
ČOV Klášterec nad Ohří - 18 330 EO
Čistírna odpadních vod Klášterec byla uvedena do provozu koncem šedesátých let. Původní 
čistírna odpadních vod byla v roce 1987 doplněna o druhý stupeň aktivace a byla tak upravena 
na A-B proces. Tento systém se provozně neosvědčil, takže ČOV byla počátkem 
devadesátých let upravena tak, aby bylo možné oba stupně provozovat odděleně s tím, že 
primární sedimentace bude společná.Vzhledem ke skutečnosti, že stará část ČOV je tvořena 
dvěma samostatnými jednotkami se samostatnou recirkulací kalu je možno říci, že jsou 
provozovány tři samostatné biologické čistírny se společným mechanickým stupněm. 
Čistírna odpadních vod Klášterec nad Ohří byla mechanicko - biologickou čistírnou s 
primární sedimentací a studeným vyhníváním vyprodukovaných kalů. Hrubé předčištění bylo 
v roce 1995 osazeno velmi jemnými česlemi Hydropress a na kalové koncovce byl osazen 
sítopásový kalolis.
Stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům 
na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV. Za usazovacími nádržemi 
dochází k rozdělení průtoků v poměru 2:1. Jedna třetina množství odpadní vody je vedena na 
starou aktivaci a dosazovací nádrže a dvě třetiny na novou aktivaci a dosazovací nádrže. 
Stará aktivace je s provzdušňováním pomocí pneumatického systému INKA (ventilátory 
RVA 80, 4680 m3/h). Za aktivací jsou zařazeny 2 ks  dosazovacích podélně protékaných 
nádrží 

Obrázek číslo 4 - ČOV Klášterec nad Ohří před rekonstrukcí

Nová biologická linka je řešena jako jedna  aktivační nádrž se třemi  povrchovými aerátory 
Sigma - Gigant 1600. Aktivovaný kal je separován ve dvou navazujících podélně protékaných 
odsávaných dosazovacích nádržích.  Přebytečný kal je odváděn před usazovací nádrže, proto 
je do kalového hospodářství odváděn směsný surový kal.



V roce 1995 byl nahrazen původní nevyhovující odtok novým a na něm byl vybudován nový 
měrný žlab PARS 5.
Hrubé předčištění bylo doplněno o lapák štěrku, o separátor písku a nově je řešeno vyklízení 
písku z lapáku písku. Stará část ČOV byla upravena na dvojici usazovacích nádrží a na 
havarijní a akumulační jímku. 
Biologický stupeň je vytvořen z nové části ČOV. Na začátku jsou dva anoxické selektory. 
Selektory a denitrifikace jsou míchány pomocí mechanických míchadel. Interní recirkulace z 
konce nitrifikace je alternativně zaústěna do selektorů i do denitrifikace s možností uzavírání. 
Nitrifikace jsou provzdušňovány pneumaticky s použitím jemnobublinných aeračních 
elementů. Chemická eliminace fosforu je navržena dávkováním síranu železitého alternativně 
před aktivační nádrže a před dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže jsou postaveny nové 
kruhové průměru 18 m.
V kalovém hospodářství bylo doplněno strojní zahuštění kalu, jímka na kalovou vodu a jímka 
na dovážené fekální vody včetně příjmové fekální stanice. 

Obrázek číslo 5 - ČOV Klášterec nad Ohří 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 274,9 10,0 20,0 96,4 280,8 7,1 16,0 97,5
CHSK 499,9 40,0 90,0 92,0 530,2 31,0 110,0 94,2
NL 224,9 12,0 20,0 94,7 287,7 5,5 20,0 98,1



N-NH4 27,5 1,0 3,0 96,4 39,5 2,0 14,1 94,9
Ncelk 30,9 12,0 17,0 61,2 48,3 10,7 19,8 77,8
Nanorg 41,2 15,0 20,0 63,6 40,1 9,0 19,7 77,6
Pcelk 8,2 2,0 6,0 75,6 8,0 1,8 4,4 77,5

 Účinnost čištění byla prakticky ve všech případech vyšší než projektované hodnoty
 ČOV po rekonstrukci s rezervou plní limity dané Povolením pro zkušební provoz
 Hydraulické i látkové znečištění jsou s dostatečnou rezervou pod projektovanými 

hodnotami (Q24 72,7 %; EO 80,0 % a Ncelk 72,9 %).




