
ČOV Kadaň - 19 250 EO
Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1972. Původní čistírna odpadních vod byla v roce 
1983 doplněna o biologický filtr a v roce 1994 byly osazeny velmi jemné česle Huber. 
Čistírna odpadních vod Kadaň je klasickou mechanicko - biologickou čistírnou s primární 
sedimentací a termofilní stabilizací vyprodukovaných kalů. Kalové hospodářství bylo 
kompletně rekonstruováno v roce 2000.
Stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům 
na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV.

Stávající klasická aktivace bez nitrifikace byla upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou 
denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému AS-D-N. Pro 
upravený systém aktivace byly zvýšeny hladiny pomocí čerpání za usazovací nádrží. 
Rekonstrukce ČOV Kadaň spočívala v osazení hrubých ručních česlí, v rekonstrukci lapáku 
písku a osazení separátoru písku, ve výstavbě čerpací stanice za usazovací nádrží, ve zřízení 
anoxického selektoru a denitrifikační nádrže namísto dvou usazovacích nádrží, v rekonstrukci 
stávající aktivační nádrže na nitrifikační nádrž č. 1 a v dostavbě nitrifikační nádrže č. 2 a v 
rekonstrukci dosazovacích nádrží. Dále byl nově zřízen terciální stupeň čištění, 
rekonstruováno vybavení strojovny, osazena jemnobublinná aerace, dostavěna jímka dovozu 
fekálních vod a jímka kalové vody. Pro odstraňování fosforu byla instalována nádrž síranu 
železitého včetně dávkovacího zařízení.  

Obrázek číslo 6 - ČOV Kadaň – dosazovací nádrže před rekonstrukcí



Obrázek číslo 6 - ČOV Kadaň – dosazovací nádrže 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 288,8 10,0 20,0 97,6 370,0 7,0 16,0 98,1
CHSK 522,5 40,0 85,0 92,2 673,6 26,2 64,0 96,1
NL 232,5 10,0 20,0 98,5 381,0 6,9 26,0 98,2
N-NH4 27,5 1,5 4,0 94,6 44,8 1,3 17,0 97,1
Ncelk 41,3 15,0 20,0 65,0 53,6 9,0 19,0 83,2
Nanorg 28,6 12,0 18,0 62,7 45,0 7,7 20,0 83,0
Pcelk 8,8 2,0 3,0 73,7 9,1 1,9 4,6 79,1

 Účinnost čištění byla ve všech případech vyšší než projektované hodnoty
 ČOV po rekonstrukci s rezervou plní limity stanovené Povolením pro zkušební provoz
 Hydraulické zatížení je pod úrovní, látkové zatížení přibližně na úrovní 

projektovaných hodnot.




