími 

a mycími prostředky, zbytky jídla. Nečistoty jsou hrubě dispergované, jemně 

rozptýlené a rozpuštěné. Povaha těchto látek je z majoritní části organická. Vody 

splaškové jsou z biologického hlediska velmi závadné. 

 Dešťové - vody ze všech druhů sráţek, které z povrchu území stékají do stok. 

 Průmyslové - vody pouţité při výrobním postupu v průmyslových závodech
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 Infekční – vody, které obsahují, nebo mohou obsahovat nebezpečné 

choroboplodné zárodky. Jsou to vody z mikrobiologických laboratoří, výroben sér 

a očkovacích látek, vody z infekčních oddělení nemocnic, tuberkulózních léčeben 

a sanatorií. Tyto vody vyţadují před vypuštěním do kanalizace zvláštní opatření, 

aby byly zničeny choroboplodné zárodky a jiné nebezpečné látky. 

 Ze zemědělské výroby – splach z pozemků zemědělských areálů, kde se dešťová 

voda dostává do kontaktu s vedlejšími produkty chovu (kejda, močůvka, siláţní 

šťávy), tyto produkty samotné však nejsou odpadními vodami. Jsou odváděny 

samostatnou kanalizací a dále vyuţívány jako přírodní forma hnojiva zemědělské 

půdy 10. 

3.2. Složení odpadních vod 

Chemické sloţení odpadní vody nelze jednoznačně určit. Odpadní voda obsahuje 

organické a anorganické látky. U dešťové vody je prakticky nemoţné určit obecně platné 

sloţení odpadní vody ani na stejném místě. Obsah jednotlivých látek v odpadní vodě silně 

kolísá v závislosti na mnoha okolnostech jak během dne, tak podle ročních období. To se 

týká zejména dešťových odpadních vod. Podle intenzity deště a místa dopadu kolísá 

mnoţství organických i anorganických látek. 

Pro stanovení průměrného sloţení odpadní vody se pouţívá slévaný vzorek. 

Takový vzorek se získá odebíráním stejného mnoţství odpadní vody v určený čas během 

dne a jeho smíšením. Slévaný vzorek dešťové vody lze sice zachytit během jednoho deště, 

ale uţ následující dešťová voda bude mít jiné sloţení v závislosti na délce bezdeštného 

období. 

Anorganické látky jsou většinou rozpuštěné sloučeniny obsahující velmi často ionty 

dusíku a fosforu, někdy také ionty těţkých kovů. 
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Látky přítomné ve vodě je vhodně rozdělovat do 3 hlavních částí: látky 

suspendované, koloidní a rozpuštěné 11. Blíţe specifikuje tabulka č.1. 

Tabulka č. 1: Charakter znečišťujících látek v odpadních vodách 7 

Označení skupiny Znečišťující látky    Příklady 

1   rozpuštěné    (ve filtrátu za filtrem, 4m) 

1.1   - organické 

1.1.1     -   biologicky rozloţitelné  (cukry mastné kyseliny) 

1.1.2     -   biologicky nerozloţitelné  (azobarviva ai) 

1.2   - anorganické    (těţké kovy, sulfidy) 

2   nerozpuštěné 

2.1   - organické 

2.1.1     -   biologicky rozloţitelné  (škrob, bakterie) 

2.1.2     -   biologicky nerozloţitelné  (papír, plasty) 

2.1.3     -   usaditelné    (celulosová vlákna) 

2.1.4     -   neusaditelné   (bakterie, papír) 

2.1.4.1     -   koloidní    (bakterie) 

2.1.4.2     -   plovoucí    (papír) 

2.2.   - anorganické 

2.2.1     -   usaditelné    (písek, hlína) 

2.2.2     -   neusaditelné   (brusný prach) 

 

3.3. Stanovení organických látek v odpadních vodách 

Většina odpadních vod obsahuje pestrou směs různých organických látek. 

Kvalitativní a kvantitativní stanovení jednotlivých sloučenin by bylo velmi pracné 

a zdlouhavé, a proto se neprovádí. Pouze v některých případech se stanovují určité skupiny 

látek, například fenoly, těkavé mastné kyseliny, anionaktivní tenzidy a podobně. Protoţe se 

obvykle stanovuje skupina příbuzných látek pomocí jednoho standardu, nazývají se tato 

stanovení skupinovými. 
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Mezi skupinová stanovení patří i metody, kterými se stanovuje suma všech 

organických látek pomocí kyslíku spotřebovaného na jejich oxidaci. Metoda pouţívající 

chemické oxidace se nazývá chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a metoda zaloţená na 

biochemické oxidaci se nazývá biochemická spotřeba kyslíku (BSK). Těchto dvou 

základních metod se pouţívá ve všech zemích a vývoj směřuje k jejich mezinárodnímu 

sjednocení. Dalším skupinovým stanovením obsahu všech organických látek je stanovení 

organického uhlíku (Corg), jehoţ rozvoj a rozšíření závisí na rozvoji analyzátorové techniky 

7. 

3.3.1. Stanovení CHSK 

Při stanovení CHSK se na celkovou koncentraci organických látek ve vodě usuzuje 

podle mnoţství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich 

oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg/l (rozumí se 

v mg kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního činidla na 1 litr 

vody). Jako oxidační činidlo se v současné době pouţívá zásadně dichroman draselný a jen 

výjimečně dosud někdy také manganistan draselný. Oxidace organických látek při 

stanovení CHSKCr probíhá za vyšší teploty a za katalýzy síranem stříbrným. Vliv chloridů 

se eliminuje přídavkem rtuťnatých solí. Doba zahřívání je obvykle 2 h. Existují však 

modifikace stanovení, při kterých je spotřeba uvedených toxických činidel menší. 

Organické látky mohou být za podmínek stanovení oxidovány do různého stupně. 

Stupeň a rychlost oxidace závisí na chemické struktuře organické látky. Stupeň 

chemické oxidace se porovnává s teoretickou spotřebou kyslíku (TSK), která se obvykle 

udává v gramech kyslíku potřebného pro úplnou oxidaci 1 g organické látky aţ na CO2 

a H2O podle stechiometrie 8. 
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3.3.2. Stanovení BSK 

Při čištění odpadních vod se vyuţívají aerobní biologické procesy, které probíhají i 

při samočištění přírodních vod. Organotrofní bakterie vyuţívají organické látky podle 

jejich sloţení jako zdroj energie a ţivin. Část organických látek se biochemicky oxiduje aţ 

na CO2 a H2O. Energie získaná těmito oxidačními pochody se vyuţije k syntéze nové 

biomasy ze zbývající části organických látek. V jednorázovém systému s přibývajícím 

časem zoxidovaný podíl postupně vzrůstá a blíţí se určité limitní hodnotě. 

BSK je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 

spotřebovaného za stanovených podmínek v oxickém prostředí biochemickou oxidací 

organických látek ve vodě. Vliv biochemicky oxidovatelných anorganických látek se 

obvykle eliminuje. Výsledky se vyjadřují v mg.l
-1

. Hodnota BSK závisí na době inkubace. 

BSK za n dní se označuje BSKn. Stanovení se provádí v uzavřených lahvičkách při teplotě 

20
◦
C a ve tmě, aby nedocházelo k fotosyntetické asimilaci event. přítomných řas, při níţ se 

produkuje kyslík, který by sniţoval hodnotu BSK. 

Při stanovení BSK povrchových nebo splaškových vod je ve vodě přítomno 

dostatečné mnoţství mikroorganismů, které jsou pro biochemickou oxidaci nezbytné. 

Avšak některé průmyslové odpadní vody nemají vlastní bakteriální osídlení. V takových 

případech je nutná dodatečná inokulace zkoušené vody. 

Průběh BSK závisí na čase (době inkubace). Úplná biochemická oxidace 

organických látek obsaţených ve splaškových vodách trvá při standardní metodě asi 20 

dní. Tato doba je však pro praktickou upotřebitelnost výsledků příliš dlouhá. Proto byla 

zvolena jednotná inkubační doba 5 dní. Výsledek se označuje jako pětidenní biochemická 

spotřeba kyslíku se zkratkou BSK5 8. 
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3.3.3. Stanovení organického uhlíku 

Protoţe organické látky jsou chemií organicky vázaného uhlíku, usuzuje se na 

veškeré organické látky stanovením koncentrace organického uhlíku. Pro tento účel se 

pouţívají analyzátory zaloţené obvykle na termické katalytické oxidaci látek aţ na oxid 

uhličitý a jeho stanovení. Při termické oxidaci se oxidují všechny organické látky, coţ je 

jednou z výhod stanovení organického uhlíku proti stanovení CHSK. Při stanovení se musí 

eliminovat anorganicky vázaný uhlík (např. v uhličitanech). Výsledky se vyjadřují v mg 

uhlíku na 1 litr vody. V literatuře se pouţívají zkratky: TC (Total Carbon) – celkový uhlík, 

TOC (Total Organic Carbon) – celkový organický uhlík, TIC (Total Inorganic Carbon) – 

celkový anorganický uhlík, DOC (Dissolved Organic Carbon) – rozpuštěný organický 

uhlík, aj. Z hlediska ukazatelů jakosti různých druhů vod má největší význam DOC a TOC. 

Z elementárního sloţení organických látek lze vypočítat specifický obsah organického 

uhlíku TOCsp, který se udává v gramech na 1 gram sloučeniny 8. 

Mezi přednosti stanovení TOC (DOC) patří: oxidovány jsou všechny organické 

látky, mez stanovitelnosti je menší neţ při stanovování CHSK, k dispozici jsou 

automatické analyzátory, stanovení je poměrně rychlé, při stanovení se nepouţívají ţádné 

drahé nebo toxické chemikálie, hmotnostní koncentrace organických látek je vţdy větší 

neţ hodnota TOC (DOC). Mezi nedostatky stanovení TOC (DOC) patří: velké investiční 

náklady, hodnoty TOC (DOC) nelze jednoduše přepočítat na kyslíkové ekvivalenty a nelze 

proto vyhodnotit kyslíkové bilance při samočištění v tocích a při biologickém čištění 

odpadních vod 8. 
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3.4. Zdroje znečištění v obci Český Těšín 

3.4.1. Splaškové zdroje znečištění  

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

zařízení, závodů (kuchyní, záchodů, umýváren), které neobsahují odpadní vody 

průmyslové. Pokud není v daném městě ţádný průmysl, jsou městské odpadní vody pouze 

vodami splaškovými. V posledních letech však většina městských odpadních vod obsahuje 

i vody průmyslové, např. pivovarské, mlékárenské, jateční aj.) 7. 

Splaškové vody jsou zpravidla zbarveny šedě aţ šedohnědě a jsou silně zakalené. Jejich 

teplota se v našich klimatických podmínkách pohybuje od 5 do 20
◦ 
v závislosti na ročním 

období a hodnota pH je v rozmezí od 6,8 do 7,5 7. Průměrně se počítá při dnešní úrovni 

vybavenosti obyvatelstva se specifickou produkcí splaškových vod 150 l/os/den 12. 

Mnoţství splaškových odpadních vod produkovaných v obci Český Těšín přibliţuje 

tabulka č. 2.  

Tabulka č. 2: Odvádění odpadních vod 13 

Položka  2000 2005 2015 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

kanalizaci 
obyv. 20664 20887 22000 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

ČOV 
obyv. 19800 20167 22000 

Spec. produkce odp. vod obyvatelstva l/(os/den) 160 160 160 

Produkce odpadních vod m
3
/den 3581,60 3576,70 3552,00 

BSK5 kg/den 1343,10 1341,30 1332,00 

NL kg/den 1231,18 1229,50 1221,00 

CHSK kg/den 2686,20 2682,50 2664,00 
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Na území Českého Těšína je vybudována soustavná síť jednotné kanalizace. Páteř 

kanalizačního systému tvoří osm kmenových kanalizačních sběračů (A-H). Celková délka 

stávající kanalizace je cca 58,3 km, z toho cca 48,3 km kanalizačních stok je ve správě 

SmVaK Ostrava a.s. a 10,0 km kanalizace ve správě města. Převáţná část stávající 

kanalizace je vybudována z betonového potrubí, technický stav odpovídá stáří jednotlivých 

kanalizačních stok. Profily stávající kanalizace se pohybují v rozmezí: kruhové DN 250 - 

DN 1600 mm, atypické 500/750 - 1500/1800 mm. Jednotná stoková sít je ukončena na 

mechanicko-biologické ČOV 13. 

3.4.2. Průmyslové odpadní vody 

Vzhledem k rozmanitosti výrobních oborů mají produkované odpadní vody i velmi 

rozmanité sloţení. Podle charakteru znečištění můţeme průmyslové odpadní vody dělit na 

převáţně organicky znečištěné a převáţně anorganicky znečištěné. 

Typickými představiteli odpadních vod s převážně organickým znečištěním 

jsou odpadní vody z: 

 potravinářského průmyslu (cukrovary, pivovary, škrobárny, masná výroba, 

mlékárny, konzervárny ovoce a zeleniny atd.) 

 papírenského průmyslu 

 farmaceutického průmyslu 

 textilního průmyslu (zpracování vlny, bavlny, lnu) 

 koţeluţského průmyslu 

 tepelného zpracování uhlí (koksárenství, plynárenství) 
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Odpadní vody s převážně anorganickým charakterem pochází z: 

 těţby a úpravy uhlí a rud 

 hutního průmyslu 

 keramického průmyslu 

 sklářského průmyslu 

 výroby hnojiv 

 povrchové úpravy kovů 

 anorganické chemie 8 

Ve městě Český Těšín je vybudována jednotná kanalizace pro společné odvádění 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod 15. 

Do městské stokové sítě však není moţno vypouštět odpadní vody o libovolném 

sloţení. Pro kaţdou kanalizaci pro veřejnou potřebu musí jeho majitel vypracovat tzv. 

kanalizační řád. Kanalizační řád stavuje přípustné míry znečištění odpadních vod, které je 

moţno vypouštět do kanalizace a jejich mnoţství. Kromě jiného musí obsahovat i seznam 

látek, které nesmí být do kanalizace vypouštěny 8. Tabulka č. 3 stanovuje přípustné 

limity znečišťujících látek, které lze vypouštět do odpadních vod města Český Těšín. 
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Tabulka č. 3: Limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace 14 

Ukazatel Symbol Koncentrační limity z kontrolního 

směsného   dvouhodinového vzorku v mg.l 

Reakce vody  pH  6 – 9  

Teplota  T  40  

Biologická spotřeba kyslíku  BSK5  500  

Chemická spotřeba kyslíku  CHSKCr  1 000  

Nerozpuštěné látky sušené  NL 105°C  500  

Rozpuštěné látky sušené  RL 105°C  1 500  

Rozpuštěné anorganické soli  RAS 550°C  1 200  

Extrahovatelné látky  EL  55  

Celkový fosfor  Pc  10  

Nepolární extrahov. látky  NEL  5  

Tenzidy anionaktivní  PAL-A  10  

Fenoly  FN  10  

Chloridy  Cl- 350  

Rtuť  Hg  0,005  

Měď  Cu  1  

Nikl  Ni  0,1  

Chrom celkový  Cr  0,3  

Chrom šestimocný CrVI 0,05  

Olovo  Pb  0,1  

Arsen  As  0,2  

Kadmium  Cd  0,05  

Zinek  Zn  2  

Hliník  Al  5  

Kobalt  Co  0,1  

Kyanidy celkové  CNcelk.  0,2  

Kyanidy toxické  CN-tox.  0,1  

Ţelezo celkové  Fe  5  

Mangan celkový  Mn  0,5  

Polycyk. aromat. uhlovodíky  PAU  0,05  

Adsorb. organické halogeny  AOX  2  

Amoniakální dusík  N-NH4 +  45  

Volný amoniak  NH3  2,5  

Aktivní chlor  Cl2  0,5  

Celkový dusík  Ncelk  60  
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3.4.3. Nejvýznamnější průmyslové objekty v Českém Těšíně 

Mezi nejvýznamnější producenty průmyslových odpadních vod v obci Český Těšín 

můţeme zařadit Těšínská jatka, výrobní závod Donghee v Českém Těšíně na výrobu 

komponentů pro osobní automobily a společnost Kovona System zabývající se 

velkosériovou kovovýrobou.  

Výrobní závod Donghee 

V areálu závodu je vybudována oddílná kanalizace pro splaškové vody 

a technologické odpadní vody a dešťové vody. Splaškové vody vznikající v sociálních 

zařízeních jednotlivých částí výrobního areálu (WC, umývárny a sprchy), jsou odváděny 

splaškovou kanalizací na městskou ČOV 15. 

Ve výrobním procesu vznikají odpadní vody z odmašťování a oplachů součástek 

před lakováním, ze zkoušení těsnosti nádrţí. Oplachové vody se v maximální moţné míře 

cirkulují, coţ vede k podstatnému sníţení mnoţství odpadních vod odvedených na ČOV. 

Předpokládá se, ţe z technologického procesu odchází cca 82 m
3 

odpadních vod za den, 

coţ činí ročně 18 000 m
3
 odpadních vod. Předčištěné vody na průmyslové ČOV jsou 

vypouštěny do splaškové kanalizace a odváděny na městskou ČOV 15. 

Technologické vody jsou před vypouštěním předčištěny na průmyslové ČOV tak, 

aby vypouštěná odpadní voda splňovala svými limity poţadavky vodoprávního úřadu 

a limity kanalizačního řádu na kvalitu vod vypouštěných do splaškové kanalizace 15. 

Tabulka č. 4: Množství vypouštěných technologických vod 15 

 Denní vypouštěné 

množství v (m
3
) 

Roční vypouštěné 

množství v (m
3
) 

Povolený stav 10   2 200 

Po rozšíření výroby 82 18 000 
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Těšínská jatka 

Průmyslové odpadní vody jsou tvořeny směsí splaškových vod a vod 

technologických. Technologická odpadní voda z masné výroby je předčištěna lapačem 

tuku AS-FAKU-80 EO a pak je spojena s technologickou odpadní vodou z jatek a vedena 

k mechanickému předčištění na rotačním sítu typu ROSI – 50 – 610 a následně čištěna ve 

flotační stanici 16. Pro čištění technologických odpadních vod jsou nastavena tato 

pravidla: 

 Vypouštět odpadní vodu ze zařízení v mnoţství maximálně 170 m3/den, 62 050 

m3/rok, maximálně 2 l/s. 

 Dodrţovat emisní limity ve vypouštěných odpadních vodách v souladu s platným 

Kanalizačním řádem stokové kanalizační sítě města Český Těšín. 

 Dodrţovat podmínky vypouštění odpadních vod v souladu s platným Kanalizačním 

řádem stokové kanalizační sítě města Český Těšín. 

 Ukazatele BSK5, CHSKCr, NL, Ncelk., N-NH4, EL, P sledovat s četností 12 x za 

rok a ukazatel AOX s četností 4 x za rok. Měření bude provádět akreditovaná 

laboratoř. 

 Odebírat dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalu 15 minut. 

 Odběrná místa vzorků odpadní vody budou stanovena v souladu s platným 

Kanalizačním řádem stokové kanalizační sítě města Český Těšín 16. 
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Kovona systém 

Technologická voda: 

1. etapa 

 Odmaštění výrobků: 

 Spotřeba vody pro odmaštění cca 125 m
3
/rok 

 Kal z odmaštění 1 m
3
/měsíc 

 

Oplach výrobků: 

 Spotřeba vody pro oplach 5 m
3
/den 

 Spotřeba vody pro oplach 1 250 m
3
/rok 

2. etapa 

 Odmaštění a oplach výrobků 

 Spotřeba vody pro oplach a odmaštění 0,50– 0,70 m
3
/hod 

 Spotřeba vody pro oplach a odmaštění 1 750 m
3
/rok 

 

Předpokládané znečištění vypouštěných oplachových vod: 

Alkálie Na+ 5 mg/l 

Křemičitany (RAS 550° C) 1 mg/l 

Detergenty (PAL-A) 1 mg/l 

Ropné látky (NEL) 2 mg/l  
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Tabulka č. 5: Předpokládané množství vypouštěného znečištění 17 

 

 

Produkované odpadní vody jsou průběţně šarţovitě likvidovány v čistírně 

odpadních vod (zneškodňovací stanice) typu DS 2 v časovém intervalu cca 4 hodiny. Pro 

zneškodnění odpadních vod je pouţit sorpčně-deemulgační postup, zaloţený na rozraţení 

olejové emulze síranem ţelezitým a následné sorpci olejů a ostatních nečistot na 

bentonitový kal. K úpravě pH je pouţito vápenné mléko, vzniklý kal je oddělován 

sedimentací. Odvoz se provádí jednou za 2 měsíce v objemu 2 m3 kalu. Takto předčištěná 

voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace. Při vypouštění oplachových i 

odmašťovacích vod budou dodrţeny limity Kanalizačního řadu ČOV Český Těšín 17. 

4. Charakteristika čištění odpadních vod 

Úroveň odvádění a likvidace odpadních vod pocházejících od obyvatelstva 

a průmyslu vypovídá mnoho o kulturním, sociálním, technickém a ekonomickém stupni 

rozvoje dané společnosti a je odrazem její péče o to, co se dnes nazývá „trvale udržitelný 

rozvoj“ 12. 

4.1. Z minulosti ČOV Český Těšín 

Ještě před vybudováním mechanicko-biologické čistírny byla stoková síť města 

Český Těšín jiţ značně zastaralá. Západní část města, Brandýs, byla odvodňována 

kanalizační sítí z doby první republiky 2. Celá rekonstrukce kanalizační sítě a její další 

výstavba tak byla první podmínkou pro rozvinutí rozsáhlé výstavby sídlišť ve městě 2. 

 za den  za rok 

Alkalia Na+  40 g  8,75 kg  

Křemičitany (RAS 550°C  8 g  1,75 kg  

Detergenty  8 g  1,75 kg  

Ropné látky  16 g  3,50 kg  
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Původní čistírna odpadních vod byla vybudována v r. 1972 jako mechanicko-

biologická ČOV městských a průmyslových odpadních vod s kalovým a plynovým 

hospodářstvím a s anaerobním vyhníváním kalu při teplotě 33
◦
 C. Pro uskladňování 

a vysoušení kalu byla čistírna vybavena uskladňovací nádrţí a kalovými poli. ČOV byla 

vybudována pro Qmax.deš. = 428,0 l/s, coţ odpovídalo 43 515 ekvivalentních obyvatel 18. 

V r. 2001 bylo na ČOV provedeno několik rekonstrukcí a změn technologie. Byla 

realizována technologie dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a oddělenou 

regenerací kalu. Tím se splnila potřebná účinnost na sníţení organického znečištění 

vyjádřeného jako BSK5 a CHSKCr a zvýšené odstranění dusíku. Rozšířením 

technologického vybavení ČOV o zásobní nádrţ na roztok síranu ţelezitého a příslušné 

dávkovací zařízení je moţno odstranit přebytečný fosfor simultánním chemickým sráţením 

na odtoku z aktivačních nádrţí.  

Nitrifikace a regenerace je provzdušňována jemnobublinnou aerací. Denitrifikace je 

míchána ponorným míchadlem. Aerační rošty byly instalovány i v denitrifikaci, kde se 

uvádějí do provozu při extrémně nízkých zimních teplotách, aby se tak vyrovnal 

přechodný pokles intenzity nitrifikace. Následuje separace aktivovaného kalu ve 

stávajících dosazovacích nádrţích se stíráním usazeného kalu. Před odtokovým ţlabem se 

umístila norná stěna, která zabraňuje úniku vyflotovaného kalu. Plovoucí nečistoty je 

moţné po instalaci stěrače hladiny gravitačně odpouštět z nově instalované jímky 

plovoucích nečistot. 

Vratný kal je čerpán novými čerpadly do regenerace kalu, původní aktivační 

nádrţe. Přebytečný kal je stávajícím způsobem čerpán odbočkou z výtlaku čerpadel 

vratného kalu. ČOV byla v rámci této rekonstrukce vybavena výkonným řídicím systémem 

technologických procesů, který umoţní automatický bezobsluţný provoz, sběr 

a vyhodnocení měřených údajů, registraci a hlášení poruchových stavů a automatický 

záskok náhradních jednotek 18. 
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4.2. Proces čištění odpadních vod na ČOV Český Těšín 

V současné době je ČOV Český Těšín přizpůsobena max. průtoku Qmax 231 l/s 

a 30 000 EO 18. 

K tomu, aby mohla být vyčištěná odpadní voda vypuštěna do recipientu (řeka 

Olše), musí splňovat kritéria uvedená v tabulce 6. 

Tabulka č. 6 Požadované hodnoty vypouštěného znečištění 18 

Ukazatel p mg/l m mg/l g/s kg/d t/rok 

BSK5 12 25 1,392 120 43,8 

NL 20 30 2,320 200 73,0 

CHSK 50 100 5,800 500 182,5 

N-NH4 5 10 0,580 50 18,3 

Nanorg. 11,8 21,3    

Pcelk. 2 3 0,232 20 7,3 

4.2.1. Odlehčovací komora a dešťová nádrž 

Poté, co hlavní sběrač „A“ DN 1200 přivede veškeré odpadní vody z města 

k čištění, je dále napojen na odlehčovací komoru V1A. Přepadem a potrubím je 

z odlehčovací komory napojena dešťová nádrţ, ve které dochází k poslednímu odlehčení 

dešťových odpadních vod před ČOV 18. 

Odlehčovací komora je objekt na stokové síti nebo v čistírně odpadních vod, který 

odlehčuje systém při přívalových deštích. Průtok jednotnou stokovou sítí za deště vysoké 

intenzity převyšuje několikanásobně průtok bezdeštný. Stoky a objekty ČOV dimenzované 

na průtok při dešťovém přívalu by byly plně vyuţity pouze několik hodin v roce. Proto se 
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na stokové síti případně v ČOV z hospodářských důvodů budují odlehčovací komory, které 

za deště odvádějí část odpadních vod odlehčovací stokou do recipientu nebo do dešťové 

nádrţe. Současně jsou tak odlehčovací komory, jako objekty umoţňující přímé odvádění 

odpadních vod do recipientu, rizikové z hlediska čistoty povrchových vod. Funkce 

odlehčovacích komor musí splňovat podmínky stanovené vodoprávním úřadem 8. 

Účelem dešťových nádrží je: 

 sníţení nebo zamezení odnosu znečištění dešťovými vodami nebo zředěnými 

odpadními vodami do vodních recipientů 

 zmírnění přívalové vlny zředěných odpadních vod retencí před jejich vyrovnaným 

odváděním do čistírny 

 zmírnění přívalové vlny dešťových vod retencí před jejich zaústěním do vodního 

recipientu 8. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Přítok odp. vod na ČOV (foto: autorka) 



Pavla Franková: Problematika biologického čištění odp. vod na ČOV Český Těšín 

2011 - 25 - 

 

4.2.2. Lapák štěrku 

Mechanická separace znečišťujících látek se obvykle provádí ve 2 stupních. 

V prvním stupni dochází k oddělení hrubšího materiálu, v dalším se odstraňují ostatní 

usaditelné látky 8. 

Jelikoţ se do čistírny mohou dostat i velké částice, a to hlavně úlomky cihel, štěrk, 

kousky betonu z poškozených trub a šachet, zřizují se před hrubými česlemi ještě lapáky 

štěrku. Jsou to nálevkovité prohlubně ve dně přívodního ţlabu, které jsou pro strojní 

vyklizení ještě pancéřované ocelovými pláty. Hmoty zachycené v lapáku štěrku se denně 

odstraňují, aby se na nich nezachycovaly hmoty organického původu, které by 

kontaminovaly čerstvé splašky hnilobnými produkty 8. 

Dobrá funkce lapáku štěrku je důleţitým ochranným prvkem dalších zařízení ČOV, 

především jemných a velmi jemných česlí, které mohou částice štěrku, velikostí 

odpovídající průlině česlí, váţně poškodit. Absence lapáku štěrku můţe mít rovněţ za 

následek usazování štěrku v česlicové komoře před spodní hranou česlí, která sníţení 

rychlostí a jakýmsi prahem vytvoří překáţku sunutí tohoto materiálu 8. 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Lapák štěrku (foto: autorka)
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Štěrkové lapáky z pohledu jejich konstrukce lze rozdělit na ručně vyklízené nebo 

strojně vyklízené 8. Na ČOV Český Těšín se pouţívá elektrický kladkostroj s nosností 2 t 

a drapákem o objemu 0,1 m
3
 18. 

4.2.3. Česle 

Surová odpadní voda obsahuje hadry, vlákna, fekálie, různé domovní a jiné 

odpadky, plastické hmoty, kusy dřeva a jiné unášené splaveniny. Proudem vody u dna 

stoky bývají vlečeny i hmoty větších rozměrů (kameny, kusy cihel apod.) Tyto splaveniny 

se musí odstranit před všemi dalšími jednotkami čistírny odpadních vod, protoţe jinak by 

mohly ucpat potrubí, ţlaby, otvory a trsky nebo poškodit čerpadla. Překáţejí pohyblivým 

částem strojního zařízení anebo zbytečně zabírají prostor v čistících jednotkách. Jakmile se 

jednou dostanou o čistírny, dají se jen velmi těţko odstranit a můţe to i vyţadovat dočasné 

odstavení některých čistících jednotek. Účelem česlí je odstranit tyto závadné a obtíţné 

splaveniny, které se nazývají shrabky 8. Česle jsou tvořeny řadou ocelových prutů 

(česlic) kruhového, obdélníkového či lichoběţníkového profilu. Jsou zasazeny do pevného 

rámu, který je umístěn většinou pod úhlem 30
◦
 aţ 60

◦
 v přítokovém ţlabu 7.  

Podle vzdálenosti mezi česlicemi (průlinami) rozeznáváme česle hrubé s šířkou 

mezi česlicemi větší neţ 6 cm, jemné s průlinami do 4 cm a velmi jemné s velikostí průlin 

3 – 6 mm 7,8. 

K separaci hrubých a plovoucích nečistot se v poslední době jednoznačně prosadily 

do praxe velmi jemné strojně vyklízené česle. Nejčastěji se pouţívají česle s roztečí česlic 

3 aţ 6 mm 8. 

1 m 
7 m 

Ode dna 120 cm 
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Obr. č. 3: Jemné strojně stírané česle (foto: autorka) 

U strojně stíraných česlí je třeba při obsluze zajistit pečlivou údrţbu strojního 

zařízení podle pokynů výrobce, zvláště je třeba pravidelně seřizovat seškrabovací 

mechanismus tak, aby část shrabků nezůstávala viset na horní hraně česlí nebo 

seškrabovacího štítu. Správný postup vyţaduje pečlivě je shrábnout nahoru do 

odvodňovacího ţlábku. Postřikování shrabků vodou z hadice pomáhá odstranit některé 

organické látky a usnadňuje manipulaci se shrabky 8. 

Shrabky z ČOV Český Těšín se týdně vyváţejí na skládku v obci Horní Suchá 18 

4.2.4. Lapák písku 

V lapácích písku se odstraňují suspendované, těţké anorganické látky jako písek, 

úlomky skla, jemná škvára apod. Je třeba je odstranit odděleně od ostatních 

nerozpuštěných látek organického původu, které se jinak odstraňují v sedimentačních 

nádrţích. Při současném odstraňování suspendovaných látek anorganického i organického 

1,8 m 

Šířka mezer 2 cm 



Pavla Franková: Problematika biologického čištění odp. vod na ČOV Český Těšín 

2011 - 28 - 

 

původu v sedimentačních nádrţích by docházelo ve vyhnívacích nádrţích k rozvrstvení 

kalu, písek by se postupně hromadil u dna nádrţe a zmenšoval by tak celkový účinný 

objem vyhnívací nádrţe. Nakonec by se musela nádrţ odstavit a písek vyklidit, coţ by bylo 

z mnoha důvodů nepříjemné 7. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Lapák písku (foto: autorka) 

V lapáku písku se vytvářejí jeho konstrukčním uspořádáním příznivé podmínky pro 

takovou rychlost průtoku (a to za nejmenších i největších průtokových mnoţství), aby se 

usazoval pouze písek do průměru zrn nad 0,2 mm 8. Podle způsobu odstraňování 

organických látek z písku jsou lapáky konstruované jako provzdušňované, respektive 

s promýváním písku 8. 

 



Pavla Franková: Problematika biologického čištění odp. vod na ČOV Český Těšín 

2011 - 29 - 

 

4.2.5. Usazovací nádrž 

Mechanické předčištění odpadních vod usazováním patří k nejrozšířenějším 

separačním procesům. Odstranění laditelných a plovoucích látek, včetně tuků a pěn, chrání 

další čistírenské procesy, sniţuje zbytkové znečištění a v neposlední řadě zlepšuje estetické 

vlastnosti odtoku z čistírny. Zbývající podíly plovoucích látek, tuků a pěny, které zůstávají 

na hladině nádrţe, odstraňuje stírací zařízení. 

Současně usazovací nádrţe vyrovnávají průtok a odstraňují podíl BSK5 

reprezentující usaditelné nerozpuštěné látky. Separace tuhých částic je dána gravitací 

závisející na velikosti a tvaru částice a hustotě kapaliny. Nerozpuštěné částice v odpadní 

vodě lze charakterizovat jako zrnité a vločkovité. 

Zrnité částice při usazování nemění svůj tvar, velikost a hmotnost a usazují se 

konstantní rychlostí. U vločkovitých částí, které se během sedimentace shlukují 

(koagulují), dochází ke změně velikosti a tvaru částic 8. V technologicky zdůvodněných 

případech se ke zvýšení účinnosti usazování přidávají chemikálie podporující tvorbu 

laditelných vloček 8. 

Usazovací nádrž tvoří: 

 Usazovací prostor: slouţí ke sníţení rychlosti protékající vody na takovou 

hodnotu, aby bylo zajištěno usazování částic kalu na dně nádrţe. 

 Kalový prostor: kalový prostor usazovacích nádrţí tvoří jímka, která je stavebně 

součástí nádrţe a navazuje na její dno. Zahuštěný primární kal se z akumulačních 

jímek přepouští hydrostatickým přetlakem do dalšího zahušťovacího stupně. 

 Odtokový objekt – je tvořen přepadovou hranou s předřazenou nornou stěnou 

a odtokovým ţlabem. Odtokový ţlab obdobně jako přítokový ţlab usměrňuje tok 
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odpadní vody usazovacím prostorem. Splnění této podmínky je podmíněno 

vodorovným uloţením přepadové hrany a nezahlcujícím se odtokovým ţlabem. 

 Zařízení pro stírání kalu a plovoucích látek – lišty upevněné na mostové 

konstrukci stírají zahuštěný kal ze dna usazovací nádrţe. 

 Zařízení pro stírání plovoucích látek z hladiny – zahuštěný primární kal se 

shrnuje hrably zavěšenými na otočném mostě do prohlubně situované ve středu 

nádrţe pod vtokovým válcem. 

 Čerpací stanice – zahuštěný kal z usazovacích nádrţí odtéká gravitačně k dalšímu 

zahuštění do zahušťovací nádrţe 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Usazovací nádrž kruhová s průměrem kalové jímky 3,0 m (foto: autorka) 

Součástí usazovací nádrţe je i tzv. lapák tuků, který zachycuje tuky a oleje, které se 

usazují na stěnách a mohou tak sniţovat průchodnost potrubí. 

 



Pavla Franková: Problematika biologického čištění odp. vod na ČOV Český Těšín 

2011 - 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Lapák tuků a olejů (foto:autorka) 

4.2.6 Regenerační a aktivační nádrž 

Surová odpadní voda (příp. odpadní voda po mechanickém čištění) přitéká do 

aktivační nádrţe, kde se mísí s recirkulovaným (vratným) kalem 8. Na ČOV Český Těšín 

se provádí aktivace s oddělenou regenerací. Tato modifikace vznikla na základě poznatku, 

ţe organické látky, především koloidní, se dobře odstraňují adsorpcí. Odpadní voda se 

v aerační nádrţi provzdušňuje s aktivovaným kalem krátkou dobu (0,5 – 1 hodinu). Vratný 

kal z dosazovací nádrţe je veden do regenerační nádrţe, kde se provzdušňuje 2 – 4 hodiny. 

Látky zachycené v kalu se oxidují, zásobní látky se vyčerpají a kal s takto 

obnovenou adsorpční schopností a akumulační mohutností odtéká do aerační aktivační 

nádrţe 8. Obsah aktivační nádrţe nazýváme aktivační směs (směs aktivovaného 

kalu a čištění odpadní vody). Aktivovaný kal převáţně tvoří mikroorganismy a niţší 

organismy (prvoci), dále pak inertní nerozpuštěné látky a nerozloţitelné organické látky. 

Z aktivační nádrţe odtéká aktivační směs do dosazovací nádrţe, kde dochází k oddělení 
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aktivovaného kalu od biologicky vyčištěné vody. Vyčištěná voda odtéká do recipientu 

přímo 8. 

4.2.7 Dosazovací nádrž 

Konstrukčně se dosazovací nádrţ neliší od usazovací. Protoţe však musí mít velkou 

separační účinnost, doporučuje se, aby tyto nádrţe byly vybaveny zařízením k zachycování 

vloček vyflotovaných k hladině. K tomu účelu se pouţívají norné stěny před přelivnými 

hranami a stírání hladiny 7. Dosazovací nádrţe plní následující funkce: 

 separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody 

 zahušťování separovaného aktivovaného kalu na takovou koncentraci, aby jej bylo 

moţno vracet do aktivace jako vratný kal, resp. odčerpávat jako přebytečný 

 akumulovat aktivovaný kal při nárazovém hydraulickém zatíţení biologického 

stupně, kdy je aktivovaný kal z aktivačních nádrţí vyplavován 8. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Dosazovací nádrž o průměru 20 m (foto: autorka)
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4.2.8. Vyhnívací nádrž a plynojem 

Kal z primární sedimentace a přebytečný aktivovaný kal se dále přivádí do tzv. 

vyhnívací nádrţe. Tam vzniká při vyhnívacích procesech bioplyn, který se usazuje 

v horních komorách nádrţe a je zachycován plynojemem. ČOV bioplyn vyuţívá k výrobě 

energické energie a tepla pomocí tzv. kogenerační jednotky. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Kogenerační jednotka (foto: autorka) 

Bioplyn je produktem procesu methanizace, anaerobní stabilizace kalů 

a anaerobního čištění odpadních vod. Vzhledem k vysokému obsahu methanu je cennou 

energetickou surovinou. V našich klimatických podmínkách je povaţován, z hlediska 

ekologického a ekonomického, za vedlejší produkt procesu. Hlavním cílem methanizace je 

likvidace organického znečištění a stabilizace organické hmoty a to z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí. V některých zemích tropického pásma jsou však procesy methanizace 

zaměřeny na výrobu energie. K tomuto účelu se pouţívá různého odpadového nebo méně 

hodnotného odpadového materiálu.  
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Bioplyn se skládá převáţně z CH4 a CO2 a menšího mnoţství H2, N2, H2S. Při 

výstupu z methanizačního reaktoru obsahuje ještě určité mnoţství vody (3 - 4%) a můţe 

obsahovat stopová mnoţství amoniaku, mastných kyselin aj. Bioplyn z dobře pracujících 

reaktorů obsahuje 65 – 75 % CH4 a 25 – 35% CO2. Sloţení bioplynu závisí na sloţení 

substrátu a na podmínkách procesu 7. 

 

 

 

 

 

Obr. č 9: Plynojem s objemem 300 m3 (foto: autorka) 

4.2.9. Uskladňovací nádrž a kalová pole 

Kal je dále přiváděn do tzv. uskladňovací nádrţe, která je vybavena strojní 

odvodňovací stanicí 18. U strojního odvodňování kalu bývá snahou odvodnit, pokud 

moţno v krátkém čase, celou zásobu kalu a uvolnit tak celou uskladňovací kapacitu nádrţí 

8. Takto odvodněný kal se umísťuje na kalová pole.  
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Obr. č. 10: Kalové pole o obsahu 214,2 m3 (foto: autorka) 

 

5. Biologické čištění odpadních vod 

Při biologickém čištění odpadních vod v aerobních podmínkách se uplatňují 

biochemické procesy podmíněné činností aerobních mikroorganismů. Tyto organismy 

rozkládají organické látky obsaţené ve vodě (substrát) oxidačními procesy za přítomnosti 

molekulárního kyslíku. Konečnými produkty tohoto procesu, kterým mikroorganismy 

získávají energii, jsou oxid uhličitý a voda. K syntéze své buněčné hmoty potřebují 

mikroorganismy biogenní prvky, které získávají z vnějšího prostředí, mimo jiné i 

rozloţeného organického substrátu. Z biogenních prvků – uhlík, vodík, kyslík, dusík, 

fosfor, síra aj. – bývá někdy při čištění odpadních vod s výrazným podílem průmyslových 

vod deficitní dusík a fosfor, tyto prvky se pak musí do substrátu dodat. Syntetickými 

pochody se tvoří organická hmota pro tvorbu nových buněk a jako zásobní látka 

mikroorganismů 8. 
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5.1. Aktivační proces 

Aktivační proces je dnes nejrozšířenějším způsobem čištění odpadních vod 

v aerobních podmínkách. Jde o nejstarší kontinuální kultivaci mikroorganismů 

v nesterilních podmínkách 7. Princip biologického čištění aktivací spočívá ve vytvoření 

aktivovaného kalu v provzdušňované aktivační nádrţi 8. Organické látky, které jsou 

zdrojem organického uhlíku a energie pro růst buněk, se přeměňují na novou buněčnou 

hmotu a oxidují se na konečné produkty, především oxid uhličitý a vodu 8. Aktivovaným 

kalem nazýváme směsnou kulturu, kterou se poprvé podařilo vypěstovat v Manchesteru 

v roce 1913 dlouhodobým provzdušňováním městských splašků. Na rozdíl od čistých 

kultur, ve kterých jsou jednotlivé baktérie většinou volně pohyblivé, vyskytují se bakterie 

v aktivovaném kalu převáţně ve formě zoogleí (Z. ramigera, Z. uva). Z baktérií se 

nejčastěji vyskytují následující rody: Pseudomonas, Flavobacterium, Achrobacter, 

Azotobacter, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, Mycobacterium, Nocardia, aj. 

Kromě různých druhů bakterií mohou být v aktivovaném kalu přítomny v menším 

mnoţství také houby, plísně a kvasinky. Pravidelně bývají přítomny i baktérie nitrifikační 

Nitrosomonas a Nitrobacter. V aktivovaném kalu jsou rovněţ často přítomny různé 

vláknité mikroorganismy například Sphaerotilus, Leptomitus, Leucothrix, Thiothrix, 

Beggiatoa, Nocardia, Microthrix parvicella a další. Pokud tyto organismy z jakýchkoliv 

důvodů převládnou v aktivovaném kalu, způsobují značné technologické potíţe, 

projevující se špatnými usazovacími a zahušťovacími vlastnostmi kalu. 

Z vyšších organismů jsou pravidelnou součástí aktivovaného kalu různá protozoa, 

vířníci, hlístice aj. Z ciliátových prvoků jsou nejvíce zastoupena Vorticella, Opercularia, 

Epistylis. Prvoci slouţí často jako indikátorové organismy pro odhad stavu aktivovaného 

kalu. Názory na jejich funkci v aktivovaném kalu se postupem doby měnily. Nakonec bylo 

experimentálně prokázáno, ţe výrazně sniţují obsah volně pohyblivých baktérií ve 
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vyčištěné vodě a tím přispívají k jejímu vyčeření. V aktivovaném kalu jsou přítomni proto, 

ţe v něm nacházejí bohatou potravu 7. 

Aby aerobní biologické pochody mohly probíhat, je třeba zajistit přísun kyslíku. 

Pro optimální poměr musí být rychlost přísunu kyslíku větší nebo rovna rychlosti jeho 

spotřeby 7. K tomuto účelu se pouţívají aerační systémy. Tento sestává z dmýchárny a 

vlastního aeračního systému instalovaného na dně aktivace. Aerace můţe být pneumatická 

nebo mechanická 8. Na ČOV Český Těšín se pouţívá pneumatická aerace 

s jemnobublinným systémem 18 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Jedno z dmychadel přivádějící kyslík do aktivačních nádrží (foto: autorka) 

5.2. Biologické odstraňování anorganického dusíku z odpadních vod 

Přísun sloučenin dusíku do přírodních vod odpadními vodami je neţádoucí z těchto 

důvodů: 

 Amoniakální dusík má vysokou spotřebu kyslíku na biochemickou oxidaci (4,57 g 

kyslíku na 1g NH3-N). 
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 Umoţňují růst zelených organismů a tím se podílejí na eutrofizaci povrchových 

vod 

 Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě jsou nebezpečné pro děti kojeneckého 

věku (methemoglobinaemie). 

V ČR je přípustná koncentrace amoniaku v povrchových vodách 3 mg l
-1

, ve 

vodárenských tocích 0,5 mg l
-1

. V odpadních vodách se anorganický dusík vyskytuje 

nejčastěji v amoniakální formě 7. Biologické odstraňování anorganického dusíku spočívá 

v biochemické oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany (nitrifikace) 

a v jejich následující biochemické redukci na plynný dusík (denitrifikace) 7. 

5.2.1. Nitrifikace 

Nitrifikace probíhá ve dvou stupních. V prvním se amoniakální dusík oxiduje na 

dusitany pomocí baktérií rodů Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira a Nitrosocystis. Ve 

druhém jsou vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany mikroorganismy Nitrobacter 

a Nitrocystis. Obě skupiny organismů jsou litotrofní a jako zdroj uhlíku potřebují CO2. 

Nitrifikace probíhá podle rovnic:  

2 NH3 + 3 O2  2 NO2
-
 + 2 H

+
 + 2 H2O 

2 NO2
-
 + O2  2 NO3

-
 

Celková reakce: 

NH3 + 2 O2  NO3
-
 + H

+
 + H2O 
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Podle rovnice celkové reakce se spotřebuje na úplnou oxidaci 1 g NH4 
+
 - N 4,57 g 

kyslíku. Vznikající kyseliny sniţují tlumivou kapacitu vody a při její nízké hodnotě 

a vysoké koncentraci NH4
+ 

- N je třeba přidávat neutralizační činidlo, obvykle Ca(OH)2. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Aktivační nádrž s nitrifikací (foto:autorka) 

O nitrifikačních baktériích se uvádí, ţe jsou striktně aerobní. Skutečnost, ţe 

dovedou přeţít několikahodinový pobyt v anoxických sekcích při denitrifikaci, svědčí o 

tom, ţe jsou schopny vyuţívat i jiných akceptorů elektronů neţ molekulární kyslík. Jako 

velice pravděpodobný se uvaţuje dusičnanový dusík, tedy dovedly by denitrifikovat. 

Nitrifikační bakterie patří mezi pomalu rostoucí organismy. Růstové rychlosti jsou o řád 

niţší neţ růstové rychlosti běţných organotrofních organismů aktivovaného kalu 7. 
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Obr. č. 13: Odtok z aktivační nádrže s nitrifikací do dosazovací nádrže (foto: autorka) 

5.2.2. Denitrifikace 

Denitrifikace je opakem nitrifikace a znamená redukci dusičnanů a dusitanů na N2 

nebo N2O. Mohou ji provádět četné organotrofní baktérie jako např. rody Micrococcus, 

Pseudomonas, Chromobacterium, Denitrobacillus aj. Oxidovaných forem dusíku mohou 

organismy vyuţívat asimilačně nebo disimilačně. Nitrátová asimilace je proces redukce 

dusičnanů na amoniak za účelem získání dusíku pro syntézu buněčné hmoty. Nitrátová 

disimilace je proces, při kterém organismy vyuţívají dusičnanový dusík jako konečný 

akceptor elektronů místo molekulárního kyslíku. 

Schematicky můţeme denitrifikace popsat: 

5 CH3OH + 6 NO3
-
  5 CO2 + 7 H2O + 6 OH

-
 + 3N2 

3 CH3OH + 6 NO2
-
 3 CO2 + 3H2O + 6 OH

-
 + 3 N2 
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V procesu denitrifikace se uvolňují ionty OH-, coţ můţe v případě nízkých 

tlumivých kapacit vést k rychlému vzrůstu pH s následnou moţnou inhibicí procesu. 

Redukcí 62 mg NO3
-
 se zvýší neutralizační kapacita vody o 1 mmol OH

-
. OH

-
 ionty a CO2 

reagují za vzniku HCO3
-
, případně CO3

2-
7. Rychlost denitrifikace se zvyšuje s rostoucí 

teplotou a je vţdy vyšší se substrátem exogenním neţ endogenním. Denitrifikace probíhá 

v dostatečně širokém rozmezí pH od 6 do 9 7. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14: Denitrifikace (foto: autorka) 

 

5.3. Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod 

Obdobně jako dusík je fosfor důleţitou ţivinou pro vyšší i niţší organismy, které 

jej přeměňují na organicky vázaný fosfor. Po odumření organismů se fosfor zpětně 

uvolňuje do prostředí.  
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U fosforu se rozlišují tři formy – soli kyseliny fosforečné, polyfosforečnany 

a organicky vázaný fosfor. Fosfor lze z vodního prostředí odstraňovat chemickými nebo 

biochemickými metodami. 

Chemické metody – při chemickém odstraňování fosforu z odpadních vod se 

pouţívá sráţení. Při tomto postupu se rozpuštěný anorganický fosfor převádí na velmi 

málo rozpustné fosforečnany kovů za současné tvorby hydroxidů těchto kovů. Vzniklé 

vločky váţí fosforečnany a současně dochází k odstranění organických a nerozpuštěných 

látek. Proces se nazývá koagulace a látky pouţité ke sráţení koaguláty. Mezi nejčastěji 

pouţívané koaguláty patří soli ţeleza, hliníku a vápno 8. 

Biochemické metody – systémy pro odstraňování fosforu jsou: 

 Odstraňování fosforu v hlavním proudu – anaerobní zóna, do které se přivádí 

odpadní voda po mechanickém čištění, se v hlavním proudu technologické linky 

zařazuje před klasickou aktivační nádrţ, následuje biologické odstraňování 

organických látek a fosfor je ze systému odebírán s přebytečným aktivovaným 

kalem 

 Odstraňování fosforu ve vedlejším proudu – anaerobní sekcí, která se zařadí do 

vedlejšího proudu, prochází část recirkulovaného kalu, v anaerobní nádrţi se část 

fosforu uvolňuje zpět do vody, odseparovaný kal odtéká do přítoku technologické 

linky, zatímco aktivovaný kal se odvádí do další nádrţe, kde se fosfor sráţí 

vápnem, aktivovaný kal se sníţeným obsahem fosforu se vrací do přítoku odpadní 

vody na technologickou linku, chemický kal se odvádí k dalšímu zpracování 8. 

Na ČOV Český Těšín je fosfor z odpadních vod chemicky sráţen pomocí síranu 

ţelezitého 18. 
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6. Závislosti spojené s problematikou biologického čištění 

odpadních vod 

6.1. Faktory ovlivňující aktivitu biomasy v biologickém stupni ČOV 

Účinnost biologického čištění odpadních vod závisí na více faktorech, které je 

moţné rozdělit z hlediska moţnosti jejich vlivu na subjektivní (způsob obsluhy ČOV, 

výběr technologie, kvalita dodané techniky) a objektivní (kvalita odpadní vody). Při 

charakterizaci vlivu sloţení odpadní vody na účinnost biologického čištění je potřebné 

sledovat zejména: 

 pH vody 

 teplotu vody 

 přítomnost nutrientů 

 solnost odpadní vody 

 přítomnost vybraných organických a anorganických sloučenin 19. 

6.1.1. pH vody 

Optimální pH pro většinu bakterií leţí v rozmezí od 6,0 do 8,0. Eliminace problémů 

spojených s pH závisí na tom, zda kyselost nebo zásaditost je způsobená anorganickými 

nebo organickými sloučeninami. V případě organických sloučenin, které jsou biologicky 

rozloţitelné, se neutralizace můţe dostavit i při biologickém rozkladu (např. niţší mastné 

kyseliny jsou lehko rozloţitelné a mohou způsobit sníţení pH aţ pod 5,0). Také při 

vysokých pH na vstupu do aktivace je potřeba počítat s tím, ţe při biologickém rozkladu 

intenzivně vzniká CO2, takţe dochází k okamţité neutralizaci a k samovolnému poklesu 

pH do neutrální oblasti. 
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V případě anorganických sloučenin způsobujících kyselé nebo zásadité pH je 

neutralizace nevyhnutelná. Jediný problém zůstává, jak ji optimálně realizovat. 

V poslední době se stále více setkáváme např. s vodou z kondenzačních kotlů 

vypouštěnou na čistírnu, která způsobí přechodné sníţení pH a tak nefunkčnost čistírny. 

Dalším nebezpečím, zejména pro nejmenší čistírny jsou myčky a pračky, kde pH můţe 

dosahovat aţ 10,5, coţ u čistíren bez egalizačních prostor můţe vést k jejich kolapsu.19 

6.1.2. Teplota vody 

Aerobní kal má značnou odolnost při teplotách od 10 do 30 °C, přičemţ tato 

odolnost se zvyšuje s nárůstem stáří kalu. Při teplotách pod 10°C se výrazně sniţuje 

rychlost biologických procesů, přičemţ např. nitrifikace se můţe aţ zastavit. Při vysokých 

teplotách (nad 25 °C) nastávají v biologickém stupni ČOV sekundární problémy - aktivita 

biomasy je sice vysoká, ale výrazně se zvyšuje spotřeba kyslíku na endogenní rozklad kalu 

a také se zhoršuje rozpouštění kyslíku v aktivační směsi. Výsledný efekt je sice spojený s 

niţší produkcí přebytečného kalu, ale zároveň i s vysokou spotřebou kyslíku. Případný 

nedostatek kyslíku následně zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu. Na rozdíl od pH se s 

vlivem teploty nedá na běţných ČOV reálně nic dělat a je potřebné se mu přizpůsobit uţ 

při návrhu ČOV.  

Na problematiku teplých vod však můţe být ještě jeden pohled. A sice, pokud se 

vyrovnáme s nedostatkem kyslíku, pak se naopak projeví výhody jako niţší produkce kalu, 

zrychlení procesu (menší potřebné objemy), odbourání některých hůře rozloţitelných látek 

apod. Coţ můţe být předností zejména u některých druhů průmyslových vod, nebo 

komunálních vod s vyšším obsahem průmyslových vod.19 
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6.1.3. Přítomnost nutrientů 

Biologický proces ovlivňuje i nutriční nevyváţenost dané odpadní vody. Jde hlavně 

o nedostatek makrobiogenních prvků N a P. Zatímco městské odpadní vody obsahují 

přebytek těchto prvků, v některých průmyslových odpadních vodách je jich nedostatek. 

Potřebné mnoţství N a P se velmi často odhaduje podle poměru BSK5 : N : P = 100 : 5 : 1.  

Nepřítomnost nutrientů přichází v úvahu tam, kde se nečistí komunální vody, ale 

vody např. z výroby potravin 19. 

6.1.4. Vliv solnosti 

Solnost do 10 g/l (jako NaCl) nemá výrazný vliv na biologické čištění. Nad 

uvedenou koncentraci jsou biologické procesy inhibované, hlavně z důvodu zvýšeného 

osmotického tlaku, a je nutné na tyto podmínky biomasu zadaptovat. Zvýšená solnost 

můţe ovlivnit poměr mezi oxidací a syntézou ve prospěch syntézy a zvýšit zákal vyčištěné 

vody. Nebezpečí problémů se zápachem pak můţe přinášet kombinace většího mnoţství 

síranů ve vodě a anaerobního prostředí 19. 

6.1.5. Vliv těžkých kovů 

Vliv těţkých kovů se projevuje zejména inhibicí aktivity mikroorganismů. Daný 

problém je moţné dělit na dva aspekty - toxicitu kovu na kal a odstraňování kovů kalem. 

Problém těţkých kovů nastává většinou tam, kde je ČOV u nějaké výroby např. zinkovny 

apod. Zmenšení vlivu těţkých kovů je moţné dosáhnout zvýšením obsahu sušiny 19. 
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6.1.6. Vliv organických sloučenin 

Většina přirozených organických sloučenin je rozloţitelná mikroorganismy 

přítomnými ve vodě. V současnosti však průmysl produkuje značné mnoţství nových 

organických sloučenin, ze kterých většina je biologicky těţko rozloţitelná a toxická. 

Akumulace těchto sloučenin ve vodním prostředí můţe narušovat přirozený koloběh látek 

v přírodě. Proto je stanovení biologické rozloţitelnosti a toxicity základním kritériem 

charakterizujícím účinek sledované sloučeniny 19. 

6.1.7. Vliv hormonů a léčiv  

V odpadní vodě se ve stále větší míře objevuje i řada léčiv a hormonálních 

přípravků Jsou to z organismů vylučované nevyuţité léky a hormony a nepouţité přípravky 

spláchnuté do záchodových mís. 

O závaţnosti tohoto jevu přesvědčují výzkumy ţivočichů, kteří ţijí v blízkosti 

vyústění z kanalizačních čistíren. V osmdesátých letech minulého století zjistili britští 

vědci, ţe se samcům plotic vyrůstajícím v blízkosti městských čistíren odpadních vod 

hromadí v pohlavních ţlázách ţloutek nezbytný pro tvorbu jiker. Příčinou jsou zřejmě 

nepatrná mnoţství hormonů, která pocházejí z moči ţen uţívajících hormonální 

antikoncepci. Kolik takových látek prochází v nepatrných mnoţstvích do pitné vody v 

oblasti úpraven vody na dolních tocích našich řek se běţně nezkoumá – stopové mnoţství 

těchto látek je velmi obtíţné analyticky stanovit 20. 

Stejně tomu tak je i v případě léčiv. Hlavní cesta léčiva od člověka do ţivotního 

prostředí vede přes exkrementy prostřednictvím odpadních vod. Léčiva jsou z organismu 

vyloučena buď v nezměněné formě, nebo jako metabolity. Vysoká produkce a spotřeba 

léčiv, ale i jejich nedostatečná likvidace systémy zpracovávajícími odpad a následné 

vyloučení do prostředí, mohou představovat ekotoxikologické riziko pro organismy 21.
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7. Závěr 

V  bakalářské práci jsem zhodnotila metody čištění odpadních vod pouţívané na 

ČOV v obci Český Těšín. Jelikoţ je tato čistírna po nedávné rekonstrukci, její technické 

vybavení je povětšinou moderní a neporuchové. Odpadní vody, které zde prošly procesem 

mechanicko-biologického čištění vody, se pohybují v mezích poţadovaných hodnot na 

kvalitu této vody. Lze tedy říci, ţe ČOV plní svou funkci dostatečně. Přesto je kvalita vody 

v recipientu – řece Olši – zařazena do IV. stupně znečištění, coţ je označení pro silně 

znečištěnou vodu. Vlivem těţkého průmyslu na Třinecku a důlních vlivů na Karvinsku je 

řeka neustále vystavována znečišťujícím látkám, coţ se zákonitě projevuje na úbytku počtu 

ţivočichů ţijících v povodí řeky Olše.  

V roce 2003 byl sestaven projekt revitalizace řeky Olše, který spočívá v budování 

nové kanalizace a ve výstavbě nových čistíren odpadních vod. Je podpořen i dotací ze 

strany EU. Cílem je tedy zlepšit kvalitu vody v řece a vytvořit příznivější podmínky pro 

její faunu. Zda bude tento záměr úspěšný, však ukáţe aţ čas. 
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