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ANOTACE  

Cílem této práce je popsat základní procesy čištění průmyslových odpadních vod v 

čistírně odpadních vod v  Trenčíně – pravý břeh. Práce je zaměřena na čištění odpadních 

vod z různých odvětví průmyslu. Je doplněna o charakteristiku strojního zařízení 

uplatňujícího se při čištění a nakládání s odpadními vodami, kaly a jejich technologii 

odstranění. V práci jsem stručně charakterizoval taky anorganické a organické 

kontaminanty v odpadních průmyslových vodách, mechanické a biologické čištění, 

odstranění dusíku a fosforu, charakteristiku mikrobiologického hlediska aktivovaného kalu 

s určením přítomnosti mikroorganismů způsobujících spouštění biologického čištění až po 

zneškodnění vzniklého kalu. 

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, mechanický stupeň čištění, biologický stupeň 

čištění, mikrobiologie kalu, aktivace kalu, fosfor, dusík. 

 

SUMMARY 

The aim of this paper is to describe the basic processes of purification of industrial 

waste water treatment plant in Trencin - right bank. The work is focused on the treatment 

of wastewater from different industries. It is complemented by the characteristics of 

machinery applying the cleaning and disposal of wastewater, sludge and removal 

technology. At work I briefly describe too inorganic and organic contaminants in industrial 

waste waters, mechanical and biological treatment, the removal of nitrogen and 

phosphorus, microbiological characteristics of activated sludge in terms of identifying the 

presence of micro-organisms causing triggering biological treatment to disposal of sludge 

generated. 

 

Keywords: waste water treatment plant, mechanical stage, biological level, mikrobiology 

sludge,activated sludge, phosphorus, nitrogen. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AOP – moderní oxidační procesy 

BSK5 – pětidenní biochemická spotřeba kyslíku  

ČOV – čistírna odpadních vod  

CHSK – chemická spotřeba kyslíku  

KU ŽP – Krajský úřad životního prostředí  

LU – luxusní odběr  

NR SR – Národní rada Slovenské republiky 

OC – oxygenační kapacita 

pH – chemický potenciál vodíku 

SBR – semikontinuální reaktorové uspořádání 

SIŽP – Slovenská inspekce životního prostředí 

UIOV – útvar inspekce ochrany vod 

USEPA – agentura pro ochranu životního prostředí 
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1 ÚVOD 

Lidskou činností se mění přirozené složení vod, znečisťují se a vznikají z nich 

odpadní vody. Zdroje vzniku odpadních vod stále narůstají, což se odráží v rozdílech 

množství a hlavně ve stupni znečištění odpadních vod. Odpadní vody jsou vody použité na 

sídlišti, v obci, domech, závodech, zdravotnických zařízeních a v jiných objektech, jestli se 

po použití zvýší jejich znečištění, jakož i ostatní vody z nich odtékající, pokud mohou 

ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod [1]. 

Největší část použité vody odtéká jako voda odpadní. Odpadní vody se liší stupněm 

znečištění, svým složením, především v závislosti na typu sídla, druhu průmyslu a taktéž 

na stupni naředění srážkovými a balastními vodami, vstupujícími do systému. Objem a 

složení odpadních vod se ve stejném místě mění v průběhu času, a to během dne, týdne a 

roku. Množství a kvalita odpadní vody jsou jedny z nejdůležitějších navrhovaných 

vstupních parametrů pro čistírnu odpadních vod [2]. 

Způsobu čištění odpadních průmyslových vod v čistírně odpadních vod v Trenčíně – 

pravý břeh je věnovaná tato bakalářská práce, která pojednává o kontaminantech 

v přicházejících odpadních průmyslových vodách do ČOV a způsobu jejich odstranění 

v procesu mechanického, biologického stupně čištění včetně zneškodnění vzniklého kalu 

až po vypouštění vyčištěné odpadní vody do recipientu. 

Zneškodňování odpadních vod v ČOV Trenčín  - pravý břeh a také předcházení 

nepříjemným účinkům, které způsobují odpadní vody v přírodních vodách a v přírodním 

prostředí je založeno na jejich čištění, v rozsahu zabezpečujícím udržení správné kvality 

povrchových toků, vymezené zákonem a třídou čistoty recipientu. 
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2 CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

Průmyslové odpadní vody mají na rozdíl od odpadních vod splaškových rozmanitý 

charakter i složení. Vznikají při získávání anorganických a organických surovin, a při 

jejich průmyslovém zpracování. Z tohoto důvodu se jejich škodlivost při vypouštění do 

recipientu, může velmi lišit. Každé průmyslové odvětví má jiné složení odpadních vod. 

Z jednotlivých výrobních postupů se odvádějí vody typických vlastností a složení. Hovoří 

se taky o vodách technologických neboli procesních [3, 4]. 

Průmyslové odpadní vody mohou být převážně anorganicky nebo organicky 

znečištěné. Podle jakosti je můžeme dělit na odpadní vody: 

• Mimořádně škodlivé – tyhle odpadní vody je potřeba likvidovat samostatně, 

případně vhodně předčistit před napojením na ostatní odpadní vody podobného 

charakteru. 

• Znečištěné převážně biologicky rozložitelnými látkami organického původu, 

označované taky jako hnilobné odpadní vody – tyto odpadní vody vykazují 

hodnoty BSK5 a CHSK přesahující 50 až 100 mg.l-1. Tyto odpadní vody je 

potřeba čistit ve společné biologické čistírně. 

• Znečištěné převážně anorganickými látkami, případně organickými látkami, 

které jsou odolné vůči biologickému čištění a kde se předpokládá chemické 

čištění. Nazývají se taky nehnilobné odpadní vody. BSK5 těchto odpadních vod 

se pohybuje v jednotkách mg.l-1 a CHSK až v několika desítkách mg.l-1. Obsah 

rozpuštěných a nerozpuštěných látek jsou jednotky gramů i více. 

• Relativně neškodné. 

Podle charakteru organických látek se mohou dělit na odpadní vody s obsahem látek: 

• Netoxických, biologicky rozložitelných (aminokyseliny, proteiny, sacharidy a 

jiné). 

• Netoxických, biologicky těžko rozložitelných (hydro-aromatické sloučeniny, 

polyetylenglykoly, některá organická barviva a jiné). 

• Toxických, biologicky rozložitelných (fenoly, organo-fosforové insekticidy, 

monochlorfenoly a jiné). 
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• Toxických biologicky těžko rozložitelných (chlorované uhlovodíky, některé 

kationové tenzidy a jiné).  

Jelikož odpadní vody obsahují směs rozličných látek, charakterizujeme je podle toho, 

jaká skupina látek je v převaze [4]. 

V každém průmyslovém podniku se technologie obměňuje a inovuje. Tato změna 

technologie výroby, se často odráží i ve složení a množství odpadních vod. Proto by každá 

průmyslová čistírna měla být již koncepčně uspořádaná tak, aby bylo možno rychle a 

s minimálními náklady přizpůsobit nebo doplnit technologii čištění vod novým výrobám a 

tím i jinému charakteru a složení odpadních vod [5]. 

Ve většině průmyslových odvětví se vyskytuje několik druhů vod, které se významně 

liší svými vlastnostmi. Jsou to: 

• technologické odpadní vody, 

• splaškové vody, 

• srážkové vody ze znečištěných ploch, 

• srážkové vody z neznečištěných ploch, 

• chladicí vody. 

Z tohoto důvodu je kanalizační systém průmyslového podniku vždy poměrně 

komplikovaný. Jednotlivé proudy odpadních vod by se měly odvádět segregovaně a 

separátně předčišťovat podle charakteru znečištění. Pokud se smíchá několik proudů 

odpadních vod neúčelně dohromady, je jejich čištění buď znemožněno, nebo se zbytečně 

komplikuje a prodražuje [5]. 

2.1 ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ KONTAMINANTY V ODPADNÍCH 

VODÁCH 

Zvyšování průmyslové činnosti, intenzifikace zemědělské výroby, zvyšování počtu 

obyvatel ve městech a další vlivy na zátěž prostředí vedou k rozsáhlému znečisťování 

vodních toků i ostatních zdrojů vody, srážkové a podzemní. Znečištěné vody pak nelze 

vůbec použít pro některé účely, nebo až po komplikovaném a nákladném odstranění 

kontaminace [4, 5]. 
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Toxicita různých látek na aerobní mikroorganismy se může projevovat odlišným 

způsobem, než na mikroorganismy anaerobní. Většina těžkých kovů inhibuje biologické 

čištění. Toxicita na aktivovaný kal vzrůstá v tomto pořadí: šestimocný chrom, zinek, 

kadmium, trojmocný chrom, měď a nikl. Ionty rtuti významně inhibují rozkladné procesy 

aerobních mikroorganismů [6]. 

Téměř všechny druhy odpadních vod mají zvětšený obsah anorganických solí. Zvlášť 

významné znečištění představují sloučeniny dusíku a fosforu. Jejich organické i 

anorganické sloučeniny jsou nepostradatelné pro životní činnost všech organismů. Při 

překročení jejich optimální koncentrace dochází k eutrofizaci. 

Hlavním zdrojem sloučenin dusíku jsou průmyslová hnojiva a další zemědělské 

odpady (kejda, silážní šťávy), splaškové a průmyslové odpadní vody (koksovny, chemický 

průmysl) i emise sloučenin oxidů dusíků ze spalovacích procesů a automobilové dopravy. 

Organické sloučeniny fosforu se dostávají do vod při rozkladu živočišných odpadů a 

sedimentů odumřelé vodní flóry. Jejich zdrojem jsou splachy fosforečných hnojiv ze 

zemědělství a eroze zemědělsky obdělávané půdy [5]. 

Průmyslové odpadní vody obsahují různé anorganické soli, většinou disociované na 

anionty a kationty. S ohledem na působení vypouštěných odpadních vod, je důležitá i 

koncentrace vodíkových iontů, vyjádřená pH. Odděleně je hlavně sledována koncentrace 

dusíku a fosforu v různé formě [7].  

Hlavním zdrojem těžkých kovů v prostředí je antropogenní působení, jako je 

atmosféricky spad, spalování fosilních paliv, aplikace pesticidů, průmyslových hnojiv, 

dopravní exhalace a většina průmyslových procesů, které jsou popsané v tabulce 1 [5]. 
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Tabulka 1: Přehled průmyslových procesů, produkujících odpadní vody a odpady s obsahem těžkých 

kovů [5]. 

Výroba Výskyt sloučenin prvků  

Těžba a zpracováni rud Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu 

Hutní průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb 

Těžba uhlí Fe, Mn, Al, Ni 

Strojírenství, povrchová úprava kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 

Chemický průmysl Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Barvy, laky, pigmenty Hg, Cr, Mo, Zn, Ti, Al, Ba, Sr, Mn, As, Se 

Buničina a papír Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 

Zpracování kůží Cr, Al, Fe 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

Elektrotechnika Zn, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb 

Spalování uhlí As, Ti, Al, Ge, Se, Hg, Be, Mo, Ni, Pb, Sb 

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

Pesticidy Hg, As, Cu, Zn, Ba 

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 

Koroze potrubí, inhibitory Fe, Pb, Cu, Ni 

Automobilová doprava Pb 

 

Organické sloučeniny obsažené v průmyslových odpadních vodách mohou 

prostřednictvím pitné vody působit toxicky na teplokrevné organismy. Mnohé z těch látek 

vyvolávají úhyn ryb a vodních mikroorganismů, zhoršují senzorické vlastnosti vody, ničí 

mikroflóru v úpravnách vod, čímž zhoršují kvalitu biologického čištění a inhibují 

samočištění vodních toků. V řadě případů jsou tyto látky nositeli sekundárního znečištění, 

sedimentují na dně a procházejí anaerobními procesy, čímž výrazně mění hygienický režim 

vodních toků. 
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Toxicita organických látek závisí také na fyzikálně-chemických vlastnostech 

samotného vodního toku, do něhož se odpadní vody vypouštějí, na teplotě vody, obsahu 

vápníku a hořčíku, pH a na obsahu kyslíku [8]. 

Organické látky přítomné ve vodě mohou být přirozeného původu (výluhy z půdy a 

přírodních organických sedimentů, produkty životní činnosti organismů), nebo častěji jsou 

důsledkem antropogenního znečištění organickými odpady. 

Fenoly jsou typickou skupinou organických látek, které se často vyskytují zejména 

v povrchových a odpadních vodách. Mohou být přirozeného původu (luhováním do vody 

rozkladem rostlin, dřeva a řas) nebo produktem průmyslového znečištění (koksovny, 

plynárny). 

Tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které snižují povrchové napětí na rozhraní 

dvou fází. Ve vodě působí emulgaci, dispergaci, stabilizaci částic a zlepšují smáčivost. 

Voda, která obsahuje tenzidy, vytváří velmi snadno trvanlivou pěnu. 

Detergenty jsou prací, čistící a jiné prostředky obsahující tenzidy a další složky, které 

doplňují a zlepšují jejich aplikační vlastnosti. Obvyklý obsah tenzidů v detergentech je 

asi 20 % [4, 5]. 

2.2  ODPADNÍ VODY Z KOŽEDĚLNÉHO PRŮMYSLU 

Odpadní vody tohoto průmyslu charakterem znečištění patří k nejvíce znečištěným 

odpadním vodám. Jejich složení závisí především na technologii vyčiňování a 

odchlupování. Vyznačují se zakaleností s obsahem množství anorganických (soli, kyseliny, 

zásady), organických (třísloviny, bílkoviny, tuky, barviva) a biologicky škodlivých (toxiny, 

patogenní mikroorganismy) látek. Mezi koncentrované vody patří vody z loužení 

(s vysokým obsahem vápna) a vody z vyčiňovacích koupelí (s obsahem solí chrómu, 

syntetických nebo přírodních tříslovin) [4]. 
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2.3 ODPADNÍ VODY Z VÝROBY DROŽDÍ  

Droždírenské odpadní vody jsou jedny z nejkoncentrovanějších a nejškodlivějších 

odpadních vod nejen v rámci potravinářského průmyslu, ale v průmyslu obecně. 

Nejškodlivější odpady z výroby droždí jsou lihovarské výpalky a vykvašená zápara.  

V odstředěné a vykvašené zápaře jsou přítomny zbytky melasy, anorganických živin a 

metabolity vzniklé kvašením [4]. 

2.4 ODPADNÍ VODY Z JATEK  

Odpadní vody z jatek patří mezi hodně škodlivé, neboť obsahují látky živočišného 

bílkovinného původu. Obsahují množství ještě zužitkovatelných látek, přičemž zachycení a 

zpracování těchto látek je možné tehdy, pokud jsou ředěné splaškovými odpadními 

vodami. Jejich součástí je krev, chlupy, masité odpadky, zbytky s obsahem střev, moč a 

jiné vnitřnosti [04]. 

2.5 ODPADNÍ VODY Z JINÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ 

Hodně znečištěné odpadní vody odcházejí z některých textilních výrob. Z vyvářek a 

bělidel přicházejí odpadní vody s velkým množstvím rozpuštěných a nerozpuštěných 

anorganických látek s obsahem volného chlóru, který je brzdou samočištění v recipientu. 

Vody z prádelny vlny zatěžují toky vysokým obsahem tuků a různých nečistot [4].  

Odpadní vody vznikající v mnohých strojních odvětvích, produkují silně kyselé vody 

s vysokým obsahem solí kovů. Kovy a kyanidy jsou toxické pro všechny živé organismy 

ve vodách. Kromě toho jsou vody agresivní a mohou působit destrukčně i na betonové 

stavby. Mnoho průmyslových výrob nepříznivě ovlivňuje recipient nejen nejrůznějšími 

rozpuštěnými a nerozpuštěnými látkami v odpadních vodách, ale také její teplotou. Všude 

tam, kde se voda používá na chlazení, zvyšuje se její teplota, čímž je škodlivější pro 

odpadní vody [4, 5].  

  



Stanislav Mikušínec : Čištění průmyslových odpadních vod v ČOV Trenčín 
 
 

2013 Strana 8 
 

3 ZÁKLADNÍ PROCESY V TECHNOLOGII ČIŠTĚNÍ 

PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

Při úpravě vody a čištění odpadních vod používáme různé procesy. Počet, druh a 

seřazení procesů do technologické linky závisí na jakosti vody na vstupu do ní, 

na požadované jakosti upravené nebo vyčištěné vody a na dalších faktorech. Výběr 

procesů musí být takový, abychom požadované jakosti vody dosáhli technicky, 

technologicky a ekonomicky, přičemž do upravované nebo čištěné vody nevnášeli další 

látky. 

Z hlediska podstaty jevů rozdělujeme technologické procesy úpravy vody a čištění 

odpadních vod do tří skupin: 

• Fyzikální a fyzikálně-chemické procesy 

• Chemické procesy  

• Biologické procesy [4] 

K fyzikálním a fyzikálně-chemickým procesům patří sedimentace, cezení, filtrace, 

flotace, adsorpce, extrakce, iontová výměna, membránové procesy, radiačně-chemické 

procesy, odplynění a destilace. K chemickým procesům patří srážení, oxidace, redukce a 

spalování. Biologické procesy se obecně dělí na aerobní a anaerobní [4]. 

K významným procesům v čištění odpadních průmyslových vod je využití 

Fentonovy reakce. Stejně jako u městských odpadních vod je potřebné i u vod 

průmyslových preferovat při jejich čištění biologické procesy, existují však případy, kdy 

tento postup nelze aplikovat, protože voda obsahuje látky biologicky obtížně rozložitelné 

nebo toxické. U takových problematických vod se častěji přistupuje k takzvaným 

moderním oxidačním procesům ( Advanced Oxidation Processes – AOP). Společným 

jmenovatelem většiny AOP je energetická a technologická náročnost. Výjimkou v těchto 

oblastech je tzv. Fentonova reakce. Tato reakce objevená už koncem 19. století H. J. H.  

Fentonem spočívá ve své původní podobě v reakci peroxidu vodíku s dvojmocným 

železem v kyselém prostředí (tzv. Fentonovo činidlo): 

Fe2+ + H2O2   → Fe3+ + OH¯ + OH·                                                                             (1) 



Stanislav Mikušínec : Čištění průmyslových odpadních vod v ČOV Trenčín 
 
 

2013 Strana 9 
 

Vzniklé ionty Fe3+ mohou dále reagovat s peroxidem vodíku a hydroperoxylovým 

radikálem, čímž dochází k regeneraci Fe2+: 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + H+ + O2H
·                                                                               (2) 

Fe3+ + O2H
· → Fe2+ + O2 + H+                                                                                  (3) 

Výše uvedené reakce jsou ty základní, avšak do současnosti byla popsána celá řada 

dalších cest, jak mohou interagovat činidla mezi sebou navzájem i s různými složkami 

odpadních vod [9].  

Některé průmyslové vody se mohou čistit společně se splaškovými v čistírně 

odpadních vod, jiné vyžadují oddělené čištění nebo alespoň předčištění, a jiné jsou 

znečištěny velmi nepatrně a mohou se vypouštět do recipientu i přímo. V některých 

závodech se proto buduje několik stokových soustav, umožňujících vhodnou segregaci 

odpadních vod [3, 4]. 

U splašků a odpadních vod se obvykle používají tyto postupy: 

• Mechanické čištění 

• Biologické čištění 

• Chemické čištění 

Mechanické čištění se skládá ze zachycení hrubých plovoucích a vodou unášených 

látek, pevných (suspendovaných) a tekutých látek plovoucích na hladině, na dně usazených 

pevných (suspendovaných) látek těžších než voda. 

Biologické čištění, využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat nečistoty 

organického původu ve vodním prostředí. Při aerobním čištění se jen asi 30 až 50 % 

organických látek plně rozloží a zbytek vytváří biologický kal. Při anaerobních pochodech 

se rozkládá většina látek a tvorba nové hmoty je jen 3 až 5 % zpracovaného 

znečištění [10]. 

Chemické čištění se používá tehdy, když biologické čištění je neúčinné. Pro 

průmyslové odpadní vody a pro toxicitu znečisťujících složek se využívá adsorpční 

srážení, při kterém vytvořené vločkovité sraženiny adsorpcí anebo spolusrážením, zadržují 

látky, které se mají odstranit [4]. 
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3.1 MECHANICKÝ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ V ČOV 

Mechanickými způsoby jsou z odpadních vod odstraňovány plovoucí, sunuté a 

usaditelné látky. Odpadní vody unášejí velké množství pevných látek s měrnou hmotností 

blízké měrné hmotnosti odpadních vod. Jsou to nejčastěji papíry, hadry, kuchyňské 

odpadky apod. Tyto hrubé nečistoty je potřeba odstranit z vody, a tím zamezit závadám, 

které by vznikaly při následném přečerpávání odpadních vod, případně při jakékoliv další 

strojní manipulaci s usaditelnými látkami [11]. 

3.1.1 Odlehčovací komora 

Na vyrovnání časových změn průtoku v době dešťů, nebo když stoupne hladina řeky, 

je potřebná odlehčovací komora, která obyčejně slouží i k vyrovnání kvality odpadní vody. 

Konstrukčně jsou tyto nádrže řešeny pomocí pneumatických nebo mechanických míchadel, 

nebo se míchání zabezpečuje průtokem. Konstantní odtok z této nádrže, která je nejčastěji 

obdélníkového půdorysu, se řídí plovákovým uzávěrem [12]. 

3.1.2 Lapák štěrku  

Je prohlubeň na dně žlabu, do které padají těžké minerální látky obyčejně sunuté po 

dně. Správná funkce lapáku není dána jenom prohlubní, ale taky hydraulikou celkového 

připojení ke žlabu nebo potrubí. Připojení musí zmenšit příliš velkou turbulenci, čehož se 

dosáhne rozšířením profilu žlabu. Zachycený štěrk se těží převážně strojem. Lapák štěrku 

se používá ve větších ČOV [1]. 

3.1.3 Hrubé předčištění 

Již na samém vstupu do vodohospodářské soustavy je třeba eliminovat z jímané vody 

nejhrubší nečistoty pro ochranu čerpacího zařízení před mechanickým poškozením a 

potrubní trasy před zanášením. K tomu slouží zařízení pracující na principu cezení – 

zadržují se jen částice větší než průliny nebo otvory funkčních částí [13]. 

Odpadní voda unáší hrubé vzplývající nebo plovoucí nečistoty, které bývají z velké 

části nehnilobné, např. textilní zbytky, vlákna a jiné součásti z plastů, fólie, pryž apod. 

K zachycení a odstranění se používají česle. Česle osazené v přítokovém žlabu čistírny 

vyžadují obsluhu několikrát denně. Proto je výhodnější používat česle, které se osazují 
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na celou šíři usazovacího žlabu štěrbinových nádrží. U některých průmyslových odpadních 

vod obsahujících velká množství suspendovaných látek, které proto není dovoleno 

vypouštět bez předčištění do veřejné kanalizace, se místo česlí uplatňují, mechanicky 

stírané děrované žlaby nebo síta [10]. 

3.1.4 Provzdušněný lapák písku a separátor písku, lapák tuků 

Konstrukčně je to žlab, ve kterém odpadní voda protéká spirálovým pohybem, tj. 

vzniká příčná cirkulace. Spirálový pohyb je vyvolán bočním vtokem a výstupem bublinek 

aerátoru, který je proto umístněn na straně vtoku, asi 0,6 až 0,9 m nad dnem nádrže. 

Rychlost spirálového pohybu musí být 0,25 až 0,3 m.s-1 ve vzdálenosti 5 až 10 cm nad 

dnem nádrže. Teoretický čas zdržení bývá v rozsahu 3 až 15 minut [4]. 

Stěna, u které je lapák provzdušňován, má být pokud možno strmá. Pro zachycení 

písku je ve dně vytvořená podélná rýha. Zrna písku sunutá po stěně padají do rýhy, odkud 

jsou těžena mamutkou, pancéřovým čerpadlem písku, případně korečkovým 

rýpadlem [11]. 

Jako součást čistírny odpadních vod se uplatňují také lapáky tuků a olejů. Tuky, které 

jsou při vyšších teplotách odpadní vody v tekutém stavu, tekutost při jejím chladnutí 

ztrácejí, stávají se mazlavými, zachycují se na stěnách stok a zhoršují jejich 

průtočnost [10]. 

3.1.5 Sedimentační nádrž  

V sedimentačních nádržích odstraňujeme vlivem tíhy suspendované látky s hustotou 

větší než má voda. Sedimentační nádrže jsou velmi citlivé na konstrukční detaily, které 

přímo ovlivňují hydraulický režim, čistící účinek a velikost vtokové, odtokové a kalové 

zóny.  

Podle jakosti suspendovaných látek a umístnění sedimentace u technologické linky 

rozeznáváme primární a sekundární sedimentační nádrže. Primární sedimentační nádrže se 

nacházejí na začátku technologické linky, obyčejně za hrubým předčištěním nebo 

za koagulací. Sekundární sedimentační nádrže separují usaditelné látky za biologickým 

čištěním a zabezpečují kal pro vlastní biologický proces aktivace. V průmyslových 

čistírnách odpadních vod a při dočišťování biologicky vyčištěných vod mohou být 
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zařazeny další sedimentační nádrže. V sekundárních nádržích nebývá shrabovač 

plovoucích nečistot. 

Sedimentační nádrže rozdělujeme podle směru průtoku: 

• horizontální – používají se jako primární i jako sekundární. Poměr délky 

k šířce bývá 3:1 a více, poměr šířky a hloubky 1:1 až 2,25:1. Shrabovače kalu a 

plovoucích látek jsou různé konstrukce, 

•  radiální – ploché nádrže kruhového půdorysu, do kterých odpadní voda přitéká 

přes zklidňující válec a pak radiálně přetéká usazovacím prostorem 

k přepadovému žlabu. Kal se shrabuje otočným shrabovačem do kalové jámy 

ve středu nádrže,  

• vertikální – je vhodný pro menší ČOV, protože nevyžaduje zařízení na 

shrabování kalu. Voda se po sedimentaci vede propadovým žlabem. Stěny 

kalové nádrže musejí mít sklon minimálně 1,25:1, aby se kal posouval 

k odběrnému potrubí [4]. 

Účinnost usazovacích nádrží můžeme zvětšit předběžným provzdušněním vody 

tlakovým vzduchem. Jiným způsobem intenzifikace je úprava hydrodynamických 

podmínek průtoku vody. To závisí na konstrukčních úpravách poměru mezi rychlostí 

přítoku odpadní vody a odtokem odsazené vody z usazovací nádrže. 

Štěrbinové usazovací nádrže -  tady se realizují dva procesy a to odsazení odpadní 

vody, potom vyhnívání a zahušťování primárního kalu [6]. 

3.1.6 Dešťová nádrž  

Za deště se zvyšuje nejen přítok na čistící stanici, ale zpočátku dochází i 

ke značnému zvýšení obsahu suspendovaných látek. Je to dáno zvýšeným přítokem 

splavenin z odvodňovaných ploch a vyplavováním látek usazených ve stokách 

za bezdeštných průtoků. Dešťové nádrže pracují na principu průtokových horizontálních 

nádrží s poněkud odlišným konstrukčním uspořádáním. Voda je rozvedena na nátokové 

straně zdrže. Na výtokové straně podtéká nornou stěnu a přepadá do sběrného žlabu. Dno 

zdrže je zkosené v příčném řezu tak, aby sediment klouzal po šikmých stěnách 

do kalového žlabu. Žlab má sklon k malému kališti. Po ukončení průtoku se otevře odpad 
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z kaliště a zbývající voda je s kalem gravitačně nebo s přečerpáváním přivedena před 

čistící stanici. Po vyprázdnění nádrže jsou stěny zdrže opláchnuty tlakovou vodou a nádrž 

je opět vyprázdněna [11]. 

3.2 BIOLOGICKÝ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ  

Biologického čištění odpadních vod se účastní různé mikroorganismy, které 

způsobují množství biochemických a chemických změn. Biologické čištění je napodobení 

procesů probíhajících v přírodě. Mikroorganismy se mohou rozlišovat dle různých 

hledisek. Podle vztahu ke kyslíku jsou mikroorganismy aerobní, které potřebují k životu 

molekulový kyslík a anaerobní, žijící jenom v nepřítomnosti molekulového kyslíku. 

Z hlediska metabolismu se mikroorganismy dělí na autotrofní a heterotrofní. 

Heterotrofní vyžadují pro svůj život nevyhnutně hotový organický zdroj uhlíku. Autotrofní 

mikroorganismy k výživě nepotřebují organické látky, využívají látky anorganické. Uhlík 

je nejčastěji získán asimilací v podobě oxidu uhličitého. K asimilaci využívají světelnou 

energii (fotosyntéza) anebo chemickou energii (chemosyntéza), které získávají obyčejně 

oxidací anorganických sloučenin síry, dusíku, železa apod. (fotoautotrofní a 

chemoautotrofní organismy). Fotosyntetickou asimilaci oxidu uhličitého uskutečňují 

zelené rostliny, řasy, sinice a některé bakterie, chemosyntézu jenom některé bakterie [1]. 

3.2.1 Anaerobní čištění 

Je čištění bez přístupu kyslíku, kde je organická hmota rozložena pomocí 

mikroorganismů na oxid uhličitý, metan a biomasu. Strojní zařízení na anaerobní čištění 

odpadních vod můžeme dělit na: 

• směšovací reaktory, 

• anaerobní kolony.  

Směšovací reaktory – tady se biomasa kultivuje v suspenzi. Tento proces je analogický 

s aktivací. 

Anaerobní kolony – se vyznačují vertikálním průtokem a dle konstrukčního uspořádání je 

můžeme dělit na kolony s tuhou náplní, fluidní kolony a kolony s kalovým mrakem. 
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Kolony s tuhou náplní se liší jednak druhem náplně, jednak průtokem. Na tomto 

uspořádání závisí výskyt biomasy buď ve formě suspenze, biofilmu nebo obou forem.  

Volba způsobu anaerobního čištění odpadních vod závisí na druhu a koncentraci 

suspendovaných látek v odpadní vodě. Pro odpadní vody s vyšším obsahem 

suspendovaných látek jsou vhodné anaerobní reaktory s průtokem shora dolů. Anaerobní 

kolony s fluidní nebo expandovanou vrstvou, jsou zase nejvhodnější na čištění velmi 

zředěných odpadních vod [1].  

Vysoká koncentrace biomasy je hlavním charakteristickým rysem nových vysoce 

zatěžovaných způsobů anaerobního čištění odpadních vod. Rozvoj výzkumu anaerobního 

čištění odpadních vod přináší tvorbu nových druhů anaerobních reaktorů. Tyto nové typy, 

se často liší jenom minimálními detaily v konstrukci. 

Množství biomasy v reaktoru závisí na způsobu kultivace. Podle způsobů kultivace 

dělíme anaerobní reaktory na čištění odpadních vod do dvou hlavních skupin: 

• Reaktory ze suspendované biomasy – jsou vhodné na zpracování odpadních 

vod obsahujících nerozpuštěné látky, protože imobilizace a agregace anaerobní 

biomasy v tomto případě omezuje kontakt mikroorganismů s jednotlivými 

částicemi znečištění a tak zpomaluje jejich hydrolýzu. 

V posledním období nachází v anaerobním čištění uplatnění jednoduché reaktorové 

uspořádání, které má uplatnění taky v aerobním čištění odpadních vod. Je to 

semikontinuální reaktorové uspořádání SBR (Sequencing Batch Reactor). 

• Reaktory z imobilizované biomasy – jsou charakteristické tím, že doba zdržení 

biomasy v reaktoru je podstatně delší než doba zdržení kapaliny, na které je 

nezávislá. 

V technologické praxi se anaerobní reaktory s imobilizací biomasy dělí na dvě 

skupiny:  

1) Reaktory s biomasou imobilizovanou na inertním nosiči ve formě biofilmu 

2) Reaktory s agregovanou biomasou 
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Biofilmové reaktory z hlediska uspořádání náplně dělíme na: 

• reaktory s pevnou náplní 

- anaerobní filtr (průtokem zdola nahoru) 

- rourový reaktor (průtokem shora dolů) 

- reaktory s volně uloženou náplní 

• reaktory s pohyblivou náplní 

- anaerobní rotační disky 

• reaktory s náplní ve vznosu 

- reaktor s expandovaným lůžkem  

- reaktor s fluidizovaným lůžkem 

Reaktory s agregovanou biomasou se dělí na: 

• reaktory s vnitřním separátorem biomasy 

• reaktory s externím separátorem biomasy 

• přepážkový reaktor 

Nejznámější je spojení biofilmového reaktoru s reaktorem s agregovanou biomasou – 

hybridní reaktor [14]. 

3.2.2 Aerobní čištění 

Při čištění odpadních vod se nejčastěji využívají aerobní biologické procesy. 

Zakládají se na odstraňování organických látek, v rozpuštěné nebo koloidní formě, pomocí 

směsné kultury mikroorganismů v přítomnosti kyslíku. Nemůžeme vyloučit taky průběh 

anaerobních procesů, ale ty nejsou převládající. Při aerobním čištění odpadních vod 

významný úkol mají také fyzikální a fyzikálně-chemické procesy (např. koagulace, 

adsorpce apod.) [1, 4].  

Při aerobním biologickém čištění se zabezpečí styk odpadních vod s mikroorganismy 

při dostatečném přívodu kyslíku. Mikroorganismy rozkládají organické látky při 

současném uvolnění energie a syntéze nové biomasy. Organické látky pronikají do nitra 

buňky, kde se uskutečňují nejdůležitější biochemické procesy. Část organických látek se 

oxiduje na CO2 a H2O při současném uvolnění energie a zbytek se promění na zásobní 

látky a nové buňky [4]. 
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3.2.3 Čištění aktivovaným kalem  

Biologické čištění aktivovaným kalem je v současnosti nejpoužívanější metodou 

aerobního čištění odpadních vod. Jde tady vlastně o napodobení samočisticích procesů 

v recipientu a o jejich intenzifikaci v umělých nádržích s nadbytkem vzduchu.  

Pojmem aktivovaný kal se označuje složitá biocenóza aerobních a fakultativních 

aerobních organismů, která se skládá převážně z rozličných druhů bakterií a prvoků. 

Aktivovaný kal se od většiny čistších kultur mikroorganismů liší tím, že má vločkovitý 

charakter, a proto ho můžeme lehce oddělit od tekuté fáze jednoduchým usazováním. 

Pojem aktivace znamená proces postupného vytváření aktivovaného kalu za 

dostatečného provzdušnění. 

Při čištění aktivovaným kalem se odpadní vody s ním míchají, za dostatečného 

provzdušnění. Po dostatečně dlouhém styku odpadní vody s aktivovaným kalem 

v aktivační nádrži se směs vede do dosazovací nádrže, kde se aktivovaný kal oddělí 

od vyčištěné vody. Část aktivovaného kalu se ze systému odčerpá na zneškodnění a část se 

vrací zpátky do aktivační nádrže jako očkovací (vratný) kal. 

Vlastní aktivace se uskutečňuje ve  třech fázích, mezi kterými nejsou prudké 

přechody: 

• adsorpce koloidních a některých rozpuštěných látek na vločkách aktivovaného 

kalu. Adsorpce probíhá rychle, maximální intenzita se dosahuje po 1,5 až 2 

minutách od začátku procesu, 

• v karbonizační fázi se uskutečňuje rozklad a oxidace organických látek na CO2 

a H2O. Rozkládají se hlavně sacharidy, rozklad proteinů se dosáhne 

amonifikací, 

• nitrifikační fáze obsahuje rozklad a oxidaci dusíkatých látek přes dusitany až 

na dusičnany. Tenhle bakteriální proces probíhá při intenzivním provzdušnění 

poměrně dlouho (4 až 5 hodin) [4]. 

  



Stanislav Mikušínec : Čištění průmyslových odpadních vod v ČOV Trenčín 
 
 

2013 Strana 17 
 

3.2.4 Provzdušnění kyslíkem  

Do aktivačních nádrží se přivádí buď vzdušný kyslík, nebo kyslík jako čistý plyn 

(kyslíková aktivace). Obsah nádrží se provzdušňuje těmito způsoby: 

• stlačeným vzduchem – pneumatická aerace, 

• mechanickými aerátory – mechanická aerace, 

• kombinací předcházejících dvou způsobů – kombinovaná aerace. 

Aby bylo možné vyjádřit okysličovací schopnost aeračního zařízení a vzájemně 

srovnat různá zařízení, byl do praxe zaveden pojem oxygenační kapacita (OC). 

Z provozních, technologických i ekonomických důvodů je třeba vždy znát její hodnotu [6]. 

3.3 ODSTRANĚNÍ DUSÍKU A JEHO SLOUČENIN V ČOV 

Důsledkem intenzifikace zemědělské výroby je stálý nárůst dusíkatých složek 

s obsahem fosforu v povrchových a taky podzemních vodách. Při odstraňování 

anorganických dusíkatých složek se většinou využívá oxidačních, popřípadě sorpčních 

metod, výměny iontů a chemické či biochemické redukce. Organické dusíkaté látky se 

většinou odstraňují metodami používanými pro organické látky (čířením, sorpcí, 

oxidaci) [15]. 

3.3.1 Biologická nitrifikace 

Při biologické nitrifikaci se amoniak nebo amonné soli mění na dusičnany ve dvou 

fázích. V první fázi se amoniak oxiduje na kyselinu dusitou 

NH4
+ + ½ O2     →     NO2

-
 + H2O + 2 H+ + energie,                                                 (4) 

 která se v další fázi oxiduje na kyselinu dusičnou 

NO2
- + ½ O2     →     NO3

-+ energie.                                                                         (5) 

Mikroorganismy, které způsobují nitrifikaci, jsou autotrofní, striktně aerobní 

bakterie. První fází nitrifikace uskutečňují rody Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosospira 

a druhou Nitrobacter. Tyto organismy vyžadují přítomnost kyslíku a zdrojem uhlíku je 

oxid uhličitý.  
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Hlavní faktory ovlivňující biologickou nitrifikaci jsou: 

• nízká koncentrace organických látek, 

• dostatečná koncentrace rozpuštěného kyslíku, 

• teplota (optimální pro čistírenské zařízení je 20 °C), 

• pH (optimální 7 – 9), 

• přítomnost CO2, 

• nepřítomnost toxických látek [4]. 

3.3.2 Biologická denitrifikace  

Při denitrifikaci se dusičnany biologicky redukují až na plynný dusík, který uniká 

do atmosféry. Denitrifikaci uskutečňují heterotrofní, striktně nebo fakultativně anaerobní 

bakterie většina, kterých se běžně vyskytuje v čistírně odpadních vod. Jde o rody 

Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus. Tyto bakterie vyžadují uhlík v podobě lehce 

rozložitelných organických látek a nepřítomnost kyslíku. Při aerobních podmínkách se 

jednoduché organické látky oxidují na CO2 a vodu a až při anaerobních podmínkách 

za přítomnosti dusičnanů vzniká denitrifikace. 

C6H12O6 + 4 NO3
-     →     6 CO2 + 2 N2                                                                    (6) 

Hlavní faktory ovlivňující biologickou denitrifikaci jsou: 

• nízká koncentrace organických látek, 

• dostatečná koncentrace rozpuštěného kyslíku, 

• teplota (optimální teplota pro čistírenské zařízení je 20 °C), 

• pH (optimální 7 – 9), 

• nepřítomnost toxických látek (hlavně těžkých kovů) [04]. 

Při technologickém řešení procesů nitrifikace a denitrifikace kultivace vyžadované 

polykultury může být v podobě biologického nárůstu (v nehybné vrstvě) nebo 

ve vznášivém pohybu (vločky kalu). 

V konvenčních čistírnách se odstraní 30 až 50 % celkového dusíku, zatímco 

při biologické nitrifikaci, za kterou následuje biologická denitrifikace, můžeme dosáhnout 

až 90 % účinek [4]. 
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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 obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Schéma aktivačního procesu v jednokalovém systému s nitrifikací a denitrifikací 

 (1 – denitrifikační nádrž, 2 – nitrifikační nádrž, 3 – dosazovací nádrž)[16]. 

3.4 MIKROBIOLOGIE AKTIVOVANÉHO KALU  

Ve vodních tocích probíhá spontánně samočištění vody, na kterém se aktivně podílejí 

přítomné mikroorganismy. Ty odčerpávají organické a anorganické látky a jejich 

metabolickými proměnami postupně obnovují hladinu kyslíku ve vodním toku. 

Kromě samočisticích procesů ve vodních tocích se na čištění odpadních vod 

používají čistící procesy s využitím mikroorganismů. Mikroorganismům připadá klíčové 

postavení ve všech stupních čištění odpadních vod, které se zakládají na intenzivní a 

kontrolované mineralizaci aerobními procesy (aktivovaný kal, biologické filtry, biologické 

kolony nebo pomalé pískové filtry) nebo anaerobním rozkladem (metanové kvašení).       

Oba procesy poskytují CO2, H2O a lehce odstranitelné (buňky, CH4) produkty. Všechny 

patogenní mikroorganismy v těchto procesech hynou [17]. 

Mikrobní populace aktivovaného kalu je specializovaná a má poměrně malou 

pestrost druhového zastoupení. Převládají heterotrofní bakterie společně se saprobními 
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protozoi, které se živí odumřelou hmotou. Po nich následují holozoická protozoa, která se 

živí bakteriemi. Houby jsou přítomné v malém množství. 

Většina bakterií je gramnegativní a skupina coli-aerogenes představu je jenom malou 

část populace. Bakteriální populace hodně závisí na typu zpracovaných odpadů [5, 17]. 

Prvoci se vyskytují v aktivovaném kalu ve velkém množství a obyčejně se nacházejí 

ve vločkách, což má značný vliv na jejich stabilitu. Nejvíce jsou zastoupeni prvoci, kteří se 

pohybují pomocí výběžků (cílií), například Paramécium. Když je počet ciliátů nízký a 

počet bičíkovců (flagelátů) vysoký, může to znamenat, že kaly jsou přetaženy organickým 

materiálem nevhodného původu. Prvoci jsou významní pro dobrou kvalitu efluentu, 

protože, jestli nejsou přítomní, efluent je zakalen množstvím bakterií. 

Vláknité houby a v menší míře kvasinky se dají izolovat z aktivovaného kalu, ale 

nejsou natolik významné jako prvoci a bakterie. Nejčastěji se izolují rody Cephalosporium, 

Cladosporium a Penicillinum. Mohou se vyskytovat i dravé houby Arthrobotrys sp. nebo 

Zoophagus sp., které se živí vírníky a hlísticemi. 

Pěnění mohou způsobovat přítomné aktinomycety, např. Nocardia amarae. Řasy se 

v aktivovaných kalech vyskytují zřídka nebo vůbec [17]. 

Ve většině případů vážné problémy s pěněním způsobují, přítomné bakterie 

Nocardia sp. Tento druh vláknitých bakterii způsobuje tvorbu pěny a potíže se separací 

biomasy již v aerobním stupni. Za anaerobních podmínek sice Nocardia umírá, ale pěnění 

způsobují i její neživé buňky, respektive uvolněné biopolymery [18].   

3.4.1 Disperzní růst 

          Ve vzorku kalu nejsou pozorovány žádné vločky, jenom buňky bakterií a malé 

shluky jejich buněk. Příčiny disperzního růstu mohou být buď ve vysokém zatížení kalu, 

kdy bakterie nejsou přinuceny tvořit pouzdra v prostředí s vysokou koncentrací substrátu 

nebo ve složení odpadní vody s nedostatkem některých živin (dusíku, fosforu, stopových 

prvků), respektive přítomnost toxických látek. 
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3.4.2 Biologická pěna 

Ve vzorku pěny je výrazně vyšší počet vláknitých mikroorganismů než ve vzorku 

hloubkovém. Tento problém je způsoben rozvojem určitých typů vláken, které se 

vyznačují hydrofobním povrchem buněk a tvorbou biologických povrchově aktivních 

látek [19]. 

3.4.3 Vzplývající kal  

Jde o stav, kdy kal plave na hladině plné bublinek N2. Ty jsou mikroskopicky dobře 

pozorovatelné v přecházejícím světle. Množství vláknitých mikroorganismů je ve vzorku 

plovoucího kalu stejně jako ve vzorku kalu z aktivační nádrže. Problém je způsoben vyšší 

koncentraci dusičnanů v odtoku z aktivace a denitrifikace probíhající v dosazovacích 

nádržích [19].  

3.4.4 Viskózní bytnění 

Na první pohled obyčejný kal ale při negativním barvení vzorku kalu můžeme 

pozorovat rozsáhlé oblasti nahromaděných polymerů, které zvyšují viskozitu kalu. Jde 

vlastně o nadměrnou tvorbu polymerů. Častěji se mohou objevit zoogleální kolonie a 

nadměrná přítomnost poly - P bakterií. Jednoznačná příčina není doposud známa, 

předpokládá se, že je to způsobeno nedostatkem některých živin, působením toxických 

látek, anebo přílišným koncentračním gradientem v aktivačním systému [19]. 

3.4.5 Vláknité bytnění 

Je nejvýznamnějším typem technologických problémů a souvisí s nadměrným 

rozvojem vláknitých mikroorganismů. Některé typy vláken přemísťují kompaktní vločky a 

brání při sedimentaci v přibližování, jiné rostou uvnitř vločky, rozevírají jejich strukturu a 

způsobují difuzní a otevřený tvar vloček [19]. 
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3.4.6 Identifikace vláknitých mikroorganismů 

Pro identifikaci je třeba udělat řadu pozorování a některé testy. Zaznamenává se 

případně větvení vláken, jejich tvar, délka, průměr, tvar jednotlivých buněk, pohyblivost 

vláken, umístnění ve vločkách, přítomnost pouzdra, růst epifytických bakterií na povrchu a 

přítomnost sirných a fosfátových granulek. Některé z těchto vlastností můžeme pozorovat 

fázovým kontrastem při zvětšení 1000 násobně, jiné je nutné zjistit v suchých nebo 

barvených preparátech mikroskopicky v přímém světle. 

Nejvíce zastoupení jsou [19]: 

• Nostocoida limicola, 

• Microthrix parvicela, 

• Typ 0041, 

• Thiotrix sp., 

• Nocardia sp. 

3.5 ODSTRANĚNÍ FOSFORU V ČOV 

Anorganicky vázaný rozpuštěný fosfor se může ve vodách vyskytovat 

v jednoduchých nebo komplexních iontových, nebo neiontových formách jako 

polyfosforečnany. Polyfosforečnany mají schopnost vázat různé kationty do komplexů a 

udržovat je tak v rozpuštěné formě i za přítomnosti některých aniontů, s kterými by jinak 

tvořily nerozpustné sloučeniny. Tvorba mnohých méně rozpustných sloučenin s běžně se 

vyskytujícími kationty ve vodách je příčinou, proč je koncentrace fosforečnanů 

v přírodních i odpadních vodách obvykle velmi nízká. Vyšší koncentrace fosforečnanů 

v povrchových vodách jsou nežádoucí, protože podporují nadměrný rozvoj řas a sinic. Jsou 

jednou z příčin eutrofizace. 

 Prakticky se to projevuje těžkostí při úpravě vody koagulací, kdy již poměrně nízké 

koncentrace polyfosforečnanů mohou být příčinou špatného shlukování koloidních částic 

do sedimentujících vloček. 

Sloučeniny fosforu ve splaškových vodách, vzhledem k tomu, že se v pitných ani 

užitkových vodách nenacházejí, pocházejí z moče, fekálií a syntetických detergentů [17]. 
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3.5.1 Eutrofizace 

Eutrofizace vody je způsobená větším obsahem anorganických sloučenin dusíku a 

fosforu ve vodě. Projevuje se u stojatých vod a nádrží. Podle Liebigova zákona minima je 

pro produkci rostlin rozhodující ten faktor, který je v minimu. Eutrofizace vody se zjišťuje 

stanovením trofického potenciálu, kdy ve vzorku vody za optimálních podmínek měříme 

produkci zelené řasy Scenedesmus quadricuada. Omezit eutrofizaci je možno zastavením 

přísunu sloučenin dusíku a fosforu do povodí a úplným čištěním odpadních vod včetně 

odstraňování sloučenin dusíku a fosforu [5]. 

3.5.2  Fosfor v průmyslových odpadních vodách 

Průmyslové odpadní vody vznikají při zpracování nebo těžbě anorganických a 

organických surovin. Jsou to vody znečištěné při výrobním procesu. Řadí se zde také vody 

ze zemědělství. 

Zdrojem fosforečnanů v průmyslových odpadních vodách jsou: odpadní vody 

z praček, čistírny textilu, výroby hnojiv, mlékárenství, ze zpracování masa, lihovarů, 

cukrovarů a jiné [4]. 

Maximální přípustná koncentrace pro rozbor smíšených vzorků vyčištěné vody 

z těchto průmyslových odvětví je ve Slovenské republice 5 mg.l-1, dle nařízení vlády SR   

č. 442/2002 Sb. [20]. 

3.5.3 Biologické metody odstranění fosforu 

Biologické odstranění dusíku a fosforu je spojeno s nitrifikací a denitrifikací a tzv. 

metabolismem ,,luxury uptake“ (LU, luxusní odběr). Na rozdíl od nitrifikace – 

denitrifikace při biologickém odstranění fosforu kromě koncentrace organických látek, má 

podstatný vliv na proces také chemické složení vody, přičemž za optimální se považuje 

poměr BSK5:P=20:1 

Přijatelnější jsou nižší mastné kyseliny, např. kyselina octová, která se v anaerobní 

zóně transformuje během procesu LU z rozpuštěné formy z vody do bakteriálních buněk, 

kde se ukládají jako zásobní látky, za současné depolymerizace intracelulárních 

polyfosforečnanů. Střídáním anaerobních a oxických podmínek se dosáhne zvýšení 
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asimilace fosforu mikroorganismy, např. vláknitými aktinomycety, jelikož mikrobiální 

buňky se vystaví stresovým podmínkám. V současnosti je známo asi 30 druhů 

mikroorganismů, které jsou schopny akumulovat polyfosfáty. Jejich nejznámějším 

reprezentantem je však Acinetobacter sp. 

Tímto metabolismem je tak možné v oxických podmínkách naakumulovat 

do biomasy několikanásobně vyšší množství fosforečnanů. V klasické aktivační nádrži 

obsahuje sušina biomasy do 2 % fosforu, kdežto v systému LU je obsah fosforu v sušině 

biologického kalu až do 7 % [1]. 

3.5.4 Fyzikálně-chemické metody odstranění fosforu 

Fosfor je možné z odpadních vod odstranit také fyzikálně-chemickými postupy, 

ke kterým patří reverzní osmóza, jako součást membránově-separačních procesů, iontová 

výměna a elektrodialýza. 

Reverzní osmóza – při působení tlaku na straně znečištěné vody se změní směr toku vody, 

přičemž polopropustná membrána zabrání průniku většiny nečistot a propustí jenom 

molekuly vody. 

        Systémy reverzních osmóz odstraňují širokou škálu nečistot. Systém úpravy vody 

přímo odstraňuje arzen, azbest, herbicidy, pesticidy, bakterie, viry, fosfor, dusičnany a 

radium. 

Metoda reverzní osmózy, či již samostatná nebo v kombinaci s ionexy, se stále více 

uplatňuje při čištění průmyslových odpadních vod.  V tomto procesu nevznikají žádné 

chemické změny, proto tuto techniku můžeme použít taky na získávání cenných látek 

z odpadních vod [18, 21]. 

Iontová výměna -  při iontové výměně se využívá schopnosti některých látek vyměnit ionty 

z vlastních molekul, za ionty z roztoků, které přes ně přetékají. Ionexy jsou nepropustné 

vysoce molekulové látky, obsahující ionizovatelné skupiny. Chemickým složením mohou 

být anorganické nebo organické, přirozeně nebo synteticky připravené. Dle funkční 

schopnosti je rozdělujeme na měniče kationtů - katexy a měniče aniontů - anexy. Dle 

disociačních schopností se dělí na velmi, středně nebo slabě kyselé (zásadité). Iontová 
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výměna se uskutečňuje většinou kolonovým (dynamickým) způsobem, roztok přetéká 

kolonou plněnou zrnitým ionexem.  

Pracovní cyklus ionexu se skládá ze čtyř operací: 

• sorpční fáze,  

• praní ionexu, 

• regenerace, 

• vymývání [21]. 

Elektrodialýza – vlivem koncentračního gradientu na obou stranách polopropustné 

membrány přecházejí přes ni složky, jejichž molekuly jsou menší, než je průměr pórů 

membrány. Tento separační proces se jmenuje dialýza. Pro elektrodialýzu se používají 

iontově selektivní iontové membrány [21]. 

3.5.5 Chemické metody odstranění fosforu 

Chemické srážení fosforu v odpadních vodách představuje převedení rozpuštěných 

anorganických forem fosforu na málo rozpustné fosfáty kovů pomocí srážecích činidel – 

koagulátů. Při čištění odpadních vod má největší praktický význam odstraňování iontů 

těžkých kovů a některých aniontů srážením, protože ty, z důvodu vysoké toxicity, jsou 

závažným znečištěním odpadních vod. V průmyslových odpadních vodách, kde biologické 

čištění není účinné, nebo pro toxicitu znečišťujících složek se nemůže použít, se používá 

adsorpční srážení, při kterém vytvořené vločkovité sraženiny, adsorpcí nebo 

spolusrážením, zadržují látky, které se mají odstranit [18,21]. 

Samotný proces se skládá ze čtyř částí: 

• dávkování srážecího činidla s intenzivním mícháním, 

• srážení fosfátu a vznik malých vloček, 

• koagulace a flokulace vloček do agregátu, 

• separace vloček pomocí filtrace, sedimentace případně flotace. 

Ze solí železa se používá: síran železitý, chlorid železnatý [21]. 
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3.6 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 

Pracuje na způsobu usazovací nádrže, která má kruhový tvar. V těchto nádržích se 

separuje voda od sekundárního kalu, určitá část biomasy, která plave na povrchu, je stíraná 

pomocí příslušného zařízení. Dosazovací nádrže jsou umístěny vždy za aktivační nádrží. 

Z dosazovacích nádrží se vrací určitá část biologického kalu do aktivace. Přebytečný kal 

z těchto nádrží jde do kalového hospodářství [4]. 

Z této nádrže se odebírají vzorky vyčištěné vody, které musí plnit určité limitní 

hodnoty, jež jsou uvedeny ve Sbírce zákonů Slovenské republiky [20].  

3.7 VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO RECIPIENTU 

Vypouštěné vody by měly obsahovat pouze zbytkové znečištění, které dané 

technologické zařízení není schopno odstranit [5, 21]. 

Znečisťující složky odpadních vod mohou průsakem ohrozit jakost  podzemních  

 vod  – hlavně dusičnany ze splavů průmyslových hnojiv, ropnými látkami a chlorovanými 

uhlovodíky. Vypouštěním odpadních vod se nemají měnit přirozené vlastnosti vody 

(fyzikálně, chemicky ani biologicky), voda by měla mít kvalitu, která by vyhovovala 

potřebám zásobování obyvatelstva a použití v průmyslu a zemědělské výrobě. Kvalitu 

vody v recipientu nesmí narušit vypouštění odpadních vod tak, aby se: 

• zvýšil obsah suspendovaných látek, 

• tvořila pěna, přesahující 20 % celkové plochy hladiny, 

• vytvořil souvislý tukový film, případně jiné plovoucí látky, 

• značně snižoval obsah kyslíku, 

• teplota vody změnila o více než 5 °C, 

• nepřípustně změnilo zabarvení vody [21]. 

Slovenská inspekce životního prostředí, útvar inspekce ochrany vod (SIŽP-UIOV) 

podle zákona č. 595/1990 Sb., o státní správě pro životní prostředí, § 62 zákona č. 

364/2004 Sb., o vodách, a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je kontrolním orgánem 
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Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, prostřednictvím kterého vykonává 

státní ochranný dozor ve věcích ochrany vod a hospodaření s vodami. 

Útvar inspekce ochrany vod prostřednictvím regionálních odborů inspekce ochrany 

vod kromě jiného vykonává dozor nad: 

a) vypouštěním odpadních vod anebo zvláštních vod do povrchových nebo 

podzemních vod, 

b) provozovnou čistírny odpadních vod (ČOV). 

Kontroly vypouštění odpadních anebo zvláštních vod a provozovny účinnosti ČOV 

vykonává SIŽP-UIOP, již od vzniku v základních povinnostech při nakládání s vodami 

ukládá povinnost tomu, kdo nakládá s vodami, aby dbal o jejich ochranu, vynakládal 

potřebné úsilí na zlepšení jejich stavu a tomu, kdo vypouští odpadní vody, aby postupně 

snižoval vypouštěné znečištění do povrchových a podzemních vod. 

Od roku 2002 z vodního zákona pro SIŽP-UIOP vyplynula také povinnost vykonávat 

vlastní sledování kvalitativních a kvantitativních hodnot pro vypouštěné odpadní vody a 

jejich vliv na recipient [22, 23]. 

Limitní hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod a zvláštních vod, 

jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády Slovenské republiky č. 296/2005 Sb. [24]. 
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4 ZPRACOVÁNÍ KALŮ 

Nevyhnutnou součástí  ČOV je kalové hospodářství. Látky odstraňované čištěním 

odpadních vod přecházejí obyčejně do kalu. Čistírenský kal je heterogenní směs složená 

z kapalného disperzního prostředí, ve kterém jsou rozptýleny tuhé částice různé velikosti. 

Objekty a zařízení technologické linky zneškodnění kalu tvoří kalové hospodářství. 

V kalovém hospodářství se realizují různé technologické procesy: 

• stabilizace, 

• předúprava, 

• zahuštění a odvodnění, 

• vysušení, 

• hygienizace, 

• zneškodnění spalováním, skládkováním, 

• využití [21]. 

4.1 STABILIZACE KALU 

Stabilizace kalu je proces, při kterém kal získá vysokou biochemickou stabilitu. 

Stabilita kalu je opakem jeho biochemické aktivity. Kritériem stability je tedy určitá 

chemická, fyzikální či biologická vlastnost kalu. Používané způsoby stabilizace jsou: 

• biologické – aerobní, anaerobní a kombinovaná stabilizace (autotermická 

aerobní stabilizace + anaerobní stabilizace), 

• chemické – (jejich efekt je dočasný), která se realizuje přídavkem vápna 

s úpravou pH na 11 – 12 [21]. 

Aerobní stabilizace je zneškodnění kalu oxidací až do té míry, že ani po dlouhém 

skladování nepodléhá hnití. Aerobní stabilizace kalu je ve skutečnosti aktivace pracující při 

určitých podmínkách a může probíhat v samostatné, tzv. stabilizační nádrži, oddělené 

od aktivační nádrže, nebo jako kontaktní, když probíhá přímo v aktivační nádrži. 

Anaerobní stabilizace: Organické látky v ČOV se zpracovávají anaerobní stabilizací 

(vyhníváním). Vyhnívání je složitý technologický proces rozkladu organických látek 

biochemickými postupy při anaerobních podmínkách.  
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Obecně probíhá ve dvou fázích: 

1. fáze – kyselé kvašení, je charakteristické zvýšením obsahu organických 

kyselin a vývinem CO2 a H2, 

2. fáze – metanové kvašení, je charakterizováno tvorbou CH4 a CO2. 

Vyhnívání čistírenských kalů ovlivňují základní faktory, jako jsou: jakost kalu, 

teplota, pH a způsob míchání [21]. 

Stabilizace je proces, při kterém kal získává vysokou biochemickou stabilitu. 

Nepříznivě působí vyšší koncentrace solí těžkých kovů (měď, zinek, nikl, chrom a jiné), 

dále sulfidy, siřičitany, kyanidy a také molekulový kyslík. Vliv teploty se obvykle 

vyjadřuje ve vztahu k času zadržení anebo k produkci kalového plynu, který se vztahuje 

k hmotnosti sušiny organických látek. Mícháním se kal homogenizuje, zlepšuje se kontakt 

mikroorganismů se živinami a substrátem, zabraňuje se hromadění toxických produktů 

rozkladu a těžkých suspendovaných látek a redukuje se tvorba kalového vrcholu. Na ohřev 

vyhnívacích nádrží se ve větších čistírnách používá kalový plyn [21]. 

Při anaerobním zpracování kalu dochází ke kvalitativnímu a kvantitativnímu snížení 

obsahu přítomné fauny a flóry, přičemž významné je snížení výskytu patogenních 

mikroorganismů. Jiným způsobem je stabilizace aerobní, která je výhodnější pro malé 

ČOV [25]. 

4.2 PŘEDÚPRAVA KALU 

Předúprava kalu je proces, kterým měníme některé vlastnosti kalu (hlavně fyzikální), 

aby se zintenzivnilo zahuštění, odvodnění a sušení, případně spalováni kalů. 

Mezi procesy předúpravy kalu patří: 

• homogenizace – ve vyrovnávacích a akumulačních nádržích je možné 

zredukovat výkyvy jakosti, 

• vypírání kalu (elutriace) – zlepšení alkality se změnou jakosti kalové vody, 

odstraňují produkty biochemického rozkladu a plyn z vyhnilého kalu. 

Na vypírání je vhodná vyčištěná odpadní nebo povrchová voda, 
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• chemická předúprava – dávkováním chemických látek s cílem koagulace 

koloidních a suspendovaných látek, čímž se uvolňuje adhezní kalová voda, 

• termická předúprava – působení tepla (vymrazování, ohřev) a jeho kombinace 

s hygienizací, sušením a spalováním [21]. 

Většina metod je založená na prohloubení biologického rozkladu při aerobní anebo 

anaerobní stabilizaci kalu. Mezi nejčastěji používané metody předúpravy patří také: 

• mechanická desintegrace suspendovaných látek kalu (např. mletím), 

• dezintegrace pomoci ultrazvuku, 

• biologická hydrolýza, 

• stimulace. 

Společným rysem většiny uvedených metod předúpravy a desintegrace kalu, je jejich 

vysoká náročnost a vysoká cena, tedy nejsou zatím provozně aplikovatelné [25]. 

4.3 ZAHUŠTĚNÍ, ODVODNĚNÍ A VYSUŠENÍ KALU 

Zahuštění patří k nevyhnutelným procesům před stabilizací kalu, čímž se zmenšuje 

obsah vody na 85 – 95 %, což představuje zřetelnou redukci objemu. V praxi se 

na zahuštění surového kalu používají hlavně tyto způsoby: 

• sedimentace – gravitační zahušťovací nádrže, 

• flotace, 

• dekantační odstředivky, 

• zahušťovací síta a speciální zařízení různé konstrukce [21]. 

 
Cílem odvodnění je snížit obsah vody čistírenského kalu až na 60 %. Podle 

konstrukce odvodňování kalu je dělíme na: 

• přirozené – kalové pole, kalové laguny, 

• umělé – vakuové filtry, tlakové filtry, kalolisy, pásové lisy, odstředivky, 

vibrační a jiná síta [21]. 
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Vysušením kalu snižujeme vodnatost kalu pod 50 %. Vysušení se častěji kombinuje 

se spalováním. Na vysušení kalu jsou vhodné běžné sušárny (bubnová, pásová, proudová, 

etážová a jiné) [21]. 

Konečným cílem při zahuštění kalu by mělo být jak z energetického, tak 

z technologického hlediska, dosažení sušiny kalu na 5 – 6 %, minimalizace produkce 

kalové vody z anaerobního stupně a dosažení co nejlepší kvality, kapalného podílu, který 

je vracený zpátky do biologického procesu [14].  

4.4 HYGIENIZACE KALU 

Hygienizací můžeme zlepšit hygienicko-zdravotní vlastnosti kalu. Využíváním kalu 

vzniká možnost přenosu nečistot, mikroorganismů, bakterií a virů, které se v něm 

nacházejí, do životního prostředí a na člověka. Pasterizací, aerobní-termofilní stabilizací, 

chemickým dávkováním vápna, gama zářením, resp. jiným způsobem provádíme 

hygienizaci kalu tak, aby mohl být následně využitelný. Při těchto procesech dochází 

k různému stupni destrukce přítomných mikroorganismů, a tím i patogenů. Účinnost 

destrukce závisí na parametrech jednotlivých metod. Z toho vychází i doporučení USEPA 

– rozdělení metod zpracování kalu [21].  

Metody zpracování kalu, k dosažení třídy A, které je možné aplikovat na trávníky, 

zemědělské a lesní pozemky, jež jsou vhodné i na balený prodej:  

• kompostování, strojově s provzdušněním, teplota 55°C a více po dobu nejméně 

3 dnů, 

• sušení odvodněného kalu na sušinu více než 90 %, teplota kalu, resp. odtah 

vzduchu, musí být nad 80°C, 

• tepelná úprava, ohřev kalu na 180°C minimálně 30 minut, 

• termofilní aerobní stabilizace – kapalný kal se míchá vzduchem/kyslíkem, 10 

dní při teplotě 55 – 60°C, 

• ozařování beta zářením – teplota 20°C, 

• ozařování gama zářením z izotopů, např. kobalt – 60, při teplotě 20°C, 

• pasterizace 30 minut, při teplotě 70°C [21]. 
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Metody zpracování kalu, na dosažení třídy B, kde se může kal na půdu aplikovat jen 

za přesně vymezených podmínek, s vyžádáním zpracování některou z metod redukce 

patogenů: 

• aerobní stabilizace – kapalný kal se míchá vzduchem, resp. kyslíkem, tak aby 

se udržely aerobní podmínky při době zdržení 40 dnů s teplotou 20°C nebo nad 

60 dnů při 15°C, 

• sušení kalu na kalovém poli, nebo adekvátně upravené ploše po dobu 3 měsíců, 

přičemž ve dvou měsících musí být teplota vyšší než 0°C, 

• anaerobní stabilizace – při teplotě 35 – 55°C s dobou zdržení 15 dní, při teplotě 

20°C s dobou zdržení 60 dnů, 

• kompostování – otevřené, uzavřené s teplotou 40°C alespoň 5 dní, přičemž 

4 hodiny z této doby má být teplota nad 55°C, 

• stabilizace vápnem – zvýšení pH kalu nad 12 a udržení alespoň 2 hodiny 

od kontaktu [21]. 

Aplikaci čistírenského kalu a sedimentů do půdy upravuje také zákon NR SR           

č. 188/2003 Sb. z., o doplnění zákona č. 223/2001 Sb. z. o odpadech a o změně a doplnění 

některých zákonů v znění pozdějších předpisů. Zákon povoluje aplikaci čistírenského kalu, 

povinnosti producentů a odběratele, výkon státní kontroly, při aplikaci čistírenského kalu 

do půdy a sankce za porušení tohoto zákona [26]. 

4.5 ZNEŠKODNĚNÍ KALU 

Pokud se vyčištěná odpadní voda vrací do povrchových vod, nebo se využívá jinak, 

tvoří kal odpad, který se deponuje na skládkách. Konečné zneškodnění čistírenských kalů 

se děje uložením na skládku, nebo spalováním. Spalování kalů patří po stránce technické, 

technologické i ekonomické k nejnáročnějším.  

Cílem spalování kalů je: 

• rozrušit organické látky, 

• zneškodnit mikroorganismy, 

• snížit objem kalu na minimum a 
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• získat vhodný materiál na deponaci [21]. 

Kapalné kaly s viskozitou blízkou kapalné vodě se spalují ve fluidních nebo 

cyklonových pecích. Pro odvodněné a vysušené kaly jsou vhodné etážové nebo rotační 

pece. Zvláštními druhy jsou mokré spalování, zplyňování, pyrolýza a další procesy [21]. 

4.6 VYUŽITÍ KALU 

Kaly s vysokým obsahem organických látek se používají v rostlinné a živočišné 

výrobě. Každý organický materiál můžeme použít pro růst rostlin, pokud neobsahuje 

brzdící faktor, toxické látky, které by mohly ohrozit zvířata nebo člověka. Kaly s vysokým 

podílem bílkovin, škrobů a cukrů se mohou použít jako přísada do krmných směsí. 

Problémem těchto kalů však bývá vysoký obsah těžkých kovů, které je nutné z kalů před 

jejich využitím odstranit. Ostatní kaly, např. minerální, je možné ojediněle využít jako 

zásypový materiál [21]. 
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5 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V TRENČÍNĚ 

Město Trenčín patří mezi větší města Slovenské republiky. Žije v něm přibližně 

60 000 obyvatel, ze kterých asi 13 000 obývá aglomeraci na pravém břehu řeky Váh, kde 

se rovněž nachází mnoho průmyslových podniků. Tato strana Váhu ještě donedávna 

neměla vlastní ČOV a odpadní vody se celá desetiletí vypouštěly do přítoku Váhu. 

V prosinci roku 2000 bylo schváleno finanční memorandum mezi Evropským 

společenstvím a Slovenskou republikou. Na jeho základě došlo k výstavbě ČOV – pravý 

břeh a spuštění v prosinci roku 2004. 

Čistírna zabezpečuje čištění komunálních a průmyslových odpadních vod z města 

Trenčín z pravé strany Váhu a taky z obce Kostolná – Záriečie. Provoz je koncipován 

v souladu s celosvětovým trendem na obsluhu, kulturu práce spojenou s vyhovujícími 

hygienickými a pracovními podmínkami a souběžně na maximální zvýšení účinnosti 

čištění. Důraz je kladen na optimalizaci sestavy strojně-technologického zařízení. Je tady 

splněn vysoký stupeň spolehlivosti na životnost a potřebu minimální údržby vzhledem 

na minimální počet obslužného personálu ČOV (1 technicko-hospodářský pracovník a 

5 pracovníků obsluhy) [27, 28]. 

Ekvivalent obyvatelstva pro čistírnu odpadních vod Trenčín – pravý břeh je 28 330. 

Je vybavena nejmodernější technologií jako mechanickým předčištěním a biologickým 

čištěním, které umožňují odstranění dusíku a chemické odstranění fosforu. Technologie je 

striktně aerobní bez usazovacích nádrží s aerobní stabilizací nadbytečného kalu. 

Odvodnění kalu probíhá na odstředivce s možným přídavkem vápna. V bakalářské práci 

jsem se více věnoval, ČOV Trenčín – pravý břeh vzhledem k modernímu vybavení ČOV 

ve zpracování průmyslových odpadních vod. V této čistírně dochází k míchání 

komunálních odpadních vod s vodami splaškovými, vodami ze sociálních zařízení a jejich 

společnému čištění [28]. 

Z této strany Váhu jsou producenti průmyslových odpadních vod větší společnosti a 

to: KARA SLOVAKIA – WT, s.r.o. zastupuje kožedělný průmysl, OLD HEROLD HEFE, 

s.r.o. zastupuje potravinářský průmysl s výrobou pekařského droždí, Jakub Ilkavský, s.r.o.,  

FALCO, s.r.o. zastupují masokombinát, AU OPTRONICS SLOVAKIA, s.r.o. v zastoupení 

pro elektrotechnický průmysl, myčky automobilů, čistírny textilií a další. 
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V následující tabulce 2, jsou uvedeny parametry množství odpadních vod v ČOV 

Trenčín – pravý břeh. 

Tabulka 2:  Hodnoty množství odpadních vod v ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Množství odpadních vod 

Parametr Označení m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 

Průměrný denní průtok Q24 8049 335 93* 

Denní průtok Qd 9789 408 113 

Max. hodinový průtok Qh - 634 176 

Max. dešťový průtok Qmax - - 260 

*Dle Krajského úřadu životního prostředí v Trenčíně byl povolený průtok odpadní vody na 130 l.s-1. 

Ekvivalent obyvatelstva pro čistírnu odpadních vod Trenčín – levý břeh je 150 000. 

Byla vybudována v 70. letech a v současné době se připravuje k rekonstrukci a 

modernizaci. Funguje na principu mechanicko-biologického čištění odpadní vody, přičemž 

k aktivační nádrži jsou připojeny biofiltry. Anaerobní stabilizace kalu probíhá ve dvou 

vyhnívacích nádržích s objemem 1000 m3.  Odvodnění kalu probíhá na horizontální 

dekantační odstředivce a dosušení na kalových polích. Speciálním vybavením této ČOV je 

protipovodňová čerpací stanice, ochraňující levobřežní kanalizační systém a ČOV 

před zaplavením.  

Prioritním vlastníkem je Trenčianská vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín, 

která provozuje, veřejný vodovod a kanalizaci pro města a obce, které jsou akcionáři 

Trenčianských vodární a kanalizací v rozsahu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské 

infrastruktury v trenčínském regionu o poskytnutí služeb v souvislosti s generálními 

opravami a investicemi. V současné době provozuje 680 kilometrů vodovodní sítě, 

250 kilometrů kanalizační sítě, 108 vodních zdrojů, 7 čistíren odpadních vod 

v Trenčínském kraji a zásobuje celkem přibližně 141 tisíc obyvatel pitnou vodou. Dále 

provádí laboratorní rozbory pitné a odpadní vody ve vlastní akreditované laboratoři [29]. 
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5.1 PREČERPÁVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH 

VOD V ČOV TRENČÍN - PRAVÝ BŘEH 

Čistírna je projektována jako mechanicko-biologická, kde se při mechanickém 

předčištění z odpadní vody odstraňují mechanické nečistoty a organické znečištění 

s odbouráváním nutrientů v procesu biologického čištění. Kanalizace v této části Trenčína 

je jednotná a jsou jí odváděny splaškové, průmyslové a dešťové vody z povrchového 

odtoku. Kmenová stoka gravitační kanalizace končí u dálničního přivaděče ve vzdálenosti 

asi 1,5 km od vlastní ČOV. Tam se nachází čerpací stanice, ve které jsou umístněna 

4 ponorná čerpadla s výkonem 100 l.s-1, a odtud je voda tlakově přiváděná do areálu 

čistírny. Čerpadla vytlačují vodu do potřebné výšky, aby byl její další průchod čistírnou 

gravitační. Hrubé mechanické předčištění probíhá již v této čerpací stanici. Voda protéká 

přes ručně stírané česle mezerami 80 milimetrů. V tabulce 3 jsou uvedeny parametry 

přečerpávací stanice s odlehčením v ČOV Trenčín – pravý břeh [27,28]. 

Tabulka 3: Parametry přečerpávací stanice v ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Parametry přečerpávací stanice odpadní vody 

s odlehčením 

Jednotka Hodnota 

Objem komory splaškových vod m3 99 

Objem komory dešťových vod m3 452 

Celkový retenční objem i s přívodní stokou m3 1851 

 

5.1.1 Řídicí systémy čerpání odpadních vod v ČOV Trenčín – pravý břeh 

Na čerpání vody v městské části Záblatí se podílejí čtyři čerpací stanice a v obci 

Kostolná – Záriečie jedna čerpací stanice. Každá čerpací stanice disponuje dvěma 

čerpadly, která jsou spínána signálem plovákového měření výšky hladiny (čtyři plováky na 

jednu čerpací stanici﴿. Při spuštění se signálu zapínacího plováku se uvede do chodu první 

čerpadlo. Pokud to nestačí na odčerpávání přicházející odpadní vody, havarijní plovák 

spouští druhé čerpadlo. Po dočerpání naběhlého objemu odpadní vody se čerpání vypíná a 

při dalším spuštěním čerpání se vymění pořadí zapínání čerpadel. Takovýmto efektivním 

přístupem se prodlužuje životnost každého čerpadla. Prostřednictvím bezdrátového 
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rádiového spojení jsou do řídící centrály v areálu čistírny přenesena relevantní data, jako 

jsou signály plováku, chod čerpadel a motohodiny čerpadel. Čerpadla v přečerpávacích 

stanicích jsou řízena frekvenčními měniči. Obrázek 2 ukazuje strukturu komunikační sítě 

v ČOV Trenčín – pravý břeh [27].  

 

Obrázek 2: Struktura komunikační sítě ČOV- pravý břeh [27]. 

5.1.2 Měřící a řídící technologie v ČOV Trenčín – pravý břeh 

Nejvyšší úroveň systému sběru, zpracování a vyhodnocení dat představuje v čistírně 

SCADA systém D2000 od společnosti Ipesoft. V  podobném systému pracuje taky 

centrální dispečink Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti na levé straně Váhu [27]. 

Následující obrázek 3, ukazuje místnost dispečinku s řídícím počítačem, s instalací 

SCADA systému D2000 a elektronickou řídící tabuli.  
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Obrázek 3: Místnost dispečinku s řídícím počítačem, s instalaci SCADA systému D2000[27]. 

Nainstalovaný SCADA systém zpracovává všechny stavové a technické údaje 

sbírané a monitorované zařízeními souvisejícími s čistírnou. V přehledném grafickém 

prostředí jsou vytvořeny obrazovky instalované technologie, ve kterých mají operátoři 

možnost sledovat aktuální stavy všech zařízení. Systém D2000 disponuje archívem dat, 

alarmovým hlášením, jakož i schopností aktivně zasahovat do regulovaných 

procesů [27, 28]. 

5.1.3 Použité přístrojové vybavení v ČOV Trenčín – pravý břeh  

Z provozních přístrojů se na čistírně odpadních vod využívají hladinoměry, 

průtokoměry, tlakoměry a rovněž přístroje k měření pH. V několika místech na potrubí 

jsou instalovány magneticko-indukční průtokoměry. Analogový unifikovaný signál 4 -

20 mA z průtokoměru je zpracován v programovatelných automatech a slouží jenom k 

informativním účelům.  

Dodávku automatizační a řídící techniky, jakož i vybudování komunikační sítě, 

zajistilo slovenské zastoupení společnosti Schneider Elektric. V seznamu instalovaných 

produktů figuruje sedm programovatelných automatů Modicon TSX Premium, pět 

operátorských panelů Magelis, jedenáct frekvenčních měničů Altivar 38 ve výkonném 

rozpětí od 4 – 45 kW, čtyřiašedesát motorových spouštěčů, šest měřících modulů a jiné. 

Přehled použitých strojně-technologických zařízení je v tabulce 4 [27, 28]. 
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Tabulka 4: Použité strojně-technologické zařízení v ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Použité strojně-technologické zařízení Počet 

Sestava ponorných kalových čerpadel KSB AMAREX, s výkonem 5 až 100 l/s 27 

Sestava šnekových kalových čerpadel KSB GETEC BLOC, s výkonem 11 až 25 

m3/hod 

4 

Ponorná kalová míchadla KSB AMPROP, s průměrem vrtule 2,5 m, 40 otáček/min  4 

Sestava ponorných kalových čerpadel GRUNDFOS SE, s výkonem 37 l/s 2 

Sestava dmýchadel AERZEN GM, s výkonem 213 až 1500 m3 vzduchu/hod 7 

Sestava provzdušňovacích desek AERZEN v aktivačních nádržích 56 

Strojně stírané česle FONTÁNA SČČ 2 

Lis na shrabky s přemýváním FONTÁNA LSP   1 

Separátor písku FONTÁNA SP 1 

Pojezd lapáku písku a tuků KUNST a strojní zařízení dosazovacích nádrží KUNST 3 

Automatické kalové zahušťovací zařízení VANEX-STAZA 10, s výkonem 20 m3 

1% kalu / hod 

1 

Automatická flokulační stanice PROMINENT ULTRAMAT 1 

Dekantační odstředivka ALFA LAVAL ALDEC G2-60, s výkonem 10 m3 5 % 

kalu/hod a výstupní sušinou min. 20 % 

1 

Dvouplášťová skladovací PP nádrž na síran železitý o objemu 15 m3 a dávkovací 

stanice PROMINENT 

1 

 

5.2  MECHANICKÝ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ A SYSTÉM ŘÍZENÍ  

V ČOV Trenčín – pravý břeh v procesu po přečerpání vody následuje jemné 

mechanické předčištění česlemi se šířkou mezer 6 mm, které jsou mechanicky stírané. 

Voda následně natéká do bazénu lapáku písku, tuků a dalších mastných frakcí. Tuky a 

oleje plovoucí na hladině jsou mechanicky stírané do sběrné nádrže. Naopak písek se 

usazuje ve spodní části lapáku, odkud je pravidelně odčerpáván do separátoru písku. 

Po této fází zpracování je voda mechanicky předčištěná [27].  
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Spouštění jemných česlí je realizováno buď příchodem signálu diferenčního měření 

výšky hladiny před česlemi a za česlemi, nebo pevně nastaveným časovým intervalem 

spouštění, pokud se ve vymezeném rozpětí nespustí čištění automaticky v závislosti 

na signálu diferenčního měření výšky hladiny. Odčerpávání písku obstarávají ponorná 

čerpadla. Operátoři z dispečinku mohou ovlivnit jenom zapnutí, resp. vypnutí čerpadel, 

protože ta jinak pracují ve vlastním automatickém režimu. V objektu mechanického 

předčištění řídí příslušné PLC taky spouštění a střídání tří čerpadel v průtoku vody 

z vnitřní kanalizace a z průtoku čistící stanice Kostolná v automatickém režimu v závislosti 

na výšce hladiny. Parametry hodnot v mechanickém stupni předčištění na ČOV Trenčín – 

pravý břeh jsou zobrazeny v tabulce 5. Na obrázku 4 je vidět provzdušněný lapák písku, 

tuků a olejů v ČOV Trenčín – pravý břeh [27, 28]. 

Tabulka 5: Parametre hodnot v mechanickém stupni předčištění na ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Mechanický stupeň předčištění  

Maximální průtok l.s-1 260 

Šířka mezer strojně stíraných česlí mm 6 

Objem lapáku písku m3 140 

 

Obrázek 4:  Provzdušněný lapák písku, tuků a olejů v ČOV Trenčín – pravý břeh [27]. 
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5.3 BIOLOGICKÝ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ A SYSTÉM ŘÍZENÍ 

V ČOV Trenčín – pravý břeh probíhá fáze biologického čištění aktivovaným kalem 

ve dvou aktivačních nádržích s výškou hladiny odpadní vody 5,8 m a objemem jedné 

nádrže 2850 m3. Aktivační nádrže jsou oběhové, proto je voda v nich v neustálém 

krouživém pohybu. Jsou zobrazeny na obrázku 5 a parametry biologického stupně aktivace 

vidíme v tabulce 6 [28]. Provzdušnění je zabezpečeno kyslíkem, který je vháněn do vody 

dmýchadly přes aerační systém umístěný na dně aktivační nádrže [27]. 

 

Obrázek 5: Oběhová aktivační nádrž v ČOV Trenčín – pravý břeh [27]. 

Dmýchadla vhánějící vzduch jsou ovládaná třemi frekvenčními měniči. Další dva 

řídí čerpadla vratného kalu. Dmýchadla mohou pracovat v různých časových režimech. 

Frekvence je regulována na základě signálu on-line měření množství rozpuštěného kyslíku 

v kalové vodě v aktivační nádrži (kyslíkové sondy od společnosti DANFOSS). 

V aktivačních nádržích se taky nacházejí míchadla, která jsou spouštěná operátory 

manuálně v SCADA systému [27]. 
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Tabulka 6: Parametry biologického čištění odpadní vody aktivovaným kalem v ČOV Trenčín – pravý 

břeh [28]. 

Biologický stupeň – aktivace  

Maximální průtok vedený na biologický stupeň l.s-1 260 

Objem oběhové aktivační nádrže m3 3850 

Hloubka odpadní vody v oběhové aktivační nádrži m 5,8 

Celkový reakční objem aktivace m3 7700 

Dodávka vzduchu m3.h-1 cca 3000 

5.4 ODSTRANĚNÍ NUTRIENTŮ  

Odstranění přebytečného dusíku a jeho sloučenin nastává v procesu nitrifikace a 

denitrifikace, ve dvojici aktivačních nádrží v biologickém stupni čištění, na základě 

oběhové aktivace. Anoxické zóny se homogenizují ponornými míchadly, aerobní zóny jsou 

zabezpečené a provzdušněné aeračním systémem. Proces nitrifikace a denitrifikace (více 

kapitola (3.3.1 a 3.3.2), vystihuje následující obrázek 6, a parametry kvality odpadních vod 

tabulka 7 [27, 28, 29].  

 

Obrázek 6: Blokové schéma ČOV v Trenčíně – pravý břeh [28]. 

P – přítok odpadních vod, HP – hrubé předčištění, ANOX a OX – anoxická a oxická zóna 

oběhové aktivační nádrže, RO – dělící objekt, DN – dosazovací nádrž, ČS – čerpací stanice 

aktivovaného kalu, VK – vratný aktivovaný kal, PAK – přebyteční aktivovaný kal, KH – 

kalové hospodářství, O – odtok biologicky vyčištěných odpadních vod. 
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V ČOV Trenčín – pravý břeh připadá v úvahu jako zdroj fosforu voda z blízkého 

podniku pro vývoj elektrospotřebičů, odpadních vod z výroby pekařského droždí, čistírny 

textilu, myčky automobilů, kuchyní, restaurací apod. Fosfor se odstraňuje chemickým 

postupem, srážením, postupným dávkováním roztoku síranu železitého [27]. 

Tabulka 7: Tabulka hodnot odpadní vody a vyčištěné odpadní vody podle rozhodnutí KÚ ŽP v Trenčíně [28]. 

Kvalita odpadních vod 

parametr  označení kg.d-1 mg.l-1 

Organické znečištění BSK5 1644 204 

Organické znečištěni CHSK 3863 546 

Nerozpustné látky NL 1214 171 

Amoniakální dusík N-NH4 250 35 

Celkový dusík NC 357 50 

Celkový fosfor PC 55 7,8 

Kvalita vyčištěné odpadní vody 

parametr označení průměr, mg.l-1 maximum, mg.l-1 

Organické znečištění BSK5 20 30 

Organické znečištění CHSK 90 125 

Nerozpustné látky NL 20 40 

Amoniakální dusík N-NH4 10/15 Z1 20/30 Z1 

Celkový dusík NC 15/25 Z1 30/40 Z1 

Celkový fosfor PC 1  4 
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5.5 MIKROBIOLOGIE AKTIVOVANÉHO KALU 

Životní aktivitu mikroorganismů, a také saprofytických bakterií, využívá v jistém 

smyslu celá příroda. Produkty rozkladu odumřelých organismů živočichů a rostlin mohou 

být opět využity nejen mikroorganismy, ale také vyššími organismy i člověkem. 

V současné době jsou k dispozici prostředky a způsoby, kterými můžeme dosáhnout 

vyčištění odpadních vod na požadovaný stupeň s eventuálním využitím látek z nich, které 

mají národohospodářskou hodnotu. Platí to především pro odpadní vody komunální a do 

značné míry i pro průmyslové [30]. 

Mikrobiologické hledisko této technologie je neodmyslitelnou částí znalostí a 

zaměřuje se na poznání vločko-tvořících a vláknitých mikroorganismů. 

Znalost vlastností obou skupin mikroorganismů a vztahu mezi nimi je nezbytná pro 

účelné ovlivnění čistírenské technologie. 

Mikroskopickou kontrolu aktivovaného kalu lze využít mimo jiné k: 

• charakterizaci vloček aktivovaného kalu (velikost, tvar, kompaktnost), 

• zjištění přítomnosti nebo absence vláknitých mikroorganismů, 

• posouzení možných příčin špatné separovatelnosti kalu, 

• zhodnocení četnosti a různorodosti oživení (prvoci, bezobratlí, řasy), 

• zhodnocení přítomnosti zoogleí a volných bakterií, 

• charakter buněčné stěny vláken dle Gramova barvení, 

• přítomnost polyfosfátů v buňkách Neisserovým barvením [19]. 

Výsledky mikroskopické kontroly kalu a identifikace vláken se obvykle zapisují 

do standardního formuláře, jehož terminologie je již ustálená, a která se používá ve většině 

čistíren odpadních vod ve Slovenské republice a také v České republice [19]. 

Výsledek mikroskopické kontroly aktivovaného kalu, z aktivační nádrže, zapsán 

do standardního formuláře, tvoří přílohu 1 této práce - zapsán dne 12. 03. 2013 včetně 

fotografické dokumentace a identifikace vláknitých forem mikroorganismů. 
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5.6 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 

Směs vody s aktivovaným kalem odtéká do dvou dosazovacích nádrží, (dosazovací 

nádrž - obrázek 7; parametry dosazovací nádrže jsou v tabulce 8). V nich je kalová voda 

v klidu, bez míchání. Je tady pouze otáčející se stírací mostík, sbírající plovoucí nečistoty 

z povrchu hladiny. Vyčištěná odpadní voda, oddělená od gravitačně sedimentujícího kalu, 

je vypouštěná přes měrný objekt do recipientu jako finální produkt čištění [27, 28]. 

Tabulka 8: Parametry dosazovacích nádrží v ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Dosazovací nádrže Jednotka Hodnota 

Průměr m 23,0 

Hloubka vody pod přelivovou hranou m 5,6 

Účinná plocha nádrží (2 ks) m2 820,0 

Účinný objem nádrží (2 ks) m3 2800,0 

 

 

Obrázek 7: Dosazovací nádrž, vpravo čerpací stanice vratného kalu, v pozadí uskladňovací nádrže na 

stabilizaci kalu v ČOV Trenčín – pravý břeh [27]. 
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5.7 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SYSTÉM ŘÍZENÍ 

Objem kalu v kalové vodě se reguluje na požadované množství, protože příliš nízká 

nebo vysoká koncentrace mikroorganismů má negativní vliv na optimální průběh 

biologického čištění. Mikroorganismy se ve směsi rozmnožují, objem kalu narůstá, a proto 

se většinou jednou denně odčerpává nadbytečné množství usazeného kalu z dosazovacích 

nádrží. Před jeho uskladněním se ještě kal zahušťuje odstraněním přebytečné vody. Pak se 

čerpá do uskladňovacích nádrží, kde v procesu aerobní stabilizace ztrácí převážnou část 

organických látek. Takto stabilizovaný kal se dále na odstředivce odvodňuje (parametry 

odvodnění jsou znázorněny v tabulce 10), případně hygienizuje vápnem a využívá se jako 

výborné přírodní hnojivo [27]. 

V části systému řízení se nachází zařízení, jako jsou odstředivka a štěrbinový 

zahušťovač. Frekvenčním měničem se ovládá čerpadlo, které tlačí vodu do zahušťovače 

(parametry zahuštění uvádí tabulka 9), druhý frekvenční měnič reguluje otáčky dalšího 

čerpadla, které transportuje kal do uskladňovacích nádrží. V každé nádrži je míchadlo 

propojeno se systémem. Do uskladňovacích nádrží, které jsou mezistupněm mezi 

zahuštěním a odstředěním kalu, se pro homogenitu vhání vzduch dmýchadly. Další 

čerpadlo řízené frekvenčním měničem, čerpá kal z uskladňovacích nádrží do odstředivky. 

Nastavení otáček probíhá manuálně z operátorské stanice SCADA systému 

na dispečinku [27]. 

Tabulka 9: Parametry zahuštění kalu v ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Zahuštění kalu Rozměr Hodnota 

Objemové množství přebytečného kalu m3.d-1 186,0 

Výkon zahušťovacího zařízení m3.h-1 10 – 20 

Koncentrace sušiny zahuštěného kalu % 5 
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Tabulka 10: Parametry odvodnění kalu v ČOV Trenčín – pravý břeh [28]. 

Odvodnění kalu  Rozměr Hodnota 

Celkové objemové množství stabilizovaného kalu m3.d-1 30,0 

Výkon odvodňovacího zařízení m3.h-1 10 – 12   

Koncentrace sušiny odvodněného kalu % min. 20 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zdokumentovat způsoby čištění průmyslových 

odpadních vod v ČOV Trenčín. Vzhledem k tomu, že čistírna odpadních vod na levé straně 

řeky Váhu se připravuje v současné době na rekonstrukci, soustředil jsem se na ČOV 

Trenčín na pravém břehu řeky Váhu, kde funguje nová a moderní čistírna odpadních vod, 

která je zaměřena především na zpracování průmyslově znečištěných odpadních vod. 

Na levé straně jsem prováděl pouze mikroskopický rozbor aktivovaného kalu této práce, 

jelikož tam se nachází akreditovaná laboratoř pro rozbor odpadních a pitných vod. 

Při psaní jsem získal relevantní údaje z odborné literatury, ze všeobecně platných 

předpisů a také z citlivé interní dokumentace ČOV Trenčín – levý a pravý břeh. Na základě 

analýzy výše uvedených zdrojů, můžeme konstatovat, že způsoby čištění odpadních vod 

v ČOV Trenčín – pravý břeh splňují legislativní normy platné na území Slovenské 

republiky. 

Způsob čištění odpadních vod, který realizuje ČOV Trenčín – pravý břeh, 

zabezpečuje dodržování limitních hodnot stanovených všeobecně platnými předpisy a 

technickými zákonnými normami. 

Spuštěním ČOV Trenčín – pravý břeh došlo nejen k výrazné redukci znečištění řeky 

Váhu, ale má také ekonomický přínos ve vztahu k možnosti rozvoje průmyslové zóny 

v Trenčíně. Město Trenčín, až do vybudování jmenované ČOV, patřilo k největším 

znečišťovatelům řeky Váhu, a proto má tato čistírna odpadních vod velký význam i pro 

rekreační rozvoj tohoto regionu.  
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PŘÍLOHA 1  

Protokol mikroskopické kontroly aktivovaného kalu, zapsán ve formuláři, ve 

Slovenském jazyce s fotografickou dokumentací, vyhotovenou prostřednictvím světelného 

mikroskopu. 

 

 

Ev. č. vzorky:

Dátum odberu:

Dátum analýzy:

Skúšku vykonal:

strana 1 z 2                   H O D N O T E N I E    K A L U

Organoleptické vlastnosti:

aktivačná nádrž č.   Miesto odberu:

   ČOV :

tmavo - hnedá

Trenčín - pravý breh

Mikroskopický obraz

zemitý

farba:

pach:
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12.3.2013

13.3.2013
Kadlečíková

Morfológia vločiek

veľkosť  (st. 1-6): 3 4 3

tvar  (st.1-6): 6

štruktúra:

povrch a okraje:

Zloženie vločiek v % pokryvnosti

bakteriálna hmota:

minerálna  hmota:

koky

Dominujúci organizmus

CILIOPHORA

4/1/2

1

Vláknité mikroorganizmy 
stupeň  0-6  (Jenkins)

Zoogloea uva, Zoogloea ramigera

ARTHROPODA

1

3/3/2

3/3Litostomea/Protostomea

Phylopharyngea

Oligohymenophorea

Microthrix parvicella, Typ 0041, Typ 0092

Peranema trichophorum

Tokophrya quadricauda

Vorticella convallaria, Opercularia nutans

Stupeň 
hojnosti 

(1-9)

2

1/1

1ROTIFERA

Voľné baktérie           

Aspidisca cicada, Aspidisca lynceus, Spirostomum 
teres

Arcella rotundata

2/2

Holophrya teres, Holophrya discolor
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mikro: drobné:

SCHIZOMYCETES

Biocenóza

Slizovité baktérie

Vláknité baktérie

Tardigrada

Zoomastigophorea
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Rhizopoda:  Lobosea

2

40

rôsolovitá:

                     Heliozoa

Spirotrichea

hrudkovité: pretiahnuté: zdrapovité: sieťovité:

Rotatoria Rotaria rotatoria

prepojená vláknitými organizmami

zoogleovitá: vláknitá:10 10

kompaktná riedka

neurčito  ohraničenéostro ohraničené
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Obrázek 3: Microthrix parvicela, barvená dle Neissera, zv
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Obrázek 1: Holophrya discolor, zvětšená 1000 násobně.

 

Obrázek 2: Microthrix parvicela, barvená dle Gramma, zvětšená 1000 násobn

 

Obrázek 3: Microthrix parvicela, barvená dle Neissera, zvětšená 1000
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Obrázek 4: Typ 0092, barvené dle Gramma, zvětšená 1000 násobně. 

 

Obrázek 5: Typ 0092, barvené dle Neissera, zvětšená 1000 násobně. 


