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Anotace 

 

Obsahem bakalářské práce je popis rekonstrukce ČOV Heřmanice II. Tato 

rekonstrukce je zaměřena na úpravu celkové koncepce čištění přiváděných odpadních vod. 

Hlavní změna spočívá v úpravě stávajícího aktivačního systému. Nově je navržena 

aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací, která je provozně méně náročná a vzhledem 

k velikosti této ČOV i vhodná. Na závěr práce je zařazeno vyhodnocení této rekonstrukce 

z dosavadních odebraných vzorků. 

 

 

Klíčová slova: biologické aerobní a anaerobní čištění odpadních vod; nitrifikace; 

denitrifikace 

 

 

 

L´annotation 

 

Le contenu de cette thése de baccalauréat c´est la description de la reconstruction 

d´une station d´epuration des eaux résiduaires  Heřmanice II. Cette reconstruction est 

concentréé sur  une modification de conception générale d´épuration des eaux conduit.  

Une modification principale consiste dans l´amélioration du systéme d´activation existante 

avec nitrification et dénitrification  simultané moins difficile et aussi avantageuse 

concenrnant une grandeur de cette station d´epuration des eaux résiduaires. A la fin de 

cette thése est inclurée une analyse de cette reconstruction sur la base des actuels 

échantillons pris . 

 

 

Mots clés: aérobie et anaérobie de traitement biologique des eaux usées, la nitrification, la 

dénitrification  
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno ve spojení mého pracovního zařazení ve 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na oddělení dokumentace jako technik 

vyjadřování, kde byla posuzovaná projektová dokumentace ke stavbě: Rekonstrukce 

čistírny v Ostravě Heřmanicích II., zaujala mě vzhledem k mému studiu oboru 

Technologie a hospodaření s vodou.  

2. Prezentace Ostravských vodáren a kanalizací 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., založena v roce 1992, naplňuje své 

poslání při zajišťování dodavek pitné vody pro obyvatelé města Ostravy, odkanalizováni a 

čištěni odpadních vod na území města a dalších vodohospodářských a ekologických 

činnostech. Svěřena vodohospodářská zařízení provozuje v souladu s potřebami rozvoje 

města Ostravy, při respektováni přísných zásad ochrany životního prostředí.[1] 

 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou společnosti provozní. Majitelem vodovodní a 

kanalizační sítě je statutární město Ostrava. Tuto síť mají Ostravské vodárny a kanalizace 

a. s. v pronájmu na základě „Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku a o 

provozování vodárenských a kanalizačních služeb“ ze dne 9. listopadu 1994. Tato smlouva 

byla 22. prosince 2000 nahrazena „Koncesní smlouvou“, platnou do 31. prosince. 2024.[1] 

2.1. Odkanalizování města Ostravy 

2.1.1. Stručný popis vývoje stokové sítě 

Malá osada Moravská Ostrava, o níž je první zmínka ve druhé polovině 13. století, se 

začala rychle rozrůstat po nálezu uhlí na Ostravsku a poté hlavně v 19. století. Překotný 

rozvoj těžby uhlí, výroby železa a mohutný chemický průmysl způsobil ve výstavbě města 

chaos, neboť stálým rozšiřováním hranic města se průmysl vklínil do obytných čtvrtí. 

Původní kanalizace byla primitivní. Povrchový odtok srážkových vod a odpadních vod 

uvnitř města zajišťovaly jen příkopové profily ulic se spádem do náhonu, opevňovacího 
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příkopu a do nejbližší vodoteče. V Ostravě byl patrně první odpadní kanál zřízen v roce 

1844 z nově postavené papírny do Ostravice. [8] 

Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v 

nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 

1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na 

nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním 

odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice. Odpadní vody 

z daných lokalit jsou nyní přepojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na 

ÚČOV a uvedené ČOV jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. „Soustavné 

kanalizace města Ostravy“ (SKO) bylo započato v roce 1959. SKO tvoří v současné době 

největší kanalizační systém na území města. Tento kanalizační systém byl zakončen ČOV 

v Ostravě -Přívoze uvedenou do provozu v roce 1967. V osmdesátých létech došlo k 

dalšímu rozšiřování kanalizační sítě a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních 

vod. Tím byla na území města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování 

aglomerace. Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě – Přívoze byla uvedena do 

zkušebního provozu v polovině roku 1996. [2] 

2.1.2. Čistírny odpadních vod: 

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na 

území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV 

nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod je 

zajišťováno mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod (dále jen ÚČOV), na ní jsou 

přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody 

z centra města, Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, 

Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, 

Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova a Polanky a rovněž odpadní vody z 

Vratimova, Klimkovic a Vřesiny. Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou 

řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části 

města dochází k postupnému rušení žumpového systému. Ve správě OVAK a.s. jsou ČOV 

Heřmanice I, Heřmanice II, ČOV Michálkovice a ČOV Vítkovice.[2] 
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2.1.3. Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení 

Kanalizace na území města je z převážné většiny jednotná, pouze malá část nové 

zástavby má kanalizaci oddílnou. 

  

 Tabulka č. 1: Údaje o stokové síti k 31.12.2010 

Popis počet 

Celková délka stokové sítě  839 km 

Celková délka odlehčovacích stok 19,5 km 

Počet dešťových oddělovačů  32 ks 

Počet kanalizačních přípojek  17 131 ks 

Délka kanalizačních přípojek  175 km 

Počet ČOV na stokové síti  5 ks 

Počet přečerpávacích stanic odpadních vod  25 ks 

Drobné vodní toky ve správě OVAK a.s..  17 ks 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci  300 927 osob 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci s vyústěním na ČOV  253 070 osob 

Pozn.: Převzato z webových stránek Ostravských vodáren a kanalizací a.s.    

 

 

ČOV na stokové síti - základní údaje 

Všechny čistírny odpadních vod na stokové síti spravované správcem kanalizace pro 

veřejnou potřebu jsou mechanicko – biologické, pouze ÚČOV má anaerobní stabilizací 

čistírenských kalů. Všechny čistírny jsou před vstupem odpadních vod vybaveny 

odlehčovacími komorami. Jedině ČOV Vítkovice nemá odlehčovací komoru, neboť se 

nachází na splaškové kanalizaci. Dešťové vody na ÚČOV Přívoz jsou do recipientu 

vypouštěny po mechanickém předčištění. [2] 

Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2010 vyprodukováno 27 010 m3 

odvodněného kalu a vyrobeno 3 mil. m3 bioplynu, ze kterého bylo vyrobeno 3,2 mil. KWh 
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elektrické energie, jež byla dodána do distribuční rozvodné sítě. Na čistírně bylo 

zpracováno navíc 644 tis. m3 koncentrovaných odpadních vod z koksárenského a 

teplárenského průmyslu a 237 tis. m3 jiných koncentrovaných odpadních vod. Odvodněný 

a hygienizovaný kal byl odebírán dodavatelskou firmou a následně byl využíván pro 

výrobu substrátu na rekultivace důlních území. Provoz čistíren odpadních vod dodržel 

zákonné environmentální normy v oblasti kvality vyčištěné odpadní vody i kvality 

čistírenského kalu na všech provozovaných čistírnách.[1] 

 

 Tabulka č. 2: Seznam čistíren odpadních vod 

Seznam ČOV na stokové 

síti: 

Katastrální 

území 

Ulice %čištěných 

odpadních vod 

1. ÚČOV Ústřední čistírna 

odpadních vod Ostrava. 

Přívoz Oderská 98,7% 

2. ČOV Heřmanice I Heřmanice Najzarova 0,20% 

3. ČOV Heřmanice II Heřmanice Orlovská 0,29% 

4. ČOV Michálkovice Michálkovice Rychvaldská 0,80% 

5. ČOV Vítkovice Vítkovice Zalužanského 0,01% 

3. Základní údaje ČOV Heřmanice II. 

Městská čistírna odpadních vod Heřmanice II je mechanicko-biologická čistírna 

odpadních vod typu MČ 3750, která byla navržena v 70. letech minulého století 

projektovým ústavem Hydroconsult Bratislava a v provozu od roku 1990. Čistírna pracuje 

na principu dlouhodobé aktivace s projektovanou kapacitou 3750 EQ .[3] 

 

 

Stručná charakteristika ČOV Heřmanice II.: 

(MČ 3750 ) 

česle 1 ks 

aktivační nádrž 2 ks 

dosazovací nádrž 4 ks 

kalojem 2 ks 
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Projektované parametry: 

Q denní 1 049 m3.den-1 t.j. 12,2 l.s-1 

BSK5 přítok 202,5 kg.den-1 t.j. 193 mg.l-1 

BSK5 odtok 22 kg.den-1 t.j. 21 mg.l-1 

Čistící efekt 89% 

Počet ekvivalentních obyvatel 3 375 EQ 

 

Obr. 1 Pohled z geografického informačního systému (měřítko 1:1000) 
 

 

3.1. Historie ČOV  

ČOV byla postavena pro účely čištění odpadních vod z areálu Dolu Rudý říjen, 

ubytoven a léčebny pro dlouhodobě nemocné. V dnešní době je provoz dolu uzavřen a na 

ČOV jsou přivedeny vody z okolních bytových jednotek. Kapacita ČOV tak není zcela 

využita a její provoz není v dosavadním režimu ekonomický. Zároveň se změnily 

požadavky legislativy, takže výhledově by nebyla čistírna schopna plnit požadovanou 

kvalitu vyčištěné odpadní vody. V době, kdy byla čistírna navržena a postavena, bylo 

potřeba odstraňovat z vody pouze organické znečištění. V dnešní době je potřeba 
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odstraňovat z vody také biogenní prvky (N a P) a z toho důvodu se tato čistírna začala na 

podzim 2009 rekonstruovat. [3] 

3.2. Popis ČOV Heřmanice II před rekonstrukcí 

Čistírnu odpadních vod tvoří monoblok tvořený dvěma paralelně protékanými 

aktivačními nádržemi čtvercového půdorysu o straně 10,8 m a hloubce 4,8 m. Objem jedné 

aktivační nádrže je 489,9 m3. Každá aktivační nádrž má po dvou protilehlých stranách 

podélné kapsy sloužící jako dosazovací nádrže ve tvaru podélné nádrže o straně 2,4 m se 

skoseným dnem ve směru úhlopříčky. Aktivační směs natéká do obou kapes otvorem u 

hladiny (obr. 2) a usazený kal se vrací do aktivace otvory u dna, přičemž nasávání kalu do 

prostoru aktivace umožňuje vzestupné proudění v aktivaci, způsobované sacím efektem 

povrchových aerátorů. Mezi oběma aktivačními nádržemi je umístěna uskladňovací nádrž 

kalu. Odpadní vody jsou před nátokem do aktivačních nádrží předčištěny na jemných 

strojně stíraných česlích.[4] 

Vyčištěná voda přepadá do dvou příčných žlabů na hladině dosazovací nádrže a odtéká 

z ČOV do zatrubněné části potoka Korunka. Mezi oběmi aktivačními nádržemi jsou 

umístěny uskladňovací nádrže na kal.[3] 

 

Obr. 2 Podélný řez ČOV před rekonstrukcí 
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Obr. 3 Půdorys ČOV před rekonstrukcí 
 

 

 

 

Obr. 4 Půdorys ČOV po rekonstrukci 
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3.3. Technologické celky ČOV 

3.3.1. Mechanické předčištění 

Hrubým mechanickým čištění se z odpadní vody odstraní hrubé nečistoty, které by 

v dalších stupních čištění mohly způsobovat provozní potíže a poruchy. Jedná se o 

shrabky, které se zachytí na česlích.[7] 

Vstupní čerpací stanice byla v roce 2000 rekonstruována. Ručně stírané česle byly 

nahrazeny strojně stíranými česlemi a zároveň byla vyměněna šneková čerpadla za 

ponorná čerpadla. 

Přítok do ČOV je přiveden přes odlehčovací komoru, ve které je přepadová hrana. 

Mechanické čištění je tvořeno přítokovou jímkou se vstupním hradítkem, strojně stíranými 

česlemi typu Fontána o průlině 6 mm a dvěmi ponornými čerpadly, které čerpají odpadní 

vodu na biologické čištění. Čerpadla na přítoku jsou spínána dle hladiny v přítokové jímce 

snímané ultrazvukovým hladinoměrem. Přitékající odpadní voda je po mechanickém 

předčištění přečerpána do jednoho funkčního koridoru.[3] 

3.3.2. Biologická linka 

Při biologickém čištění se z odpadní vody odstraňují především organické látky. Ty 

rozkládají mikroorganizmy, které tak získávají energii pro svoje životní procesy i zdroj 

látek pro tvorbu vlastní biomasy. Organické látky se tak přeměňují na látky minerální, a to 

především na oxid uhličitý, vodu a soli. Transformují se také na novou biomasu 

mikroorganismů, které se musí z procesu postupně odstraňovat jako přebytečný biologický 

kal.[7] 

Biologické čištění je tvořeno dvěma totožnými koridory. Každý koridor má aktivační 

nádrž o stranách 10,8 x 10,8 m, hloubce 4,85 m a výšce vodního sloupce 4,2 m. Celkový 

užitný objem jedné nádrže je 489,9 m3. U každé aktivační nádrže jsou dvě podélné 

dosazovací nádrže o délce 10,8 m, šířce 2,4 m a objemu 54,4 m3. (obr. 5 a 6). V provozu je 

vždy jen jeden koridor.[3] 
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                Obr. 5 Podélná dosazovací nádrž              

  Obr. 6 Vystrojení dosazovací nádrže 
 

Provzdušňování aktivační nádrže zajišťuje aerační turbína (obr. 7 a 8), která slouží 

jako zdroj potřebného kyslíku v aktivaci a zároveň udržuje kal ve vznosu. Aktivace je 

spojena s dosazovacími nádržemi otvory pod hladinou a podélnou štěrbinou u dna nádrže. 

Samonasávací schopností turbíny dochází k nasátí kalu ode dna dosazovacích nádrží zpět 

do aktivace.[3] 

 

             

Obr. 7 Aerační turbína                                       
           Obr. 8 Kompletní pohled na aerační turbínu 
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3.3.3. Uskladňovací nádrž 

Nádrže jsou umístěny mezi stávajícími biologického čištění. Rozměry jedné nádrže 

jsou: šířka 4,20 m, délka 7,80 m, výška hladiny 4,0 m a objem 131,0 m3. 

Uskladňovací nádrže na přebytečný kal nejsou v provozu. Přebytečný kal je z čistírny 

odpadních vod odtahován pomocí fekálního vozu a odvážen ke zpracování na ÚČOV 

v Ostravě – Přívoze.[3] 

3.4. Technologické řešení čištění OV před a po rekonstrukci 

Komplexní rekonstrukce ČOV Heřmanice II, zahrnuje mechanické předčištění, 

biologický stupeň i kalovou koncovku. Současný objem a tvar aktivačních nádrží je 

dostatečný a vyhovuje použití technologie biologického čištění s nitrifikací a denitrifikací. 

Stará aktivace je změněna na aktivaci s nitrifikací a simultánní denitrifikací, která je 

provozně méně náročná a vzhledem k velikosti této ČOV i vhodná. Kruhová dosazovací 

nádrž je umístěna uvnitř aktivační nádrže.  

S ohledem na zajištění čištění přitékajících odpadních vod byla rekonstrukce ČOV 

prováděna za provozu, kdy přitékající odpadní vody byly svedeny a čištěny ve zbývajícím 

funkčním koridoru. 

 

Postup realizace stavby: 

1. a 2. etapa, současné množství a znečištění odpadní vody – úprava jedné linky, připojení 

polovičního množství obyvatel, tj. 1800 EQ.  

3. etapa úprava druhé linky – 3800 EQ. [3]. 

3.4.1. Úprava stávající vtokové jímky 

Nová čerpací stanice je postavena vedle stávající jímky a její objem byl zvětšen. Nová 

přítoková jímka je kruhová, železobetonová, z prefabrikovaných skruží o průměru 2 m. 

Zároveň zde byla vyměněna čerpadla za výkonnější. Pro vyzdvižení čerpadla ze sací jímky 

v případě opravy, údržby nebo čištění, slouží řetězový kladkostroj s ručním zdvihem a 

pojezdem. 
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3.4.2. Aktivační nádrž 

Na aktivačním procesu se podílí několik skupin mikroorganismů, které mají různé 

poslání (rozklad organických látek, nitrifikaci, denitrifikaci). Tyto organismy mají často 

rozdílné, nebo konkurenční potřeby. Aby mohly v aktivovaném kalu koexistovat a 

optimálně provádět potřebnou činnost, je třeba uspořádat vhodně aktivační proces. Jeho 

návrh musí také zajistit dosažení optimálních provozních a investičních nákladů. 

Nejjednodušším typem je aktivační nádrž s „úplným mísením“. Jedná se o nádrž, která 

není rozdělena přepážkami. Aktivovaný kal je v nádrži prakticky ve vyčištěné vodě. Nízká 

koncentrace znečištění je příčinou nízkých reakčních rychlostí, což je nutno kompenzovat 

prodloužení reakční doby, tj. zvětšením objemu nádrže. Pokud se má zvýšit účinnost 

odstranění dusíku, tak je možno provádět simultánní denitrifikaci. Toho lze dosáhnout 

nízkou koncentrací rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži (0,5 mg/l), kdy na povrchu 

vloček aktivovaného kalu probíhá nitrifikace, zatímco uvnitř, kam již neproniká kyslík, 

probíhá denitrifikace. Provozně jistější je ale střídání fáze aerace, nitrifikace s fází míchání, 

denitrifikace. V tomto případě je potřeba vybavit aktivační nádrž nejen aerací, ale i 

míchadlem. Tyto aktivační nádrže mohu mít klasický pravoúhlý, nebo válcový tvar. Tento 

způsob čištění je provozován na rekonstruované čistírně odpadních vod Heřmanice II.[7] 

 

Obr. 9 Aktivační nádrž s probíhající nitrifikací 
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Obr. 10 Aktivační nádrž s probíhající denitrifikací 
 

 

 

    Obr. 11 Ponorné míchadlo v aerační nádrži 
  

Tvar a objem aktivační nádrže je zachován. Byly zbourány původní přepážky mezi 

aktivační nádrží a podélnými dosazovacími nádržemi, čímž došlo ke zvětšení kapacity 

aktivace. 

V aktivační nádrži se střídají fáze aerace s fázemi míchání. Aktivační nádrž je 

vybavena jemnobublinným aeračním systémem FORTEX-AGS AN2. V nádrži jsou na 

zesíleném kotvení umístěny dva rošty, každý s 44 ks aeračních elementů, typ AME-350 F. 

[3] 
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Popis hlavních částí aeračního systému: 

Rozvodné potrubí aeračních elementů slouží k rovnoměrnému rozvodu vzduchu 

k jednotlivým řadám aeračních elementů a současně tvoří jejich nosný prvek a zabezpečuje 

k nim přívod vzduchu. Spojovací příruba pro napojení na přívodní potrubí se nachází 1 – 

1,5 m pod hladinou vody. Aerační rošty mohou být pevně kotvené a vyjímatelné 

za provozu, jsou zhotoveny z PP trubek a  tvarovek navzájem spojených polyfúzním 

svařováním nebo ve zvláštních případech z kruhového, případně čtyřhranného nerezového 

profilu. Ke dnu se pevné aerační rošty kotví pomocí výškově stavitelných podpěr 

k betonovým zátěžím nebo do kotev z nerezavějící oceli zapuštěných do dna nádrže. 

Podpěry umožňují výškové vyrovnání potrubí, a tím i aeračních elementů do vodorovné 

roviny. Vyjímatelné aerační rošty se upevňují zatažením pomocí lan přes kladky, pomocí 

betonových zátěží nebo jsou naváděny ke dnu vodící tyčí. 

Aerační elementy jsou koncové elementy rozdělující proud vzduchu na jemné 

bublinky, které probublávají do vody. [5] 

3.4.3. Dosazovací nádrž 

Dosazovací nádrž je kruhová o průměru 6 m, hloubka vody 4,3 m. Plášť dosazovací 

nádrže je tvořen ocelovými plechy oboustranně opatřenými dvouvrstvým smaltem. 

Dosazovací nádrž je vybavena pevným mostem s pohonem a šnekovou převodovkou 

s frekvenčním měničem, uklidňovacím válcem, stěračem dna dosazovací nádrže, 

odtokovým žlabem a výškově stavitelným odtahem plovoucích nečistot. Postupnou 

realizaci stavby dosazovací nádrže a její strojní vybavení uvádí obr. 12-15. [3]  
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Obr. 12 Položení základu DOSA              
 
 

 

 
Obr. 13 Postupné stavění DOSA 
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Obr. 14 Kompletní vybavení nádrže 
 
 
 

 
Obr. 15 Pohled do dokončené dosazovací nádrže 
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3.4.4. Měrný objekt 

Vyčištěná voda z dosazovací nádrže odtéká potrubím DN 150 do potrubí DN 300 a 

odtud odteče přes měrný objekt Parshallovým žlabem do recipientu. Jedná se o 

prefabrikovaný Parshallův žlab-viz.níže.[3] 

 

Měrné Parshallovy žlaby 

Parshallův žlab je zařízení sloužící pro měření průtoku vody s velmi širokým 

použitím. Žlab je možno instalovat na potocích, odvodňovacích- zavlažovacích kanálech, 

na vyústích z kanalizací, na čistírnách odpadních vod, a pod . široká použitelnost žlabu je 

dána především těmito výhodami:  

..........a) velmi nízká ztráta energie (3-4 krát nižší ztráta oproti přepadům) 

..........b) relativní necitlivost na rozdělení přítokové rychlosti v kanále 

..........c) možnost měření průtoku i při značném zatopení hrdla od dolní vody 

..........d) rychlost ve žlabu je dostatečná, takže nedochází k sedimentaci látek 

..........e) minimální nároky na údržbu 

..........f) vysoký rozsah měřených průtoků. 

..........g) dlouhá životnost 

 

Funkce Parshallova žlabu 

Voda přitékající do žlabu je nucena místním zúžením koryta a následným zvýšeným 

spádem ve dně přejít z říčního pohybu přes kritickou hloubku do pohybu bystřinného. Díky 

tomuto přechodu z jednoho režimu do druhého je možno podle úrovně hladiny před hrdlem 

určovat průtok vody. Úroveň hladiny je buď snímána v ose přítokové části žlabu 

(ultrazvukové čidlo) nebo v měrné šachtě (plovák, pneumatické čidlo, tlakové čidlo), jež 

může být součástí Parshallova žlabu. 

Elektronický vyhodnocovač (není součástí dodávky žlabu) údaj o hloubce vody ve 

žlabu převádí na průtok a provádí záznam celkového protékajícího množství a počet 

provozních hodin.[6] 
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                  [6] 

 

 

 

                      

                           Obr. 16 Parshalův žlab 
  

4. Hlavní procesy probíhající při čištění OV 

Důležitou složkou odpadní vody je dusík (N), ten se dostává do komunálních 

odpadních vod především ve formě močoviny. Protože se jedná o poměrně nestabilní 

organickou látku, tak se již v kanalizaci rozkládá na amoniak (dusík amoniakální N-NH4
+), 

který tvoří převážnou část dusíku v přitékající v odpadní vodě. V procesu čištění se část 

amoniaku biologicky oxiduje = nitrifikace, jejímž produktem jsou dusitany (N-NO2) a 

především pak dusičnany N-NO3
-. Část z nich se v denitrifikaci za nepřítomnosti kyslíku 
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rozkládá na plynný dusík (N2) = denitrifikace, který jako neškodný plyn uniká do 

atmosféry. Další část dusíku se stane součástí přebytečného aktivovaného kalu, s nímž se 

odstraní z odpadní vody. Část takto odstraněného kalu se však vrací zpět ve formě N-NH4
+ 

s kalovou vodou, která vzniká při skladování přebytečného kalu. Část dusíku ve vyčištěné 

vodě tvoří dusík, který je součástí unikajících vloček aktivovaného kalu nebo jej tvoří 

dusík v rozpuštěných organických látkách ve vyčištěné vodě. Tento tzv. organický dusík 

(Norg) je také součástí dusíku ve vyčištěné vodě. Součet N-NH4
+  + N-NO2 + N-NO3 = 

dusík anorganický (Nanorg). Norg + Nanorg = dusík celkový (Nc). 

Obdobně, jako dusík se v odpadní vodě limituje i fosfor (P), který se z odpadní vody 

částečně odstraní jako součást čistírenského kalu. Zbývající část odtéká s vyčištěnou 

odpadní vodou, a to převážně ve formě fosforečnanů (P-PO4
3-) a v malé části jako součást 

organických látek (Porg). Součet  P-PO4
3-  + Porg = fosfor celkový Pc. V čistírnách, které 

jsou vybaveny chemickým srážením fosforu, se převážná část P-PO4
3-  vysráží jako 

nerozpustný kal v procesu biologického čištění. [11] 

4.1. Nitrifikace 

Biologickou nitrifikací nazýváme děj, při kterém je amoniakální dusík v oxickém 

prostředí oxidován hlavně litotrofními nitrifikačními bakteriemi v prvním stupni na 

dusitany a v druhém na dusičnany. Touto oxidací získávají bakterie energii pro své životní 

pochody a pro syntézu buněčné hmoty využívají CO2, část přítomného amoniakálního 

dusíku a další anorganické živiny, zejména fosfor. Biologické nitrifikaci je přístupný pouze 

amoniakální dusík. Dusík obsažený v organických látkách musí být nejprve amonifikován 

(deaminován) činností jiných druhů bakterií. 

Pro nitrifikaci je vhodné pH v rozmezí 7 – 9, optimální teplota je kolem 28 °C. 

Průběh nitrifikace lze zachytit rovnicemi: 

 

2 NH3 + 3 O2 = 2 NO2
- + 2 H+ + 2 H2O  

2 NO2
- + O2 = 2 NO3

- 

čili úhrnem 

NH3 + 2 O2 = NO3
- + H+ + H2O  
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Energie uvolněná při nitrifikaci je využívána při syntéze nové buněčné hmoty (její 

složení, zjištěné empiricky, může být např. vyjádřeno sumárním vzorcem C5H7NO2) z 

vhodných stavebních součástí. To lze popsat rovnicí 

 

5 CO2 + NH4
+ + 2 H2O = C5H7NO2 + 5 O2 + H+  

 

Pro nitrifikační bakterie je charakteristická dlouhá generační doba, rostou o řád 

pomaleji než obvyklé heterotrofní organismy aktivovaného kalu. Musí se proto dbát na 

dostatečnou dobu zdržení aerobního aktivovaného kalu v nitrifikační nádrži. Vhodné stáří 

kalu závisí na uspořádání procesu, na zatížení nádrží atd. Pro běžné uspořádání a běžné 

kolísání obsahu N v komunálních vodách je udáváno vhodné stáří kalu minimálně 4 dny. 

Pro méně příznivé podmínky může být nutné ještě vyšší stáří.[9] 

4.2. Denitrifikace 

Biologická denitrifikace je pochod, při kterém jsou činností organotrofních bakterií v 

anoxických podmínkách redukovány dusitany a dusičnany až na elementární dusík (někdy 

na NO či N2O), který je tímto postupem z vody odstraňován a vracen do původní formy. 

Organotrofní organismy potřebují ovšem organický substrát, zčásti jako zdroj energie – tj. 

oxidují ho – a zčásti jako zdroj prvků pro výstavbu nové buněčné hmoty. 

Rozdíly mezi různým průběhem biochemické oxidace lze přiblížit na příkladu 

methanolu. V oxických podmínkách probíhá reakce 

 

2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O  

 

zatímco v anoxickém prostředí 

 

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

 

Skutečná spotřeba substrátu je ve skutečnosti vyšší než odpovídá těmto rovnicím. 

Poměr mezi podílem substrátu využitým na oxidaci a na syntézu není konstantní a lze ho 

vypočítat jen v některých případech. 
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Denitrifikační schopnost bakterií je různá. Některé jsou schopny jen redukovat 

dusičnany na dusitany, jiné dusitany na elementární dusík a další přímo denitrifikují 

dusičnany na dusík. Jelikož růst těchto mikroorganismů nezávisí na redukci dusičnanů 

(mohou využívat i molekulární kyslík z vody), přítomnost těchto specifických kmenů ještě 

neznamená, že jsou splněny všechny podmínky pro denitrifikaci. Jako zdroj uhlíku může 

sloužit jakýkoli biodegradabilní organický materiál – již zmíněný methanol, ethanol, 

aceton, primární odpadní voda atd. Rychlost denitrifikace je pochopitelně silně ovlivněna 

charakterem tohoto zdroje, a proto musí být zahrnut do úvah týkajících se konkrétního 

návrhu denitrifikačního zařízení. U běžné biomasy se denitrifikační rychlost mění v mezích 

1 – 14 g N z NO3
-/(kg sušiny biomasy h). 

Biologická denitrifikace je vedle zdroje uhlíku citlivá i na řadu dalších parametrů. 

Jedním z nejdůležitějších je teplota, neboť ovlivňuje růst denitrifikačních mikroorganismů 

i rychlost eliminace dusíku. S růstem teploty roste i rychlost denitrifikace. Pro denitrifikaci 

je vhodné pH blízké neutrálnímu (6 – 9). 

Obvykle je žádoucí, aby odpadní vody přicházející k čištění obsahovaly dusík pouze v 

oxidované formě. Ten ale bývá ve vodách přítomen i v redukované formě, jako 

amoniakální nebo organický dusík. Denitrifikace je tudíž proveditelná pouze ve spojení s 

nitrifikací. 

4.2.1. Technologické uspořádání denitrifikačních systému 

Existuje více možností technologického uspořádání procesu nitrifikace – denitrifikace. 

Dnes je nejrozšířenější tzv. jednokalový systém, kdy jedna směsná kultura zajišťuje 

odstranění organických látek a současně nitrifikaci a denitrifikaci. Je periodicky vystavena 

oxickým a anoxickým podmínkám. Jedno z provozně vyzkoušených řešení vystihuje 

následující schéma (1 – denitrifikační nádrž, 2 – nitrifikační nádrž, 3 – dosazovací nádrž): 
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Obr. 17 Schéma denitrifikace a nitrifikace 
 

Aerační nádrž (2) zajišťuje nitrifikaci amoniakálního dusíku na dusičnanový. Vzniklé 

dusičnany jsou převáděny vnitřním recyklem do první nádrže v lince, kam je též 

recyklován aktivovaný kal oddělený z vody v dosazovací nádrži. V nádrži 1 dochází k 

denitrifikaci, neboť nádrž pracuje v bezkyslíkovém režimu a potřebný uhlík je dodáván 

jako BSK5 v přiváděné vodě. Potřebný poměr C : N je zajišťován množstvím recyklované 

vody.[9] 

 

 

Simultánní nitrifikace a denitrifikace: 

 

 

Obr. 18 Schéma simultánní nitrifikace a denitrifikace 
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Systémy se simultánní nitrifikací a denitrifikací jsou speciální aerované aktivační 

nádrže navržené tak, aby v určitých zónách byly zajištěny anoxické podmínky. Povrchové 

aerátory dodávají do systému potřebný kyslík, který je při průchodu čištěné vody postupně 

spotřebováván při nitrifikaci, až dojde k jeho vyčerpání v místě za aerátorem. Tam nastane 

anoxické prostředí, ideální pro denitrifikaci. Protože voda systémem obíhá, dochází 

neustále ke střídání oxického a anoxického prostředí. Poměrně rychlé střídání oxických a 

anoxických podmínek způsobí, že nedochází k velkým výkyvům hodnot pH. Mezi tyto 

typy aktivace patří oxidační příkopy a oběhové aktivace. Oxidační příkopy bývají hluboké 

zhruba 1m a doba oběhu v nich je řádově jen několik minut. Hloubka oběhové aktivace 

bývá v rozmezí od 3m do 5m a doba oběhu řádově desítky minut až hodiny.[10] 

5. Zhodnocení rekonstrukce ČOV Heřmanice II 

Realizace první a druhé etapy rekonstrukce čistírny odpadních vod Heřmanice II byla 

dokončena. V provozu je pouze jedna aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží. 

V současné době probíhá zkušební provoz a je zahájena realizace třetí etapa stavby, kdy se 

rekonstruuje a zprovozní druhá polovina objektu čištění, tj. budou v provozu dvě aktivační 

nádrže, každá s jednou vestavěnou dosazovací nádrží. [4] 

 

Množství odpadních vod je měřeno na odtoku z čistírny odpadních vod.  

Sledovanými parametry jsou: pH, BSK5 , CHSKcr , NL , N-NH4  , Nanorg a Pc .  

Pro posouzení statistického rozdělení dat, byly vytvořeny histogramy a krabicové grafy pro 

každý sledovaný parametr. Základní statistické charakteristiky jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Vzhledem k tomu, že data většinou nejsou normálně rozdělena, byly pro posouzení 

účinnosti čištění použity mediány. Z mediánů lze vyvodit, že rekonstrukcí se dosáhlo 6-ti 

násobného snížení Nanorg., který tvoří součet všech anorganických forem dusíku 

(amoniakální dusík, dusitanový dusík a dusičnanový dusík). 
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Tabulka č. 3: Účinnosti čištění ČOV Heřmanice II. na sledované parametry 

Před rekonstrukcí        

Klasické parametry : pH CHSK-Cr BSK-5 NL-vešk N-NH4 N anorg. Pc 

Počet platných dat : 23 33 31 33 33 25 25 

Průměr : 7,469565 21,58182 2,116129 9,348485 0,153742 20,5676 2,03428 

Směr. odchylka : 0,270412 4,170765 0,893718 7,973868 0,474453 10,08286 0,797633 

Šikmost -0,89663 -0,13542 0,930624 1,419926 5,43614 1,099356 -0,26361 

Špičatost : 3,438575 2,681553 3,640251 4,523005 30,71973 3,764844 2,06135 

Medián : 7,5 21,6 2 7,1 0,071 19,7 2,13 

IS spodní : 7,288376 19,62539 1,531102 4,086115 0,053332 14,43486 1,608751 

IS horní : 7,711624 23,57461 2,468898 10,11389 0,088668 24,96514 2,651249 

Po rekonstrukci         

Klasické parametry : pH CHSK-Cr  BSK-5 NL-vešk N-NH4 N anorg. Pc 

Počet platných dat : 23 29 29 28 28 24 25 

Průměr : 7,465217 20,47586 2,017241 8,867857 0,153696 3,8825 2,21032 

Směr. odchylka : 0,111227 3,64933 0,560656 2,759771 0,244955 3,834129 0,890272 

Šikmost 1,329672 -0,20566 0,977497 -0,41738 4,254446 1,252709 -0,16395 

Špičatost : 5,361385 2,434853 3,648246 3,768934 21,16815 3,679948 2,740064 

Medián : 7,5 20,6 2 8,6 0,1055 2,93 2,19 

IS spodní : 7,447094 18,98006 1,790975 7,448441 0,063102 0,6865 1,663486 

IS horní : 7,552906 22,21994 2,209025 9,751559 0,147898 5,1735 2,716514 
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Obr. 19 Histogramy (levý sloupec) a krabicové grafy (pravý sloupec) parametrů vyčištěné 
odpadní vody před rekonstrukcí ČOV Heřmanice II.  
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Obr. 20 Histogramy (levý sloupec) a krabicové grafy (pravý sloupec) parametrů vyčištěné 
odpadní vody po rekonstrukci ČOV Heřmanice II. 
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6. Závěr 
Cílem této práce byl popis a vyhodnocení rekonstrukce čistírny odpadních vod 

v Ostravě – Heřmanicích, která je majetkem města Ostravy a ve správě společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Tato rekonstrukce je zaměřena na úpravu celkové 

koncepce čištění přiváděných odpadních vod. Rekonstrukce je navržena do tří etap, z nichž 

první dvě jsou již hotové, a třetí se bude realizovat v letošním roce. V současné době 

probíhá zkušební provoz.  

Kvalita vyčištěné vody před rekonstrukci splňovala současné limity, ty jsou však 

časově omezeny do vydání nového vodoprávního rozhodnutí, které bude vycházet 

z imisních limitů, tj. kvality vody v recipientu. Rekonstrukce biologického stupně čistírny 

odpadních vod bude zajišťovat splnění výhledových požadavků na kvalitu vyčištěné 

odpadní vody pro kapacitu po dosažení plného zatížení ve třetí etapě – konečného 

připojení obyvatel, tj. 3800 EQ. 

Práce popisuje stav čistírny odpadních vod před a po rekonstrukci, jednotlivé 

technologické celky a hlavní procesy probíhající při čištění odpadních vod. 

Změna spočívá v úpravě stávajícího aktivačního systému na aktivaci s nitrifikací a 

simultánní denitrifikací, která je provozně méně náročná a vzhledem k velikosti této ČOV i 

vhodná.  

Výstupem z rekonstruované ČOV je vyčištěná voda splňující limitní koncentrace 

zbytkového znečištění, které stanovil vodohospodářský orgán v rozhodnutí č.269/09/VH ze 

dne 11. února 2009, vydaného Magistrátem města Ostravy, odborem životního prostředí. 

Toto nařízení respektuje jednak emisní, tak i imisní princip, takže stanoví maximální 

koncentrace látek v toku po smísení s vyčištěnou vodou. 

Pro vypouštění městských odpadních vod z čistírny odpadních vod Heřmanice II do 

vod povrchových – vodního toku Korunka, byly vodoprávním úřadem stanoveny 

rozhodnutím č.269/09/VH následující parametry.  
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Tabulka č. 4: Povolené hodnoty rozhodnutím č.269/09/VH ze dne 11.února 2009, vydaného 
Magistrátem města Ostravy, odborem životního prostředí 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Pc 

koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace 

p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) 

120 170 20 50 30 60 15 30 3 8 

 

Provedená rekonstrukce ČOV Heřmanice II ve všech ukazatelích splňuje vodoprávním 

úřadem požadovaný stupeň čištění odpadních vod a z tohoto hlediska lze rekonstrukci 

ČOV považovat za úspěšnou. 

 

Emisní limity stanovuje nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění, 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, kterým se mění nařízení vlády 

č.61/2003 Sb., dále směrnice EU 91/271/EHS včetně ukazatele Nc (dusík celkový). 

Podle nařízení vlády č.61/2003 spadá čistírna do kategorie od 2001 do 10000 EQ. 

Nejpřísnější limity na čištění odpadních vod v Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. obsahuje 

příloha č. 7, kde je tabulka sestavena na základě nejlepších dostupných technologií 

v oblasti zneškodňování odpadních vod (tzv.BAT). 

 

Tabulka č. 5: Dosažitelné hodnoty koncentrací pro kategorii ČOV 2001-10000 EQ dle 
„Přílohy č.7 Nařízení vlády č.61/2003 Sb. 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Pc 

koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace koncentrace 

p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) p(mg/l) m(mg/l) 

70 120 18 25 20 30 8 15 2 5 

 

Dle těchto parametrů by musela být ČOV Heřmanice II doplněna o technologii se 

simultánním srážením fosforu, protože v parametru Pc by těmto hodnotám nevyhovovala. 
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