
Popis stavby

 Úvod
Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 – rekonstrukce 5 čistíren odpadních 
vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou 
realizace. Stavba byla financována z prostředků Evropské unie v souladu s podmínkami 
Finančního memoranda, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních 
zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a.s. V červenci 2001 byl projekt přijat Evropskou 
komisí a v prosinci roku 2001 bylo podepsáno Finanční memorandum o poskytnutí pomoci 
pro uvedený projekt.
Projektová příprava byla zahájena v letech 2000 – 2001 vodohospodářskými studiemi, 
v průběhu roku 2001 byla postupně vydána územní rozhodnutí a v roce 2002 stavební 
povolení. V únoru 2004 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr generálního 
zhotovitele stavby. V říjnu 2004 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na 
skupinu opatření č. 2 Rekonstrukce ČOV, konsorciem „Sdružení firem Podkrušnohoří -
ČOV“. Vedoucím tohoto družení byl Metrostav a.s. Praha. Předmětem díla byla rekonstrukce 
čistíren odpadních vod Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Údlice a Žatec.
V rámci přípravy celého projektu došlo ke změně legislativy (vydání nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb.) a k následným úpravám technických řešení v průběhu zpracování zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele. Z pohledu investora byly navrženy řešení minimalizující 
celkové investiční náklady – např. byly maximálně využity stávající objemy nádrží na ČOV 
Údlice, Jirkov, Kadaň i za cenu zvýšení hladiny a čerpání na biologický stupeň. 
Rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod probíhala souběžně v letech 2004 – 2006. Následoval 
roční zkušební provoz, který byl úspěšně ukončen v roce 2007. Inženýrem stavby byl Babtie 
Group Limited, VOD-KA, a.s. a HHP v.o.s.

Obrázek číslo 1 – mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV

ČOV Žatec

ČOV Kadaň

ČOV Údlice

ČOV Jirkov

ČOV Klášterec nad Ohří



 Koncepční, konstrukční a architektonické řešení
Architektonické řešení je dáno současným stavem a v rámci rekonstrukce se zásadním 
způsobem neměnilo. Výjimku tvoří vybrané externí technologické celky, které byly vhodně 
zakomponovány s cílem minimalizovat investiční náklady i tzv. footprint na ČOV.

ČOV Jirkov - 40 333 EO
Původní ČOV Jirkov byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1991 a do trvalého provozu 
v roce 1993. Čistírna byla původně mechanicko – biologická s primární sedimentací, s 
biologií s aktivací s povrchovými aerátory a separací kalu v podélných odsávaných 
dosazovacích nádržích a s kalovým hospodářstvím s mezofilním vyhníváním 
vyprodukovaných kalů. ČOV byla vybavena sítopásovým lisem pro odvodnění vyhnilého 
kalu. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Bíliny.
Většina strojně technologického vybavení byla na pokraji své životnosti a morálně zastaralá, 
provzdušňovací zařízení a vyklízení kalu z dosazovacích nádrží bylo s nevyhovujícím 
výkonem.

Obrázek číslo 2 – ČOV Jirkov před rekonstrukcí

Stávající klasická aktivace byla upravena na zónový systém R-S-D-N, umožňující biologické 
odstraňování N a částečně P a potlačující rozvoj vláknitých forem mikroorganismů v 
aktivovaném kalu. Regenerace a nitrifikace jsou provzdušňovány pneumaticky s použitím 
jemnobublinných aerátorů. Na začátku aktivace jsou navrženy v každé nádrži 2 anox. 
selektory. Selektory a denitrifikace jsou míchány pomocí mechanických míchadel a zároveň 
denitrifikace je trvale vystrojena jemnobublinnou aerací, která se využila jak v průběhu 



rekonstrukce ČOV, tak se využije i při nepříznivých teplotních podmínkách. Interní 
recirkulace z konce nitrifikace je vedena vnitřkem aktivace a je alternativně zaústěna do 
selektorů i do denitrifikace s možností uzavírání. Chemická eliminace fosforu je navržena 
dávkováním síranu železitého. Stávající podélné odsávané dosazovací nádrže byly upraveny 
na souproudé pro vyklízení řetězovými shrabováky a z odtahem kalu z konce nádrže. Na 
odtoku z ČOV je osazen bubnový mikrosítový filtr pro zajištění stabilního odtoku z ČOV.
V rámci projektu ISPA byla dokončena 1. etapa rekonstrukce a v roce 2007 následovala 2. 
etapa rekonstrukce vyhnívacích nádrží a kalového hospodářství. Na ČOV ještě chybí 3. etapa, 
která znamená rekonstrukci plynového hospodářství.

Obrázek číslo 3 - ČOV Jirkov po rekonstrukci

Porovnání projektovaných a skutečných odtokových hodnot
projektované hodnoty skutečné hodnoty

Přítok Odtok účinnost Přítok Odtok účinnost

průměr max průměr max
mg/l mg/l mg/l % mg/l mg/l mg/l %

BSK5 253,3 6,0 11,0 97,6 309,4 7,7 31,0 97,5
CHSK 510,6 40,0 65,0 92,2 569,2 27,0 64,0 95,3
NL 258,6 4,0 8,0 98,5 261,3 5,9 32,5 97,7
N-NH4 27,9 1,5 3,0 94,6 44,0 2,7 14,1 93,9
Ncelk 42,9 15,0 20,0 65,0 52,1 8,5 18,5 83,7
Nanorg 32,2 12,0 17,0 62,7 44,1 6,2 17,1 85,9
Pcelk 7,6 2,0 3,0 73,7 6,6 0,8 2,8 87,9



 Skutečný čistící účinek ve většině případů odpovídal projektu (BSK5, CHSK a NL) a 
nebo byl vyšší (Ncelk, Nanorg a Pcelk).

 Největší kladný rozdíl účinností byl u parametru Ncelk a Nanorg
 ČOV po rekonstrukci s rezervou plní limity dané Povolením pro zkušební provoz.

 Využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního 
prostředí a úspory energií

Na ČOV Údlice a Jirkov byl realizován systém R-D-N a na ČOV Žatec simultánní 
denitrifikace a nitrifikace ve dvojici oběhových nádrží, která je v současné době provozována 
s přerušovaným provozem.

Na ČOV Jirkov je navržen moderní typ souproudých dosazovacích nádrží s řetězovým 
shrabovacím systémem odtahem kalu z konce nádrží, který představuje z pohledu účinnosti 
separace nerozpuštěných látek špičku v oboru.
Na ČOV Údlice byla provedena rekonstrukce dvojice kruhových dosazovacích nádrží a na 
ČOV Klášterec nad Ohří a v Žatci byly dobudovány dvojice nových kruhových dosazovacích 
nádrží s nejmodernějším způsobem řešení.
Na ČOV Jirkov a Kadaň byl zřízen terciální stupeň čištění pomocí mikrosítových bubnových 
filtrů pro zlepšení odtoku zejména v době dešťů.

Uvedením rekonstruované ČOV Žatec do provozu došlo k poklesu spotřeby elektrické energie 
a to i přesto, že původní energeticky příliš nenáročný sítopásový lis byl nahrazen odvodňovací 
odstředivkou. Důvodem poklesu spotřeby byla energeticky poměrně méně náročná oběhová 
aktivační nádrž a přerušovaný způsob jejího provozování.
Na ČOV Klášterec nad Ohří je zaznamenán rovněž výrazný pokles spotřeby elektrické 
energie dosažený náhradou energeticky velice nehospodárného provzdušňování mělkými 
středobublinnými INKA rošty a ventilátorem jako zdrojem vzduchu mnohem účinnějším 
jemnobublinným aeračním systémem. Nový systém je energeticky hospodárnější.
Na ČOV Kadaň došlo proti době před rekonstrukcí k výraznému zvýšení spotřeby elektrické 
energie. Tento nárůst je způsoben jak nově vybudovaným vstupním čerpáním mechanicky 
předčištěné vody do denitrifikace, tak i vyššími energetickými nároky dmychadla. 
Jemnobublinný aerační systém sice pracuje s vyšší účinností než původní kessenery, na 
druhou stranu však nitrifikace spotřebuje větší množství kyslíku než původní aktivační nádrž 
a nelze opomenout ani skutečnost, že ČOV nyní pracuje s mnohem vyšším čistícím účinkem.
Spotřeba elektrické energie na ČOV Údlice a ČOV Jirkov vykazuje nárůst, který je způsoben 
zejména nově instalovanými odstředivkami na odvodnění a zahuštění. Nezanedbatelný není 
ani vliv nových míchadel a čerpadel. Zvýšená spotřeba elektrické energie na ČOV Jirkov je 
způsobena mimo zvýšení čerpaných objemů odpadních vod a kalů i využitím společného
vzduchové potrubí do obou linek nitrifikací. Tato situaci bude řešena osazením automatické 
regulační klapky do přívodního vzduchového potrubí nitrifikace.

 Estetické a sociální účinky
Realizace rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří umožnila další rozvoj 
území v souladu s územními plány, zejména však zajištění dostatečné kapacity pro kvalitní 
čištění komunálních a částečně i průmyslových odpadních vod.



Modernizace a následná rekonstrukce ČOV umožnila zlepšení životního prostředí 
v recipientech snížením zatížení nutrienty, ale i organickým znečištěním a zkvalitnila život 
v okolí těchto ČOV. 

Čistírny svojí funkcí překračují kvalitativně požadavky současné legislativy (na základě 
výsledků vyhodnocení zkušebního provozu) a snižují tak výrazně podíl bodových zdrojů na 
zatížení dotčených povrchových toků.




