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Abstrakt 
Čistírny odpadních vod slouží k odstranění znečištění z odpadních vod. V ČR je vodárenství zahrnující i 
čištění odpadních vod na vysoké úrovni a má bohatou historii. Kvalita vodárenství v ČR je zajištěna 
vysokou odborností a zkušenostmi předních osobností tohoto oboru. Vývoj čistíren zaznamenal značný 
rozmach zejména v druhé polovině 20. století. Bylo postaveno mnoho kvalitních zařízení a ty dlouhé 
roky velmi dobře fungovaly. Ovšem v současné době se dostáváme do stavu, kdy tyto čističky jsou 
technologicky zastaralé a poměrně opotřebované. Je nejvyšší doba pro modernizace stávajících čistíren 
či stavba nových zařízení. Jedna z nejmodernějších čistíren v ČR byla dokončena v prosinci roku 2010 a 
slouží pro vyčištění odpadních vod z měst Litvínov, Meziboří a okolních obcí. Jedná se o mechanicko-
biologickou čistírnu s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. Výběr této čistírny byl 
motivován zaměřením na nejmodernější a nejlepší dostupnou technologii v tomto oboru. Moderní 
čistírna splňuje přísné limity stanovené vodoprávním úřadem podle nejlepší dostupné technologie. 
Vyhodnocení zkušebního provozu čistírny zahrnuje popis technologie čištění odpadních vod, 
vyhodnocení provozu, účinnost čištění a její porovnání s návrhovými parametry.  
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Abstract 
Waste water treatment facility is used to remove pollution from sewage, waste water. In the Czech 
Republic, the water supply including waste water treatment is at a high level and has a rich history. 
Quality of water in the Czech Republic is ensured by  high expert knowledge, skills  and experience of 
respected personalities of  this field. Development of waste water treatment facilities achieved a great 
boom especially in the second half of the 20th century. Many high quality facilities were built and they 
were working very efficiently for many years. But now we have come to a point where these facilities 
become technologically obsolete and rather worn. It is more than time for  modernization of existing 
plants or to build new facilities. One of the most modern facilities  in the Czech Republic was completed 
in December 2010 and is used to clean waste water from the towns of Litvinov, Mezibori and 
surrounding communities. This is a mechanical-biological waste water treatment facility with complete 
sludge, gas and thermal management. Selection of this treatment was motivated by focusing on the 
latest and best technology available in this field. Modern waste water treatment facility meets  strict limits 
set by the water authority in accordance with the best available technology. Evaluation of test operation 
of the plant includes a description of waste water treatment technologies, evaluation of the operation, 
cleaning efficiency and its comparison with the design parameters.  
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