
ČOV Údlice - 50 183 EO
Původní čistírna odpadních vod Chomutov – Údlice byla uvedena do zkušebního provozu v 
roce 1971 a do trvalého provozu v roce 1973. Původně byla postavena pro města Chomutov a 
Jirkov. V roce 1991 byla uvedena do zkušebního provozu ČOV Jirkov a následně v roce 1993 
do trvalého provozu. Po uvedení ČOV Jirkov do provozu má ČOV Chomutov dostatečnou 
rezervu, ale stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním 
požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto byla navrhována rekonstrukce ČOV.
Stávající klasická aktivace bez nitrifikace byla upravena na aktivaci s předřazenou 
denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu tzv. systém R–D–N. Pro upravený systém aktivace 
byly při zachování gravitačního průtoku čistírnou plně využity stávající objemy vodní linky. 
Nový systém vyžadoval kromě úprav v nádržích diferencované zvýšení hladin v čistírenské 
lince, změnu zařazení a funkce nevyužívané kruhové dosazovací nádrže jako nitrifikační zóny 
a úpravy propojení nádrží.

Obrázek číslo 7 – plynojem před a po rekonstrukci

Čistírna byla navržena jako mechanicko biologická na jednotné kanalizaci s odlehčením před 
vtokem do ČOV a za usazovacími nádržemi. Byl zachován současný stav mechanického 
čištění s novými hrubými česlemi, s lapákem štěrku, s dvojicí jemných strojně stíraných česlí, 
s fekální stanicí pro dovážené kaly (centrální fekální stanice pro Chomutov i Jirkov), se 
dvěma vírovými lapáky písku, s primární sedimentací ve dvou kruhových nádržích s 
horizontálním průtokem a s oddělováním dešťových přítoků za sedimentací. Aktivace je s 
nitrifikací a s denitrifikací v systému R-D-N (R – s anoxickou a oxickou zónou v jedné nádrži, 
D – ve dvou nádržích a N – ve dvou seriově řazených nádržích), se simultánním srážením 
fosforu pomocí solí železa a s dvěma kruhovými dosazovacími nádržemi s horizontálním 
průtokem. Všechny sekce aktivace jsou s jemnobublinným provzdušňováním. Pro 
provzdušňování sekcí aktivace ve stávajících aktivačních nádržích byly po doplnění a 
úpravách zcela využity dnešní aerační rošty. Doplněn byl nový aerační systém do nitrifikace 2 
v kruhové nádrži. Současná výroba vzduchu byla posílena doplňkovým zdrojem vzduchu. 
Tlakově nová výroba vzduchu pracuje s hodnotami odpovídajícími štítkovým výkonům 
současných strojů.
V kalovém hospodářství je navrženo oddělené strojní zahušťování přebytečného kalu od 
primárního kalu. Stávající vyhnívací nádrž bude zrekonstruována a doplněna o druhý stupeň 
vyhnívání, tj. přejde se ze současného jednostupňového vyhnívání na dvoustupňové s procesní 
teplotou 40ºC. Systém bude doplněn o uskladňovací nádrž objemu 300 m3. Dále byl 
realizován nový objekt zahuštění a odvodnění kalu, v jehož suterénu je akumulační jímka 
fugátu. 



Obrázek číslo 8 – ČOV Údlice – aktivace před rekonstrukcí

Obrázek číslo 9 – ČOV Údlice – aktivace 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 173,8 9,0 15,0 94,8 168,5 5,5 14,0 96,7
CHSK 366,1 40,0 75,0 89,1 304,2 20,0 46,0 93,4
NL 145,4 12,0 20,0 91,7 150,3 4,1 20,0 97,3
N-NH4 17,9 1,5 4,0 91,6 22,6 1,5 12,5 93,4
Ncelk 27,6 15,0 20,0 45,7 29,7 12,0 18,2 59,6
Nanorg 20,6 12,5 18,0 39,3 23,3 10,3 16,0 55,8
Pcelk 6,8 2,0 3,0 70,6 3,9 1,6 2,7 59,0

 Účinnost čištění byla ve všech případech vyšší než projektované hodnoty. Výjimku 
tvoří Pcelk, kdy přes plnění požadavků na koncentrační limity je skutečná účinnost 
odstranění nižší díky nízkým přítokovým koncentracím.

 ČOV po rekonstrukci s rezervou plní limity stanovené Povolením pro zkušební 
provoz. Ukazatel celkového dusíku se v mnoha případech pohybuje těsně pod hranicí 
povolených limitů. Hlavní součástí hodnot celkového dusíku je N-NO3. Příčinou 
snížené účinnosti denitrifikace je zejména kolísavý podíl lehce rozložitelného 
substrátu v balastními vodami naředěných odpadních vodách a zároveň silným 
turbulentním prouděním do denitrifikace vnášený kyslík.




