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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na odkanalizování místních částí města Nový Jičín – Loučka 

a Žilina; obcí Životice u Nového Jičína, Mořkov a s ním související nutnost rozšíření 

biologické části městské čistírny odpadních vod Nový Jičín provozované společností 

SmVaK Ostrava a.s..  

Cílem práce je porovnání předpokládaného a skutečného způsobu provozování alternativní 

aktivační nádrže na základě zkušeností získaných ve zkušebním provozu rekonstruovaného 

biologického stupně.  

V závěru je zhodnocen dosavadní průběh výstavby splaškové kanalizace a dosažení 

požadované účinnosti odstranění organických látek včetně eliminace dusíkatého znečištění 

na odtoku z čistírny odpadních vod. 

Klíčová slova: odkanalizovaní, splašková kanalizace, kaskádová aktivace, alternativní 

aktivační nádrž, nitrifikace, denitrifikace 

 

ABSTRAKT 

Bachelor´s work is aimed on sewage system in parts of the city of Nový Jičín – Loučka 

and Žilina, municipality  Životice u Nového Jičína and related to the necesity of 

enlargement of the biological part of waste water treatment plant in Nový Jičín, which is 

operated by the company SmVaK Ostrava a.s.    

Its goal is comparing the supposed and real method of operating the alternative activation 

tank based on practise, which we obatined in the probationary period of recontructing the 

biological section.    

In the end it evaluates previous progress in building sewage drains and achieving the 

required efficiency of eliminating organic pollution including the nitrogen pollution on the 

outflow from waste water treatment plant.  

Key words: drainage, sewage, cascade aktivation, alternative activation tank, nitrification, 

denitrification 
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1 ÚVOD 

Svazek obcí regionu Novojičínska zahájil oficiálně dne 15. června 2011 realizaci projektu 

„Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“. Na nově vybudovanou 

splaškovou kanalizaci o předpokládané celkové délce 52,42 km bude napojeno téměř pět 

tisíc obyvatel na území obcí Mořkova, Životic u Nového Jičína, měst Kopřivnice a Nového 

Jičína. Jedná se o investici ve výši 318 milionů Kč bez DPH, která významně přispěje ke 

zlepšení životního prostředí v oblasti ochrany vod.   

Z celkového objemu finančních prostředků je ze zdrojů Evropské unie uvolněno 217 

milionů, půjčku ve výši 24 milionů poskytl Státní fond životního prostředí ČR, dotace 

Moravskoslezského kraje činí sedm milionů a 70 milionů zaplatí obce a města z vlastních 

zdrojů. Zhotovitelem díla je stavební společnost Zlínstav a.s., správce stavby 

MOTT/GARNETS je sdružení firem Mott MacDonald Praha CZ s.r.o. a Garnets 

Consulting a.s.. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost CAD – PRO s.r.o., 

Valašské Meziříčí.  

Aglomerace Novojičínska – město Nový Jičín včetně místních částí Žilina a Loučka,  

přilehlé obce Životice u Nového Jičína a Mořkov, město Kopřivnice se nachází v oblasti 

provozního území společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.. 

V rámci realizace projektu Svazku obcí regionu Novojičínska – „Odkanalizování 

vybraných obcí regionu Novojičínska“ – byly v uvedených lokalitách vybudovány nové 

kanalizační stoky, které umožnily zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu zakončenou městskou čistírnou odpadních vod v Novém Jičíně a 

Kopřivnice. V souvislosti s realizací tohoto projektu provedla společnost Severomoravské 

vodovody a kanalizace a.s. jako vlastník a provozovatel městské čistírny odpadních vod 

v Novém Jičíně a Kopřivnici rekonstrukci stávajících biologických stupňů čištění 

předmětných čistíren odpadních vod.  

Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí biologického stupně čistírny odpadních vod 

Nový Jičín v souvislosti s plánovanou výstavbou nové splaškové kanalizace. 

Mechanicko – biologická ČOV Nový Jičín se nachází na katastrálním území obce Šenov u 

Nového Jičína a do trvalého provozu byla uvedena v roce 1978. Původně vybudovaná 

čistírna odpadních vod sloužila k zabezpečení čištění odpadních vod přiváděných 
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gravitační jednotnou kanalizací z podstatné části území města Nového Jičína a části obce 

Šenov u Nového Jičína. V souvislosti s rozvojem města Nový Jičín, místních částí města - 

Loučka, Žilina u Nového Jičína a okolních obcí Starý Jičín a Šenov u Nového Jičína byly 

postupně na ČOV Nový Jičín připojovány další úseky nově budovaných kanalizačních 

stok. S výjimkou kanalizačního sběrače jednotné kanalizace, který přivádí odpadní vody 

z části obce Starý Jičín, se jedná o stoky oddílné kanalizace, z části obce Šenov u Nového 

Jičína jsou odpadní vody přiváděny tlakovou kanalizací.  

Vzhledem ke stále se zpřísňujícím požadavkům legislativy ČR v oblasti vodního 

hospodářství na zajištění odvádění odpadních vod a jejich řádného čištění byla ze strany 

Města Nového Jičína, Obcí Životice a Mořkov zahájena projekční příprava k vybudování 

oddílné kanalizace v okrajových lokalitách města Nový Jičín a výše zmíněných obcích s 

jejich následným napojením na stávající jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu 

zakončenou městskou čistírnou odpadních vod Nový Jičín.  

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVEB NOVĚ BUDOVANÉ SPLAŠKOVÉ 

KANALIZACE A JEJÍ TECHNICKÉ PARAMETRY. 

2.1 Základní technické parametry 

Členění celého projektu na jednotlivé inženýrské objekty bylo přizpůsobeno financování 

z několika různých zdrojů – fondů EU, finančních prostředků Města Nový Jičín a obcí 

Životice u Nového Jičína a Mořkov, fondů MŽP ČR. Návrh technického řešení splaškové 

kanalizace je proveden v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle platných ČSN. 

Projekční návrhy byly vypracovány v souladu s ČSN 75 6101 – „Stokové sítě a kanalizační 

přípojky“ a „Příručkou stokování a čištění“ autorů P. Hlavínka, J. Mičína a P. Praxe.“  

Veřejné části splaškové kanalizace jsou přednostně vedeny v komunikacích, pozemcích 

v majetku Města Nový Jičín a obcí; v ojedinělých případech, kdy nebylo možno umístit 

trasu kanalizace do těchto pozemků, je tato navržena na pozemcích soukromých vlastníků. 

Stoková síť je téměř výhradně tvořena gravitační kanalizací. Osu stokové sítě v místní části 

Žilina, obcích Životice u Nového Jičína a Mořkov tvoří hlavní kmenová stoka „A“, 

v místní části Loučka jsou nově vybudované stoky napojeny na kanalizační sběrač AE–3. 

Kmenová stoka „A“ splaškové kanalizace je vybudována z kameninového potrubí DN 300 

s integrovaným polyuretanovým spojem, na trase kanalizace jsou osazeny vodotěsné 
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prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1, ČSN EN 1917, tl. stěny 120 mm, vnitřního 

průměru 1000 mm. Nástupnice a žlab šachtového dna je v provedení prostý beton s 

nátěrem. Vedlejší stoky jsou provedeny z polypropylenového potrubí DN 250 a DN 300 

dle DIN a revizních prefabrikátových šachtic DN 1000 případně DN 600. Součástí 

vedlejších větví stok jsou i odbočky pro napojení jednotlivých kanalizačních přípojek 

v jednotné dimenzi DN 150. Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace 

vybudována spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště jsou provedena za použití 

prefabrikovaných betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy C 40/50. Pro 

usměrnění toku ve spadišti je trasa sestavena z PP trub a tvarovek, obtok je v celé výši 

obetonován. Rámy poklopu jsou ukotveny ke kónusu. V nezpevněných plochách jsou 

šachty vybaveny litinovými poklopy s betonovou výplní průměru 605 mm typ BEGU-Park 

pro zatížení třídy A = 15 kN, typ BEGU bez odvětrání a třídy B = 125 kN. 

V komunikacích jsou šachty vybaveny litinovými poklopy s betonovou výplní průměru 

610 mm typ BEGU bez odvětrání pro zatížení třídy D = 400 kN. S ohledem na prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení jsou na trase kanalizace vybudovány revizní šachty 

z PP vnitřního průměru 600 mm. Šachty jsou vybaveny betonovým roznášecím prstencem, 

teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem s betonovou výplní pro zatížení dle 

umístění tř. B 125 - D 400.  

Na stokové síti jsou pro potřeby měření množství odpadních vod z jednotlivých obcí a 

městských částí osazeny měrné šachty. Tyto jsou umístěny na kmenové stoce A v místě 

hranic příslušných katastrálních území a jsou vystrojeny Parshallovým žlabem velikosti 

P3. V případě potřeby měření množství předávaných odpadních vod z jednotlivých obcí 

budou doplněny zařízením pro měření okamžitého a načítaného průtoku odpadních vod.  
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Tabulka č. 1 – Projektované parametry bilance odpadních vod [1] 

Parametry Jednotka Žilina 
II.etapa 

Životice Mořkov Loučka Celkem 

Počet připojených        

EO dle PD 

- 474 479 2 350 290 3 593 

Průměrné množství 

splaškových vod 

m
3
.EO.den

-1
 0,15 0,15 0,15 0,15  

Součinitel denní 

nerovnoměrnosti kd 

- 1,5 1,5 1,5 1,5  

Součinitel maximální 

hodinové 

nerovnoměrnosti kmax 

- 2,1 2,1 2,1 2,1  

Součinitel minimální 

hodinové 

nerovnoměrnosti kmin 

- 0,6 0,6 0,6 0,6  

Průměrný denní průtok m
3
.den

-1
 71,1 71,85 352,5 43,5  

Maximální denní průtok m
3
.den

-1
 106,65 107,78 528,75 62,25  

Průměrný hodinový  

průtok 

m
3
.hod

-1
 4,44 4,49 22,03 2,72  

Maximální hodinový 

průtok 

m
3
.hod

-1
 9,33 9,43 46,27 5,71  

 l.s
-1

 2,59 2,62 12,85 1,59  

Minimální hodinový 

průtok 

m
3
.hod

-1
 2,67 2,69 13,22 1,63  

 l.s
-1

 0,74 0,75 3,67 0,45  

Roční množství m
3
.den

-1
 25 952 26 225 128 663 15 872 196 712 

Přiváděné znečištění       

BSK5 t.rok
-1

 10,38 10,49 51,47 6,35 78,69 

CHSKCr t.rok
-1

 20,76 20,98 102,93 12,70 157,37 

NL t.rok
-1

 9,52 9,62 47,18 5,82 72,14 

Nc t.rok
-1

 1,9 1,92 9,44 1,16 14,42 

Pc t.rok
-1

 0,43 0,44 2,14 0,26 3,27 
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Schéma odkanalizovaného území a povodí čistírny odpadních vod Nový Jičín je 

znázorněno na následujícím obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Schéma odkanalizovaného území na ČOV Nový Jičín  
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2.2 Splašková kanalizace – místní část Žilina u Nového Jičína – II. etapa. 

Území místní části Žilina navazuje na město Nový Jičín na jeho jihovýchodním okraji a 

stejným směrem pokračuje až k území obce Životice u Nového Jičína, na které plynule 

navazuje. Zájmové území stavby je dáno částí obce, kde není realizovaná splašková 

kanalizace. Projekt „Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa“ byl 

vypracován v návaznosti na již zrealizovanou část kanalizace pro veřejnou potřebu – 

„Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – I. etapa“ a řeší odvedení splaškových 

vod ze zbývající části, která představuje přibližně polovinu území této místní části. Hlavní 

řad projektované kanalizace – páteřní stoka A – pokračuje dále do obcí Životice u Nového 

Jičína a Mořkov. 

Vedlejší větve „Stoky A“ a „B“ jsou provedeny z větší části z polypropylenového potrubí 

DN 250 a DN 300 dle DIN, revizních prefabrikátových šachtic DN 1000 a DN 600; 41 m 

vedlejších stok je provedena z kameninového potrubí DN 200 a DN 250. Součástí 

vedlejších větví stok jsou i odbočky pro napojení jednotlivých kanalizačních přípojek 

v jednotné dimenzi DN 150. Na trase splaškové kanalizace dochází celkem 7x ke křížení 

vodoteče – vodního toku Jičínka a drobného vodního toku Ostruží. Křížení je provedeno 

podchodem splaškové kanalizace pod korytem vodoteče gravitačně samospádem mimo 

dvou případů, kdy je provedeno shybkou – u kmenové stoky „A“ dvouramennou 

s potrubím DN 200 a DN 250, u vedlejší stoky „AM“ jednoramennou s potrubím DN 200. 

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Nový Jičín, odborem životního prostředí č. j. 

OŽP/8469/2008 ze dne 1. 2. 2008 s předpokládaným termínem dokončení do 12/2010, 

který byl prodloužen do 12/2012. Z důvodu vhodnějšího technického řešení oproti 

původně zpracovanému projektu bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby vodního díla 

před dokončením. V současné době je stavba zkolaudována a uvedena do provozu, 

postupně jsou napojovány jednotlivé nemovitosti prostřednictvím domovních přípojek.  

Tabulka č. 2 - Technické údaje o kanalizaci Žilina u Nového Jičína [1]  

 
Materiál (m) Revizní šachty (ks) 

 
PP DN 250 Kam DN 200 Kam DN 250 Kam DN 300 DN 600 DN 1000 

Celkem 
3 746,0 41,0 20,0 2 261,0 8 234 
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2.3 Splašková kanalizace – obec Životice u Nového Jičína.  

Území obce Životice u Nového Jičína plynule navazuje na místní část města Nového Jičína 

– Žilinu. Kanalizace v řešeném území je oddílná a je zaústěna do splaškové kanalizace 

místní části Nového Jičína - Žiliny, odkud jsou odpadní vody odváděny stávající jednotnou 

kanalizací na centrální ČOV Nový Jičín. Kanalizace v řešeném území je gravitační. Do 

stokové sítě obce Životice u Nového Jičína je zaústěna nově vybudovaná splašková 

kanalizace obce Mořkov a společně jsou odpadní vody dále odváděny přes území místní 

části – Žilina, města Nového Jičína a části obce Šenov u Nového Jičína na ČOV Nový 

Jičín. 

Tabulka č. 3 - Technické údaje o kanalizaci Životice u Nového Jičína [2]  

 
Materiál (m) Revizní šachty (ks) 

 
PP DN 250 Kam DN 200 Kam DN 250 Kam DN 300 DN 600 DN 1000 

Celkem 
4 056,5 0 0 3 164,5 7 257 

 

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Nový Jičín, odborem životního prostředí č. j. 

OŽP/58336/2008 ze dne 5.9.2008 s termínem dokončení do 12/2010, který byl následně 

prodloužen. Do předčasného užívání byla stavba   uvedena v 09/2012, kolaudace stavby je 

předpokládána do konce měsíce dubna 2013. 

2.4 Splašková kanalizace – obec Mořkov.  

Obec Mořkov navazuje svým SZ okrajem na obec Životice u Nového Jičína. V obci 

Mořkov je zástavba koncentrována v okolí centra obce bez výraznějších proluk. Okrajem 

obce protéká tok Jičínka, středem obce protékají místní vodoteče - Králův a Papakův 

potok. Zastavěné území obce je mírně svažité směrem k obci Životice. Uvedená 

konfigurace území umožnila v obci Mořkov gravitační odvedení splaškových odpadních 

vod. Čerpací stanice je navržena pouze tam, kde odtokové poměry neumožňovaly spádový 

odtok odpadních vod. V obci Mořkov – části Dvořiska je umístěna čerpací stanice pro cca 

65 EO. 

Součástí řešeného území obce Mořkov není lokalita „Nové domky“, která navazuje na 

obec Hodslavice a nachází se mimo většinovou část zastavěného území obce Mořkov. Osu 

stokové sítě obce Mořkov tvoří hlavní kmenová stoka „A“ a stoka „AE“. Stoka „A“ 
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průběžně prochází územím všech 3 obcí, trasa stoky „AE“ je vedena od místa napojení na 

stoku „A“ v ulici Dolní, Družstevní, Dolina, Potoční a Pastelník. 

 

Tabulka č. 4 - Technické údaje o kanalizaci Mořkov [3]   

 
Materiál (m) Revizní šachty (ks) 

 
PP DN 250 Kam DN 250 PE D75 Lit. DN 250 DN 600 DN 1000 

Celkem 
13 556,0 982,0 175,0 5 23 536 

 

2.5 Splašková kanalizace – místní část Loučka u Nového Jičína.  

Zájmové území stavby tvoří oblast starší zástavby v příměstské části Loučka u Nového 

Jičína, která se nachází jihozápadně od města Nového Jičína. Navržené a nově budované 

stoky splaškové kanalizace jsou napojovány na stávající splaškové kanalizace nové bytové 

výstavby v příměstské části. Stávající stoky příměstské kanalizace jsou zaústěny do páteřní 

stoky AE – 3 splaškové kanalizace, která dále odvádí splaškové odpadní vody na městskou 

ČOV Nový Jičín.  

Stavba „Kanalizace splašková – Loučka u Nového Jičína“ je vybudována v celkové délce 

2 828,8 m. Kanalizace v řešeném území je oddílná, se samostatným odváděním dešťových 

a splaškových odpadních vod. Konfigurace území obce umožnila gravitační odvedení 

splaškových odpadních vod, pouze v místech křížení s vodním tokem Grasmanka bylo 

nutné provést shybku. U šesti objektů, které se nacházejí pod úrovní kanalizace, je 

navržena domovní čerpací stanice.  

 

Tabulka č. 5 - Technické údaje o kanalizaci Loučka u Nového Jičína [4]  

 
Materiál (m) Revizní šachty (ks) 

 
PP DN 250 PP DN 300 Lit. DN 200 Kam. DN 600 DN 1000 

Celkem 
1941,7 851,8 38,6 0 30 73 
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3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

3.1 Popis čistírny odpadních vod před rekonstrukcí biologického stupně 

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Nový Jičín s biologickou eliminací 

organického a dusíkatého znečištění, chemickým srážením fosforu a s anaerobní stabilizací 

kalu má poměrně bohatou technologickou historii. Do provozu byla ČOV uvedena v roce 

1976, následně prošla postupně několika částečnými rekonstrukcemi – intenzifikací v roce 

1978, rekonstrukcí aktivačních nádrží v roce 1991 a 1994, rekonstrukcí hrubého 

předčištění v roce 1995, výstavbou dosazovací nádrže č. 3 a souvisejících objektů v roce 

1998. V roce 2003 – 2005 byla provedena celková rekonstrukce ČOV. Tato byla vyvolána 

rostoucími nároky na ochranu životního prostředí ve vazbě na zpřísňující se požadavky 

vyplývající z legislativy Evropské unie a nařízení vlády č. 61/2003 Sb.. Maximální důraz 

byl kladen na zajištění vysoké kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV – eliminaci 

organického znečištění, odstraňování dusíkatých látek a fosforu.  

 

 

Obr. č. 2 – Satelitní snímek ČOV Nový Jičín 

Splaškové odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod z města Nového Jičína přiváděny 

jednotnou gravitační kanalizací na dvoustupňovou vstupní šnekovou čerpací stanici 

s celkovým zdvihem 6,8 m. Ovládání čerpadel v automatickém provozu je řízeno od výšky 

hladiny v odlehčovací komoře před ČOV. Šnekovými čerpadly jsou odpadní vody 
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přečerpávány do přítokového žlabu objektu hrubého předčištění před zdvojené strojně 

stírané jemné česle s temperovaným pláštěm do -25º C a dvěma odstředivými lapáky 

písku. Těžení písku je prováděno v automatickém režimu. Vytěžené technologické odpady 

jsou v automatickém režimu dále vyklízeny šnekovým dopravníkem do kontejneru v kryté 

meziskládce. Přes měrný žlab přitéká odpadní voda do kruhové usazovací nádrže, kde je 

zaústěno i potrubí přebytečného kalu z čerpací stanice vratného kalu ČS 2. Odpadní voda 

z usazovací nádrže byla gravitačně přiváděna do mokré jímky čerpací stanice mechanicky 

předčištěných vod a dále přečerpávána na kaskádovou aktivační nádrž [5] o celkovém 

objemu 3 300 m
3
, která je rozdělena na tři objemově stejné sekce s denitrifikační a 

nitrifikační zónou. Denitrifikační části jsou vybaveny pomaluběžnými míchadly, 

nitrifikační části jsou vystrojeny jemnobublinným aeračním systémem. Dodávka vzduchu 

je zajištěna dmychadly, dmýchána je umístěná pod úrovní terénu. Všechna dmychadla jsou 

vybavena měniči frekvence k zajištění optimálního množství dodávaného vzduchu do 

aktivačních nádrží. Dodávka vzduchu je řízena dvoustupňově - prioritně od tlaku na 

společném výtlačném vzduchovém potrubí a v dalším stupni od požadované zbytkové 

koncentrace rozpuštěného kyslíku v jednotlivých nitrifikačních zónách. Biologický stupeň 

ČOV je vybaven chemickým srážením fosforu. 

Aktivační směs se odvádí do tří dosazovacích nádrží, které jsou vybaveny stíracím 

zařízením dna a hladiny, pojezdové dráhy nádrží jsou v zimním období temperovány 

topnými kabely. Odsazená vyčištěná odpadní voda ze všech dosazovacích nádrží odtéká 

přes měrný objekt do vodního toku Jičínka. Součástí měrného objektu je i automatický 

odběrák vzorků.  

Vratný kal z dosazovacích nádrží je vracen prostřednictvím dvou čerpacích stanic. 

Z dosazovací nádrže č. 1 je čerpán prostřednictvím čerpací stanice vratného kalu ČS 1. 

Čerpací stanice vratného kalu ČS 2 zajišťuje recirkulaci kalu z dosazovacích nádrží č. 2 a 

č. 3, z této čerpací stanice je proveden i odtah přebytečného kalu. Obě čerpací stanice jsou 

vystrojeny čerpadly pracujícími v automatickém režimu, výkon každého čerpadla je řízen 

měničem frekvence.  

Směsný surový kal je čerpán v závislosti na hustotě kalu v automatickém režimu 

z usazovací nádrže přes protiproudý výměník tepla voda-kal do vyhnívací komory, která je 

provozována v mezofilním režimu. Vyhnilý kal je odváděn do uskladňovací nádrže, kde 
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dochází k jeho gravitačnímu zahuštění. Kalové hospodářství ČOV je vybaveno stacionární 

odstředivkou a krytou meziskládkou odvodněného kalu. Fugát vznikající při odvodňování 

kalu je jímán do dvou jímek umístěných v suterénu budovy kalového hospodářství, odkud 

je automaticky dávkován v požadovaném množství do výtlačného potrubí vratného kalu 

přiváděného do denitrifikační zóny první sekce kaskádové aktivace. Odvodnění 

stabilizovaného kalu je zajištěno stacionární dekantační odstředivkou, odvodněný kal je 

předáván odborné firmě k dalšímu zpracování.  

Bioplyn z vyhnívací komory je jímán do suchého plynojemu s membránou o objemu 350 

m
3
. Prioritně je využíván k vytápění vyhnívací komory a k zabezpečení chodu kogenerační 

jednotky pro výrobu vlastní elektrické energie, kogenerační jednotka zároveň slouží jako 

havarijní záložní zdroj v případě výpadku elektrického proudu. Pro případ nedostatku 

bioplynu je na ČOV přiveden do plynové kotelny i zemní plyn.  

 

 

Obr. č. 3 – Technologické schéma biologického stupně ČOV před rekonstrukcí (náhled 

z dispečerského systému ASŘTP ČOV Nový Jičín – autor Ing. Vavřač) 
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Celá technologie ČOV je vybavena systémem měřících a regulačních prvků napojených 

automatizovaným systémem řízení na dispečink ČOV a následně do dispečerského 

systému provozu kanalizací a ČOV SmVaK Ostrava a.s., kde jsou hlášeny poruchové stavy 

vytypovaných strojů a zařízení. 

3.2 Příprava projektu rekonstrukce biologického stupně 

V souvislosti s přípravou odkanalizování příměstských částí města Nového obcí, obcí 

Životice u Nového Jičína a Mořkov byla ze strany SmVaK Ostrava a.s. jako provozovatele 

MěČOV Nový Jičín zahájena příprava rekonstrukce biologického stupně ČOV Nový Jičín 

v souladu se schváleným investičním záměrem [6]. V zadání se požadovalo využití 

odstavené nádrže původního biofiltru a zejména snížení koncentrace Nc na odtoku z ČOV 

včetně zachování dosavadních nízkých koncentrací organických a nerozpuštěných látek. 

Podkladem pro připravovanou stavbu bylo posouzení a vyhodnocení zatěžovacích 

parametrů jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod včetně porovnání 

stávajícího a výhledového stavu zpracované RNDr. Jiřím Baťkem, CSc. – „ČOV Nový 

Jičín, výzkum procesů odstraňovaní dusíku a možnosti jejich intenzifikace“ [7]. 

Tabulka č. 6 – Porovnání stávajícího a výhledového látkového zatížení ČOV 

Zatížení ČOV  Stávající stav Výhled 

Populační ekvivalent EO 27 000 35 000 

BSK5 kg.den
-1

 1 620 2 100 

Nc kg.den
-1

 327 385 

Pc kg.den
-1

 71 88 

Q24 m
3
.den

-1
 9 600 9 800 

 

Hlavní důraz byl kladen na parametry: 

 Hydraulického zatížení jednotlivých technologických objektů. 

 Bilance přiváděného znečištění na ČOV. 

 Účinnost primární sedimentace a kvalita přítoku do aktivační nádrže. 

 Kvality vyčištěné vody a její porovnání s emisními standardy, BAT standardy a 

stanovenými hodnotami ukazatelů znečištění vypouštěných vyčištěných odpadních 

vod. 
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 Účinnosti ČOV a jejího biologického stupně s účinnostními standardy a BAT 

standardy. 

 Bilance kalů a technologické parametry vyhnívací nádrže. 

 Bilance dusíku a fosforu. 

 Posouzení technologických parametrů kaskádové aktivace stávající a při 

výhledovém zatížení. 

Z provedeného posouzení technologických parametrů jednotlivých provozních souborů 

ČOV vyplynulo, že při výhledovém zatížení vyhoví požadovaným parametrům usazovací 

nádrž, dosazovací nádrže a kalové hospodářství. Naopak u stávající kaskádové aktivace 

bylo zřejmé její látkové a hydraulické přetížení. Tato by v důsledku nízkého stáří 

aktivovaného kalu a jeho vysokého zatížení, nedostatečné době kontaktu v nitrifikaci druhé 

a třetí části kaskády a v denitrifikační zóně třetí části kaskády nebyla schopna zabezpečit 

požadovanou kvalitu vyčištěných odpadních vod na odtoku z čistírny odpadních vod 

v emisním ukazateli Ncelk v souladu s požadavky platné legislativy [8].  

3.3 Odstraňování nutrientů v odpadních vodách   

V obecné mikrobiologii jsou termínem nutrienty označovány všechny chemické prvky, 

které organismy využívají jako stavební materiál pro své buňky. Obvykle jsou dle svého 

obsahu v biomase rozdělovány na makronutrienty a mikronutrienty. V terminologii čištění 

odpadních vod se jedná o dusík a fosfor, které mohou způsobit trofizaci povrchových vod 

(nadměrný rozvoj organické hmoty). Dusík je ve svých formách přítomen ve všech vodách 

povrchových, podzemních, ale i odpadních a podílí se na reakcích při biologických 

procesech úpravy a čištění vody [9]. Zvýšený obsah dusíku má další negativní účinky na 

organismy a lidské zdraví - toxický účinek nedisociovaného amoniaku NH3 na vodní 

organismy; negativní vliv na procesy úpravy eutrofizovaných povrchových vod na vodu 

pitnou; zvýšený obsah dusičnanů v pitné vodě je nebezpečný pro děti kojeneckého věku 

(methemoglobinemie).  

3.3.1 Formy výskytu dusíku v odpadních vodách 

Dusík přítomný v anorganických a organických sloučeninách je ve splaškových odpadních 

vodách obsažen ve významném množství. Převážná část dusíku se vyskytuje v redukované 

formě N
-III

 jako amoniakální nebo organicky vázaný dusík. Vzhledem k mikrobiální 

redukci dusitanového a dusičnanového dusíku jsou tyto formy dusíku ve stokové síti 
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obsaženy pouze v malém množství. Organicky vázaný dusík přítomný v odpadní vodě 

může být bakteriálním rozkladem proteinů a hydrolýzou močoviny (amonifikace) 

transformován do amoniakální formy. Formy dusíku: 

 N-NH4
+
 + Norg  = Kjeldahlův dusík (TKN) 

 N-NH4
+
 + N-NO3

-
 + N-NO2

-
 = Nanorg 

 Nanorg + Norg = Ncelk 

3.3.2 Princip biologického odstraňování dusíku 

Pro organismy je amoniakální dusík zdrojem pro syntézu nové biomasy. Inkorporací 

dusíku do biomasy se snižuje jeho koncentrace v kapalné fázi. Pro odstraňování dusíku 

z odpadních vod je možno použít různé metody, při čištění městských odpadních vod se 

nejčastěji využívá biologický způsob s procesy nitrifikace a denitrifikace. 

3.3.3 Inkorporace dusíku do biomasy 

Pro syntézu nových buněk organotrofních organismů je využívána pouze část dusíku 

obsaženého v odpadní vodě. Obsah dusíku v nově vzniklé biomase může dosahovat 6 – 8 

%, jeho část se vrací do technologické linky biologického stupně v kalové vodě z kalového 

hospodářství. Inkorporací do biomasy není možné zajištění snížení dusíkatého znečištění 

na požadovanou úroveň, pro její dosažení je nutno zabezpečit podmínky pro nitrifikační a 

denitrifikační procesy. 

3.3.4 Nitrifikace 

Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany až dusičnany 

v oxických podmínkách. Jako zdroj uhlíku pro tvorbu biomasy využívají chemolitotrofní 

nitrifikační baktérie CO2, zdrojem energie je oxidace amoniakálního dusíku. Nitrifikace 

probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni vzniká oxidací amoniakálního dusíku jako 

meziprodukt dusitanový dusík, ve druhém stupni probíhá oxidace dusitanového dusíku na 

dusík dusičnanový. 

 2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2
-
 + 2 H

+
 + 2 H2O 

 2 HNO2 + O2 → 2 NO3
-
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3.3.5 Faktory ovlivňující nitrifikaci 

 Koncentrace rozpuštěného kyslíku – specifická spotřeba kyslíku je při nitrifikaci 

poměrně značná, nitrifikační bakterie jsou oproti ostatním heterotrofním 

organismům citlivější na nízké koncentrace kyslíku. Bakterie oxidující dusitany 

vykazují vyšší citlivost, proto při nízkých koncentracích kyslíku může dojít 

k nárůstu koncentrace dusitanů. K nitrifikačním bakteriím se kyslík dostává difuzí, 

jeho potřebná koncentrace závisí  obecně na velikosti vločky. Nitrifikace probíhá 

už od koncentrace rozpuštěného kyslíku 0,5 mg.l
-1

, v praxi se udržuje obvykle 

koncentrace 1,5 – 2,0 mg.l
-1

. 

 Teplota – pro růst nitrifikačních bakterií se udává teplota v rozmezí 30 – 35 ºC. Při 

poklesu teploty o 10 ºC se rychlost snižuje zhruba o polovinu, dosahované teploty 

v aktivační nádrži v rozmezí 10 – 20 ºC nejsou pro jejich růst zcela optimální. Při 

nižších teplotách se může zvyšovat koncentrace dusitanů. Nitrifikační proces je 

zastaven při poklesu teploty pod 5 ºC. 

 Hodnota pH – pro nitrifikaci je udávána optimální hodnota pH v rozmezí 7,0 – 8,5 

(pro rod Nitrozomonas 7,9 – 8,2; pro rod Nitrobacter 7,2 – 7,6). V průběhu 

nirifikace se uvolňují H
+
 ionty a dochází ke snížení hodnoty KNK4,5. Pokud nemá 

voda dostatečně vysokou tlumivou kapacitu, mohlo by dojít k výraznému poklesu 

pH. Při snížení pH pod 6,0 – 6,5 dochází k inhibici nitrifikace. 

 Stáří kalu – spolu se souvisejícím zatížením má na průběh nitrifikace zásadní vliv. 

Pokud nemají být nitrifikační organismy ze systému vyplavovány, musí být čistá 

růstová rychlost vyšší než rychlost zřeďovací. Oproti tradičním aktivačním 

systémům je u aktivačních systémů s nitrifikací vyšší stáří kalu vzhledem k nízké 

růstové rychlosti nitrifikantů. Při teplotě 10 ºC je potřebné stáří kalu k zajištění 

90% nitrifikace více než 11 dnů, při teplotě 20 ºC je dosažena stářím kalu 5 dnů. 

 Doba kontaktu – pro průběh nitrifikace je nezbytná doba kontaktu tj. potřebná 

reakční doba, která závisí na nitrifikační rychlosti kalu. V nitrifikačních sekcích by 

neměla být kratší než 1,5 hodiny. Do doby kontaktu se započítává i recirkulace 

kalu. 

 Vliv toxických látek – Inhibice nitrifikačních bakterií je způsobena mnoha 

anorganickými a organickými látkami např. těžkými kovy, kyanidy, neiontovými 
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formami NH3 a HNO2; z organických látek jsou to především látky obsahující 

dusík a síru (např. allylthiomočovina). 

3.3.6 Denitrifikace 

Denitrifikace je redukce dusičnanů nebo dusitanů na elementární dusík nebo oxidy dusíku, 

zejména N2O případně NO. Poměr mezi vznikajícím dusíkem a oxidy dusíku závisí hlavně 

na hodnotě pH. Denitrifikace probíhá v širokém rozpětí hodnot pH v intervalu cca od 6 – 9, 

převládá tvorba elementárního dusíku. Denitrifikace probíhá za přítomnosti heterotrofních 

anaerobních mikroorganismů. Pro její průběh je nutná přítomnost organického substrátu, 

který organismy využívají jako zdroje energie. Navazuje na proces nitrifikace. Organické 

látky jsou oxidovány, konečným akceptorem elektronů je dusitanový a dusičnanový dusík. 

Denitrifikace probíhá v anoxických podmínkách eventuelně při velmi malých 

koncentracích rozpuštěného kyslíku.  

Schematicky lze popsat denitrifikaci např. rovnicemi:  

5CH3OH + 6NO3
- 

→ 5CO2 + 3N2 + 7 H2O + 6 OH
-
 

5C6H12OH + 24NO3
-
  → 12N2 + 18 H2O + 30CO2 + 24 OH

-
 

3.3.7 Faktory ovlivňující denitrifikaci 

 Substrát – denitrifikační bakterie využívají široké spektrum organických látek, pro 

zajištění dostatečné rychlosti denitrifikace je potřebné dostatečné množství snadno 

rozložitelného substrátu. Jeho množství je ale v odpadní vodě omezené (ccai 10–20 

%) a je rychle odstraňovány v oxických zónách. Denitrifikační zóny se zařazují na 

začátek biologického rektoru, kde je přiváděna vstupní odpadní voda. Dusičnanový 

dusík je přiváděn s vratným kalem, případně tzv. interním recyklem z nitrifikační 

zóny. Zvýšení podílu organického substrátu je možné také řešit dávkováním tzv. 

externího substrátu do denitrifikační zóny. 

 Teplota – závislost denitrifikace na teplotě je obdobná jako u nitrifikace, maximální 

rychlost je v rozmezí 32 – 40 ºC. V případě při dostatku organického substrátu 

probíhá uspokojivě i při teplotách nižších 10 ºC. 

 PH – denitrifikace probíhá v širším rozmezí než nitrifikace, v intervalu hodnot pH 

6–9.  
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 Rozpuštěný kyslík – „přepnutí“ metabolismu organotrofních organismů na oxickou 

respiraci je způsoben přítomným kyslíkem, denitrifikace je inhibována [10]. 

3.4 Navržená technologická řešení rekonstrukce biologického stupně 

Na základě podání výzvy zadavatele byly předloženy čtyři studie s různými návrhy 

technologického řešení rekonstrukce biologického stupně. Koncepce jednotlivých řešení :  

 Technologické řešení č. 1  

Podstata řešení spočívala v paralelním rozdělení přiváděných odpadních vod v poměru 

75 % na stávající kaskádovou aktivaci a 25 % na zcela nově vybudovanou aktivaci 

navrženou jako technologii s předřazenou denitrifikací D-N. Separace aktivační směsi 

byla uvažována v dosazovací nádrži č. 2 a 3 spolu se separací aktivační směsi 

odváděné s kaskádové aktivace. Celkový uvažovaný objem aktivací po rekonstrukci je 

1 472 m
3
.  

 Technologické řešení č. 2   

Pro účely rekonstrukce bylo navrženo začlenění aktivační nádrže vybudované 

z původního biofiltru s denitrifikační a regenerační zónou před stávající kaskádovou 

aktivaci v sériovém řazení. Do denitrifikace by byl přiváděn vratný kal z dosazovacích 

nádrží, část odpadních vod a kalová voda z odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu. 

Směs aktivovaného kalu z oxické zóny regenerace by byla rozdělena do stávajícího 

kaskádového aktivačního procesu. Odtok do dosazovacích nádrží zůstává z poslední 

nitrifikační sekce kaskádové aktivace. Nově vybudovaný objem aktivace je 1 281 m
3
.  

 Technologické řešení č. 3 

Návrh řešení předpokládal rozšíření biologického stupně o nový objem aktivační 

nádrže 1200 m
3
s denitrifikační a nitrifikační částí s využitím odstavené nádrže.  

Rozdělení přiváděných odpadních vod bylo předpokládáno v poměru 80 % na 

kaskádovou aktivaci a 20% na nově vybudovanou aktivaci. Separace aktivační směsi 

s kaskádové aktivace by byla prováděna odděleně v dosazovací nádrži č. 1 a 3, 

separace aktivační směsi z nově vybudované aktivační nádrže byla uvažována 

v dosazovací nádrži č. 2.  
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 Technologické řešení č. 4 

Rozšíření kapacity biologického stupně předpokládalo přestavění původní nádrže na 

„vyrovnávací biologický reaktor“, na který by byla přiváděna část přítoku do biologického 

stupně. Předpokládané množství odpadních vod bylo do cca 35 l/s z celkově uvažovaného 

průměrného přítoku 115 l/s. Biologický reaktor respektoval rozdělení objemu odstavené 

nádrže na dvě poloviny. Potřebná účinnost odstranění dusíku byla předpokládána střídáním 

fází nitrifikace a denitrifikace v obou polovinách. Dále bylo předpokládáno alternativní 

využití obou polovin jako samostatných paralelních aktivací s posunutím provozních fází 

procesu. Další využití bylo uvažováno jako regenerační nádrže s oxickými podmínkami 

v obou částech reaktoru případně jednu oxickou a druhou anoxickou. Separace aktivační 

směsi byla navržena prostřednictvím dosazovací nádrže č. 2 a 3 spolu se separací aktivační 

směsi z kaskádové aktivace. Objem biologického reaktoru je navržen 1 583 m
3
.  

 Vyhodnocení a výběr technologického řešení 

Investorem a provozovatelem ČOV Nový Jičín bylo provedeno porovnání jednotlivých 

nabídek řešení rekonstrukce biologického stupně.  

V případě řešení č. 1 je v rozporu se zadávacími podmínkami uvažováno se zbouráním 

nádrže původního biofiltru a vybudováním zcela nové aktivační nádrže. Nevýhodou 

navrženého řešení je interní recirkulace, celková účinnost denitrifikace je uvažována 67%. 

U řešení č. 2 je podmínka využití odstavené nádrže zachována, nevýhodou navrženého 

řešení je sériové řazení nově vybudované a kaskádové aktivace. Tato kombinace se 

zkrácenou dobou zdržení v denitrifikacích neeliminuje stávající problém s nedostatečnou 

denitrifikací na odtoku z kaskádové aktivace. Realizace návrhu je ekonomicky náročnější. 

V řešení č. 3 je navrženo paralelní řazení obou aktivačních nádrží s oddělenými proudy 

vraceného kalu. Realizací tohoto řešení by vznikly dvě nezávislé biologické linky. Tento 

způsob řešení provozování biologického stupně není u společnosti SmVak Ostrava a.s. 

preferován. Teoretická účinnost odstranění dusíkatého znečištění ve výši 80% je sice 

vysoká, má ale další možná rizika. Navržená vnější recirkulace ve výši 100 % a vnitřní 

recirkulace ve výši 300 % znamená podstatné zkrácení dob kontaktu v jednotlivých zónách 

biologického stupně s možností nežádoucího vnosu kyslíku do denitrifikací. 
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Jako nejvhodnější varianta bylo zvoleno technologické řešení č. 4, které nabízí 

variabilnější možnosti vzájemného uspořádání a způsobů provozování biologického 

reaktoru ve vazbě na požadované snížení celkového dusíku na odtoku z ČOV. Teoretická 

účinnost denitrifikace v navrženém systému kaskádová aktivace – biologický reaktor je 

80,5 % a je téměř srovnatelná s očekávanou účinností odstranění dusíkatého znečištění v 

předchozím návrhu, odpadá zde ale nutnost vnitřní recirkulace. Stávající jednokoridorový 

systém biologického stupně bude zprovozněním vyrovnávacího biologického reaktoru 

rozšířen na dvoukoridorový. Technologické parametry biologického reaktoru jsou 

navrženy tak, aby v havarijních situacích reaktor pracoval jako „úplná aktivace“ [11], která 

zajistí ve výhledu v případě jeho samostatného provozování odstranění organického 

znečištění.  

4 REALIZACE REKONSTRUKCE BIOLOGICKÉHO STUPNĚ 

Rekonstrukcí biologického stupně, která byla provedena přestavbou nevyužívané nádrže 

původního biofiltru na alternující aktivační nádrž, se zvýšila kapacita biologického stupně 

čištění o 8 000 EO na celkových 35 000 EO. 

Dokumentace pro stavební řízení na základě výběrového řízení zpracoval dodavatel 

HYDRO – KONEKO s. r.o. s termínem předání v listopadu 2010 [12]. Technické řešení 

vychází z celkové koncepce rekonstrukce biologického stupně, která byla odsouhlasena 

investorem v předchozím stupni dokumentace. V průběhu projektové přípravy byl 

proveden inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum. 

Podstatou předpokládaného řešení bylo oddělení části mechanicky předčištěných 

odpadních vod do množství až 55 l.s
-1

 při maximálních průtocích z přítoku na stávající 

kaskádovou aktivaci. Oddělené mechanicky předčištěné vody měly být vyčištěny 

v paralelně zařazené aktivační nádrži, pracující v režimu alternující aktivace, u které se 

předpokládala také vysoká kvalita vyčištěné odpadní vod včetně celkového dusíku. Tak by 

se dosáhlo splnění požadavku na zvýšenou účinnost odstranění dusíku.  K separaci 

aktivovaného kalu z KAN se použily všechny tři stávající dosazovací nádrž, zatímco 

aktivační směs z AAN se přiváděla jen do dvou dosazovacích nádrží č. 2 a 3. 

Rovnoměrného zatížení všech dosazovacích nádrží se dosáhlo nastavením odtoku 

aktivační směsi z kaskádové aktivace do dosazovací nádrže č. 1, 2 a 3. 
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Alternující aktivaci tvoří dvě nádrže, které jsou vybaveny mícháním pro denitrifikaci i 

aerací nutnou pro nitrifikaci. Mohou tak pracovat střídavě jako nitrifikace i denitrifikace. 

Dusičnany z nitrifikace se do denitrifikace dostávají změnou nitrifikace na denitrifikaci.  

Mimo změny aerace na míchání a naopak je nutné i přepojení přítoku i odtoku z AAN.  

Odpadní voda přitéká vždy do denitrifikace a aktivační směs odtéká z nitrifikace. 

Ke změně funkcí nádrží dojde, jakmile se amoniak v nitrifikační nádrži zoxiduje na 

dusičnany.   

Aktivační směs z biologického reaktoru odtéká přes rozdělovací komoru do dosazovacích 

nádrží DN 2 a DN 3, kde se míchá s aktivační směsí odtékající z kaskádové aktivace. 

Alternující aktivační nádrž byla koncepčně navržena tak, aby byl výhledově umožněn 

variabilní způsob jejího provozování dle potřeb provozu biologického stupně ČOV a 

požadavků na zajištění výstupní kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Možné 

způsoby provozování:  

 ADAPTIVNÍ - automaticky podle naměřené koncentrace N-NH4 iontově 

selektivní elektrodou, která je umístěna v každé polovině nádrže. Při dosažení 

požadované nízké koncentrace amonných iontů v nitrifikaci se obrátí provoz obou 

polovin AAN. 

 ALTERNATIVNÍ – k překlopení funkcí obou polovin dojde po uplynutí 

nastaveného času, bez ohledu na údaje ze sond. 

 PARALELNÍ – ke změně provozu nedochází, obě poloviny se chovají 

stejně a střídá se denitrifikace a nitrifikace podle nastavených časů (intermitující 

aktivace).  

Vzhledem ke složitějšímu nastavení technologických parametrů v kaskádové aktivaci bylo 

navrženo, že při průtoku do množství 100 l.s
-1

 bude všechna mechanicky předčištěná voda 

protékat touto aktivací. V případě dosažení tohoto návrhového průtoku bylo předpokládáno 

oddělení minimálně 15 l.s
-1

 do AAN až do jejího plného provozního zatížení tj. 55 l.s
-1

. U 

alternující aktivace byl předpokládán v období nižších denních nátoků na ČOV i 

přechodný režim jako regenerační nádrže, kdy by do ní přitékal jen vratný kal, i v tomto 

případě by provoz obou polovin byl střídán, kal by natékal nejprve do provzdušňované 

části. 
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Obr. č. 4 – Schéma alternativní aktivační nádrže (autor RNDr. Jiří Batěk, CSc.)  

 

Pro alternující aktivační nádrž byla využita odstavená nádrž, jejíž objem byl zvětšen 

navýšením stěny nádrže o 1m. Nádrž je stavebně rozdělena příčnou přepážkou na dvě 

stejné poloviny. V obou polovinách jsou instalovány jemnobublinné aerační rošty a dvě 

míchadla. Přiváděná odpadní voda je měřena indukčním průtokoměrem, její množství je 

softwarově řízeno regulačním deskovým uzávěrem, obdobně je měřeno a regulováno 

množství přiváděného vratného kalu odbočkou ze společného výtlaku vratného kalu 

odváděného čerpací stanicí vratného kalu č. 2. Mechanicky předčištěná voda a vratný kal 

je přiváděn do směšovacího kusu a dále do první komory přítokového objektu, ze které je 

tato směs přečerpávána do další komory vystrojené vrtulovým míchadlem. Z komory je 

směs odváděna potrubím s regulačními deskovými uzávěry na jednotlivé poloviny 

alternativní aktivační nádrže. Přítok odpadní vody i vraceného kalu je z rozdělovací 

komory přiváděn do příslušné poloviny nádrže, která je v provozní fázi míchání tj. 

denitrifikace. Do druhé poloviny AAN – odtokové provzdušňované nitrifikační části – je 

aktivační směs odváděna otvorem v příčné přepážce nádrže. Aktivační směs na odtoku 

z alternativní aktivační nádrže přepadá do rozdělovacího objektu a dále do dosazovacích 

nádrží. Po uplynutí nastaveného intervalu je provozní režim denitrifikace a nitrifikace 

provozně obrácen, k překlopení fází dochází po časovém intervalu odzkoušeném 

zkušebním provozem. Návrh technologických parametrů byl proveden s ohledem na 

dodržení všech doporučených hodnot technologických parametrů jak v kaskádové, tak i 
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v alternující aktivaci při dosažení vysoké účinnosti odstranění dusíkatého znečištění 

z odpadní vody.  

Obě poloviny AAN jsou vybaveny potřebnými regulačními armaturami, iontově 

selektivními elektrodami pro měření amonných a dusičnanových iontů, optickou sondou 

pro měření zbytkové koncentrace rozpuštěného kyslíku. Stávající systém dávkování 

Prefloku pro zajištění chemického srážení fosforu byl doplněn o další dávkovací čerpadlo s 

potrubím, které je napojeno na nově zřízenou odbočku výtlačného potrubí do alternativní 

aktivační nádrže.  

Dosazení aktivační směsi na ČOV Nový Jičín zajišťují tři dosazovací nádrže. Aktivační 

směs z kaskádové aktivace je odváděna přes odtokový žlab na všechny tři dosazovací 

nádrže, z nové alternativní aktivační nádrže je odváděna vzhledem k jejímu umístění pouze 

na DN 2 a DN 3. Pro seřízení množství aktivační směsi z kaskádové aktivace byly na 

odtokovém žlabu osazeny pohyblivé nastavitelné přepadové hrany, kterými lze regulovat 

rozdělení nátoku na jednotlivé dosazovací nádrže a následně zabezpečit jejich rovnoměrné 

hydraulické zatížení.  

Obdobně jako celá ČOV je i nová část biologického stupně je vybavena systémem 

měřících a regulačních prvků napojených automatizovaným systémem do dispečerského 

systému provozu kanalizací a ČOV SmVaK Ostrava a.s..  
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Obr. č. 5 – Alternativní aktivační nádrž ČOV Nový Jičín (foto archiv SmVaK Ostrava a.s.) 

 

Generálním dodavatelem stavby „ČOV Nový Jičín – rekonstrukce biologického stupně“ 

byla společnost Aqualia Infraestructuras Inženýring s.r.o.; dodavatelem stavební části 

POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava a zhotovitelem technologické části HST 

Hydrosystémy s.r.o.. Pro zajištění optimálního průběhu stavby byl vypracován časový 

harmonogram výstavby včetně požadavků na spolupráci s provozovatelem ČOV. Pro 

odstávky a napojování nových zařízení na zařízení stávající byl připraven podrobný popis 

montáže v rámci limitních časových lhůt včetně materiálního a energetického zajištění pro 

případ výpadku dodávky elektrické energie z veřejné sítě. Po celou dobu výstavby byla 

zajištěna činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně 

přípravy plánu BOZP. 

Stavba byla zahájena po předání staveniště ze strany provozovatele ČOV Nový Jičín dne 

20. 5. 2011 a probíhala za plného provozu stávající technologie ČOV. Alternující aktivační 

nádrž byla navržena jako vestavěná monolitická železobetonová konstrukce, původní nádrž 

byla využita jako ztracené bednění. Po dokončení stavební části byly v 09/2011 

dodavatelem stavebních prací provedeny v souladu s ČSN zkoušky vodotěsnosti [13], po 
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jejich ukončení bylo přikročeno k montáži elektroinstalace a strojního zařízení. Průběh 

dokončovacích prací a kontrolní činnosti: 

 10.11.2011 – provedení individuálních zkoušek na vybraných zařízeních za 

přítomnosti zástupců dodavatelů, stavebního dozoru a provozovatele ČOV. 

 15.11.2011 – oživení prvků měření a regulace, zprovoznění dmychadel 

vzhledem k napuštění nádrže AAN. 

 16. 11. 2012 – zahájení napouštění nádrže vratným kalem, ukončení 22. 11. 

2011 po dosažení provozní hladiny v AAN 

 24.11.2011 – kontrola dodaných technologických zařízení, předání 

dokumentace skutečného provedení stavby a návrhu provedení komplexního 

vyzkoušení zhotoveného vodního díla. 

 25.11.2011 – zahájení komplexního vyzkoušení. 

 29.11.2011 – ukončení komplexního vyzkoušení a uvedení stavby do 

zkušebního provozu. 
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Obr. č. 6 – Technologické schéma alternativní aktivační nádrže ČOV Nový Jičín (náhled 

z dispečerského systému ASŘTP ČOV Nový Jičín – autor Ing. Vavřač ) 

Legenda: 

M 1,2,3  - dmýchadla vzduchu, každé řízeno frekvenčním měničem 

M 4,5  - ponorné kalové čerpadlo nátoku do AAN1 a AAN2 

M 6   - míchadlo v přítokovém objektu 

M7,8  - míchadla v AAN 1 

M 9,10  - míchadla v AAN 2 

M 11  - nožový uzávěr na nátoku do AAN1 

M 12  - nožový uzávěr na nátoku do AAN2 

M 13  - nožový uzávěr na odtoku z AAN1 

M 14  - nožový uzávěr na odtoku z AAN1 

M 15   - regulační armatura přívodu vzduchu do AAN1 

M 16   - regulační armatura přívodu vzduchu do AAN2 

M 17  - regulační armatura nátoku vratného kalu 

M 18  - hlavní regulační armatura na odtoku z AAN řízena hladinovým čidlem 

M 19  - nožový uzávěr na nátoku do AAN 
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5 ZKUŠEBNÍ PROVOZ ALTERNUJÍCÍ AKTIVAČNÍ NÁDRŽE 

5.1 Podmínky zkušebního provozu biologického stupně 

Zkušební provoz rekonstruovaného biologického stupně ČOV Nový Jičín byl povolen dne 

1.12.2011 s předpokládaným termínem ukončení k 31.10.2011 rozhodnutím Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 192072/2011 ze dne 28.11.2011. [14] Jeho 

průběh byl rozdělen na dvě etapy – tzv. „zimní“ od 1.12.2011 do 30.4.2012 a „letní“ od 

1.5.2012 do 31.10.2012 pro ověření účinnosti biologického stupně v odlišných teplotních 

podmínkách. Recipientem vyčištěných odpadních vod je vodní tok Jičínka, č. 

hydrologického pořadí 2-01-01-077, ř.km. 6,4.  

Podmínky zkušebního provozu dle VH rozhodnutí – předepsaná kvalita a množství 

vyčištěné vody na odtoku z ČOV jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 7 a č. 8. 

Tabulka č. 7 - Povolená kvalita vypouštěných vyčištěných odpadních vod 

Povolená kvalita vypouštěných vyčištěných odpadních vod 

Ukazatel 
Přípustná hodnota „p“ Maximální hodnota „m“ Bilance 

 
mg.l

-1
 mg.l

-1
 t.etapa

-1
 

Etapa 
I. II. I. II. I. II. 

CHSKCr 
80 80 120 120 109,4 154,1 

BSK5 
20 20 35 35 25,5 36,0 

NL 
20 20 40 40 27,4 38,5 

 
Průměr Maximální hodnota „m“ Bilance 

Ncelk 
18* 15 25** 20** 32,8 38,5 

Pcelk 
2 2 4 4 3,6 5,1 

 Přípustná hodnota „p“ – přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být v povolené míře 

překročeny 

 Maximální hodnota „m“ – maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny 

 – průměrné hodnoty vyšší než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády 

č.229/2007 Sb. [8]  

 ** – hodnota platí pro období, ve kterém je teplota vody na odtoku z biologického stupně 

vyšší než 12 
o
C. 
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Tabulka č. 8 - Povolené množství vypouštěných vyčištěných vod 

Povolené množství vypouštěných odpadních vod 

  I. etapa II. etapa 

Qprům  l.s
-1

 138,9 138,9 

Qmax na biologický stupeň l.s
-1

 250,0 250,0 

Qmax ČOV l.s
-1

 360,0 360,0 

Qcelk  m
3
.měsíc

-1
 450 000 450 000 

Qcelk  m
3
.etapa

-1
 1 842 000 2 568 000 

 

V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona [15] stanovil vodoprávní úřad i další podmínky – 

četnost a typ odebraných vzorků, kontrolní profil, provádění odběru a zpracování vzorků 

oprávněnou laboratoří ve smyslu § 92 odst. 1 vodního zákona, předepsané metody 

chemických analýz pro sledování kvality a způsob měření množství vypouštěných 

vyčištěných odpadních vod, podmínky pro účely evidence, archivace a předávání 

oprávněným subjektům. 
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Obr. č. 7 – Technologické schéma ČOV Nový Jičín po rekonstrukci biologického stupně 

(náhled z dispečerského systému ASŘTP ČOV Nový Jičín – autor Ing. Vavřač ) 

5.2 Průběh a poznatky ze zkušebního provozu alternující aktivační nádrže 

Zkušební provoz alternující aktivační nádrže byl zahájen 29. 11. 2011. Pro provedení komplexních 

zkoušek byla nádrž naplněna užitkovou vodou, která zde byla ponechána. Po jejich ukončení bylo 

zahájeno čerpání vratného kalu na obě poloviny AAN. Pro zajištění potřebné dodávky vzduchu 

bylo zprovozněno jedno dmychadlo, jehož výkon byl upraven dle požadavku provozu AAN. Po 

laboratorním ověření provozní zásoby kalu v obou polovinách byl zahájen provoz strojně 

technologického zařízení v automatickém režimu a otevřen nátok mechanicky předčištěných vod 

na AAN2.  

Pro první období zkušebního provozu byla zvolena varianta provozu AAN v alternujícím režimu. 

Provozní parametry byly nastaveny dle doporučení zpracovatele návrhu technického řešení po 

dohodě s provozovatelem ČOV dle následující tabulky č. 9. 
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Tabulka č. 9 – Nastavení požadovaných technologických parametrů alternativní aktivační 

nádrže při uvedení do zkušebního provozu. 

Parametr 
Jednotka Požadovaná hodnota 

Q přiváděné odpadní vody 
m

3
.s

-1
 30 

Q vratného kalu (recirkulační poměr) 
% 100 

délka cyklu 
Minuta 90 

požadovaná koncentrace NL 

aktivovaného kalu 

mg.l
-1

 >  4 000 

 

Po dosažení potřebné provozní zásoby kalu byl v průběhu prosince 2011 vyzkoušen provoz 

AAN při různých variantách nastavení technologických parametrů tj. změny požadované 

koncentrace kyslíku a úpravy časového režimu fází nitrifikace a denitrifikace v AAN. 

Dne 5. a 9. 1. 2012 bylo provedeno podrobné sledování v průběhu fází nitrifikace a 

denitrifikace na obou polovinách alternativní aktivace v době denní nátokové špičky a 

zatížení biologického stupně ČOV. 

Sledovány a vyhodnocovány byly následující parametry: 

 množství a kvalita přiváděné mechanicky předčištěné odpadní vody a vratného kalu 

po dobu cyklu 

 sušina a objem aktivovaného kalu v nitrifikaci a denitrifikaci 

 koncentrace N-NH4, N-NO3, kyslíku a pH v obou polovinách AAN 

 teplota v aktivační nádrži 

 kvalita vypouštěné aktivační směsi na odtoku z kaskádové a alternativní aktivace 

(po jejím odsazení)  

 kvalita vypouštěných odpadních vod na odtoku z ČOV  

Vyhodnocením výsledků provozního sledování alternativní aktivační nádrže bylo zjištěno, 

že v momentě překlopení obou polovin AAN, kdy se z denitrifikace stane nitrifikace a 

současně je z ní zahájeno odvádění aktivační směsi do dosazovacích nádrží, může docházet 

k nežádoucí výši koncentrace amoniakálního znečištění na odtoku z AAN (do doby 
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překlopení je nátokovou polovinou a dochází k nárůstu koncentrace N-NH4). To je 

způsobeno tím, že právě zprovozněná nitrifikační nádrž obsahuje vyšší koncentraci 

amonných iontů po předešlé funkci denitrifikace, protože se v ní koncentroval amoniak 

z přiváděné odpadní vody.  Z tohoto důvodu byla provedena na základě návrhu RNDr. 

Jiřího Baťka, CSc., úprava automatického řízení technologického procesu.  

Navrhovaná změna systému řízení provozu alternující aktivace spočívala v následujících úpravách: 

 Před vlastním překlopením provozu obou polovin alternativní aktivační nádrže byla 

provedena tzv. „přechodová fáze“, kdy se v obou polovinách změnil režim 

provzdušňování a míchání, ale režim nátoku a odtoku zůstal nezměněn. 

 Délku „přechodové fáze“ je možno nastavit na požadovaný časový interval, který 

se počítá od počátku cyklu. 

 Začátek „přechodové fáze“ je možno nastavit různě jak v provzdušňované, tak i 

v míchané části AAN. 

Provedenou úpravou provzdušňování a míchání jednotlivých polovin alternativní aktivační 

nádrže před překlopením provozních fází bylo dosaženo snížení koncentrace N-NH4 před 

zahájením odtoku aktivační směsi do dosazovacích nádrží za současného snížení 

koncentrace N-NO3 a jejich vnosu do budoucí denitrifikace.  

V současné době je provozní režim jedné fáze nastaven na 85 minut, z toho 30 minut činí 

přechodová fáze na obou polovinách alternující aktivační nádrže.  

 

Detailní průběh nastavení technologických parametrů denitrifikace a nitrifikace alternující 

aktivační nádrže včetně přechodových fází je znázorněn na následujícím obrázku č. 8. 
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Obr.č.8 - Detailní průběh překlopení alternativní aktivační nádrže s přechodovou fázi (náhled ze 

systému ASŘTP ČOV Nový Jičín – autor Ing.Vavřač, upraveno N.Surovcová) 
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5.3 Porovnání výsledků zkušebního provozu se stanovenými podmínkami 

vodoprávního rozhodnutí 

Zkušební provoz a jeho podmínky stanovené rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu 

KÚ MSK byl rozdělen do dvou etap – tzv. zimní v období od 1. 12. 2011 do 30. 4. 2012 a 

letní v období od 1. 5. 2012 do 30. 11. 2012 – viz tabulka č. 7 a č. 8. Odběry vzorků a 

jejich zpracování byly prováděny podle platného vodoprávního rozhodnutí včetně plnění 

ostatních požadavků [16]. V souladu s rozhodnutím byla kvalita vyčištěné vody hodnocena 

centrální laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Centrální 

laboratoř se sídlem na ul. Slavníkovců 571/21 v Ostravě – Mariánských Horách je 

zkušební laboratoří č. 1259 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..  

5.3.1 I. etapa zkušebního provozu 

V průběhu I. etapy zkušebního provozu 12/2011 – 04/2012 bylo odebráno osm 24-

hodinových slévaných vzorků úměrných objemu vypouštěných vyčištěných odpadních vod 

– typ „C“. Výsledky analýz odebraných akreditovaných vzorků na odtoku z ČOV Nový 

Jičín jsou uvedeny v tabulce č. 10.  

Tabulka č. 10 -  Výsledky vyhodnocených akreditovaných analýz ve vypouštěných vyčištěných 

odpadních vodách na odtoku z ČOV v průběhu I. etapy zkušebního provozu  

Datum CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 N-NO3

-
 N-NO2

-
 Nanorg NC PC 

 mg.l
-1

 

09.01.2012 43 7 11 0,04 10,94 0,05 11,0 13,4 1,68 

11.01.2012 17 
1 2 0,09 12,02 0,06 12,2 15,0 1,45 

24.01.2012 16 
3 5 0,04 11,3 0,02 11,3 13,5 1,58 

07.02.2012 26 
4 9 0,44 9,65 0,11 10,2 12,0 1,81 

21.02.2012 19 
3 5 0,26 7,48 0,05 7,8 10,0 1,61 

06.03.2012 
21 4 6 0,14 4,77 0,08 5,0 6,9 1,36 

20.03.2012 
20 3 9 0,12 10,1 0,06 10,3 12,6 1,18 

17.04.2012 
18 3 5 0,78 5,5 0,04 6,3 8,1 1,16 

Průměr 22,5 3,5 6,5 0,24 8,97 0,06 9,26 11,44 1,48 
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Porovnání kvality ukazatelů znečištění vypouštěných vyčištěných odpadních vod a jejich 

množství s povolenými hodnotami dle vodoprávního rozhodnutí pro zkušební provoz ČOV 

Nový Jičín je uvedeno v tabulce č. 11 a č. 12. 

Tabulka č. 11 – Porovnání kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod s povolenými limity 

ukazatelů znečištění stanovenými pro I. etapu zkušebního provozu 

 

 

Ukazatel 

Povolené hodnoty Skutečnost 

mg.l
-1

 t.období
-1

 mg.l
-1

  t.období
-1

 

„p“ Ø „m“ bilance Ø max. 

naměřená 

hodnota 

počet 

překročení 

bilance 

CHSKCr 
80  120 109,4  43 0 19,3 

BSK5 
20  35 25,5  7 0 3,0 

NL 
20  40 27,4  11 0 5,6 

Ncelk 
 18* 25* 32,8 11,4  0 9,8 

Pcelk 
 2 4 3,6 1,5  0 1,3 

*    - hodnota vyšší, než stanoví nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

**  - hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického 

stupně vyšší než 12°C 

 

Tabulka č. 12 – Porovnání množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod s povolenými 

hodnotami stanovenými pro I. etapu zkušebního provozu 

Ukazatel 
 Skutečnost Povolené hodnoty 

Qprům l.s
-1

 65,4 138,9 

Qmax na biologický stupeň 
l.s

-1
 160,0 250,0 

Qmax ČOV 
l.s

-1
 340,0 360,0 

Qmax za měsíc  m
3
 246 588 450 000 

Qcelk za I. Etapu 
m

3
 859 208 1 824 000 

 

Z porovnání koncentračních a bilančních povolených limitů ukazatelů znečištění 

s hodnotami vyhodnocenými v průběhu I. etapy zkušebního provozu vyplývá plnění 

stanovených ukazatelů, tyto byly plněny s velkou rezervou a nedošlo k jejich překročení.  
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5.3.2 II. etapa zkušebního provozu 

V průběhu II. etapy zkušebního provozu v období 05/2012 – 10/2012 bylo odebráno 

sedmnáct 24-hodinových slévaných vzorků úměrných objemu vypouštěných vyčištěných 

odpadních vod – typ „C“. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13 - Výsledky vyhodnocení akreditovaných analýz ve vypouštěných vyčištěných 

odpadních vodách na odtoku z ČOV v průběhu II. etapy zkušebního provozu  

Datum 
CHSKCr BSK5 NL N-

NH4
+
 

N-NO3
-
 N-NO2

-
 Nanorg NC PC 

 
mg.l

-1
 

01.05.2012 
27 2 7 0,04 5,92 0,02 5,9 7,4 1,83 

15.05.2012 
22 2 5 0,25 7,20 0,04 7,5 9,7 1,49 

29.05.2012 
23 2 3 0,12 6,98 0,02 7,1 9,1 2,5 

12.06.2012 
15 4 5 0,32 8,93 0,03 9,3 11,2 1,28 

26.6.2012 
23 2 5 0,05 6,69 0,03 6,8 8,9 0,92 

10.07.2012 
18 2 5 0,04 10,01 0,07 10,1 13,2 1,76 

18.07.2012 
20 2 2 0,99 11,12 0,06 12,2 14,8 1,04 

24.07.2012 
21 2 3 0,71 7,96 0,03 8,7 12,1 1,12 

07.08.2012 
32 4 7 0,04 4,70 0,01 4,7 6,6 1,42 

21.08.2012 
23 2 11 0,33 6,10 0,04 6,5 8,2 1,75 

11.09.2012 
27 2 5 0,04 14,26 0,03 14,3 17,0 1,68 

25.09.2012 
24 5 5 1,27 8,48 0,04 9,8 12,2 1,34 

09.10.2012 
20 2 6 0,12 13,27 0,02 13,4 15,7 1,17 

23.10.2012 
16 1 4 0,12 11,28 0,03 11,4 13,7 1,97 

30.10.2012 
11 2 5 0,57 8,36 0,06 9,0 11,3 1,01 

13.11.2012 
16 2 6 0,10 4,97 0,03 5,1 7,2 1,01 

20.11.2012 
53 5 3 0,04 11,35 0,04 11,4 13,7 1,62 

Průměr 
21,6 2,8 5,8 0,29 7,84 0,05 8,17 10,34 1,49 
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Porovnání kvality ukazatelů znečištění vypouštěných vyčištěných odpadních vod a jejich 

množství s povolenými hodnotami dle vodoprávního rozhodnutí pro zkušební provoz ČOV 

Nový Jičín je uvedeno v tabulce č. 14 a č. 15. 

Tabulka č. 14 – Porovnání kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod s povolenými limity 

ukazatelů znečištění stanovenými pro II. etapu zkušebního provozu 

 

 

Ukazatel 

Povolené hodnoty Skutečnost 

mg.l
-1

 t.období
-1

 mg.l
-1

  t.období
-1

 

„p“ Ø „m“ bilance Ø max. 

naměřená 

hodnota 

počet 

překročení 

Bilance 

CHSKCr 
80  120 154,1  43 0 19,3 

BSK5 
20  35 36,0  7 0 3,0 

NL 
20  40 38,5  11 0 5,6 

Ncelk 
 15 20* 38,5 11,4  0 9,8 

Pcelk 
 2 4 5,1 1,5  0 1,3 

* - hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického 

stupně vyšší než 12°C 

Tabulka č. 15 – Porovnání množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod s povolenými 

hodnotami stanovenými pro II. etapu zkušebního provozu 

Ukazatel 
 Skutečnost Povolené hodnoty 

Qprům 
l.s

-1
 79,4 138,9 

Qmax na biologický stupeň 
l.s

-1
 248,0 250,0 

Qmax ČOV 
 l.s

-1
 356,8 360,0 

Qmax za měsíc  
m

3
 274 012 450 000 

Qcelk za II. Etapu 
m

3
 1 117 824 2 568 000 

 

Obdobně jako v předchozí etapě byly limity ukazatelů znečištění ve vypouštěných 

vyčištěných odpadních vodách po dobu II. etapy zkušebního provozu s velkou rezervou 

plněny a nedošlo k žádnému překročení přípustných a maximálních hodnot stanovených 

rozhodnutím vodoprávního úřadu. 
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6 ZMĚNY PŮVODNÍHO NÁVRHU A VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI 

ALTERNUJÍCÍ AKTIVAČNÍ NÁDRŽE 

Oproti předpokládanému návrhu způsobu provozování AAN došlo ke třem zásadním 

změnám. Dle původního záměru měla být trvale rovnoměrně zatěžována kaskádová 

aktivace a nová alternativní aktivace měla vykrývat provozní maxima v době nátokových 

denních špiček až do výše 55 l.s
-1

. Původní předpoklad nebyl realizován vzhledem 

k nízkým průtokům odpadních vod v nočních hodinách, kdy by na AAN nebylo možno 

občas oddělit žádnou mechanicky předčištěnou odpadní vodu. V důsledku časové prodlevy 

bylo možno dále očekávat v zimním období i zamrzání výtlačného potrubí mechanicky 

předčištěných odpadních vod a vratného kalu na AAN. Z tohoto důvodu je v současné 

době prostřednictvím ASŘTP odděleno cca 30% mechanicky předčištěných vod, které jsou 

trvale přiváděny na alternující aktivační nádrž. 

Druhou změnou oproti původnímu předpokladu, kdy bylo uvažováno s provozováním 

AAN především v adaptivním případně alternativním režimu, je provozování AAN 

zpravidla v režimu alternativním. Změna předpokládaného variabilního provozování AAN 

je způsobena nespolehlivým měřením koncentrace  N-NH4 a N-NO3 iontově selektivními 

elektrodami, které jsou umístěny v obou polovinách alternativní aktivační nádrže. Dodaná 

zařízení nejsou schopna zabezpečit dlouhodobě přesné měření koncentrace amoniakálních 

a dusičnanových iontů. Z tohoto důvodu není reálné provozování alternativní aktivační 

nádrže v „adaptivním režimu“, kdy k překlopení obou polovin mělo docházet automaticky 

na základě dosažení požadované nízké koncentrace N-NH4 nitrifikaci (hodnota byla 

předpokládána cca 1 mg/l). Alternativní aktivační nádrž je provozována trvale 

v „alternativním režimu“ dle časového nastavení délky průběhu nitrifikace a denitrifikace 

na základě zkušeností získaných ve zkušebním provozu AAN. Třetí změnou bylo rozšíření 

pracovního cyklu o přechodovou fázi, čímž se zmírnilo krátkodobé zhoršení kvality 

vyčištěné vody, ke kterému docházelo po překlopení funkce nádrží. 

V následujících grafech č. 1 a č. 2 je porovnána kvalita odváděné aktivační směsi z obou 

aktivačních nádrží včetně kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod z ČOV Nový 

Jičín. Sledování bylo prováděno v podmínkách letního a zimního období. Vzorky byly 

odebírány v hodinových intervalech dne 9. 8. 2012 a 26. 3. 2013 v průběhu ranní směny od 

7.00 do 14.00. V grafech jsou porovnány koncentrační hodnoty ukazatelů znečištění ve 

vyhodnocených slévaných vzorcích v jednotlivých kontrolních profilech. 
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Současně se sledováním kvalitativních parametrů na odtoku z alternativní aktivační nádrže 

byla sledována a porovnávána kvalita odsazené aktivační směsi na odtoku z kaskádové 

aktivace a odtoku z čistírny odpadních vod v ukazateli BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4, 

Nanorg, Ncelk a Pcelk.  

 

Graf č. 1 - Sledování kvality na odtoku z KAN, AAN a odtoku z ČOV N. Jičín dne 9. 8. 2012 
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Graf č. 2 - Sledování kvality na odtoku z KAN, AAN a odtoku z ČOV N. Jičín dne 26. 3. 2013 
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Z porovnání výsledků sledování je v obou případech zřejmé, že v aktivační směsi na 

odtoku z kaskádové aktivace je nízká koncentrace N-NH4 a vyšší koncentrace N-NO3. 

Příčinou zvýšeného obsahu dusičnanových iontů je nežádoucí vnos kyslíku z nitrifikačních 

zón kaskádové aktivace i přes trvale nízce nastavenou požadovanou koncentraci kyslíku 
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v nitrifikačních zónách tj. 0,5 mg O2.l
-1

. V období vyšších průtoků je kaskádová aktivace 

hydraulicky více zatěžována a doby zdržení v denitrifikacích kaskády oproti alternativní 

aktivaci jsou nižší.  

Výsledky vyhodnocených vzorků na odtoku z nově vybudované alternativní aktivační 

nádrže svědčí o řízeném režimu odstraňování dusíkatého znečištění, hodnoty organického 

znečištění jsou mírně zvýšeny oproti výsledkům na odtoku z kaskádové aktivace. 

Koncentrace v ukazateli N-NH4 je srovnatelná s výsledky u kaskádové aktivace a 

koncentrace N-NO3 je dostatečně nízká pro eliminaci dusičnanů, které jsou odváděny 

z kaskádové aktivace a zabezpečení požadované kvality v ukazateli Ncelk na odtoku z ČOV 

Nový Jičín. Účinnější denitrifikace v alternativní aktivaci je způsobena také větším 

podílem denitrifikace na celkovém objemu aktivační nádrže, než je tomu u kaskádové 

aktivace [16]. 
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7 ZÁVĚR 

K datu zpracování této bakalářské práce jsou postupně napojovány jednotlivé nemovitosti 

v místní části Loučka a Žilina u Nového Jičína včetně části obce Životice u Nového Jičína. 

Vzhledem k problémům při provádění stavebních prací v souvislosti s výstavbou páteřní 

stoky „A“, které probíhají ve ztížených geologických podmínkách, není tato v obci 

Životice u Nového Jičína zcela dokončena. V důsledku prodlevy při provádění stavebních 

prací není možné napojení splaškových vod na hlavní kanalizační stoku „A“ z obce 

Mořkov, kde je již stavba splaškové kanalizace dokončena. Předpokládaný termín 

ukončení stavby je do konce dubna 2013. V místních částech Žilina a Loučka je v současné 

době napojeno cca 200 obyvatel a evidovaných 47 žádostí o napojení nemovitostí na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu. Podstatná část uvažovaných odpadních vod bude 

napojena po provedeném kolaudačním řízení páteřní stoky „A“ z obcí Mořkov a Životice u 

Nového Jičína  

V souladu s předpokladem zpracovatele návrhu rekonstrukce biologického stupně ČOV 

bylo realizací alternativní aktivace dosaženo požadované účinnosti odstranění organických 

látek a eliminace dusíkatého znečištění v obou linkách aktivace ČOV Nový Jičín, tj. jak 

v kaskádové, tak i v alternující aktivaci. Zkušebním provozem byla prokázána její vysoká 

účinnost a s dostatečnou rezervou byla splněna kvalita ve všech emisních ukazatelích dle 

požadavků vodoprávního rozhodnutí. Kapacita čistírny odpadních vod má dostatečnou 

rezervu pro další předpokládané zvýšení jejího látkového zatížení. Vybudováním 

alternativní aktivační nádrže je umožněno napojení splaškové kanalizace z okrajových 

částí města Nového Jičína, obcí Životice u Nového Jičína a Mořkov bez vynaložení 

investičních prostředků na zajištění nezbytné čistírenské kapacity ze strany příslušných 

obcí.  
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Příloha č. 1  
Technické parametry ČOV Nový Jičín [17] 

Vstupní šneková čerpací 

stanice 

I. galerie, H = 3,5 m, 2x šnekové čerpadlo Ø 880 mm, Qčerp = 160 l.s
-1

,  

1 šnekové čerpadlo Ø 1550 mm, Qčerp = 630 l.s
-1

  

II. galerie, H = 3,5 m, 2x šnekové čerpadlo Ø 880 mm, Qčerp = 160 l.s
-1

,  

1x šnekové čerpadlo Ø 1550 mm, Qčerp = 630 l.s
-1

 

Hrubé předčištění hrubé česle – 1 ks ručně shrabované, průlina 60 mm – umístěné pod  

úrovní terénu na přítokovém potrubí, šířka žlabu 1000 mm  

jemné česle – 2 ks strojně stírané, síto 6mm, s lisem na shrabky, 

dopravník shrabků do kontejneru společně s pískem 

lapák písku – 2 ks odstředivý lapák písku, typ OLPS Ø 4,8m, Vúč=10,26 

m
3
/2ks, Fúč.=36,88 m

2
 /2 ks, čerpadlo písku, typ Mamutka JS 100, Vpísku = 

0,4 m
3
.den

-1
  

separátor písku se zateplením typ: SP 250-15 Q = 15 l.s
-1

 s hřídelovou 

šnekovnicí a elektromotorem 0,75 kW; šnekový dopravník, typ SD-BT 

250x10 300/7 s elektromotorem 3 kW, délka 11m, Q = 2,5m
3 
. hod 

–1 

měrný žlab MŽK –2 /700, rozsah 0 - 360 l.s
-1

 s čidlem hladiny Prosonic   

FMU 230 E, šířka žlabu 800 mm 

Mechanické čištění odlehčovací objekt č.1  

usazovací nádrž kruhová 1 ks, typ T4-20 x1000 x 60, Ø 20m,V= 673 m
3
, 

Fúčin. = 262m
2
 s tukovou jímkou a odtahem plovoucích látek, čerpadlo 

plovoucích látek Hidrostal B 065-T01, 075 KW, Q= 5,2 l.s
-1

, H = 4,4m  

čerpací stanice surového kalu – mokrá jímka, Vuž.=3,5 m
3
, ponorné 

kalové čerpadlo 1 ks, typ100 GFMU 270 – 60, max.Qčerp = 38,3 l.s
-1
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Biologické čištění ČS na biologický stupeň – 2ks čerpadel, typ 250 GFBU 310.110 LC.00,  

Qčerp=160 l.s
-1

+ 1 ks frekvenční měnič, 1 ks čerpadlo Flygt  

kaskádová aktivace, celkový objem V= 3300 m
3
, 3 stejné sekce  

s denitrifikační a nitrifikační částí, celkový objem nitrifikace 2 310 m3,  

objem denitrifikace 570 m
3
, betonová podélná nádrž (31,30m x 20,2 m)  

provozní hloubka 6m  

denitrifikační části vystrojeny míchadly INVENT, typ 

HyperClasik  

HCRKO/2000  2 000 mm 

nitrifikační zóny vystrojeny aeračními elementy Acon Technic 

Orlová,  

PE 300 – 5,5 celkem 26 ks, regulační vzduchové klapky s 

elektropohonen 3 ks DN 125 PN 10, typ: L32.5WDN 125, PN10, 

GG-25/304/E/E, 3x měření kyslíku, typ WTW, kyslíkové čidlo s 

kompenzací teploty, 1x měření pH 

ČS vratného kalu č.1 - 3 ks kalových čerpadel Flygt, typ NT – 3102 .180  

MT, Q = 24 l.s
-1

, 1ks odvodňovacího nasávacího čerpadla ETAPRIME  

4.11/112 GBN 10 

ČS vratného kalu č. 2 – 2 ks čerpadel Flygt CP 3170.180 LT, Qčerp= 200  

l.s-1, armaturní šachta u ČS vratného kalu č.2 (6,15x2,5xhl.2,1m), 1ks  

odvodňovací čerpadlo typ: 32 GFTU- Qčerp = 3,4 l.s
-1

, H = 9m, 

dosazovací nádrž č.1 – Ø 20 m, V=1202 m
3
, jímka plovoucích nečistot,   

čerpadlo plovoucích nečistot – Hidrostal, typ C 0800 L 01+CEZRZ –

GSEQ+NZZ1-10-2,2 Qčerp=9 l.s
-1

 

dosazovací nádrž č.2 – Ø 20 m, V=1354 m
3
, hloubka 4,3 m jímka 

plovoucích nečistot, čerpadlo plovoucích nečistot – Hidrostal, typ C 0800 

L 01+CEZRZ –GSEQ+NZZ1-10-2,2  Qčerp=9 l.s
-1

  

dosazovací nádrž č.3  – Ø  21 m, V= 1523 m
3
, s oboustranným přepadem, 

jímka plovoucích nečistot, hloubka 4,3 m, čerpadlo plovoucích nečistot 

Hidrostal, typ BO65-S01+BKZY2-GSEQ1NZZ1-10 Qčerp=9 l.s
-1
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 Dmýchána – dmýchadla fy AERZEN se střídavým provozem 4 ks, 

2 ks typ DeltaBlower GM 10S -100 3,8 - 9,6 m
3
.min

-1
, 2 ks typ 

DeltaBlower  GM 20S -100 5,4-9,9 m
3
.min

-1
, dmýchadla jsou 

řízena FM Simens Micro master 430-3000/3  

Chemické srážení fosforu – zařízení pro skladování s dávkováním síranu 

železitého, dvouplášťová stojatá zásobní PE nádrž, V = 15 m
3
, měření 

výšky hladiny a průsaku, dávkovací čerpadlo SERA, typ C 408.1 Q = 27 

l.hod
–1

 

Kalové hospodářství vyhnívací nádrž – 1ks VN 800, =15 m , výška 16,8m, V = 800 m
3
 

s výstupní věží, strojovna VN – 2 ks cirkulačních čerpadel – fy KSB typ 

SEVABLOC F150-2150 o výkonu Q =1 780 l.min
-1

 

uskladňovací nádrže vyhnilého kalu – typ 1400, vnitřní  = 20 m, 

hloubka 4,75 m Vuž .= 1493 m
3
, + 1ks ponorné míchadlo Flygt 4501,10 

1ks čerpadla typ:100 GFHU, Qčerp = 25 l.s-1 

 

budova odvodnění kalu a krytá skládka – 6,78 x 12,91m vč. 

zdravotechniky, vzduchotechniky a vytápění objektu, podzemní jímka 

kalové vody V = 100m
3
, čerpadlo Flygt typ: CP 3157.181, Q = 3 l.s

-1
 

stabilní dekantační zařízení – odstředivka fy. Alfa Laval – 1 ks, Aldec G2 

40, výkon Q = 8-11 m
3
.hod

-1
, 1 dvouhřídelový drtič typ: 2000 - D-100-DI 

Q = 11 m
3
.hod

-1
, 1 ks vřetenové kalové čerpadlo SEEPEX tyxp:15 6LT 

BN Q = 3-15 m
3
.hod

-1
,1 ks vřetenové dávkovacího čerpadlo flokulantu  

SEEPEX, typ1 6L- BN Q = 0,3-1,5 m3 -.hod , 1ks hřídelový šnekový 

dopravník šikmý, typ ŽŠD 250-4000mm, Q = 2,5 m
3
.hod

-1
, sklon 

18°stupňů, 1ks hřídelový šnekový dopravník šikmý typ: ŽŠD 250-4 

900mm, Q = 2,5m
3
/hod, sklon 18°, vyklopení 180 °, 1 ks flokulační  

stanice typ: FS-A-3-1500/K výkon 1500 l.hod
-1

 

rozměry kryté skládky 15,3 x 24,6 m s ocelovou střešní konstrukcí 
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Příloha č. 2 

Technologické parametry kaskádové aktivace při výhledovém zatížení při provozu 

biologického reaktoru [17] 

objem nitrifikace 1. kaskády 
  Výhled  

objem nitrifikace 2. kaskády 
  m3 770  

objem nitrifikace 3. kaskády 
  m3 770  

objem denitrifikace 1. kaskády 
  m3 770  

objem denitrifikace 2. kaskády 
  m3 297  

objem denitrifikace 3. kaskády 
   297  

recirkulace kalu 
  m3 297  

  
RK m3.d-1 7 000  

podíl přítoku do 1. kaskády 
  % Q 73  

podíl přítoku do 2. kaskády 
  % ⅓  

podíl přítoku do 3. kaskády 
  % ⅓  

přítok do 1. kaskády 
  % ⅓  

přítok do 2. kaskády 
  m3.d-1 2 216  

přítok do 3. kaskády 
  m3.d-1 2 216  

koncentrace kalu v 1. kaskádě 
  m3.d-1 2 216  

koncentrace kalu v 2. kaskádě 
  kg.m-3 5,3  

koncentrace kalu v 3. kaskádě 
  kg.m-3 4,3  

zásoba kalu v aktivaci 
  kg 18 920 

doporučené 

hodnoty 

stáří kalu 
Θ dny 14,4* ≥14,5 

zatížení kalu 
  kg.kg

-1
.d

-1
 0,06  

doba kontaktu v 1. nitrifikaci 
  h 2,0 ≥1,5 

doba kontaktu v 2. nitrifikaci 
  h 1,6  

doba kontaktu v 3. nitrifikaci 
  h 1,5  

doba kontaktu 1. denitrifikaci 
  h 0,8 ≥0,5 

doba kontaktu 2. denitrifikaci 
  h 0,6  

doba kontaktu 3. denitrifikaci 
  h 0,5  

zatížení kalu v 1. nitrifikaci redukovatelným N 
Bx kg.kg

-1
.d

-1
 0,03 ≤0,06 

zatížení kalu v 2. nitrifikaci redukovatelným N 
  kg.kg

-1
.d

-1
 0,04  

zatížení kalu v 3. nitrifikaci redukovatelným N 
  kg.kg

-1
.d

-1
 0,05  
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Příloha č. 3  

Technologické parametry biologického reaktoru [17] 

 

Průměr m 24,22 

hloubka vody m 3,5 

Objem m
3
 1 539 

koncentrace kalu kg.m
-3

 3,6 

zásoba kalu kg 5 540 

zatížení kalu kg.kg
-1

.d
-1

 0,07 

přivedená BSK5 kg.d
-1

 388 

množství odpadní vody m
3
.d

-1
 3 419 

 m
3
.h

-1
 142 

 l.s
-1

 40 

doba zdržení h 10,8 

množství recirkulovaného kalu m
3
.d

-1
 3 620 

doba kontaktu h 5,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


