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Projekt TAČR TA01021419  

 Výzkum intenzifikace venkovských a malých ČOV 

neinvestičními prostředky. Doba řešení: 2011–2014 

Cílem projektu bylo prokázat, zda lze pomocí systémového využití 

biotechnologických přípravků  zlepšit stav a funkci malých ČOV a to nejen 

aktivačních, ale i extenzivních.  Zároveň bylo cílem projektu stanovit 

optimální postup sledování aplikace biotechnologických přípravků na 

ČOV. 

 Projekt se zabýval jednak vlivem dávkování biotechnologického přípravku 

na provoz a funkci malé domovní ČOV, jednak ověřováním vlivu 

biotechnologických přípravků na efekt čištění a provoz extenzivní ČOV s 

biologickou stabilizační nádrží.  

V průběhu řešení projektu byly zpracovány podklady k vypracování 

certifikovaného postupu ověřování úspěšnosti těchto netradičních metod 

intenzifikace čistíren odpadních vod. 



•Domovní čistírna odpadních vod 

-DČOV pro 6 EO zkoušena ve zkušebně VUV TGM 

•Čistírna se stabilizační nádrží 

-ČOV pro 130 EO v obci Kobylice 

-Jednotná kanalizace, zemní usazovací nádrž a biologický rybník 

•Mechanicko-biologická čistírna 

-ČOV pro 1200 EO v obci Lhota  

-Oddílná kanalizace, 2x aktivační nádrž s vnořeným dosazovákem, 1x 

denitrifikační nádrž 

-- ČOV pro 2000 EO v obci Dolní Roveň 

-Tlaková kanalizace, 2x aktivační ( s denitrifikací) a dosazovací nádrž 

Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV 

í 

Čistírny na kterých proběhlo ověřování 



Pro měření na aktivačních ČOV byl zvolen následující postup – ve 

zkušební laboratoři VUV byly testovány postupem podle normy EU 

dva typy malých domovních  ČOV od jediného výrobce a následně 

byl za stejných podmínek jeden z nich (ten který vyšel méně 

funkční) testován ovšem za dávkování biotechnologických 

přípravků. V dalších letech řešení projektu pak byl ověřován vliv 

enzymatických přípravků na vybraných menších venkovské ČOV 

se skutečnými technologickými problémy. 

 





SOUHRN  

Na základě výsledků sledování testované domovní ČOV v letech 2011 
a 2012 lze konstatovat, že: 
 
 V roce 2012 se funkce ČOV změnila oproti testování bez 

biotechnologického přípravku: 
 

 u většiny sledovaných parametrů efekt čištění zůstal srovnatelný s kontrolním 
testováním 

 Došlo ke zvýšení efektu odstraňování fosforu  na odtoku z ČOV 
 

 Je ovšem třeba vzít v úvahu, že efekt čištění dosažený 
v referenčním období byl ve všech sledovaných parametrech velmi 
dobrý, kromě právě fosforu. 
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Sledování venkovské extenzivní ČOV  
 

• První rok bez použití preparátů 

 

• Dva roky za aplikace preparátů 

 

• Poslední rok bez aplikace preparátů 

 

 

 



ČOV Kobylice 



ČOV Kobylice  

                                   Přítok                                           Zemní usazovací nádrž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Stabilizační nádrž                                                      Odtok 
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 Průměrné hodnoty koncentrace sledovaných ukazatelů na odtoku z ČOV v jednotlivých 

letech 
  
 
. 

  2011 2012 2013 2014 

CHSKCr 67,9 73,8 53,3 41,7 

BSK5 11,3 16,6 10,0 3,8 

NL 25,4 35,8 19,6 9,5 

N-NH4 8,0 9,7 7,8 7,8 

Ncelk. 13,7 14,5 11,7 10,3 

Pcelk. 2,0 1,8 1,1 1,4 



SOUHRN  

Na základě výsledků chemických analýz v lokalitě Kobylice v letech 
2011-2013 lze konstatovat, že: 
 
 V letech 2012-2013  (i 2014) došlo v ekosystému nádrže Kobylice 

ke  změnám (zlepšení)  oproti roku 2011: 
 

 u většiny sledovaných parametrů se průměrné koncentrace v odtoku zlepšily 
 senzorické vlastností (vzhled, pach barva) nádrže se průkazně zlepšily 

 

 Změny probíhaly ovšem relativně pomalu docházelo ke kolísání 
koncentrací v odtoku v závislosti na počasí a i zatížení , sledování 
pouze chemických parametrů k prokázání vlivu 
biotechnologických prostředků nepostačuje 

 
 



  
          2011                                                                2012 

Stabilizační nádrž - změna vzhledu: 
rok 2011 oproti 2012+2013  

2013 



SOUHRN  

Na základě výsledků hydrobiologických analýz v lokalitě Kobylice v 
letech 2011-2013 lze konstatovat, že: 
 
 V letech 2012-2013 došlo v ekosystému nádrže Kobylice k 

výrazným změnám (zlepšení)  oproti roku 2011: 
 

 koncentrace kyslíku 
 sezónní průběh koncentrací chlorofylu-a 
 kvalitativní  složení zooplanktonu (podíl velkých filtrátorů)  
 výskyt  emersních (okřehek) i submersních (růžkatec) makrofyt 

 

 Je zřejmé, že hydrobiologické sledování musí být nedílnou 
součástí metodického postupu pro sledování vlivu (účinnosti) 
aplikace biotechnologických přípravků. Důležitá je rovněž 
informace, že po celé období kontroly stavu bez aplikace 
Biotechnologických prostředků v roce 2014 stav ČOV setrvával   

 
 



 Vznik situace kdy ČOV 

nevyhovuje požadavkům  
 ČOV není dostatečně dimenzovaná 

•Došlo k zvýšení zatížení 

•ČOV byla špatně navržena 

 

 Došlo k změně požadavků na kvalitu odtoku 

oJde o legislativní zpřísnění 

oJde o zpřísnění přírodní – výrazné snížení průtoku v 

recipientu 

oJde o zpřísnění technické – průtok v recipientu je výrazně 

nižší ve skutečnosti oproti návrhu ČOV 



 Řešení situace kdy ČOV 

nevyhovuje požadavkům  
• Výstavba nové ČOV 

 U domovní ČOV jde o nákladnou akci , stejně jako u ČOV s                                                                      

biologickými rybníky, nicméně jediné možné řešení za stávajících 

podmínek.  

• Intenzifikace (přestavba či dostavba) ČOV vždy s 

menšími náklady 
  U domovní ČOV , stejně jako u ČOV s biologickými rybníky,                                

v podstatě není možná, tak jak je prováděná na velkých ČOV.  

• Alternativní technologická opatření – zvýšení 

provozních nákladů 
  Jde o dávkování chemikálii či biologických přípravků do ČOV 

vhodné jak pro domovní ČOV , tak i pro ČOV s biologickými rybníky.                                 
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Mechanicko-biologická čistírna pro 1200 EO 

•ČOV byla uvedena do provozu v roce 1984, v roce 2003 byla zrekonstruována. 

Jedná se o čistírnu se dvěma aktivačními nádržemi s vnořenou dosazovací nádrží 

a jednou předřazenou denitrifikační nádrží. Je napojena na oddílnou kanalizaci. 

•První tři sledování byla provedena za normálního provozu bez přídavku 

biotechnologických přípravků. Hodnoty byly srovnatelné s hodnotami naměřenými 

provozovatelem v uplynulém roce. Dále jsme pak sledovali čistírnu za přídavku 

přípravků. 

•Na počátku sledování a dlouhou dobu před ním se na aktivační nádrži vytvářela 

neustále biologická pěna, jejíž výskyt se po nějaké době aplikace 

biotechnologických preparátů výrazně zmenšil, pak pěna vymizela zcela. 

• Po naběhnutí čistírny do správného režimu (opraveno míchání v denitrifikaci) se 

výsledné odtokové parametry při aplikaci biotechnologických přípravků ustálily na 

nízkých hodnotách. Patrné je to u ukazatelů CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky a 

celkový fosfor. 
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Mechanicko-biologická čistírna pro 2000 EO 

 
•Jedná se o dvě linky s denitrifikační, aktivační a dosazovací nádrží. Čistírna je 

napojena na tlakovou kanalizaci. 

•Sledování ČOV probíhalo ve stejném režimu jako u předchozí. 

•  

•Na této čistírně se efekt aplikace biotechnologických přípravků pozitivně projevil 

na začátku aplikace u parametrů CHSKCr, BSK5 a nerozpuštěné látky. Při dalším 

sledování už efekt aplikace patrný nebyl. 



SOUHRN  

Při sledování provozních pokusů na aktivačních venkovských ČOV 
bylo zjištěno že: 
 
 Vliv aplikace biotechnologických prostředků je prokazatelný 

především vizuelně ,výsledky chemických rozborů a sledování 
svědčí o: 
 

 Lze snížit pěnění v aktivaci  
 Lze zklepšit kvalitu odtoku pokud jde o koncentraci nerozpuštěných látek 

 

 Nelze prokázat nakolik je rozhodující pro zlepšení stavu ČOV vliv 
dávkování biotechnologických přípravků ve srovnání z vyšší 
technologickou kázní provozovatele způsobenou intenzivním 
sledováním a tedy i dozorem. 
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Výstupy projektu TA01021419  
 • Certifikovaná metodika – Šťastný V., Mlejnská E. „Metodický postup při 

ověřování vlivu biotechnologických přípravků na funkci ČOV“,  certifikační 

orgán – MŽP ČR 2015 

• Certifikovaná metodika – Šťastný V., Beránková M., Mlejnská E., 

Marková A., Marek V. “Metodika aplikace biotechnologických přípravků 

Sekol k dosažení optimálních výsledků při použití na malých ČOV“ ,   

certifikační orgán – MŽP ČR 2015  ... 



Děkuji za pozornost, 

 má snad někdo nějaký dotaz ?!! 


