
ČOV Žatec - 33 333 EO
Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1973, od té doby byly provedeny některé změny v 
sestavě biologického stupně (v roce 1981 dostavěny biologické filtry před aktivačními 
nádržemi –dnes částečně mimo provoz), v roce 1999 výměna česlí a rekonstrukce vstupní 
čerpací stanice, v roce 2000 rekonstrukce kotelny a dále byly prováděny úpravy na detailech 
jednotlivých funkčních celků a prováděny opravy strojně technologického zařízení. Čistírnu 
lze považovat v některých částech technologické linky za nevhodně řešenou. Většina 
stávajícího zařízení je zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům 
na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV.

Obrázek číslo 10 – ČOV Žatec před rekonstrukcí

Čistírna odpadních vod Žatec je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou se vstupní ČS 
a dále s gravitačním průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním 
vyprodukovaných kalů.
Biologické čištění je tvořeno nově realizovanými dvěmi linkami oběhové aktivace se 
simultánní nitrifikací a denitrifikací. Stávající aktivační nádrže byly přestavěny na jímku 
dovozu kalů, jímku dovozu organických substrátů a jímky kalové vody ze zahuštění a 
odvodnění. Nevyužitá část aktivačních nádrží byla zasypána. 
Byly dostavěny dvě nové dosazovací nádrže průměru 21 m se stíráním hladiny a dna 
pojezdným mostem. 
Na společném odtoku vyčištěné vody z ČOV byl umístěn nový měrný objekt - Parshallův 
žlab. Současně byla upravena dmychárna ze stávajícího objektu odvodnění. 
Kalové hospodářství - bylo doplněno o strojní zahuštění přebytečného aktivovaného kalu. 
Odvodnění stabilizovaného kalu je na odstředivce. Kalová voda ze zahuštění kalu je svedena 
do jímky a čerpána do selektoru. Kalová voda z odvodnění kalu je svedena do jímky kalové 



vody a bude řízeně čerpána do anoxického selektoru. Kalové hospodářství je dimenzováno i s 
ohledem na možný dovoz organických substrátů a kalů z okolních malých ČOV.
Vyhnívací nádrž byla vybudována ze stávající uskladňovací nádrže, uskladňovací nádrž byla 
ze stávající vyhnívací nádrže. Byl zřízen nový suchý membránový plynojem.

Obrázek číslo 11 – ČOV Žatec po rekonstrukci

Obrázek číslo 11 – ČOV Žatec po rekonstrukci – nové oběhové aktivační nádrže



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 409,8 8,0 20,0 98,0 372,0 6,5 21,0 98,3
CHSK 653,6 40,0 65,0 93,9 709,0 24,7 63,0 96,5
NL 338,1 9,0 15,0 97,3 415,0 4,0 11,0 99,0
N-NH4 34,4 1,0 3,0 93,9 40,9 3,7 17,8 91,0
Ncelk 52,9 15,0 20,0 71,6 51,6 9,5 19,4 81,6
Nanorg 39,8 13,0 17,0 39,0 41,2 7,9 18,5 80,8
Pcelk 7,2 2,0 6,0 72,2 11,0 1,6 4,7 85,5

 skutečný čistící účinek většině případů odpovídal projektovaným hodnotám
 Poněkud vyšší účinnost byla u Pcelk (85,5 %) zapříčiněna nárůstem koncentrací na 

přítoku.
 ČOV po rekonstrukci s rezervou plní limity dané Povolením pro zkušební provoz
 Hydraulické a látkové zatížení bylo po sledované období pod projektovanými 

hodnotami (76,9 % projektovaného Q24 a 69,8 % projektovaných EO). 




