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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 
ABSTRAKT 

Bakalářská práce obsahuje literární rešerši na téma zařízení mechanického předčištění 
na čistírnách odpadních vod. Po obecnějším úvodu, týkajícího se čištění odpadních vod, 
je v práci uveden popis jednotlivých zařízení z hlediska technického a konstrukčního 
řešení, popis způsobu jejich řízení, analýza jejich provozních parametrů a jejich použití 
na čistírnách odpadních vod. Jsou zde popsána obvyklá řazení jednotlivých zařízení do 
technologických celků, tak jak jsou na čistírnách odpadních vod používána. Mezi 
zařízení jsou zahrnuty samočisticí česle, česle ručně stírané, strojní česle spodem 
stírané, strojní česle jemné, zařízení pro těžení štěrku a písku, stíraná válcová síta, 
šnekové dopravníky, šnekové lisy na shrabky s promýváním a integrované hrubé 
předčištění. Popisy zařízení jsou doplněny fotografiemi jednotlivých zařízení, případně 
náčrtky, a tabulkami jejich provozních parametrů. Náčrtky výkresového charakteru  
v práci použité jsou zpracovány programem Autodesk ACAD 2005. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Čistírna odpadních vod, zařízení mechanického předčištění, samočisticí česle, česle 
ručně stírané, strojní česle spodem stírané, strojní česle jemné, zařízení pro těžení štěrku 
a písku, stírané válcové síto, šnekový dopravník, šnekový lis na shrabky  
s promýváním. 
 

 
 

ABSTRACT 

The bachelor thesis contains a literature search dealing with mechanical equipment of 
waste water treatment plants. After introduction of waste treatment there is stated some 
description of technical and construction search of particular equipment, system of their 
operating, analysis of their operation parameters and their using on waste water 
treatment plants in this bachelor thesis. There are described typical ordering of 
particular equipment in to technological lines on waste water treatment plants. The 
bachelor thesis contains description of self-cleaning screen, hand skimmed screen,  
mechanical coarse screen, mechanical fine screen, equipment for grit and sand 
removing, skimmed cylinder strainers, screw conveyors, screw presses for screenings 
with washing and integrated coarse pre-treatment. There are published some schemes, 
sketches, photos and tables of technical parameters above mentioned equipment in this 
bachelor thesis. The sketches of technical drawing character are treated in Autodesk 
ACAD 2005 program.  
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Waste water treatment plant, equipment of mechanical pretreatment, self-cleaning 
screen, hand skimmed screen, mechanical coarse screen, mechanical fine screen, 
equipment for grit and san removing, skimmed cylinder strainer, screw conveyor, screw 
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ÚVOD 

 
Jednou ze základních látek života na Zemi je voda. Její úloha v pozemském životě je 
zcela zásadní a nezastupitelná. Bez vody by nebyl vznik, vývoj a existence pozemského 
života možný.  

Po dlouhé milióny roků probíhal vývoj pozemského života dá se říci poklidným 
tempem. Až do období, kdy se na zemi objevil „rozumný“ tvor – člověk. Jeho vývoj 
jako živočišného druhu zpočátku byl harmonicky spjat s přírodou. Člověk pro svůj život 
začal přírodu postupně využívat, ale také ji (zatím) neškodil. Produkoval jisté 
znečištění, ať přirozené nebo vyplývající z jeho stále náročnější činnosti, dané jeho 
vyšší mentální vyspělosti. Tento vývoj trval dlouhá desetitisíciletí. Příroda byla schopna 
toto znečištění způsobované člověkem sama likvidovat. Až se historicky dostáváme do 
období počátku industrializace, kdy znečištění životního prostředí (atmosféry, půdy  
a zejména vody) působením činnosti člověka bylo již takové, že začalo překračovat tzv. 
samočisticí schopnost přírody. 

A to již nebyla daleko doba, kdy si člověk začal uvědomovat nutnost likvidace 
znečištění životního prostředí „umělou“ cestou, tedy zase svou činností, tentokrát již 
cílevědomě zaměřenou na likvidaci odpadů, které civilizace produkuje. Samozřejmě se 
toto týkalo také ochrany vod způsobem, že člověk znečištěnou vodu před vrácením do 
jejího přírodního koloběhu začal čistit. Zpočátku uměl odstraňovat z vody plovoucí 
nečistoty, uměl odseparovat sedimentací těžší heterogenní části, s postupem doby  
a získáváním dalších poznatků začal využívat biologického způsobu odstraňování 
organického znečištění vod. Postupně s chemickým znečišťováním odpadních vod, 
které nastalo s rozvojem mnoha průmyslových odvětví, člověk objevoval metody jejich 
chemického čištění a začal je uplatňovat v praxi.  

Tento vývoj, trvající prakticky poslední století, vedl k postupnému budování 
souborů jednoúčelových staveb a jejich technologického vybavení, které dnes známe 
pod názvem „čistírna odpadních vod“. 
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1. Čistírna odpadních vod  
Čistírna odpadních vod (ČOV) je souborem staveb a zařízení, ve kterém dochází  
k čištění odpadních vod. Setkáváme se s nimi jednak v blízkosti různých průmyslových 
provozů, kde slouží k čištění průmyslových odpadních vod, odpadních vod ze 
zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí odpadní vody komunální a smíšené, 
tedy směsi odpadních vod komunálních a průmyslových. ČOV mohou být mnoha typů. 
Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem 
ČOV používaných v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Zvláštním 
případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu. Velké ČOV kombinují 
většinou všechny dnes technicky dostupné čisticí procesy. Patří sem mechanické, 
biochemické a chemické procesy. 

Odpadní voda je obecně směsí vody, heterogenních, homogenních a koloidních 
částic. Složení odpadní vody je zcela různorodé, i když se dají vysledovat obecné 
zákonitosti složení odpadních vod dle jejich charakteru – např. odpadní vody komunální 
(odkanalizování měst a obcí), odpadní vody z potravinářského průmyslu, odpadní vody 
z chemického průmyslu, odpadní vody ze zemědělských výrob atd.    

V celkovém pojetí čištění odpadních vod ČOV funguje jako předčištění  
a dočištění probíhá v recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. V rámci ČOV jsou 
zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a dalších odpadních látek, jako jsou 
kalová a plynová hospodářství.  

Vypouštění odpadních vod do vodotečí (recipientů) se legislativně řídí zákony 
České republiky, konkrétně Zákonem o vodách a Zákonem o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, 
což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných 
městských úřadů s rozšířenou působností. Zákony, normy a předpisy určují povolené 
koncentrace finálního znečištění odpadní vody před vstupem do vodotečí, čímž jsou 
vymezeny zároveň požadavky na technickou úroveň čistíren odpadních vod. Tyto 
normy přípustného znečištění jsou stále přísnější, proto prakticky neustále probíhá 
proces modernizace stávajících ČOV, čehož jsme samozřejmě v dnešní době neustále 
svědky. Navíc vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004 dochází  
k postupné harmonizaci naší legislativy a technických norem s legislativou a normami 
států Evropské unie, což zákonodárný a legislativní proces v naší republice rovněž 
zásadní měrou ovlivňuje, a ve svém důsledku i ovlivňuje vyžadovanou technickou 
úroveň ČOV. 

 

1.1 Základní uspořádání čistírny odpadních vod 

Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci, jako 
první objekt čistírny, je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné 
látky (například štěrk, dlažební kostky, kusy cihel apod.) a uplatňuje se především při 
zvýšeném průtoku odpadních vod. 

Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Česle bývají  
s ručním nebo strojovým shrabováním naplavenin, tzv. shrabky, alternativou česlí jsou 
buď síta a nebo mělnicí česle a dezintegrátory, které se někdy používají na malých 
ČOV. 
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Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení 
minerálních suspenzí (zejména písku) od organických nerozpuštěných látek, přičemž 
organické látky je výhodné v odpadní vodě ponechat s ohledem na funkci biologické 
části ČOV. Separace se děje na základě rozdílných hustot obou materiálů, využívá se 
buď gravitační nebo odstředivá síla. Odstraněním písku se jednak zabrání jeho 
usazování na nežádoucích místech následných provozů ČOV a jednak se sníží případná 
abraze následujících zařízení. Lapáky písku se někdy provzdušňují. 

Lapák štěrku, česle a lapák písku a tuků se někdy souhrnně nazývají ochranná část 
ČOV. 

Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá 
usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. 
Vzniká primární kal, který je dále v rámci ČOV zpracováván v jejím kalovém 
hospodářství. Tato část je obzvlášť důležitá pro systémy s nitrifikací a pro zkrápěné 
biofilmové reaktory. 

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru – aktivační nádrži. Zde je 
znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných 
aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze 
(tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Těchto 
reaktorů je celá řada typů. Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné 
množství organického znečištění, navíc i sloučenin dusíku a fosforu. 

Směs vody a aktivovaného kalu pak natéká do dosazovací nádrže, kde dochází  
k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část 
aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického reaktoru a část je oddělena jako 
přebytečný kal a odváděna ke zpracování do kalového hospodářství. 

Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění 
fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů). 

1.2 Popis čistírenského procesu 

Z procesně technologického hlediska lze rozdělit čistírnu odpadních vod do základních  
tří stupňů – stupeň mechanický, stupeň biologický aerobní, stupeň biologicky anaerobní 
- a část zpracování kalů při čištění odpadních vod vznikajících. 

1.2.1 Mechanický stupeň 
Po přítoku do čistírny prochází odpadní voda nejdříve mechanickým stupněm. Nejprve 
jsou využity česle, kde dochází k odstranění hrubých nečistot. Tento hrubší odpad 
(shrabky) bývá skladován, případně spalován při vyšších teplotách. Následuje lapák 
písku, kde je z vody odstraněn písek. Tento je zpravidla odvážen na skládku. Další částí 
mechanického stupně je první stupeň sedimentace v usazovací nádrži. Odpadní voda je 
zde rozdělena na 3 frakce. Na dno sedimentuje tzv. surový kal, který je odčerpáván a 
odváděn do anaerobního stupně. Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda, 
obsahující pouze cca 10 % nečistot. Tato voda postupuje do biologického (aerobního) 
stupně. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány a skladovány 
či páleny. 

1.2.1.1 Základní mechanické principy čištění odpadních vod 

Uspořádání mechanického čištění je dáno velikostí a vlastnostmi částic, které je třeba  
z odpadní vody odseparovat v tom kterém stupni čistění. 
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Na ČOV jsou užívány následující separační mechanické metody čištění: 

1. Filtrace. Při filtraci se využívá diference rozměrů částic nerozpuštěných látek  
v odpadní vodě obsažené. Nerozpuštěné látky s většími rozměry než jsou filtrační 
otvory (průliny) jsou na zařízení zachyceny a ze zařízení vhodnou metodou 
odstraňovány, látky rozměrů menších a tekutá fáze odpadní vody procházejí 
zařízeními dále. Filtračními zařízeními na ČOV používaných jsou různé druhy česlí, 
síta, bubnové filtry, sítopásové lisy a kalolisy. 

2. Sedimentace (usazování) a zahušťování. Při těchto metodách je využíváno 
působení gravitační síly, kdy na základě rozdílu hustot suspenze dochází k separaci 
jednotlivých složek. Na ČOV je tohoto principu využíváno u lapáků štěrku a písku, 
usazovacích nádrží, dosazovacích nádrží a nádrží zahušťovacích. Protože rychlost 
sedimentace je závislá na rozdílu specifické hmotnosti složek a vody, různé složky 
obsažené v odpadní vodě sedimentují různou rychlostí. Např. štěrk a písek 
sedimentují relativně rychle, naopak primární nebo aktivované kaly relativně 
pomalu. Od rychlosti sedimentace se pak odvíjejí požadavky na objemy 
jednotlivých zařízení. Proto např. na ČOV jsou relativně malé lapáky štěrku, řazené 
na přívodu stokové sítě na ČOV, naopak usazovací nádrže, a zejména nádrže 
dosazovací, jsou rozměrově největší zařízení ČOV. Pro své nejběžnější kruhové 
uspořádání (důvodem je využití centrálního nátoku odpadní vody u hladiny v těchto 
nádržích a následného radiálního pohybu této vody směrem ke kruhovému okraji, 
kdy dochází k sedimentaci složek těžších vody na dno nádrže a odtoku odsazené 
vody přes kruhovou přepadovou hranu do žlabu na obvodu nádrže /navíc kruhový 
tvar nádrže umožňuje rotační uspořádání stíracích dnových mechanismů sedimentů/) 
jsou usazovací a dosazovací nádrže plošně dominantními objekty ČOV.  Např. na 
ČOV Brno – Modřice (projektovaná velikost ČOV po její přestavbě ze začátku 
tohoto století 500 000 EO) je provozováno šest usazovacích nádrží o průměru 36 m 
a šest dosazovacích nádrží s průměrem 50 m.  

3. Flotace. Flotace je fyzikální děj, založený na rozdílné smáčivosti složek směsi ve 
vodě. Za přítomnosti jemných vzduchových bublin, které jsou do směsi uměle 
vpravovány, se vytvářejí hydrofilní (snadno smáčitelné) a hydrofobní (nesnadno 
smáčitelné) částice. K částicím hydrofobním lnou vzduchové bublinky, a tyto je 
vynášejí k volné hladině, kde se postupně tvoří stabilní kompaktní vrstva 
zahuštěných látek, naopak částice hydrofilní jsou stahovány ke dnu. Klasickými 
představiteli hydrofobních látek jsou různé oleje, ropné produkty, kapalné tuky, 
řezné emulze apod. Tato metoda je využívána na ČOV právě tam, kde je zvýšený 
výskyt tuků, olejů apod. Speciálním druhem flotace je tzv. elektroflotace, kdy ve 
flotační nádrži jsou umístěny dvě elektrody, na které je přivedeno stejnosměrné 
elektrické napětí o velikosti 4 až 6 V. Tímto dochází přímo k elektrolýze odpadní 
vody, čímž se vytvářejí pro flotaci právě potřebné jemné bublinky kyslíku a vodíku, 
které fungují jako flotační médium. Flotace je využívána v různých lapácích tuků, 
odlučovačů olejů a ropných látek, flotátorech s tlakovým vzduchem nebo 
elektroflotátorech. 

4. Odstřeďování (centrifugace). K separaci dochází působením odstředivé síly, 
vyvolané rychlou rotací. Odstředivá síla, jež je přímoúměrná hmotnosti 
separovaných části, způsobí právě rozdílnou hmotností jejich separaci. Tato metoda 
je vhodná u látek, kde standardní sedimentace probíhá časově příliš dlouho, nebo 
sedimentaci nelze vůbec použít. Principu je na ČOV využíváno u kontinuálních 
odstředivek. Na ČOV jsou odstředivky ponejvíce používány k odvodňování kalů. 
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1.2.2 Biologicko aerobní stupeň 
Do tohoto stupně vstupuje voda po mechanickém vyčištění. Principem je využití 
aerobních bakterií, které ve svém metabolismu odbourají 99 % organického znečištění 
vody. Mezi hlavní procesy tohoto stupně patří mineralizace, kde se v procesu  aerobní 
respirace odbourávají uhlíkaté organické látky za vzniku CO2 a vody. Další částí 
mineralizace je amonifikace, kdy dojde k odbourání dusíkatých organických látek na 
amonný iont. Dalšími procesy jsou nitrifikace (přeměna amonného iontu na dusičnany), 
imobilizace, a detoxikace. Takto zpracovaná voda vstupuje do II. sedimentace. Zde 
vzniká čistá voda, která opouští čistírnu, přičemž je odseparován aktivovaný kal. 
Aktivovaný kal je následně využit v anaerobním stupni (přebytečný aktivovaný kal), 
nebo k zaočkování biologického stupně (vratný aktivovaný kal). Tyto procesy jsou 
soustředěny do velkoplošných nádrží charakteristického tvaru, většinou obdélníkového 
nebo oválného půdorysu, které jsou rozděleny stavebně na jednotlivé procesní sekce. 
Nedílnou součástí aktivačních nádrží je dmychárna, která slouží jako zdroj vzduchu pro 
aktivační proces. 

1.2.3 Anaerobní stupeň  
Tento stupeň se vyskytuje hlavně u větších čistíren. Je zde využíváno směsi primárního 
kalu (kal získaný v usazovacích nádržích) a přebytečného aktivovaného kalu (část 
aktivovaného kalu, odsazeného v dosazovacích nádržích) jako zdroje živin pro 
anaerobní bakterie, které produkují různé plyny. Tento proces probíhá ve vyhnívacích 
nádržích. Zde vytvořené plyny jsou čištěny a označují se jako bioplyn. 

Bioplyn je přímo na ČOV spalován v kogeneračních jednotkách se společnou 
výrobou elektrické energie a tepla. Oba druhy energie jsou zpracovávány přímo ČOV,  
a tím kryjí určitou (mnohdy i významnou) část její potřeby energie. Takto získaná 
tepelná energie slouží např. velmi často právě k ohřevu objemu kalu ve vyhnívacích 
nádržích. Zbylý kal, tzv. vyhnilý, neboli anaerobně stabilizovaný kal, se zpracovává  
a využívá dále – viz následující kapitola. 

1.2.4 Zpracování kalů 
Zpracování kalů vznikajících při čištění odpadních vod probíhá na ČOV v tzv. kalovém 
hospodářství, což je komplex zařízení, ve kterých dochází ke konečné likvidaci kalu. 

Čistírenský kal je jedním z konečných produktů procesu čištění odpadních vod.  
V procesu klasického čistírenského procesu se většina z přivedeného znečištění  
v odpadních vodách převádí do kalů. Kaly představují přibližně 1 až 2% objemu 
čištěných vod, avšak je v nich transformováno 50 až 80% původního znečištění. 
Zpracování a likvidace těchto kalů se tak stává jedním z nejdůležitějších  
a zároveň i nejkritičtějších problémů čištění odpadních vod. 

 Množství kalů závisí především na množství a kvalitě čištěných odpadních vod  
a na použité technologii jejich čištění. Přitom prakticky neexistuje žádná univerzální 
metoda pro zpracování, využití, eventuelně likvidaci čistírenských kalů, a tak rozdílnost 
přístupů k nakládání s čistírenskými kaly je značná.  

Zpracování kalů na ČOV lze rozdělit do dvou základních postupů – zpracování 
surového kalu (směs kalu primárního a přebytečného aktivovaného kalu) a zpracování 
kalu vyhnilého, který vzniká anaerobní stabilizací kalu surového (anaerobní proces ve 
vyhnívacích nádržích za vývinu bioplynu). Po anaerobní stabilizaci je kal zpracováván 
odvodňováním, sušením, mimo ČOV pak případně spalováním sušeného kalu  
v cementářských pecí. 
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Postupy při zpracování kalů jsou zaměřeny především na minimalizaci konečného 
množství produkovaných kalů, na získání stabilizovaného a hygienicky zabezpečeného 
materiálu, který již nezpůsobuje problémy při jeho konečném využití (mnoho druhů 
kalů je klasifikováno jako nebezpečný odpad), a to vše se snahou po maximálním 
využití energetického potenciálu organických látek v kalu obsaženém za současné 
minimalizace zpětného ovlivňování biologického stupně ČOV produkty kalového 
hospodářství a možného využití anorganické složky kalu. 

1.3 Rozdělení ČOV podle velikosti 

Velikost ČOV je dána počtem jednotek EO (ekvivalentní obyvatel). „Ekvivalentní 
obyvatel“ je hlavní výpočtová jednotka, podle které se navrhuje velikost ČOV. EO 
vyjadřuje průměrnou denní biologickou a hydraulickou zátěž, množství odpadní vody, 
kterou vyprodukuje průměrný člověk. Jedná se o teoretickou, neměřitelnou jednotku.  
 
Běžné velikosti ČOV jsou uváděny v těchto rozsazích EO: 

 
• domovní – do 50 EO, 
• 500 – 2000 EO připojených na ČOV, 
• 2001 – 10 000 EO připojených na ČOV, 
• 10 001 – 100 000 EO připojených  
   na ČOV, 
• velké ČOV - počet EO je nad 100 000 
 

Typickým představitelem „velké ČOV“  
v České republice je např. Ústřední čistírna 
odpadních vod (ÚČOV) v Praze – Tróji.  
V současnosti tato čistírna provádí čištění 
cca 94% všech odpadních vod 
„vyprodukovaných“ v Praze.    
 

 
Pro ilustraci jsou na obrázcích 
1 až 3 uvedeny některé  
z typických provozů ÚČOV. 
 
Technologické schéma  
ÚČOV Praha – Trója se všemi 
důležitými technologickými 
uzly je uvedeno na obr. 4 na 
následující straně. 

 
 

Obr. 1 – ÚČOV Praha – aktivační nádrže 

Obr. 3 – ÚČOV Praha - vyhnívací nádrže 

Obr. 2 – ÚČOV Praha – dosazovací nádrže 
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Obr. 4 – Schéma Ústřední čistírny odpadních vod Praha - Trója 
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2. Mechanické předčištění ČOV 
Mechanickým předčištěním ČOV se rozumí soubor stavebních objektů a strojních 
zařízení, jež je situován bezprostředně za přívodem odpadní vody na ČOV, ve kterém 
dochází k odseparování nejhrubších nerozpouštěných látek a hrubých plovoucích 
nečistot, které se přívodní stokou v odpadní vodě dostanou do ČOV.  

Skladba těchto látek i jejich rozměry jsou různorodé, což je dáno charakterem 
odpadních vod. Např. v odpadní vodě přitékající na ČOV z jednotné kanalizace (směs 
odpadní vody splaškové, vody z dešťových srážek, případně další vody, která se dostane 
z povrchu do systému kanalizace/voda z oplachu ulic kropicími vozy apod./) se 
vyskytuje například štěrk, dlažební kostky, kusy cihel, různé úlomky dřevní hmoty, 
plastové díly, splašky z domácností, hotelů, restaurací, úřadů, institucí, veřejných budov 
apod. 

Zařízení mechanického předčištění jsou technicky navržena tak, aby se výše 
uvedené látky a plovoucí nečistoty z odpadní vody v co největší míře odstranily tak, aby 
nemohly proniknout do dalších objektů a zařízení ČOV, kde by mohly působit 
negativně na funkci dalších zařízení (usazování nežádoucích látek v různých 
technologických nádržích, ucpávání čerpadel, případně potrubí, abraze kovových dílů 
zařízení, stavebních konstrukcí apod.), a tak případně nežádoucím způsobem ovlivňovat 
technologické procesy čištění. Zařízení hrubého předčištění tak tvoří prakticky  
i ochranu ČOV. 

Zařízení mechanického předčištění však musí být zároveň navržena tak, aby 
neodstraňovala z vody rozhodující množství organických nerozpuštěných látek, které 
jsou nezbytné pro správné fungování následného čisticího procesu. Naopak není na 
závadu, projde-li zařízeními hrubého předčištění jemný písek. Tento je odstraňován  
v následném kroku čištění odpadní vody v lapácích písku. 

Prvním zařízením, umístěným bezprostředně za přítokem na ČOV je lapák štěrku 
a písku. Jedná se zpravidla o shora otevřený betonový kanál, v jehož dnu je vytvořena 
významná prohlubeň, ve které dochází k usazení nejhrubších podílů v odpadní vodě – 
štěrku a písku. K přítoku tohoto hrubého materiálu na ČOV dochází za zvýšeného 
přítoku odpadní vody na ČOV v době dešťů a bouřek. Lapák štěrku je většinou vybaven 
strojním zařízením na těžení usazeného materiálu. O tomto zařízení bude pojednáno 
samostatně. 

Za lapákem štěrku a písku následují česle. Zpravidla jsou na ČOV s velikostí přes 
10 000 EO za sebou řazeny česle hrubé (velikost průliny česlicové mříže od 50 do 100 
mm) a česle jemné (velikost průliny filtračního pásu od 1 do 15 mm). U čistíren 
velikosti přes 10 000 EO jsou česle hrubé většinou mechanické, u ČOV menších se 
vystačí s hrubými nebo středními česlemi (zde je průlina mezi 15 až 50 mm) ručně 
stíranými (tyto se u menších ČOV umisťují často do obtokového kanálu česlí jemných). 
Česle jemné dnes používané jsou vždy mechanické. S česlemi bezprostředně souvisejí 
další zařízení hrubého předčištění – dopravníky shrabků a lisy na shrabky, které 
dopravují vytěžené shrabky od česlí do kontejnerů, nádob atd. O běžně používaných 
typech česlí, dopravnících shrabků a lisech na shrabky bude pojednáno samostatně  
v následujících kapitolách.  

Co se týče umístění česlí a následných zařízeních mechanického předčištění  
v kontextu stavebních objektů ČOV, hrubé česle bývají povětšinou umístěny na volném 
prostranství v otevřeném betonovém kanálu, situovaném mezi lapáky štěrku a písku  
a česlemi jemnými, česle jemné včetně navazujících zařízení jsou pak situovány 
zpravidla v uzavřeném stavebním objektu – česlovně (u ČOV velikosti nad 10 000 EO). 
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U menších ČOV (do 10 000 EO) nebývá česlovna budována vůbec, a česle jsou 
umístěny na venkovním prostranství ČOV v otevřeném betonovém kanálu, případně 
jsou česle situovány ve společném objektu s dalšími technologickými a provozními 

zařízeními ČOV.  
U větších a velkých 

čistíren bývá česlovna 
řešena systémem dvou  
a více paralelních kanálů, 
přičemž každý kanál se 
osazuje jedněmi česlemi 
jemnými.  

Např. na ČOV 
Brno – Modřice (500 000 
EO) je v česlovně 
vytvořeno šest 
rovnoběžných kanálů, 
každý o šířce 1800 mm,  
a tedy je osazena šesti 
česlemi jemnými. Interiér 
česlovny ČOV Brno – 
Modřice je zachycen na 
obr. 5. Z obrázku je 

zřejmé uspořádání šestice česlí v prostoru česlovny. Pod výsypkami jednotlivých česlí 
je umístěn horizontální šnekový bezhřídelový dopravník (na obrázku není moc patrný, 
neboť je zapuštěn pod úroveň podlahy – mezi prvními a druhými česlemi zleva je vidět 
krytování dopravníku a část jeho násypky pod druhými česlemi). Tento dopravník, 
konkrétní délky cca 18 metrů, sbírá shrabky z jednotlivých česlí, dopravuje je do lisu na 
shrabky (tento již není na obrázku zachycen), kde dochází k jejich lisování a dopravě do 
dalšího šikmého dopravníku, který shrabky vynáší z prostoru česlovny do kontejneru. 

 
Ilustrativním uspořádáním souboru zařízení hrubého předčištění je česlovna na 

ČOV Trnava (Slovenská republika) – viz obr. 6 a 7.  
V této česlovně jsou vybudovány čtyři paralelní kanály rovněž šířky 1800 mm.  

V každém z těchto kanálů 
je vždy uspořádán 
tandem česlí – na začátku 
kanálu jsou instalovány 
česle s průlinou 20 mm 
(na obrázku 6 vpravo), za 
nimi po směru toku vody 
pak následují česle jemné 
s průlinou 6 mm. Shrabky 
z každé čtveřice česlí 
jsou sbírány vždy jedním 
vodorovným šnekovým 
dopravníkem. Tyto oba  
dopravníky jsou  
v provedení vodorovném 
bezhřídelovém.  
Na obrázku jsou 

Obr. 5 – ČOV Brno–Modřice - pohled do česlovny 

Obr. 6 – ČOV Trnava - pohled do česlovny 



MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

Strana  
20 

dopravníky patrné pod výsypkami česlí. Na tyto dopravníky navazují další dopravník  
a lis na shrabky. Tato návaznost je zřejmá z následujícího obrázku 7 (tento obrázek je 
pořízen z druhé strany česlovny než předcházející obrázek 6). Z dopravníku, sbírajícího 

shrabky ze čtveřice česlí 
s průlinou 20 mm (na 
levé straně obrázku 7), 
padají shrabky šikmým 
skluzem do násypky lisu 
na shrabky. Na obrázku 
je patrný skluz, 
excentrická násypka lisu 
a výtlačné potrubí lisu  
s klapkou a následujícím 
vanovým kontejnerem se 
zvýšenými bočnicemi 
(téměř uprostřed dolní 
části obrázku). Ze 
čtveřice česlí jemných  
s průlinou 6 mm 
(vpravo) jsou shrabky 
sbírány rovněž 
vodorovným šnekovým 

dopravníkem (na obrázku je výrazná modrá převodovka tohoto dopravníku), pod 
kterým je umístěn další vodorovný dopravník, který přenáší shrabky do stejného lisu 
zmíněného výše. Na obrázku je rovněž patrná rozvaděčová skříň, ze které je celé 
soustrojí řízeno.  

Výše popsané uspořádání souboru zařízení mechanického předčištění na ČOV 
Trnava (celkem 12 strojů) zabezpečuje plně automatickou separaci shrabků z odpadní 
vody s jejich následnou dopravou (a úpravou odvodněním) až do kontejneru a je 
dokladem moderního řešení nasazení zařízení mechanického předčištění do provozu 
ČOV. 

 
Mimo standardního použití zařízení mechanického předčištění na ČOV jsou tato 

zařízení používána i v jiných oblastech předčištění vod, např. jako ochrany čerpadel 
různých čerpacích stanic, ať již v kanalizačních sítích nebo povodňových, případně 
čerpacích stanic technologických vod elektráren apod. 

 
Čerpací stanice (ČS) v kanalizačních sítích jsou budovány všude tam, kde výškové 
poměry nedovolí budovat samospádové kanalizační sběrače, vedoucí přímo do objektu 
ČOV, ale je nutné vybudovat v určitých místech, samozřejmě optimálně s ohledem na 
terénní poměry a nákladovost investice, čerpací stanici. Do této jsou svedeny 
kanalizační sběrače určité oblasti.  V ČS dochází ke kumulaci odpadních vod, které jsou 
čerpadly přečerpávány na vyšší hladinu, čímž se získává další spád.  

Zařízení mechanického předčištění, která jsou na těchto ČS používána, se 
prakticky neliší od běžných obdobných zařízení, používaných na ČOV. Základním 
zařízením jsou česle, nejlépe strojně stírané, které odstraňují s přitékající odpadní vody 
do ČS obdobně jako je tomu u ČOV shrabky. I technologická funkce je obdobná jako 
na ČOV, pouze s tím rozdílem, že se z odpadní vody odstraňují shrabky takové 
velikosti, která by mohla bránit optimální funkci čerpadel. Ostatní shrabky menších 

Obr. 7 – ČOV Trnava - pohled do česlovny na samočisticí česle, 
šnekové dopravníky a lis na shrabky 
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rozměrů česlemi procházejí, jsou 
čerpány dále a v konečné fázi se 
dostávají nátokem na ČOV.  

Jako příklad použití zařízení 
mechanického předčištění na ČS je 
obrázek č. 8, na kterém jsou 
uvedeny samočisticí česle ve 
svislém provedení o jmenovité šířce 
900 mm, umístěné na nátokovém 
potrubí DN 600 do ČS ve Štětí.  
Z důvodu lepšího přítoku vody na 
česle je ponechán v délce 350 mm 
původní betonový visutý žlab  
s výškou bočních stěn 1000 mm. 
Nekonečný filtrační pás (na 
obrázku je znázorněno několik jeho 
elementů) vynáší zachycené 
shrabky z úrovně nátokového 
potrubí do výšky větší jak 6 metrů 
nad strop jímky. Pod výsypkou 
česlí je umístěn lis na shrabky  
s promýváním, který dále 
dopravuje shrabky do kontejneru 
(na obrázku již není zakresleno). 
Dno vlastní jímky (na obrázku není 
rovněž nakresleno) je v hloubce 
více jak 1000 mm pod niveletou 
nátokového potrubí. V jímce jsou 
umístěna odstředivá čerpadla 
(rovněž nejsou zachycena na 
obrázku), jež česlemi předčištěnou 
vodu dopravují na ČOV  
s převýšením cca 15 metrů.  

 
Další použiti zařízení mechanického předčištění mimo rámec ČOV je např. 

použití těchto zařízení v čerpacích stanicích technologických vod různých 
průmyslových objektů, např. elektráren.  

Jako ilustrační příklad je zvoleno uspořádání zařízení mechanického předčištění  
u vtokového objektu uhelné elektrárny Počerady (viz obrázek 9 na následující straně). 
Vtokový objekt je situován na řece Ohři cca ve vzdálenosti 8 km od vlastní elektrárny. 
Na vtokových oknech železobetonového objektu, šikmo situovaných, je ve dvou 
speciálně konstruovaných rámech z korozivzdorné oceli umístěna šestice samočisticích 
česlí o nominální šířce kanálů 700 mm. Konstrukce česlí je uzpůsobena tomuto 
specifickému použití, a to včetně možnosti snadné demontáže jednotlivých česlí z rámů 
a jejich vytáhnutí z řeky na suchou půdu (všechny česle jsou přístupny manipulaci 
autojeřábem), vyhřívání proti zamrznutí pásu apod. Vlastní česle svou spodní částí 
zasahují přímo do prostoru řeky, do hloubky cca 2 metry. Vynášené shrabky padají do 
vodorovného bezhřídelového šnekového dopravníku, umístěného na betonové podestě 
objektu ve výši cca 2 m nad hladinou. Tento dopravník sesbírané shrabky dopravuje do 
dalšího dopravníku. Tento dopravník je řešen jako šikmý s otočným uspořádáním  

Obr. 8 – Čerpací stanice odpadních vod – použití 
samočisticích česlí s lisem na shrabky 
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(o tomto provedení je pojednáno podrobněji v kapitole šnekových dopravníků). Shrabky 
z tohoto dopravníku jsou 
dopravovány do 
plochého kontejneru typu 
„Abroll“, který je 
umístěn pod výsypkou 
šikmého dopravníku. 
Celé uspořádání soustrojí 
je voleno s ohledem na 
specifické tvarové řešení 
dotčené části vtokového 
objektu, kontejner je 
umístěn v optimální 
poloze vzhledem  
k potřebné manipulaci  
s ním pomocí nákladního 
vozidla na přepravu 
kontejnerů, vybaveného 
hákovým nakladačem. 
Ochrana samočisticích 

česlí oproti plovoucím předmětům v řece (zejména za zvýšených povodňových stavů) je 
realizována pomocí systému norných stěn, umístěných na pontonovém mostě, které 
brání pronikání těchto plovoucích předmětů přímo k pásům česlí. Na obrázku je pouze 
část pontonového mostu, a sice obslužná lávka. 

 
Specifickým druhem čerpacích stanic jsou čerpací stanice povodňových vod. Tyto 

jsou součástí kanalizační sítě a jsou budovány na kanalizačních sběračích. Kanalizační 
sběrač je přerušen objemnou jímkou, ve které je vhodně výškově vytvořen otevřený 
kanál, kterým protéká běžný objem 
odpadních vod. Kanál je opatřen 
volnou přelivnou hranou, kterou při 
zvýšeném průtoku (většinou při 
intenzivních srážkách bouřkového 
charakteru nebo dlouhodobých deštích) 
přepadá odpadní voda do jímky, která 
je osazena čerpadly. Aby tato čerpadla 
byla chráněna před poškozením 
různými plovoucími částmi, 
splavenými za bouřek do kanalizace, 
jsou mezi přelivnou hranu a jímku 
vhodně umístěny česle. Tyto z odpadní 
vody odseparují nežádoucí plovoucí  
nečistoty, které se nesmějí dostat  
k čerpadlům. Aby česle kapacitně 
stačily převádět relativně vysoké 
průtočné objemy, které se dostávají do 
ČS, je tento problém řešen 
uspořádáním několik česlí vedle sebe. 
Odtok z jímky čerpací stanice do 
navazující kanalizace je řešen na konci 

Obr. 9 – Čerpací stanice technologických vod – vtok chráněn 
šesticí samočisticích česlí 

Obr. 10 – Čerpací stanice povodňových vod –
vtok chráněn samočisticími česlemi 
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jímky ČS otvorem uzavřeného obrysu, čímž je vymezen průtok pro další část 
kanalizace, zpravidla vedoucí přímo na ČOV. Přečerpávaná přebytečná povodňová 
voda je čerpadly čerpána přímo do vodoteče.  

Příkladem je ČS povodňových vod v Hradci Králové (viz obr. 10 na předcházející 
stránce), kde je řazena vedle sebe čtveřice samočisticích česlí s nominálními šířkami 
2000 mm (2 stroje) a 1750 mm (rovněž dva stroje) se šířkou průliny 20 mm. Na 
uvedeném obrázku je zachycena dvojice česlí z nátokové strany – vpravo česle se šířkou 
2000 mm, vlevo pak česle se šířkou 1750. Jsou patrné filtrační pásy (černá barva)  
a kapotované rámy česlí. Z vnitřní strany jsou kapotáže (přírodní barva nerezového 
plechu) opatřeny plošnými topnými panely. Pod výsypkami česlí je umístěn šikmý  žlab 
s čelním proplachem (tento již není na obrázku patrný), kterým jsou shrabky 
dopravovány za jímku ČS do navazující kanalizace. Tyto shrabky se dostávají dále na 
ČOV, kde jsou standardním způsobem mechanickým předčištěním ČOV z odpadní 
vody odstraňovány. Tato varianta s vracením shrabků vytahovaných česlemi z nátoku 
do ČS zpět do kanalizace byla volena s ohledem na stísněné prostorové poměry ve 
vlastní čerpací jímce, kde jsou česle situovány, a praktickou nemožnost manipulace se 
shrabky na ČS. Vyvýšené dno jímky, na kterém jsou česle postaveny, je cca 4,5 m pod 
okolním terénem (na fotografii je v pravém horním rohu vidět část převislého ochozu, 
jehož pochůzná úroveň je právě v úrovni terénu). 

 
O dalších méně častých použitích zařízení hrubého předčištění již nebude v této 

kapitole konkrétně pojednáno, neboť již přesahují její rámec. 
 

V následujících kapitolách, tak jak vyplývá ze zadání této bakalářské práce, bude 
pojednáno o jednotlivých zařízeních mechanického předčištění, používaných na 
čistírnách odpadních vod. 

 
Jednotlivá zařízení mechanického předčištění budou členěna následovně: 

a) česle (s rozdělením na česle samočisticí, česle ručně stírané, strojní česle spodem 
stírané a strojní česle jemné), 

b) zařízení pro těžení štěrku a písku, 
c) stíraná válcová síta, 
d) integrované hrubé předčištění, 
e) šnekové dopravníky, 
f) šnekové lisy na shrabky s promýváním. 

 

2.1 Česle 

Česle obecně jsou technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích hrubě 
dispergovaných nečistot, obsažených ve vodě, v kontextu ČOV ve vodě odpadní. 
Zachycené předměty na česlích se nazývají shrabky. Principiálně jsou česle hustá mříž, 
tvořená z česlič – prutů, a z průlin (mezera mezi česlicemi).  

Česlí jako takových existuje historicky nepřeberné množství s mnoha principy 
odstraňování shrabků a s velkým polem použití. Historicky se česle začaly používat 
(zprvu ve tvaru prosté mříže s úklonem česlic cca 60° po směru toku vody) jako ochrana 
náhonů vodních mlýnů před vniknutím např. větví a různých dalších plovoucích 
nečistot. Později se začaly česle používat jako ochrana vtoků do elektráren, čerpacích 
stanic apod.  
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Specifickým použitím česlí jsou čistírny odpadních vod. Zde plní česle funkci 
separování shrabků z odpadní vody v rámci mechanického předčištění. 

Česle lze rozdělit na základě velikosti průliny do tří základních skupin: 

- česle hrubé (velikost průliny 50 až 100 mm), 
- česle střední (velikost průliny od 15 do 50 mm), 
- česle jemné (velikost průliny do 15 mm). 

Odstraňování shrabků z česlí se provádí buď ručně nebo mechanicky – tzv. strojně 
stírané česle. Spouštění stíracího mechanismu probíhá buď ručně (zapnutí chodu česlí 
obsluhou) nebo automaticky. Chod automaticky stíraných česlí je spouštěn na základě 
snímání vzestupu hladiny vody před česlemi, které je způsobeno průběžným zanášením 
česlí shrabky, a tím zvýšené tlakové ztráty průtoku vody česlemi. Hladina před česlemi 
je snímána hladinovým snímačem. 

Ztráta hladiny průtokem vody česlemi je obecně počítána dle Kirschnerova vzorce 

         αβ sin
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ve kterém představují 
∆h [mm]  ztrátovou výšku, 
β [-] součinitel tření 
d [mm] šířka česlice 
b [mm] šířka průliny 
v [m.s-1] rychlost vody před česlemi 
g [m.s-2] gravitační zrychlení 
α [°] sklon česlicové mříže od vodorovné                         

                          
Mechanických automatických česlí je používáno mnoho typů, nejběžnější typy 

fungují na principu nekonečného běžícího pásu (česle samočisticí, řetězové), případně je 
pevná (stacionární) mříž stírána strojním (případně hydraulickým) mechanismem  
s opakovaným pohybem vyklízecích částí, dalšími typy jsou česle krokové, rotační, 
bubnové, šnekové atd.  

Každý druh konstrukce česlí má svoji rozměrovou řadu, která se dá upravovat dle 
konkrétního použití (velikost objemového průtoku kanálem, průlina, rozměr a typ 
přepravního potrubí nebo kanálu, hloubka a další parametry). Česlice (u rotačních nebo 
bubnových česlí síta) jsou umístěny geometricky v česlích tak, aby protékající vodě
kladly minimální hydraulický odpor. Přitom výška hladiny před česlemi kolísá ve 
velkém rozmezí, až do 100% povoleného vzdutí. Rychlost vody před česlemi obecně 
nesmí klesnout pod 0,3 m.s-1, aby nedocházelo k usazování materiálu v kanálu před 
česlemi, v průlinách česlí naopak nesmí rychlost stoupnout nad 1,2 m.s-1, aby 
nedocházelo k protlačování (pasírování) již zachycených shrabků proudem vody 
česlemi. 

Každé česle jsou zakončeny výpadem (výsypkou), kterou shrabky vypadávají 
mimo česle. Pod výpad česlí lze umístit např. plastovou nádobu, kontejner sídlištního 
typu, kontejner vozidlový (natahovací, vanový), lis na shrabky, dopravník apod., a to 
vždy v závislosti na objemu zachycených shrabků, tedy na velikosti ČOV. Obecně je 
uvažováno, že jeden EO vyprodukuje za rok 2 až 3 litry shrabků, zachycených na 
hrubých česlí, a 5 až 12 litrů shrabků zachycených na česlích jemných. 
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Shrabky, odstraňované na česlích v rámci ČOV (zejména komunálních), jsou 
ponejvíce složeny z různých částí hadrů, textilií, plastů, kuchyňského odpadu, papírů, 
zbytků fekálií, uhynulých malých zvířat atd.  

Shrabky jsou hygienicky závadné, neboť obsahují velké množství patogenů. 
Mimo odvodňování (v lisech na shrabky, o kterých bude pojednáno dále) jsou shrabky 
likvidovány např. spalováním, skládkováním, kompostováním apod. Likvidace shrabků 
probíhá většinou mimo část mechanického předčištění ČOV. 

V následujících bodech práce bude pojednáno o česlích samočisticích, česlích 
ručně stíraných, strojních česlích spodem stíraných a strojních česlích jemných. 

2.1.1 Samočisticí česle  
Samočisticí česle (SČČ) jsou univerzálním zařízením na odstraňování nerozpuštěných 
látek z odpadních vod.  

Uplatnění nacházejí v čistírnách odpadních vod (zejména), úpravnách vod,  
v průmyslu masném, chemickém, koželužnách, pivovarech, bramborárnách, čerpacích 
stanicích kanalizačních, čerpacích stanicích povodňových atd.  

Na ČOV se SČČ začleňují se do objektu mechanického předčištění na dno 
přítokového kanálu odpadních vod obdélníkového průřezu, odkud vynášejí zachycené 
látky – shrabky - nad úroveň hrany kanálu nebo na další podlaží, a to vždy do výšky 
potřebné k následující manipulaci (plastová nádoba, kontejner, dopravník /šnekový, 
pásový/, lis na shrabky atp.). Příklady takového použití SČČ s návaznými zařízeními je 
uvedeno výše v textu na obrázcích 5 až 9. Časté je i uložení do betonové jímky (viz obr. 
8 a uložení svislých SČČ), usazovací nádrže apod. SČČ lze využít např.  
u průmyslových provozů, kde je předčištění odpadních vod řešeno při rekonstrukci 
čistírny.  

Základní uspořádání SČČ je uvedeno na schématickém obr. 11. Nosným prvkem 
zařízení je svařenec plnostěnného otevřeného rámu se sklonem 60° až 90° (uvažováno 
od horizontály). Vnitřní prostor rámu je uzpůsoben pro vedení nekonečného filtračního 
pásu, horní část rámu je tvořena tzv. hlavou, kde dochází ke gravitačnímu výpadu 
shrabků z filtračního pásu do výsypky, a zároveň k pohonu filtračního pásu hnacím 
soukolím. Soukolí je poháněno buď elektropřevodovkou na přímo (u menších strojů) 
nebo elektropřevodovkou přes jednostranný řetězový převod (násobení hnacího 
krouticího momentu za účelem zvýšení hnací tažné síly pásu). U velkých  SČČ  
(v označení je uvedeno písmeno G) se používá uspořádání pohonu s centrálně 
umístěnou převodovkou nad hlavou česlí a oboustranným řetězovým pohonem hnacího 
soukolí. Tato koncepce pohonu filtračního pásu je použita např. u SČČ, zobrazených na 
obr. 5 a 10, kde je vždy patrná centrálně umístěná elektropřevodovka, z ní vedoucí dvě 
vodorovné hřídele, které nahánění oboustranné řetězové pohony hnacího soukolí (na 
obrázcích pod černými plastovými ochrannými kryty).  

Pracovní částí SČČ je nekonečný filtrační pás, složený ze spojovacích  tyčí, 
speciální tvarovaných filtračních elementů – tzv. česliček, článků, bočnic, odvalovacích 
kladek a jejich axiálního zajištění. Vnitřní uspořádání rámu svými vodicími drahami 
zajišťuje jednoznačně definovanou trajektorii pohybu pásu ode dna kanálu směrem  
k hlavě česlí, zde jeho otočení na rozetách hnacího soukolí filtračního pásu (v tomto 
místě dochází k výpadu shrabků z elementů pásu) a přes poměrně ostré vodicí oblouky 
pod hlavou česlí k jeho nasměrování na vratné vodicí dráhy, kterými je pás přiveden 
zpět ke dnu kanálu. Zde jsou situovány obracecí spodní oblouky (s protilehlými oblouky 
ochrannými; tyto mechanicky zabraňují doteku filtračních elementů se dnem rámu při 
jeho povolení), které pás nasměrují opět směrem nahoru. Skladba a trajektorie pohybu 
pásu je rovněž zřejmá s následujícího obr. 11.  
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Obr. 11 – Samočisticí česle – základní schématické uspořádání 
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Součástí samočisticích česlí je rovněž rotační kartáč, který umístěn v místě 
horního ohybu filtračního pásu, kde pomáhá dočišťovat česličky pásu před jejich 

návratem do kanálu. Jeho polohování 
a smysl pohybu vůči elementům 
filtračního pásu uvedeno na 
schematickém obrázku 12. Dalšími 
obvyklými součástmi SČČ jsou 
opěrné svislá a vodorovná podpěra, 
situované po vnějších stranách rámu, 
které fixují celé zařízení nad kanálem. 

Spodní část rámu česlí, tedy 
část u dna kanálu, je těsněna spodním 
kartáčem (ponejvíce dnes 
používaného dvouřadého dvojitého 
typu) se štětinami z plastického, 
pružného a mechanicky odolného 
materiálu. Tento kartáč dotěsňuje 
prostor mezi dnem a česličkami 

filtračního pásu v jeho spodní úvrati. Štětiny kartáče jsou nasměrovány šikmo vzhůru 
proti filtračnímu pásu. Při pohybu pásu nosy česliček tento hustý kartáč lokálně 
otevírají, vytvořenou mezerou projde česlička, bezprostředně po průchodu česličky se 
mezera v kartáči vlivem pružnosti štětin ihned uzavírá. Toto zajišťuje utěsnění spodní 
části česlí do té míry, aby touto částí neprocházely shrabky pod česlemi dále. Protože 
funkční šířka filtrační pásu s česličkami je přesně vymezena kovovými bočnicemi (viz 
obr. 11), dotěsnění těchto bočnic je provedeno z vnější strany pásu plastem, který je 
připevněn přes přílože a spojovací materiál k vnitřním kovovým lištám rámu.  

Celé výše popsané a znázornění 
uspořádání SČČ prošlo dlouhodobým vývojem 
a popisované uspořádání se jeví s ohledem na 
účel použití zařízení jako optimální,  
i s ohledem na jeho snadnou údržbu  
a servis. 

Prvním základním parametrem SČČ je 
šířka kanálu. Ta podle tabulky 1 se může 
pohybovat v rozmezí od 350 do 2000 mm. 
Tento rozsah je dán prakticky koncepcí 
zařízení, zejména technickým řešením 
filtračního pásu a jeho vedením uvnitř rámu 
(toto omezuje minimální šířku; u SČČ pro 
šířku kanálu 350 mm je funkční šířka 
filtračního pásu 120 mm), maximální šířka 
kanálu 2000 mm je omezena dimenzováním 
konstrukce SČČ jako takových, a rovněž 
dimenzováním nosných elementů a samotnou 
hmotností filtračního pásu. Větší šířka kanálu 
než 2000 mm se prakticky na ČOV pro česle s 
předmětnými velikostmi průlin již nepoužívá, 
pro větší průtoky jsou budovány dva a více paralelních kanálů vedle sebe (viz zmíněné 
ČOV Brno – Modřice nebo ČOV Trnava výše a ilustrační fotografie). Na obrázku 13 je 
zachycena spodní část SČČ, a zejména jejich filtrační pás, za provozu. Mimo nosnou 

Obr. 13 – Samočisticí česle za provozu; 
šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu 600 
mm, funkční šíře pásu 170 mm, průlina 
3 mm 

Obr. 12 – Samočisticí česle – schematické 
znázornění samočištění česliček filtračního pásu 
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konstrukci česlí – zeleně natřené bočnice rámu, je patrný filtrační pás, česličky pásu 
vynášející na svých nosech shrabky z odpadní vody z kanálu, lesklé ocelové bočnice 
pásu vymezující jeho funkční šířku (zde pro kanál šířky 400 mm je funkční šířka pásu 
170 mm), plastové články a odvalovací kladky. Ve spodní části snímku je zřejmé boční 
dotěsnění pásu – jeho ocelových bočnic, i dotěsnění rámu česlí k betonové stěně, oboje 
pružným plastovým materiálem. 

Druhým ze základních parametrů SČČ je velikost průliny. Tato je dána minimální 
mezerou mezi dříky sousedních česliček. Velikost průliny je zpravidla volena v období 
projekčního návrhu mechanického předčištění, a to s ohledem na charakter konkrétní 
odpadní vody a požadavek, které plovoucí a vznášené nerozpuštěné látky bude potřeba 
z vody odstranit. Hodnoty průlin filtračních pásů SČČ, běžně dodrávané na trh, jsou 
uvedeny v tabulce 1. Od roku 2008 jsou výrobcem SČČ používané plastové česlice  
v tzv. zesíleném provedení s označením „s“. Bokorysný profil česličky zůstává 
zachován, pouze byly zesílený dřík, krček a hlava česličky. V provedení s česličkami 
„s“ jsou tak dodávány filtrační pásy s průlinami 1, 3, 6 a 10 mm, u provedení SČČ-G 
pak filtrační pásy s průlinami 10 mm. Životnost česliček se tímto zvyšuje oproti 
standardnímu provedení cca trojnásobně, a tímto je významně ovlivněna i životnost 
celého filtračního pásu.  

Zatím posledním vývojovým krokem filtračních pásů je výroba tzv. samočisticích 
česlí hrubých (základní typové označení SČČ-H). Zde se jedná konstrukčně  
o standardní provedení samočisticích česlí, avšak mezery ve filtračním pásu jsou 20 mm 
a větší, až do 60 mm. Tohoto je docíleno použitím axiálních distančních kroužků 

patřičné šířky, které jsou ve 
filtračním pásu vkládány vždy 
mezi dvě sousední česličky 
zesíleného provedení. Takto je 
vytvořen robustní, mechanicky 
odolný filtrační pás, a proto lze 
takto vystrojené česle použít 
přímo na vtoku do ČOV jako 
česlí hrubých. Ilustrační foto 
takto uspořádaného pásu  
s průlinou 20 mm je na obrázku 
14. 

Ostatní základní 
rozměrové parametry SČČ, 
jako hloubka kanálu (měřeno 
od hrany kanálu po dno), výška 
výsypky (referenční, výrobcem 
stanovená výška teoretické 

hrany výsypky nad hranou kanálu) a sklon rámu jsou velmi variabilní, vždy 
přizpůsobené konkrétní situaci instalace SČČ. Celková konstrukční vertikální výška 
rámu SČČ má horní omezení cca v úrovní 11 metrů, což je dáno mechanickou tuhostí 
používané konstrukce rámu a dimenzemi jejich jednotlivých elementů a délkou 
filtračního pásu (a tím i hmotností). 

Každé SČČ nesou ve svém typovém označení zakódovaný způsob kotvení rámu 
SČČ do stavby, šířku kanálu, hloubku kanálu, výšku výsypky, průlinu a sklon rámu. 

 
Příklad označení: SČČ-VM 800x1500/1200x3s/70°. 
 

Obr. 14 – Samočisticí česle hrubé – filtrační pás s průlinou 
20 mm (šířka distančních kroužků 10 mm) 
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Uvedené označení znamená: samočisticí česle (SČČ) s kotvením vodorovnou  
a svislou podpěrou (viz obr. 11), šířka kanálu 800 mm, hloubka kanálu 1500 mm, 
referenční výška výsypky 1200 mm, průlina 3 mm, zesílené provedení česlic „s“, sklon 
rámu 70° vůči horizontále.  

Podle výše uvedeného klíče typového označení jsou jednotlivé SČČ uváděny  
v nabídkové, realizační a technické dokumentaci výrobce, pro jednoznačnou identifikaci 
každých vyrobených SČČ (zejména s ohledem na potřebu případných náhradních dílů) 
slouží pak výrobní číslo stroje, vyražené na jejich výrobním štítku.  

Důležitým aspektem SČČ je tzv. samočisticí schopnost filtračních elementů pásu. 
Ta je dána specifickým tvarovým uspořádáním filtračních elementů, tzv. česliček,  
a jejich vzájemným relativním pohybem v místě obracení filtračního pásu směrem do 
kanálu. Z obrázku 12 je patrná vzájemná interakce česliček. Zde relativním 
obousměrným pohybem nosu česliček vůči česličkám sousedním dochází k odstranění 
posledních drobným zbytků nerozpuštěných látek z filtračního pásu, které mohly na 
pásu zůstat po výpadu shrabků do výsypky. Tímto se udržují průliny (filtrační mezery) 
mezi jednotlivými česličkami čisté, tedy se při provozu zařízení nijak nezanášejí, 
neucpávají, a dlouhodobě si tak filtrační pásy udržují plnou funkčnost. K údržbě čistoty 
česliček filtračního pásu tedy není potřeba žádný vnější zásah (omývání pásu nebo 
mechanické čistění pásu obsluhou apod.). Tato samočisticí schopnost filtračního pásu se 
jeví funkčně jako velmi důležitá, proto se dostala i do názvu zařízení. 

Konstrukční řešení SČČ umožňuje vyrábět tato zařízení v rozmanité škále jejich 
hlavních rozměrů a provedení – viz tabulka 1, šířek kanálů, hloubek těchto kanálů, 
výšek dopravy shrabků a tvarů výsypek, tvarů kotvení atd. Toto dává těmto zařízením 
velkou univerzálnost, co se týče jejich zabudování do různých objektů mechanického 
předčištění ČOV i jiných provozů, i co se týče jejich nasazení. 

Běžným 
umístěním SČČ je 
umístění do betonových 
kanálů obdélníkového 
průřezu, možná 
instalace je však i do 
kanálů samonosných 
ocelových, případně  
i instalace česlí jako 
součásti komplexů 
zařízení – 
integrovaného hrubého 
předčištění. O této 
instalaci bude podrobně 
pojednáno níže v rámci 
popisu tohoto provedení 
hrubého předčištění.  
V některých případech 
je přímo na výsypku 
česlí, která je zakončena 
přírubou, namontován 
lis na shrabky, čímž 

vzniká zařízení pod obchodním názvem „samočisticí česle s integrovaným lisem“. Toto 
zařízení může být rovněž vsazeno do samonosného ocelového žlabu nebo součástí 
zmíněného integrovaného hrubého předčištění.  

Tab. 1 – Základní technické údaje SČČ 

Průtok Q: 2 ÷ 2000 l.s-1  
(7,2 až 7200 m3h-1) 

Šířka kanálu B: 350 ÷ 2000 mm 
Základní konstrukční 
provedení pro kanály šířek 
350 až 1200 mm: 

standardní 

Základní konstrukční 
provedení pro kanálu šířek  
od 1200 do 2000 mm: 

„Gigant“ 

Hloubka kanálu H: 450 ÷ 8000 mm 

Průlina filtračního pásu „e“: 1; 3; 6; 10; 15 mm 
Souborné příkony pohonů 
pásu  
+ rotačního kartáče: 

0,24 ÷ 1 kW; 3x230/400V /  
/ 50Hz 

Vyhřívání: 0,80 ÷ 2,80 kW; 230V / 
/ 50Hz 

Sklon rámu: α 60; 70; 75; 80; 85; 90° 
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Další možnou variantou provedení SČČ je provedení s nátokovým žlabem, jež je 
integrovanou součástí jejich rámu. Do tohoto žlabu může být přivedeno přes přírubový 

spoj přívodní potrubí 
odpadní vody, případně 
jsou česle umístěny tak 
(ponejvíce se svislým 
rámem v relativně 
hlubokých šachtách), že 
hrany tohoto žlabu, který 
je otevřen, jsou přes 
těsnění přimknuty ke 
stěně této jímky v místě 
přívodního potrubí 
šachty. Odpadní voda 
natéká do žlabu a je 
předčištěna česlemi. Za 
česlemi volně padá do 
jímky, odkud je pak 
čerpána dále.   

Možnou variantou 
provedení SČČ je tzv. provedení sklápěné, kdy je poloha česlí v kanálu (betonovém, 
případně samonosném ocelovém) fixována speciální nosnou konstrukcí. Tato 
konstrukce je opatřena sklápěcím (povětšinou ručně ovládaným) mechanismem, který 
zajišťuje vyklopení paty rámu česlí z kanálu. Tímto dojde k uvolnění průtočného profilu 
v místě instalace česlí. Toto lze použít např. v místech instalace, kdy se před česlemi 
hromadí v kanálu písek a tento je potřeba z kanálu místem instalace česlí nuceně 
odstranit, případně tam, kde je třeba za nepřerušeného průtoku odpadní vody kanálem 
česle z vody vytáhnout za účelem údržby spodního kartáče. Sklápěné česle jsou 

zobrazeny na obr. 15  
a 16.  Jedná se o instalaci 
česlí ve venkovním 
prostředí pod 
přístřeškem. Česle 
instalovány v otevřeném 
kanále se šírkou 600 mm, 
hloubkou 800 mm, jsou  
v provedení s vytápěným 
vnitřním prostorem rámu 
a se dnovým ohřevem 
skluzu. Shrabky z česlí 
padají do plastové 
nádoby, umístěné na 
boku kanálu. Uložení 
česlí v nosné konstrukci  
a vlastní sklápěcí 
mechanismus je patrný  
z obrázku 16. Otočný bod 

rámu česlí je v místě mosazného ložiska (na obrázku pod horní částí „S“ chráničky 
kabeláže). Toto ložisko je uloženo v konzole, otočný čep (s červeně označenou 
mazničkou) je součástí rámu česlí. V levé části nosné konstrukce je patrné ovládací kolo 

Obr. 16 – Samočisticí česle ve sklápěném provedení – detail 
sklápění 

Obr. 15 – Samočisticí česle ve sklápěném provedení 
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sklápění s pohybovým šroubem, který je zachycen výkyvně na nosném elementu rámu 
česlí. Z bezpečnostních důvodů jsou česle v pracovní poloze zajištěny oboustranným 
zdvojeným přišroubováním s boční konzolou. Takto uspořádáný mechanismus zajišťuje 
vyklopení spodní části rámu česlí ze dna kanálu do výšky cca 300 mm. 

Ve speciálních případech, většinou po konzultaci s budoucím provozovatelem, 
jsou samočisticí česle vybavovány ostřikem filtračního pásu. Ostřik je realizován 
trubkovým rozvodem ostřikové vody se systémem trysek, který je namontován do 
samonosného krytu. Tento je umísťován v určité poloze nad filtračním pásem (většinou 
nad místem, kde filtrační pás opouští kanál). Ostřik filtračního pásu zabezpečuje 
vypírání určitých podílů shrabků (zejména organických živočišného původu) ještě před 
jejich opuštěním filtračního pásu. Organické podíly shrabků jsou ostřikovou vodou 
rozmělněny a spolu s ostřikovou vodou jsou vraceny samospádem do kanálu, kde 
postupují dále za česle (tyto organické podíly jsou potřebné pro  aktivační část ČOV).   

Z uvedených příkladů instalací plyne, že provedení a instalační použití SČČ je 
velmi rozmanité, což umožňuje tato zařízení nasazovat do velké škály provozů hrubého 
předčištění. Vše je umožněno variabilitou jejich konstrukční koncepce a rozměrů.  

V případě umístění SČČ v nechráněných venkovních prostorách ČOV i jiných 
provozů jsou tato zařízení vybavena kapotováním s elektrickým vyhříváním vnitřních 
prostor rámu, lze samozřejmě vyrábět zařízení v provedení pachotěsném (s možností 
řízeného odsávání napojeného na ventilaci objektu) atd.  

Pro výrobu rámů SČČ nebo ocelových dílů filtračních pásů (tedy součástí, jež 
přicházejí bezprostředně do styku s odpadní vodou) lze volit prakticky jakýkoliv  
svařitelný materiál ocelového charakteru, a to vždy s ohledem na jeho chemickou 
odolnost vůči složení odpadní vody, zejména její pH nebo její specifické chemické 
složení. Ostatní díly, zejména pohonů, jsou vyráběny ze standardních ocelových nebo 
litinových materiálů odpovídajících mechanických vlastností. 

Nekovové díly filtračního pásu – česličky, články a kladky – jsou standardně 
vyráběny jako plastové výlisky ve vstřikovacích formách z materiálu ABS (akrylonitril-
-butadien-styren), který se jeví dlouhodobě pro specifický účel použití filtračních pásů 
SČČ jako optimální (tvarová a mechanická dlouhodobá stálost dílů, dostatečná 
mechanická pevnost a otěruvzdornost). 

SČČ jsou vyráběny ve dvou základních provedeních. Pro šířky kanálů od 350 do 
1200 mm jsou v provedení standardním, pro šířky kanálů od 1200 mm výše až do 2000 
mm je vyráběno zesílené provedení, tzv. „Gigant“. Zesílené provedení SČČ je celkově 
robustnější, počínaje rámem česlí, přes pohony pásu i rotačního kartáče, a zejména je 
patrné na prvcích filtračního pásu. Pro filtrační pásy standardního provedení je 
základním modulem rozteč tyčí 150 mm a jejich průměr 25 mm, pro SČČ v provedení 
„Gigant“ je rozteč tyčí 200 mm a průměr tyčí 35 mm. Velikostně se rovněž liší  
i všechny elementy pásu – česličky, kladky, články, bočnice i prvky axiálního zajištění.  

SČČ lze použít i do kanálů širších než 2000 mm. Řešení těchto SČČ spočívá  
v tom, že česle svým rámem mají nominální šířku 2000 mm, po stranách rámu jsou  
v jeho dolní části, která zasahuje do kanálu, namontovány desky s těsnicími prvky, což 
rozšiřuje celkovou konstrukci česlí. Nejširší kanály, do kterých byly zatím SČČ 
namontovány, mají šířku 2400 mm. Jedná se ÚČOV Ostrava a ČOV Hradec Králové, 
kde jsou vždy ve čtveřicích kanálů o této šířce instalovány SČČ v provedení „Gigant“. 

Obdobné rozšíření šířky rámu lze samozřejmě použít i SČČ menších šířek, např. 
při instalacích do stávajících kanálů, jejichž šířka je větší, než je potřebná šířka 
vlastních SČČ, většinou z důvodu velikosti průtočného množství odpadní vody kanálem 
a nutnosti zachovat vyhovující rychlostní poměry nátoku před česlemi. Tak lze např. 
dodat SČČ se jmenovitou šířkou rámu 400 mm do kanálu šířky 800 mm apod.  
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Při uvedeném rozšířen kanálu vůči šířce rámu jsou v odpovídajících rozměrech 
upraveny i vodorovné a svislé podpěry. 

Co se týče četnosti 
výskytu SČČ s ohledem 
na jejich základní rozměr 
- šířku, nejběžnější šířkou 
je šířka 400 mm. Toto je 
logicky dáno výskytem 
velikostí ČOV v naší 
republice, kdy největší 
počet ČOV je o velikosti 
kolem 1000 až 2000 EO, 
pro které je právě 
velikost česlí pro kanál 
šířky 400 mm optimální. 
Pro SČČ předmětné šířky 
je nejčastější provedení 
jejich výpadu do plastové 
nádoby 120 l. To proto, 
že objem této nádoby 
vystačuje na vícedenní 
provoz zmíněné velikosti ČOV, a navíc je manipulačně přijatelný  
s ohledem na hmotnost této nádoby, naplněné shrabky. Typická instalace je uvedena na 
obrázku 17. Jedná se o SČČ na ČOV Trhový Štěpánov, kapacita ČOV 2000 EO.  
Z obrázku je patrné celkové uspořádání kanálů. V hlavním kanálu jsou instalovány 
SČČ. Pro potřebu lze kanál SČČ oboustranně uzavřít ručními stavítky (např. pro 
potřebu výměny spodního kartáče SČČ u dna kanálu). Potom odpadní voda proudí 
obtokovým kanálem, v němž jsou umístěny česle ruční (ty na obrázku nejsou patrné, 
jsou „schovány“ za rámem SČČ). Jejich samostatné foto je pak  
u následující kapitoly na obr. 18. 

SČČ větších rozměrů jsou používány s menší četností výskytu. Obecně platí 
zákonitost, že čím jsou SČČ širší, tím jejich četnost výskytu klesá. Nejširší česle  
v provedení „Gigant“ jsou např. instalovány v naší republice většinou na ČOV 
krajských měst (Brno, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem – Neštěmice, Karlovy 
Vary – Drahovice, České Budějovice – Hrdějovice apod.), menší šířky pak ve velkých 
okresních městech (Prostějov, Sokolov, Chomutov – Údlice atd.). Obdobná zákonitost 
platí i pro SČČ, dodávané do zahraničí (např. výše zmíněné SČČ-G v osmi provedeních 
na ČOV ve slovenské Trnavě).  

2.1.1.1 Elektrovýbava a řízení chodu SČČ 

Standardním vybavením samočisticích česlí je rozvaděč, obsahující část silovou  
a řídicí. Protože ve velkém počtu instalací jsou česle použity s návazností např. 
dopravníků (šnekových, pásových), lisů na shrabky, případně je použito česlí i ostatních 
zařízení několik pohromadě, je výhodné řídit celý komplex těchto zařízení hrubého 
předčištění jedním rozvaděčem s programovatelným automatem.  

Řízení chodu samočisticích česlí se provádí ručně (manuální spouštění a vypínání 
chodu filtračního pásu a rotačního kartáče, případně zapínání a vypínání vyhřívání) 
nebo v automatickém režimu.  

Obr. 17 – Samočisticí česle – typická instalace na ČOV s kapacitou 
2000 EO 
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Ruční řízení je víceméně nouzové, používá se při výpadku automatického řízení 
nebo při servisních úkonech na zařízení. 

Při automatickém režimu je využito ovládání chodu česlí časem a od výšky vzdutí 
hladiny vody před česlemi, přičemž ovládání SČČ od výšky vzdutí hladiny je nadřazeno 
ovládání časem.  

Ovládání časem. Tento režim je zajištěn dvěma časovými relé, kdy na jednom se 
nastaví interval prodlevy a na druhém pak interval chodu SČČ. Česle v tomto režimu 
pak pracují. Toto použití je výhodné zejména tam, kde se jedná o relativně malé průtoku 
(řádově v litrech za sekundu), tedy u ČOV s malým počtem EO. Předpokladem použití 
tohoto pracovního režimu je poměrně rovnoměrný přítok odpadní vody na česle a v ní 
obsažený stálý objem shrabků, případně přítok, který má v průběhu každého dne 
přibližně stejný průběh. Navíc je podmínkou, aby tento přítok nebyl nahodile zvyšován 
(např. u společných kanalizací bouřkovými srážkami apod.). Po určité době prodlevy se 
na filtračním pásu nahromadí shrabky, které jsou potom za chodu SČČ filtračním pásem 
odstraňovány z odpadní vody. Stav filtračního pásu SČČ, zabudovaných do kanálu šíře 
400 mm, právě vynášecího shrabky, je zachycen výše na obrázku 13.  

Ovládání od výšky vzdutí hladiny před česlemi. Vzdutí hladiny odpadní vody před 
česlemi je způsobeno rychlým nárůstem přítoku odpadní vody. Ke snímání výšky 
hladiny vody před česlemi byl historicky používán plovákový spínač, dnes převládá 
použití dotykové hladinové sondy – viz následující popis, případně lze použít sondu 
ultrazvukovou. 

Hladinová sonda ve spojení s hladinovým relé zajišťují chod ovládání pohonu 
filtračního pásu s ohledem na dosažení přednastavené úrovně hladiny před česlemi. 
Výška hladiny se stanoví tak, aby byla s rezervou výše, než je maximální výška hladiny 
při ovládání chodu česlí časem. Jakmile dostoupí úroveň hladiny odpadní vody v kanálu 
před česlemi úrovně, na kterou je polohována elektroda sondy, dojde na elektrodě  
k indukci proudu (řádově v mA), kterým je iniciováno hladinové časové relé. Hladinové 
relé zajistí s určitým zpožděním (0,5 a 10 s) sepnutí silového obvodu chodu filtračního 
pásu. Dokud nedojde ke snížení hladiny na sondě, relé zajišťuje trvalý chod česlí. 
Jakmile dojde ke snížení hladiny pod úroveň elektrody sondy, dojde k rozepnutí 
kontaktů hladinového relé, a tím k zastavení chodu pásu. Po tomto přechází ovládání 
česlí automaticky opět do ovládání časem. 

V návaznosti na ovládání filtračního pásu je ovládán i chod rotačního kartáče, a to 
tak, že pohyb rotačního kartáče se svázán s pohybem filtračního pásu. 

Pohon filtračního pásu SČČ je vždy jištěn proti mechanickému přetížení. Toto je 
zabezpečeno výkyvným uložením převodovky pohonu filtračního pásu přes pryžovou 
pružinu. Při nárůstu odporu proti pohybu filtračního pásu dojde k vykývnutí 
převodovky, které je přes pákový mechanismus přeneseno na vypínací kontakt 
mikrospínače. Vypínací mechanismus je kinematicky přednastaven na určitou vypínací 
hodnotu hnacího krouticího momentu převodovky. Při překročení tohoto momentu 
dojde přes mikrospínač k vypnutí chodu filtračního pásu. Obsluha zařízení musí 
detekovat přímo na zařízení příčinu zastavení a provést její odstranění. Opětovné 
uvedení česlí do provozu provede resetováním automatiky.  

U SČČ větších šířek, a to nad 1000 mm, je obdobnou ochranou jištěn proti 
přetížení i rotační kartáč.  

Pro venkovní instalace anebo instalace v netemperovaných uzavřených nebo 
zastřešených prostorách jsou SČČ vybavovány vytápěním vnitřního prostoru rámu, tedy 
prostoru, ve kterém se pohybuje filtrační pás. Vytápění je realizováno topnými kabely, 
jež jsou všity do plošných rohoží. Rohože jsou spolu s tepelnou izolací umísťovány do 
mělkých vaniček, které jsou rozebíratelně přichycovány k jednotlivých krytům karotáže 
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česlí, k sešikmené ploše výsypky, případně pode dno skluzu výsypky. Kapotovaný 
vytápěný rám česlí je uveden např. na obrázku 15. Vytápění SČČ je řízeno přes 
separátní obvod rozvaděče, řízení chodu vytápění je přes termostat, který je vždy 
umístěn nedaleko česlí.  

Ostřik je ovládán pomocí solenoidového ventilu, jehož funkce je odvozena od 
chodu filtračního pásu.  

Čelní panel ovládacího rozvaděče SČČ je vždy vybaven ovládacími prvky  
a kontrolkami optické signalizace chodu a poruchy jednotlivých ovládaných prvků česlí. 
V mnoha případech, kdy jsou SČČ zakomponovány do celého souboru zařízení ČOV, 
jsou jejich rozvaděče uzpůsobeny tak, aby umožňovaly dálkové ovládání SČČ, dálkový 
přenos informací o chodu a poruchách jednotlivých prvků česlí na velíny, do řídicích 
místností apod., případně umožňovaly vizualizaci stavu chodu SČČ v dnes již bežně 
používaných vizualizačních softwarových programech. 

 
*        *        * 
 
Výše uvedené skutečnosti dávají samočisticím česlím možnost mnohostranného 

využití na ČOV, v čerpacích stanicích odpadních vod, v povodňových čerpacích 
stanicích, různých průmyslových provozech atd. O jejich oblíbenosti u provozovatelů 
svědčí nejlépe skutečnost, že do dnešních dnů byla tato zařízení realizována ve více než 
1200 případech, povětšinou individuálního provedení (tedy přizpůsobená na míru místu 
a charakteru instalace), a to nejen v České republice, ale v mnoha zemích Evropy, USA 
i některých asijských zemích. Jejich oblíbenost je dána i péčí jejich výrobce, který 
zajišťuje jejich instalační montáže, preventivní prohlídky, a zejména rychlý a kvalitní 
servis.  

2.1.2 Česle ručně stírané 
Česle ručně stírané (ČR) sestávají ze šikmé česlicové mříže, která je zabudovaná do 
otevřeného kanálu obdélníkového průřezu, a vytváří překážku plovoucím a unášeným 
pevným látkám. Shrabky zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hrablem do 

příčného mělkého žlabu  
s děrovaným dnem. Žlab 
je buď zapuštěn do boků 
kanálu a jeho horní část 
je v úrovni hrany kanálu, 
nebo je svým dnem 
umístěn na zhlaví zídek 
kanálu. Z tohoto žlabu 
jsou shrabky pomocí 
lopaty ručně vybírány  
a dále ukládány (do 
plastové nádoby, 
stavebních kolečka, 
sídlištního kontejneru 
apod.). 
ČR nacházejí uplatnění  
v čistírnách odpadních 
vod, kde jsou 
umísťovány do 

obtokových kanálů, případně odlehčovacích kanálů, nebo před jemné strojně stírané 

Obr. 18 – Česle ručně stírané – typická instalace; kanál šířky 
400 mm, hloubky 510 mm, průlina mříže 15 mm, sklon mříže 45° 
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česle. Na malých ČOV (velikosti řádově desítek nebo stovek EO) jsou např. jediným 
zařízením hrubého předčištění, kde by instalace mechanických česlí byla 
neekonomická. Klasické provedení česlí ručních je uvedeno na obr. 18. Zde jsou 
zobrazeny ČR v kanálu šířky 400 mm a hloubky 515 mm, který je obtokovým kanálem 
mechanických samočisticích česlí, vyobrazených v předchozí kapitole na obrázku 17.  

ČR jsou používány rovněž v rozsáhlé škále šířek kanálů a jejich hloubek, průliny 
mříže se používají od 15 mm výše, sklony rámu se používají od 45°. Rozsahy 

základních rozměrů a provedení 
jsou uvedeny v tabulce 2. 
Provedení ČR je většinou  
z korozivzdorné oceli, její jakost 
je volena vždy s ohledem na 
odolnost materiálu odpadní vodě, 
která česlemi protéká. Mříž je 
posvařována z plochého profilu, 

jeho průřez je odvislý od hloubky kanálu. Běžně se používají průřezy 40 x 5 až 60 x 8, 
vždy podle sortimentu hutního polotovaru. Horní část mříže je opatřena vyhrnovacím 
plechem, který je „zaháknut“ do příčného žlabu. Příčný žlab je zhotoven ohýbáním  
z plechu tloušťky 3 nebo 4 mm, to podle šířky kanálu. Žlab je buď přišroubován shora 
na zhlaví zídek kanálu nebo zabetonován do kanálu se svou horní úrovní v úrovni zhlaví 
zídek (viz obr. 18). Mříž je přišroubována shora ke žlabu nebo u žlabů zapuštěných do 
zídek přes hmoždinkové kotvy. U větších hloubek je patní plech mříže přišroubován ke 
dnu kanálu. Tak jako u SČČ je detailní konstrukční řešení ČR a jeho komponentů 
odvislé od konkrétního místa instalace, např. na šířku může být mříž sešroubována  
z více dílů, a to zejména u širokých žlabů, případně konstrukční řešení ČR respektuje 
způsob montáže ve stísněných prostorách apod.  

Součástí dodávky ČR je hrablo. Spodní část hrabla je uzpůsobena rozměrově 
mříži, pro které je hrablo určeno a vždy je provedeno s „prsty“, které zasazují do určité 
hloubky mříže. K úchopu je dolní část hrabla opatřena násadou patřičné délky. Celé 
hrablo je zhotoveno rovněž z korozivzdorného materiálu obdobné jakosti jako ČR.  

O četnosti výskytu ČR platí stejná zákonitost jako SČČ, popsaná výše. Navíc 
maximální okrajové šířky a hloubky kanálu, uvedené v tabulce, jsou používány 
výjimečně, neboť zejména manipulace se shrabky, vytahovanými manuálně z větších 
hloubek, je velice nepraktická a namáhavá. 

2.1.3 Strojní česle hrubé spodem stírané 
Strojní česle hrubé spodem stírané (SČH-S) jsou určeny do objektů hrubého předčištění 
ČOV, kde zajišťují zachycování a vyjímání shrabků z přívodního kanálu odpadních vod 
na ČOV. Instalují se za objekt zachycování a vybírání štěrků a hrubého písku, před  
česle jemné a lapáky písku. Je výhodné, aby dno kanálu bylo opatřeno schodkem, pod 
který se česle usadí. SČH-S jsou charakterizovány robustní konstrukcí rámu, do jehož 
dna na straně přítoku odpadní vody je zavařena česlicová mříž. Tato mříž, tvořená 
profilem z ploché oceli, je buď vytažena a tvarována až do hlavy česlí, případně je 
ukončena v určité výšce nade dnem kanálu.  

Shrabky zachycené na mříži jsou vynášeny tvarovými prsty ukotvenými do 
vozíků. Vozíky, vložené do páru nekonečných hnacích řetězů článkového typu  
s plastovými válečky (materiál ABS jako u SČČ), pojíždějí z vnitřní strany česlicové 
mříže směrem ode dna (od spodu) nahoru. Geometrie dráhy vozíků je dána drahou 
hnacích řetězů, které se pohybují po vedeních, vytvořených na bočnicích rámu česlí. 
Tato vedení kopírují tvar mříže vždy tak, aby záběr prstů do mříže byl geometricky 

Tab. 2 – Základní technické údaje ČR 
Šířka kanálu B: 400 ÷ 2000 mm 
Hloubka kanálu H: 500 ÷ 3000 mm 
Šířka průliny e: 15; 20; 30 až 100 mm 
Sklon rámu: α 45° až 70° 
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stálý. Vozíky s prsty unášejí shrabky až nad horní úvrať dráhy řetězů. Poté dochází  
k samovolnému vypadnutí shrabků do výsypky.  

Pohon řetězů, a tedy i celého systému vozíků s prsty, je odvozen od 
elektropřevodovky pomocí hlavního hřídele a ozubených kol. Pohon je pomocí 
kinematického mechanismu, ovládající havarijní spínač, chráněn proti přetížení. Počet 

vozíků s prsty je u každých 
SČH-S volen s ohledem na 
výšku česlí, hloubku kanálu  
a množství shrabků, které česle 
z kanálu vytahují.  

Pro dočištění horní části 
mříže jsou česle vybaveny 
rotačním stěračem s vlastním 
elektropohonem, který je 
zavěšen na kyvných konzolách 
dotlačovaných pružinou. Tento 
systém společně s havarijním 
spínačem chrání česle před 
poškozením při náhodném 
přetížení  česlí. Havarijním 
spínačem je rovněž chráněn  
i hlavní pohon systému vozíků.  

Typické provedení SČH-
S je uvedeno na obrázcích 19  
a 20. Jedná se SČH-S, 
instalované na ČOV Brno – 
Modřice jako ochrana dešťové 
zdrže v přívodní tlamové stoce 
(ta je v místě česlí přerušena 
vytvořením prostoru právě pro 
instalaci těchto česlí). Na obr. 
19 je celkový pohled na česle, 
v pozadí po pravé straně 
obrázku je patrný větrací 
komínek dešťové zdrže. Na 
obrázku 20 je pak patrné 
uspořádání spodní části česlí  
v kanálu - mříže a vozíků  
s prsty, zabíracími do mříže. 

Na pravé straně tohoto obrázku je patrné vedení s konzolkami pro vedení bočního 
řetězu válečkového typu. Před vlastními česlemi je vytvořen ve dnu nátokový schodek. 
Za mříží je vidět příčná výztužná trubka rámu česlí, za ní pak je částečně skryt vozík s 
prsty, který je na sestupné dráze ke dnu kanálu. V pozadí pod horním vozíkem je vidět 
oblouková hrana stropu tlamové stoky.  

Tyto SČH-S jsou za standardního režimu ČOV mimo provoz, fungují pouze  
v době, kdy na ČOV natéká z přívodní kanalizace nárazově zvýšené množství odpadní 
vody (většinou za bouřkové oblačnosti), které po překročení maximálního dovolené 
přítoku na ČOV je odváděno do bouřkové zdrže. Před česlemi je umístěno stavidlo, 
které otevírá automaticky při překročení maximálního nátoku na ČOV. Česle tak plní 
ochrannou funkci dešťové zdrže.  

Obr. 19 –  Strojní česle hrubé spodem stírané v kanále před 
tlamovou stokou dešťové zdrže ČOV Brno - Modřice 

Obr. 20 –  Spodní část strojních česlí hrubých v kanálu 
před tlamovou  stokou dešťové zdrže ČOV Brno - Modřice 
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SČH-S jsou běžně vyráběny z korozivzdorné oceli v kombinaci s plasty (válečky 
řetězů, boční těsnění), alternativně může být rám česlí vyroben z pozinkované uhlíkaté 
oceli, v obou případech jsou nepohyblivé části opatřeny nátěrem. 

Chod česlí je automatický, lze ho ovládat i ručně z řídicího rozvaděče, který je 
dodávám i s venkovním termostatem pro vyhřívané provedení. Při automatickém chodu 
dochází ke spuštění česlí nastaveným časovým intervalem v rozvaděči nebo od hladiny 
před česlemi pomocí plováku případně hladinové nebo ultrazvukové sondy, a to 
obdobně, jako je podrobně popsáno u samočisticích česlí v kapitole 2.1.1.1 výše. 

Rozměrově jsou česle vyráběny rovněž ve velké škále, vždy s ohledem na 
konkrétní místo instalace, viz následující tabulka 3. Toto je dáno jejich použitím na 
ČOV různých velikostí pro různá průtočná množství. 

 
Tab. 3 – Základní technické údaje SČH-S 

Šířka kanálu B: 500 ÷ 2600 mm 
Hloubka kanálu H: 800 ÷ 7000 mm 
Výška výsypné hrany: dle kontejneru nebo navazujícího zařízení 
Šířka průliny e: 40 ÷ 120 mm 
Sklon česlí: 75° 
Pohon hrabla: 0,55 až 0,75 kW; 3x230/400 V; 50 Hz 
Pohon rotačního stěrače 0,18 kW; 3x230/400 V; 50 Hz 

 
Protože SČH-S zachycují z odpadní vody ty největší kusy nerozpuštěných látek 

hned na nátoku odpadní vody na ČOV, které se v odpadní vodě vyskytují ponejvíce za 
bouřkových stavů, je vhodné pod tyto česle umísťovat buď sídlištní (u česlí menších 
šířek) nebo vozidlové kontejnery. Protože většinou jsou SČH-S situovány na volných 
prostranstvích, není ve většině případů problém prostor u těchto česlí uzpůsobit 
možnosti umístění těchto kontejnerů. Při použití dopravníků pod SČH-S jsou vhodné 
zejména pásové dopravníky, které svým charakterem umožňují transport zachycených 
předmětů větších rozměrů - zejména předmětů s převládající délkou – různé kusy dřev 
apod. 

2.1.4 Strojní česle jemné 
Strojní česle jemné (SČJ) jsou výrobkem ze skupiny zařízení určených pro mechanické 
předčištění vod. Instalují se do vstupního objektu úpraven vod. Obvyklé použití je 
v elektrárnách, teplárnách a různých energetických zařízení, kde jsou obvykle začleněny 
za česle hrubé. Možná je i jejich instalace do speciálních protipovodňových objektů. 
SČJ sou určeny k zachycování a vyjímání pevných unášených látek z vody, např. listí, 
zbytků rostlin, dřevin a jiných odpadů převážně organického, anorganického, případně 
syntetického charakteru. 

SČJ jsou charakterizovány robustní rámovou plnostěnnou konstrukcí, tvarově 
dosti podobnou výše popsaným strojním česlím hrubým. Do zadní části rámu (ve směru 
proudicí vody) je vsazeno nerezové štěrbinové síto nebo (výjimečně) děrovaný plech. 
Zachycené látky na sítu nebo děrovaném plechu jsou stírány směrem ode dna  
a vynášeny k přepadové hraně česlí. Stírání je prováděno kartáči, vsazenými do držáků 
několika příčných vozíků, uložených ve speciálních hnacích řetězech (obdobný princip 
jako strojních česlí hrubých, pouze smysl otáčení řetězů je právě opačný, kdy vozíky 
„sestupují“ do vody na straně nátoku odpadní vody na česle). Řetězy jsou vedeny po 
vnitřních stranách rámu speciálně tvarovanými vedeními, zhotovenými z plochých 
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profilů. Řetězy jsou sestavené z plastových kladek, sloužících jako válečky, čepů  
a článků (oboje jsou zhotovené z korozivzdorného materiálu). Celý systém řetězů  
s vozíky a kartáči je poháněn elektropřevodovkou a je rovněž obdobný systému, 
používanému u stroních česlí hrubých. 

Řešení spodní části SČJ je uvedeno na obrázku 21. Zde je vidět děrované síto, 
vozík s kartáčem, vodicí dráhy a válečkový řetěz. V horním levém rohu obrázku je 

schematicky znázorněna geometrie děrovaného síta (bližší popis je uveden dále). Na 
obrázku 21 jsou konkrétně uvedeny SČJ pro šířku kanálu 2330 mm, hloubku kanálu 
3370 mm, výšku výsypky 1500 mm s průlinou síta 6 mm, které jsou instalovány ve 
čtyřech exemplářích u chladicích věží technologické vody v chemickém provozu. Zde 
SČJ plní funkci zařízení na zachycování především úlomků z laminátových voštin 
vestaveb chladicí věže a dalších částic, které se v této vodě vyskytují. Výpad těchto 
shrabků je do sídlištních kontejnerů, kdy pod výsypku jedněch SČČ jsou umístěny vždy 
dva tyto kontejnery objemu 1150 l. Protože SČJ jsou umístěny na volném prostranství, 
jsou celokapotovaného provedení, jejich vnitřní prostor je elektricky vytápěn. Celkový 
pohled na jedny z těchto česlí je uveden na následující straně na obrázku 22.  

Proti přetížení je pohon česlí (obdobně jako u výše popsaných SČH-S) chráněn 
havarijním spínačem.  

Shrabky z kartáčů vypadávají směrem do výsypky zpravidla samovolně.  
V případě potřeby (s ohledem na charakter a množství shrabků) je možno SČJ vybavit 
stíracím mechanismem rotačního charakteru, poháněného vlastní elektropřevodovkou 
(tato je rovně chráněna proti mechanickému přetížení), alternativně lze do zařízení 
zabudovat rozvod ostřikové vody s tryskami, a shrabky tak odstraňovat do výpadu 

Obr. 21 –  Strojní česle jemné – detail spodní části se schematickým znázorněním štěrbinového síta 
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vodou. Výška výpadu shrabků je provedena podle navazujícího zařízení na její další 
likvidaci (kontejner, šnekový dopravník shrabků, lis shrabků). 

Velice důležitou součástí SČJ je 
vlastní filtrační sítová plocha, na které 
dochází k oddělování shrabků od 
kapalné fáze. Tato plocha je zhotovena 
buď ze svařovaného štěrbinového síta 
nebo z děrovaného plechu.  

Štěrbinové síto je tvořeno  
z klínovitého profilového drátu  
a příčných nosníků. Shematicky je 
uvedeno v levém horním rohu výše 
uvedeného obrázku 21. Konstrukce síta 
umožňuje vytvářet různé šířky štěrbin 
(průlin), pro SČJ jsou používána síta  
s průlinami v souladu s tabulkou 4. 
Štěrbinové síto se vyznačuje vysokou 
přesností šířky štěrbiny, jeho horní 
činná plocha je dokonale hladká, tzv. 
desková tuhost je zajištěna vhodnou 
roztečí příčných nosníků pro ten který 
rozměrový typ síta. Materiálově je síto 
zhotovováno z korozivzdorného 
materiálu (standardem je materiál 
jakosti 17 241 dle ČSN /1.4301 dle 
DIN/). Geometrie příčného průřezu síta, 
kdy průlina se klínovitě rozšiřuje ve 
směru průtoku kapaliny sítem, zabezpečuje jeho neucpávání. Při jeho uložení do rámu 

SČJ je však důležité, aby síto 
bylo po okrajích dostatečně 
opřeno, a zachována co 
nejpečlivěji jeho rovinnost, aby 
nedocházelo k lomovému 
namáhání množství spojů mezi 
klínovitým profilovým drátem  
a příčnými nosníky síta. 

 
Tak jako výše uvedené 

samočisticí česle a strojní česle 
hrubé jsou i strojní česle jemné 
vyráběny v široké škále rozměrů  
a v různých variantách 
provedení. Toto jim dává 
možnost širokého uplatnění  
v různých provozech, zmíněných 

na začátku této kapitoly, jako provozně jednoduchého a spolehlivého zařízení  
s minimálními nároky na obsluhu (i česle tohoto provedení jsou vybavovány standardně 
elektrorozvaděčem se silovou a řídicí funkcí, tak jako oba druhy strojních česlí 
předchozích) a údržbu a s dlouhou životností.  

 

Tab. 4 – Základní technické údaje SČJ 
Šířka kanálu B: 500÷3000 mm 
Hloubka kanálu H: 500÷9000 mm 
Výška výsypné 
hrany: 

dle kontejneru nebo 
návazného zařízení 

Šířka průliny 
štěrbinového síta „e“: 0,75 ÷ 10 mm 

% volné plochy 
štěrbinového síta:  30 ÷ 70 

Sklon česlí: 75° 

Příkon pohonu: 0,18 kW až 1,5 kW; 
3x230/400V/50Hz 

Vyhřívání: 420 ÷2000 ; 230V; 50 Hz 
Tlaková ztáta: Závisí na šířce průliny „e“ 

Obr. 22 –  Instalace strojních česlí jemných 
u chladicích věží chemického provozu 
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2.2 Těžení štěrku a písku 

Zařízení pro těžení štěrku a písku je určeno k vybírání štěrku, písku a podobných 
těžkých suspenzí, které se usazují v jímce lapáku štěrku a písku nebo jímkách 
podobného charakteru – jímkách separace obsahu tlakových vozů apod. Jímka lapáku 
štěrku a písku je vytvořena jako geometricky pravidelná prohlubeň ve dnu přívodního 
kanálu odpadní vody na ČOV (viz obrázek 23). Prouděním odpadní vody (zejména za 
bouřkových stavů) jsou unášeny těžké podíly nerozpuštěných látek až nad jímku, kde 
dojde k jejich sedimentaci, a tím k ochraně dalších technologických zařízení ČOV 
(česlí, čerpadel spod.). Začlenění těžení štěrku a písku do přívodních kanálů ČOV je 
vhodné zejména v lokalitách s větším výskytem štěrku a písku v kanalizační síti. Těžení 
štěrku a písku lze instalovat např. i pro těžení kalových jímek bouřkových zdrží.  
U těchto zdrží, které jsou rychle naplněny odpadní vodou za bouřkových přítoků na 

ČOV, dochází k hromadění všech 
složek nerozpuštěných látek. Po 
opadnutí bouřkových přítoků na 
ČOV, tedy v době, kdy veškerá 
odpadní voda natéká přímo do ČOV, 
jsou bouřkové zdrže postupně 
vyprazdňovány a vymývány. Při 
tomto se do jejich kalových jímek 
dostává prakticky všechen materiál, 
naplavený odpadní vodou, který je 
pak těžen.  

Zařízení těžení štěrku a písku 
lze použít i pro těžení jiného, 
mechanicky podobného materiálu, na 
ČOV např. odvodněného kalu, který 
je těžen z kalových jímek  
a zařízením nakládán na vozidla. 

Zařízení těžení štěrku a písku 
sestává z pojezdové dráhy, tvořené 
nosníkovým „I“ profilem, na němž 
pojíždí kladkostroj se zavěšeným, 
hydraulicky ovládaným drapákem.  

Obvyklá rozměrová řešení 
těžení štěrku a písku jsou uvedena  
v tabulce 5 na následující straně. 

 
Pojezdová dráha je buď otočně upevněna na svislém sloupu jako výložník 

(označení zařízení TŠP) nebo je pevná, zavěšená na nosných sloupech, případně 
portálech (označení zařízení jako VŠP). Obě provedení jsou schematicky (spolu se 
základními běžnými rozměry) znázorněna na obrázku 23. Provedení sloupové (TŠP) má 
výložník pojezdové dráhy otočný ručně nebo elektropřevodovkou, vlastní kladkostroj 
může být na výložníku uchycen pevně nebo je opatřen vlastním pojezdem. Provedení 
TŠP je vhodné tam, kde není zvláštní požadavek na délku pojezdové dráhy, zařízení 
provádí těžení materiálu z jedné jímky a jeho výsyp do kontejneru, což se používá 
ponejvíce na ČOV menších objemů přítoků. U velkých ČOV (řádově desítky či stovky 
tisících EO), kde je přívod odpadní vody řešen několika paralelními kanály vedle sebe, 
jsou jímky lapáku štěrku  a písku vybudovány na každém z těchto kanálů, případně je 

Obr. 23 – Základní provedení typů těžení štěrku 
a písku 
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potřeba přímo pod 
pojezdovou drahou 
vytvořit prostor pro 
umístění kontejnerů, 
případně prostor pro vjezd 
vozidla, na které je 
materiál zařízením po 
vytěžení přímo ukládán, 
je používáno zařízení  
s pevnou drahou  
v provedení VŠP.  

 Obě verze těžení 
štěrku a písku jsou 
vybavovány standardně 
elektrorozvaděčem, hydraulickým agregátem, přímočarým hydromotorem a navíjecím 

bubnem hadic hydraulických rozvodů. 
Hydraulický agregát je zdrojem tlakového 
oleje s vyvozovaným pracovním tlakem 
120 barů. Agregát je umístěn  
u kladkostroje. Propojení hydraulického 
agregátu s hydromotorem, který je 
situován na drapáku, je provedeno 
tlakovými hadicemi, které jsou umístěny 
na navíjecím bubnu.  

Ovládání těžení je prováděno buď ze 
zavěšené ovládací skříňky kladkostroje 
(znázorněno na verzi TŠP na obr. 23), 
případně z pevného stanoviště, umístěného 
zpravidla na vyvýšené plošině, která je 

součástí nosné konstrukce pojezdové dráhy (viz verze VŠP na stejném obrázku).  
V současné době se u mnoha realizovaných zařízení uplatňuje bezdrátové dálkové 
ovládání těžení radiovým signálem.  

 U zařízení na těžení, která jsou používána např. pro těžení jímek separace obsahu 
tlakových vozů (viz 
například zařízení na 
obrázku 24), kdy jsou 
těženy relativně velké 
objemy materiálu, a tedy  
i operační doba zařízení je 
tomuto úměrná, jsou pro 
komfort obsluhy tato 
pracoviště vybavována 
obslužnou kabinou  
s vytápěním, případně 
klimatizací.  

Mimo tento rámec 
výše popsaných verzí 
těžení štěrku a písku v 
provedení TŠP a VŠP 
existují zařízení na těžení 

Tab. 5 – Základní technické údaje 
těžení štěrku a písku, verzí TŠP  
a VŠP 
TŠP - sloup – 
výška/vyložení: 4 / 3,5 m 

TŠP – půdorysný 
pracovní rádius: 260° 

VŠP – sloup - 
výška/vyložení: 5 / 6 ÷18 m 

Příkon: 2,8 / 3,9 kW 
Zdvih drapáku: až 12 m 
Objem drapáku: 50 l, 100 l, 300 l 

Obr. 24 –  Zařízení TŠP na těžení materiálu z jímky separace 
obsahů tlakových vozů na ČOV Brno – Modřice s objemem 
drapáku 300 l, ovládané radiovým signálem 

Obr. 25 –  Těžení štěrku a písku na ČOV Brno – Modřice; pohled 
na část betonové konstrukce nad kanálu a částí úložiště 
kontejnerů 
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štěrku a písku různých provedení a velikostí, např. zařízení, obsluhující klasické lapáky 
štěrku na ČOV největších velikostí, v našich podmínkách např. na ČOV Brno – 
Modřice. Zde je nad čtveřicí paralelních lapáků štěrku a písku před česlovnou (obr. 25 
na předchozí straně) postavena mohutná sloupová železobetonová konstrukce, po které 
po kolejích pojíždí těžební zařízení s drapákem o objemu 400 l. Toto zařízení je 
vybaveno podvěšenou obslužnou kabinou a lze jím plnit čtyři vanové kontejnery 
postavené napříč pod pojezdovou drahou vedle kanálů. 

2.3 Stírané válcové síto SVS 

Stírané válcové síto (SVS) je zařízení pro kontinuální odlučování nerozpuštěných látek 
(velikosti do 60 mm) z odpadních vod různého charakteru. 

Standardním filtračním prvkem je děrovaný plech s kruhovými otvory. Ve 
výjimečných případech je použito štěrbinové síto (obdobné konstrukce jako je uvedeno 
v kapitole 2.1.4 u SČJ, avšak s průlinou 1 mm, navíc vytvarované do válce, přičemž 
průliny tvoří jeho površky). Standardní řešení SVS je uvedeno na obr. 26.  

Znečištěná voda je přiváděna přírubovým  hrdlem v čele žlabu lichoběžníkového 
průřezu, protéká gravitačně sítem, které má válcový tvar. Na sítu jsou zachycovány 
pevné látky, které jsou z válcového povrchu síta vyhrnovány dvojicí rotujících kartáčů 
přes boční přímou hranu síta (ta je na bližší straně obrázku a je opatřena stěračem 

kartáče. Vyčištěná voda 
odchází pod síto, odkud 
je odváděna dále. Na 
požadavek odběratele 
může být součástí 
dodávky sběrný žlab 
čisté vody s odváděcím 
hrdlem. Proti rozstřiku 
vody je síto opatřeno 
odklopným krytem. 

Pohon kartáčů síta 
je zabezpečen šnekovou 
převodovkou. 

Pro venkovní 
umístění je stírané 
válcové síto opatřeno 
dvouplášťovým krytem  
s vestavěným topným 

tělesem. Součástí vyhřívaného provedení je termostat, umožňující zapnutí topného 
systému při minusových teplotách. 

Ovládání chodu síta je zajištěno elektrorozvaděčem buď přímo nebo od signálu 
nátokového čerpadla. Pro venkovní provedení zajišťuje přes připojený termostat jeho 
vyhřívání. 

 SVS je vyráběno z nerezových ocelí, ložiska hřídele rotujících kartáčů jsou 
plastová, štětiny kartáčů polyamidové. Pohon hřídele je odvozen od elektropřevodovky.  

Volba velikosti stíraného síta závisí na množství přiváděné vody a charakteru 
zachycovaných pevných látek. Stanovuje se individuálně s ohledem na konkrétní 
technologické nasazení SVS; proto jsou údaje v následující tabulce 6 pouze 
informativní. 

Obr. 26 – Stírané válcové síto SVS 
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Tab. 6 – Základní technické údaje SVS 
Průtočné množství Q: 0,5 ÷ 20 l.s-1 
Velikost otvorů síta (v síti 60°): 3, 5, 8, 10 mm (rozteče otv. 5, 8, 12, 15 mm) 
Příkon pohonu kartáče: 0,18 kW; 3x230/400V; 50Hz 

Pracovní prostředí: 

a) vnitřní 
b) venkovní pro teplotu –20 až 50°C s topným 

systémem o příkonu 0,42 až 0,7 kW; 
230V/50Hz 

  

2.4  Integrovaná hrubá předčištění 

Integrovaná hrubá předčištění jsou soubory zařízení hrubého předčištění, konstrukčně 
řešené jako jeden celek, umístěné vždy do ocelové nádoby, která zároveň vytvářejí  
i celek funkční, a slouží k odstraňování shrabků, písku a případně tuků z odpadní vody. 
Jejich výhodou je kompaktnost, minimální nároky na stavební připravenost místa 
instalace a ovládání a řízení z jednoho elektrorozvaděče. 

 
Tato zařízení jsou vyráběna a dodávána ve třech základních verzích: 

- integrované hrubé předčištění – IHP 
- integrované hrubé předčištění ekonomy střední – IHPES 
- integrované hrubé předčištění ekonomy - IHPE  

 
V následujících podkapitolách bude pojednáno o každé z těchto uvedených verzí 

těchto zařízení.  

2.4.1 Integrované hrubé předčištění - IHP 
Integrované hrubé předčištění (IHP) zahrnuje sestavu zařízení, umístěných do ocelové 
tvarové nádoby, se kterou tato jednotlivá zařízení vytvářejí funkční celek, zajišťující 
vyjímání shrabků, písku a případně tuků z odpadních vod. 

IHP nachází uplatnění v čistírnách odpadních vod s menšími průtoky, kde jsou 
prakticky funkčním ekvivalentem klasicky za sebou řazených strojních zařízení 
samočisticích česlí, lisu na shrabky, lapáku a separátoru písku. Kombinace těchto 
zařízení v jednom konstrukčním celku přináší úsporné zastavění plochy, nižší nároky na 
stavební investice a jen několikadenní dobu montážní realizace na lokalitě. Proto je 
výhodné použít toto zařízení např. při rekonstrukci hrubého předčištění čistíren 
odpadních vod, kdy je přítok na ČOV veden (např. přečerpáváním natékající odpadní 
vody) přímo na nátokové hrdlo IHP. 

Standardní uspořádání IHP je uvedeno na následujícím obrázku 27. Základními 
částmi zařízení jsou dvě vzájemně spojené nádoby – žlab nátoku a podélný lapák písku. 
Tyto nádoby jsou samonosné, na vlastním podstavci a nohách. Žlab nátoku je 
obdélníkového průřezu, je opatřen nátokovým hrdlem, schodkem nátoku na samočisticí 
česle a bezpečnostním obtokem. Do žlabu jsou usazeny samočisticí česle. Pod výsypkou 
česlí je nainstalován lis na shrabky, který je postaven na horní lem nádoby lapáku písku. 
Nádoba lapáku písku je lichoběžníkového průřezu směrem dolů se zužující 
(nejvhodnější tvar pro usazování písku).  
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Odpadní voda přitéká hrdlem nátoku a prochází přes samočisticí česle, kterými 

jsou odstraňovány shrabky z odpadní vody. Tyto výsypkou SČČ volně padají do lisu na 
shrabky, kde dochází k jejich odvodnění, následnému lisování a výpadu vylisovaných 
shrabků mimo zařízení. Za česlemi odpadní voda zbavená shrabků vstupuje volně do 
podélného lapáku písku.  

V lapáku písku dochází k odsazování písku a k jeho sesuvu po šikmých stěnách ke 
dnu lapáku. Ve dnu lapáku písku je 
zabudován podávací vodorovný 
šnekový dopravník. Usazený písek je 
tímto dopravníkem intervalově 
dopravován k patě šikmého 
vynášecího dopravníku a gravitačně 
padá do nejnižšího místa zařízení (zde 
je umístěno odvodňovací hrdlo – viz 
obrázek 27). Odtud je odseparovaný 
písek dopravován šikmým šnekovým 
dopravníkem nahoru, až do hrdla 
výpadu písku. Tímto hrdlem písek 
rovněž gravitačně zařízení opouští. 
Vnitřní prostor lapáku písku je uveden 
na obrázku 28. Fotografie je pořízena 
ve směru toku vody lapákem. V dolní 
části je výrazná bezhřídelová 
šnekovnice, po stranách šikmých stěn 
je vidět provzdušňovací systém.  
V levé části obrázku je zřetelné 
plastové vyložení žlabu šikmého 
dopravníku (šikmý vynášecí šnek není 
zatím nainstalován).  

Obr. 27 – Integrované hrubé předčištění IHP 100 – základní bokorysné uspořádání 

Obr. 28 – IHP 100 – vnitřní prostor lapáku písku 
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Nádoba podélného lapáku písku je standardně vybavována stavitelnou 
přepadovou hranou, ovládanou ručně přes vřeteno. Tímto se dá v nádobě lapáku písku 
výškově ustavit optimální hladina pro provoz zařízení. Individuálně je zařízení dále 
vybavováno provzdušňováním a odvodem tuků. Toto vybavení plní obdobnou 
technologickou funkci jako u standardních lapáků písku na ČOV.  

Provzdušňováním čištěné odpadní vody dochází k účinnějšímu oddělování písku 

od organických a balastních látek. Uvolněné lehčí podíly nerozpuštěných látek a tuků se 
částečně vystaví na hladině a zachytí o nornou stěnu, částečně přecházejí přes přepad 
k výstupnímu hrdlu nádoby.  

Zachycené látky a tuky z prostoru norné stěny přepadávají bočním otvorem přes 
stavítko (je-li toto otevřeno) a jsou odváděny částečně s odpadní vodou do boční nádrže 
tuků, ze které jsou odčerpávány (mimo nádobu, nebo vratným potrubím je tuk vracen 
před samočisticí česle – viz na obrázku uvedené vratné potrubí tuku), případně je  
z nádoby tuk odváděn mimo zařízení IHP gravitačně k dalšímu zpracování. 

IHP je běžně dodáváno ve velikostech pro průtoky odpadní vody v objemech 30 
až 170 l.s-1. Číselná hodnota jmenovitého průtoku je uvedena v typovém označení. 
Základní technické parametry zařízení jsou uvedeny v tabulce 7. Jeho prakticky 
stavebnicové konstrukční řešení umožňuje variabilitu uspořádání, zejména uspořádání 
žlabu nátoku (provedení se šikmým bezpečnostním obtokem samočisticích česlí, jak je 
uvedeno na obr. 27, boční obtokový žlab s instalovanými ručními česlemi atd.), 
polohování a směrování výpadů shrabků, písku, odvodu tuků, poloh elektromotorů SČČ 
a lisu na shrabky, výškové uspořádání výpadu shrabků a písku. Prakticky každé IHP je 
řešeno konstrukčně individuálně na základě požadavků objednatelů, vyplývajících  
z místa instalace i provozních nároků. IHP lze instalovat i do stísněných prostorů, neboť 
je možné např. zhotovit nádobu lapáku písku z více dílů apod. 

Tab. 7 – Základní technické údaje IHP 
Průtočné množství 
odpadní vody Q: 30 ÷ 150 l.s-1   

Přídavná prací voda 
shrabků: 0,8 l.s-1 při přetlaku 0,5 MPa (intervalově) 

Průlina samočisticích 
česlí: 3, 6 mm 

Příkony spotřebičů: 

samočisticí česle SČČ    0,32 ÷ 0,39 kW; 3x230/400 V; 50 Hz 
lis na shrabky LSP   1,1 až 1,5 kW; 3x230/400 V; 50 Hz 
šnekové dopravníky   2x 1,1 až 2x 1,5 kW; 3x230/400 V;  
50 Hz 
sbírání tuků   0,18 kW; 3x230/400 V; 50 Hz 
doprava tuků   0,5 až 1,5 kW; 3x230/400 V; 50 Hz 
vyhřívání 3 až 6 kW; 230 V; 50 Hz 

elektromagnetické ventily promývání shrabků 2x34 VA; 50 Hz 

Pracovní cyklus: automatický - řidicí rozvaděč umožňuje nastavení četnosti  
a doby chodu jednotlivých zařízení 

Základní rozměry: 
L (délka) = 4800 ÷ 9100 mm 
B (vnitřní šířka lapáku písku) = 550 ÷ 1000 mm 
H (max. konstrukční výška) = 3200 ÷ 4000 mm 
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Další konstrukční variabilita IHP spočívá v provedení pro umístění uvnitř budov 
(bez kapotování, s kapotováním a případným napojením na ventilaci), do venkovního 
prostředí (verze s vytápěním). Konkrétní provedení kapotovaného zařízení s umístěním 
uvnitř budovy je uvedeno na obrázku 29. Zde se jedná o dvě jednotky IHP velikosti 150 
l.s-1 s oblužnou plošinou mezi nádobami lapáků. Na obrázku jsou zřetelné šikmé 
šnekové dopravníky s výpadovými potrubími a dvojice potrubí výpadu vylisovaných 
Shrabků.. Všechna tato potrubí jsou opatřena pytlovacími zařízeními, kdy vylisované 

shrabky a odseparovaný písek jsou sypány samospádem do igelitových rukávců, a to  
z hygienických důvodů. Takto zabezpečen je odpad ukládán do plastových kontejnerů. 
V pozadí obrázku jsou dále vidět kapotované samočisticí česle a pod nimi umístěné lisy.  
Nátokové žlaby samočisticích česlí jsou obtokovány. V těchto obtokových žlabech jsou 
instalovány ruční česle (tyto nejsou na obrázku zřetelné). Obtokové žlaby ručních česlí 
jsou opatřeny stavítky s ručním ovládáním (na obrázku jsou zcela v pozadí patrné 
vřetena stavítek). V popředí snímku jsou zřetelné rámy a ovládací kola přepadových 
stavítek. IHP uvedená na snímku jsou provozována na ČOV ve městě Kedainiai v Litvě. 

Materiálově je IHP vyráběno z korozivzdorných ocelí, jejich jakost je určována 
podle chemického charakteru odpadní vody v zařízení zpracovávané. 

IHP je standardně vybaveno elektrorozvaděčem, který ovládá a řídí komplexně 
chod zařízení. Celý proces funkce IHP je plně automatizován a řízen časovým 
programem s nadřazeným řízením od stavu  hladiny ve žlabu před česlemi. Rozvaděč 
umožňuje rovněž i ruční ovládání, výhodné zejména při vizuálním posouzení množství 
zachycených tuků a ovládání jejich vypouštění. 

Pro výše popisované vlastnosti je IHP z hlediska provozovatelů oblíbeným 
zařízením.  

Obr. 29 – IHP 150 – pohled do haly hrubého předčištění ČOV Kedainiai (Litva) se dvěma jednotkami 
velikosti 150 l.s-1 
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Jako zajímavost lze uvést, že jeden z exemplářů IHP (velikosti 70 l.s-1) je 
instalován v USA ve měste Lake Alfred, stát Florida. Tato instalace je z technického 
hlediska zajímavá i tím, že veškerá elektrovýbava IHP je kompatibilní s rozvodnou 
elektrosoustavou státu Florida (fázové napětí 270 V, sdružené napětí 460 V, frekvence 
60 Hz) a je v tropickém provedení. 

2.4.2 Integrované hrubé předčištění „ekonomy“ střední – IHPES 
Toto integrované hrubé předčištění je jednodušší koncepce než výše popsané IHP, 
neboť je určeno pro průtoky odpadní vody v objemech od 10 do 25 l.s-1. Tím, že tyto 
průtočné objemy nevyžadují  takovou kubaturu lapáku písku s ohledem na potřebnou 
technologickou dobu 
zdržení pro usazení písku 
jako IHP, je zařízení 
vybaveno menší verzí 
nádoby lapáku písku. Tato 
nádoba je rovněž 
lichoběžníkového průřezu, 
směrem po toku vody se 
zužující, avšak je krátká, a 
ukončená žlabem šikmého 
šnekového dopravníku. Na 
nádobě lapáku písku je 
umístěn nátokový žlab 
odpadní vody se 
samočisticími česlemi, pod 
česlemi je umístěn lis na 
shrabky. Celkové provedení 
zařízení je uvedeno na 
ilustračním fotu na obrázku 
30. Na obrázku je patrný 
tvar nádoby lapáku písku, 
umístění žlabu nátoku, SČČ 
a lisu na shrabky (výtlačné potrubí lisu není na obrázku moc výrazné, je otočeno 
směrem za zařízení; z potrubí vypadávají shrabky do plastové nádoby). Výpad písku je 
proveden do kontejneru typu „Abroll“. Dále jsou na snímku patrná plastová potrubí 
přívodu odpadní vody (napojeno na hrdlo žlabu nátoku před česlemi), odvodní potrubí 
předčištěné vody je zřejmé v přední levé části snímku. Dále je na snímku výrazné 
kapotování všech důležitých komponent zařízení, kryty nad elektropředovkami česlí  
a lisu na shrabky a chráničky kabelových propojů vytápění zařízení. 

Ovládání a řízení IHPES je zajištěno rovněž elektrorozvaděčem, obdobně jako  
u IHP.  

Standardním materiálovým provedením IHPES je korozivzdorná nerez, jejíž 
jakost lze samozřejmě volit s ohledem na chemický charakter zpracovávané odpadní 
vody. 

S ohledem na rozsah průtoků je zařízení IHPES vhodné pro použití na menších 
ČOV, zejména venkovského typu.  

Zařízení je na trh dodáváno v provedením pro venkovní (kapotované  
s vyhříváním) nebo vnitřní prostředí (bez vyhřívání, případně bez kapotování). 

Jeho nároky na půdorys zastavěného prostoru, a tedy i stavební připravenost místa 
pro jeho instalaci, jsou minimální, což dokumentuje ilustrační snímek.  

Obr. 30 – IHPES – ilustrační foto zařízení v provedení pro 
instalaci ve venkovním prostředí s kapotováním a vyhříváním 
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2.4.3 Integrované hrubé předčištění „ekonomy“ – IHPE 
Pro nejmenší průtoky, a to do hodnot 15 l.s-1, je vhodné použití zařízení hrubého 
předčištění v provedení IHPE.  

Konstrukčně toto zařízení vychází z uspořádání výše popsaného provedení 
IHPES, pouze z důvodů malých průtoků je nad nádobou lapáku písku namísto 

samočisticích česlí a lisu na 
shrabky instalováno stírané 
válcové síto SVS (podrobný 
popis SVS je uveden výše v 
kapitole 2.3). Na ilustračním 
obrázku 31 je uvedeno klasické 
provedení zařízení IHPE.  
Z obrázku je patrné základní 
konstrukční řešení. Na nádobě 
lapáku písku je umístěno stírané 
válcové síto SVS, lapák písku je 
ukončen ve spodní části žlabem 
šikmého šnekového dopravníku. 
Šnekový dopravník, kterým je 
vynášen z prostoru lapáku písek, 
je poháněn elektropřevodovkou, 
umístěnou za výsypkou 
dopravníku (šnekovnice je tzv. 
tažená). Na snímku je dále patrné 
hrdlo odtoku odsazené vody  
a odkalovací zaslepené hrdlo  
(v nejnižším místě žlabu 
dopravníku). 

IHPE je standardně 
vybavováno rozvaděčem, řídicím 

a ovládajícím chod zařízení.  Tak jako IHPES je toto zařízení dodáváno ve verzi pro 
venkovní instalaci na volném prostranství (kapotované s vyhříváním), případně pro 
použití uvnitř budov bez vyhřívání případně bez kapotování. 

2.5 Šnekové dopravníky - ŠD 

Šnekový dopravník (ŠD) je zařízení, určené na čistírnách odpadních vod (či jiných 
provozech, kde se vyskytují zařízení hrubého předčištění) pro dopravu shrabků, kalů  
a látek podobného charakteru. 

V rámci hrubého předčištění jsou šnekové dopravníky používány k dopravě 
shrabků, odseparovaných z odpadní vody česlemi, tedy jsou používány za česlemi,  za 
lisy na shrabky, případně mohou být uspořádány vzájemně za sebou. Svým 
uspořádáním mohou odebírat shrabky např. z více česlí, umístěných vedle sebe, viz 
např. výše uvedené obrázky 6 a 7 z ČOV Trnava, kde jeden dopravník (sběrný) odebírá 
shrabky ze čtveřice samočisticích česlí, tyto dopravuje do dalšího dopravníku, který je 
přenáší do násypky lisu na shrabky. 

Základním konstrukčním prvkem dopravníku je plášť, který je tvořen buď trubkou 
kruhového průřezu nebo otevřeným profilem tvaru „U“, který je shora zakrytován, 
přičemž dnová část je polokruhového průřezu. Plášť je oboustranně uzavřen čely, kdy 

Obr. 31 – IHPE – ilustrační foto zařízení ve veletržním 
provedení (mezinárodní veletrh IFAT 2005 v Mnichově, 
Spolková republika Německo) 
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jedno čelo nese pohonnou jednotku – elektropřevodovku, respektive ložiskový nástavec, 
na který je elektropřevodovka namontována (to u dopravníků délek větších než 6 m  
z důvodu dimenzování uložení šneku). Protilehlé čelo je buď uzavřené, případně nese 
ložiskové uložení konce hřídele šneku (to u verzí hřídelových – viz dále). Jeden konec 
dopravníku je vždy opatřen násypkou, druhý konec výsypkou. Schematický řez běžným 
uspořádáním dopravníku spolu s tabulkou nejobvyklejších základních rozměrů je na 
obrázku 32, základní technické údaje jsou shrnuty v tabulce 8 (následující strana). 

 
 
 
Šnekové dopravníky jsou zhotovovány v různých délkách, v různých průměrech 

šnekovnic a s různými sklony. Šnekovnice jsou používány ve dvou provedeních –  
v provedení hřídelovém (šnekovnice je přivařena na vnější stranu trubky kruhového 
průřezu) nebo bezhřídelovém (šnekovnice je samonosná s volným středem). Běžné 
rozsahy délek, sklonů, průměrů šneků a dalších základních technických parametrů ŠD 
jsou uvedeny v tabulce 8. Provedení s hřídelovou šnekovnicí se používá pro nelepivé 
materiály, u shrabků a kalů, kde jejich lepivost ke šnekovnici je vyšší, se používá 
šnekovnice bezhřídelová. 

Protože bezhřídelová šnekovnice není samonosná, je nutné, aby se odvalovala ve 
žlabu dopravníku po kluzné podložce. Běžně jsou třecí plochy bezhřídelových 
šnekovnic dopravníků vybavovány podélnými pásy z materiálu Hardox (tvrdost 400 
HBR), Brinar, případně je vnitřní prostor dopravníku v místě styku se šnekovnicí 

Obr. 32 – Šnekový dopravník ŠD – základní prostorové uspořádání šnekového dopravníku 
s tabulkou základních rozměrů pro nejběžnější délky a úhly 
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vystlán vysokomolekulárním plastem. Příklad tohoto řešení je uveden v kapitole o IHP 
na obrázku 28, kde právě oba šnekové dopravníky mají plastové výstelky svých žlabů. 

Šnekové dopravníky jsou zhotovovány z korozivzdorného materiálu, s výjimkou 
bezhřídelových šnekovnic (tyto jsou zhotovovány z uhlíkaté vysokopevnostní oceli 
jakosti 11 523) a kluzných lišt či výstelek (viz předchozí odstavec). 

ŠD lze používat ve vnitřním i venkovním prostředí. Pro venkovní prostředí jsou 
pláště dopravníků z vnější strany vybaveny topnými rohožemi s elektrickým ohřevem.  

K pohonu šnekových dopravníků jsou používány čelní nebo šnekové 
elektropřevodovky. U dopravníků větších délek (cca nad 6 m) jsou elektropřevodovky 
uloženy pružně a přes zachycovač momentu jsou tyto dopravníky jištěny proti 
mechanickému přetížení. Elektropřevodovky mohou být namontovány ze strany 
násypky (provedení dopravníku s tlačenou šnekovnicí) nebo ze strany výsypky 
(provedení dopravníku s taženou šnekovnicí). Tato uspořádání pohonů jsou pro běžné 
délky ŠD mechanicky rovnocenné, o umístění pohonu mnohdy rozhoduje prostor, ve 
kterém bude dopravník umístěn, či návaznost na ostatní zařízení hrubého předčištění. 

Mimo stacionárního provedení lze dopravníky dodávat v provedení otočném 
(dopravník je pod geometrickým středem své násypky opatřen čepem, který se otáčí na 

patním ložisku, v místě 
podepření je vybaven 
podpěrou s pojezdovými 
kolečky, jejichž osy 
otáčení směřují právě do 
osy čepu), případně 
zavěšeném. Otáčení 
dopravníku je ruční nebo 
motorické, zabezpečené 
elektropřevodovkou. 

Ovládání a řízení 
ŠD je přes elektrický 
rozvaděč. U velkého 
množství instalací 
šnekových dopravníků, 
kdy tyto jsou součástí 

komplexů zařízení hrubého předčištění, je ovládání a řízení dopravníku prováděno ze 
společného rozvaděče, přičemž algoritmus chodu dopravníku je zapracován do 
celkového algoritmu komplexu. U ŠD se samostatným rozvaděčem pro venkovní 
provedení je součástí dodávky termostat, který je zapojen do systému řízení vytápění 
dopravníku. Na ilustračním obrázku 33 je šnekový dopravník se šnekovnicí průměru 
250 mm bezhřídelového provedení, délka dopravníku 7000 mm, sklon 15°, provedení 

Tab. 8 – Základní technické údaje ŠD 
Dopravované množství: 2,5      4      5,5       8        10 m3.hod-1 

Průměr šneku Ø D: 350   300    330     365    400 mm 

Délka dopravníku L: hřídelové           1,5 ÷ 6 m 
bezhřídelové      1,5 ÷ 20 m  

Úhel sklonu α: 0 ÷ 30° 
Příkon elektropřevodovky: 1,1 ÷ 7,5 kW; 2x230/400 V; 50 Hz 

Otáčky šneku:  ŠD na shrabky   cca 10 min-1 
ŠD na čistírenský kal   cca 23 min-1 

Obr. 33 – Šnekový dopravník ŠD bezhřídelový – instalace za 
samočisticími česlemi nad jímkou čerpací stanice odpadních vod 
Most – Slovanská 
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celokapotované s vyhříváním, rozvaděč společný se samočisticími česlemi. Z obrázku je 
zřejmé rozměrové a sklonové přizpůsobení ŠD místu instalace, přesná návaznost 
násypky dopravníku na výsypku samočisticích česlí. SČČ separují shrabky z odpadní 
vody komunálního typu, které jsou tímto dopravníkem dopravovány do atypického 
kontejneru. Za žlabem dopravníku je patrný elektrorozvaděč (s otevřeným čelním 
ovládacím panelem; v době pořízení snímku právě probíhalo programování automatiky 
rozvaděče), který ovládá 
automaticky chod česlí a 
dopravníku. 

Speciálním řešením 
šnekového dopravníku je 
dopravník se dvěma 
výsypkami. Tento je 
používán tam, kde je 
dopravovaný materiál 
potřeba střídavě 
distribuovat na dvě různá 
místa – zpravidla do dvou 
kontejnerů, uložených pod 
dopravníkem. To proto, že 
jeden kontejner je plněn  
a druhý může být mezitím 
odvezen na vykládku 
materiálu. Aby bylo 
možné materiál vysypávat 
z kontejneru jednou nebo 
druhou výsypkou, jsou 
obě výsypky opatřeny 
šoupátkovými uzávěry  
s motorickým ovládáním. 
Režim jejich otevírání a uzavírání je řízen tak, aby vždy byla jedna výsypka otevřená  
a druhá uzavřená. Příkladem takto řešeného dopravníku je dopravník vápnem 
hygienizovaného kalu na ČOV Brno – Modřice, uvedený na obrázku 34. Zde jsou 
patrné dvě výsypky dopravníku a rámy jejich šoupátkových uzávěrů. Předmětný 
šnekový dopravník je posledním článkem systému dopravy odvodněného kalu  
z provozu dekantačních odstředivek a jeho hygienizace vápnem. Před tímto 
dopravníkem jsou umístěny za sebou tři šnekové dopravníky (dva z nich jsou vidět  
v pozadí snímku), čtvrtým dopravníkem je dopravováno do systému hygienizační 
vápno.  

Mimo výše uvedených provedení jsou šnekové dopravníky používány i jako 
součást integrovaného hrubého předčištění, které je ve svých třech variantách – IHP, 
IHPES a IHPE – popsáno v předchozích kapitolách. U těchto zařízení je vlastní žlab 
dopravníku konstrukčně integrován do žlabů lapáků písku a tvoří tak zároveň jejich dno. 

 
Pro svou provozní nenáročnost, spolehlivost a možnost variabilního rozměrového 

a prostorového řešení (viz rovněž obrázek 34) jsou šnekové dopravníky důležitou  
součástí zařízení mechanického předčištění odpadních vod. 

 

Obr. 34 – Šnekový dopravník ŠD se dvěma výsypkami –
instalace na ČOV Brno–Modřice v rámci systému dopravy 
a hygienizace odstředěného kalu 
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2.6 Šnekové lisy na shrabky s promýváním - LSP 

Lis na shrabky s promýváním (LSP) je zařízení, které je určeno k promývání, odvodnění 
a lisování shrabků, zachycených samočisticími česlemi, a k jejich dopravě do sběrné 
nádoby. Použití nachází zejména v ČOV za účelem snížení obsahu volné vody  
a organických látek ve ohrabích, což umožňuje hygienicky akceptovatelný způsob jejich 
skladování, odvozu a finální likvidace. 

LSP je konstruován jako zařízení sestávající z otevřené násypné části žlabu 
(umístěné symetricky pod výsypkou česlí SČČ), tvarově uzpůsobeného výtlačného 
potrubí, tlačného šneku, z promývání a odvodňovací komory. Dopravní vzdálenost LSP 
odpovídá celkové dráze dopravovaných shrabků od násypné části až po konec 

výtlačného potrubí. Pracovní částí LSP je šnek. Šnek sestává z nosné trubky s čepem, na 
níž je navařena šnekovnice. Šnek je na straně pohonu uchycen letmo ve valivém ložisku 
respektive přímo v elektropřevodovce, jeho volný konec je uložen s vůli ve výtlačném 
hrdle. Pohon šneku obstarává elektropřevodovka, umístěná přes přírubu na zadním víku 
žlabu. Základní schematické uspořádání LSP je na obrázku 35, konkrétní kótované 
rozměry L a Ld jsou uvedeny v tabulce 9 (viz následující strana). Vnitřek odvodňovací 
komory spolu se šnekem je zachycen na obrázku 36. Na levé straně obrázku je vidět 

zadní víko žlabu s částí příruby 
elektropohonu, v pravé části pak 
prostup šnekovnice do výtlačného 
hrdla a dvojice propíracích trysek. 

Přívod vody k promývání 
shrabků v plnicí části lisu a k čištění 
spodní sběrné části lisovací komory 
je proveden potrubím jmenovité 
světlosti 3/4“ přes dva 
elektromagnetické ventily, kterými je 
promývání shrabků a čištění lisovací 
komory ovládáno. Odvod vytlačené 
vody a prolisku ze shrabků je zajištěn 
děrováním dna v lisovací komoře 

Obr. 35 – Lis na shrabky s promýváním LSP – základní schematické uspořádání 

Obr. 36 – Lis na shrabky s promýváním LSP –
pohled do odvodňovací komory se šnekem 
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žlabu (viz obr. 36) a jejím odvodem do sběrné části. Z ní je tato voda odvedena 
výstupním hrdlem, umístěným v nejnižší části sběrné komory a svedena hadicí do 
kanálu. 

Výstup shrabků z lisu je dán tvarem a zakončením výtlačného potrubí a je řešen  
v závislosti na celkové dopravní vzdálenosti shrabků, velikostí a umístěním kontejneru, 
případně je závislý na speciálních požadavcích odběratele. Konec výtlačného potrubí 
může být opatřen pružinovou klapkou na seřízení zůstatkového množství vody ve 
výlisku (předpětím klapky se dá nastavit velikost lisovacího tlaku v systému, a tím 
právě regulovat stupeň odvodnění shrabků) nebo pytlovacím zařízením (viz následující 
obrázek 37). 

Lis na shrabky je pomocí šroubových spojů fixován k základovému rámu lisu; 
ocelovými hmoždinkami ukotven ke zpevněné části podlahy. Výškově stavitelná 

podpěra výtlačného potrubí 
udržuje stabilitu LSP při větší 
délce tohoto potrubí. 

Základní rozměrová řešení 
LSP jsou uvedena v tabulce 9. 
Uvedené čtyři průměry šneků   
a čtyři délky násypek jsou typové 
a pevné, délky a tvary výtlačného 
potrubí jsou přizpůsobovány 
případ od případu dle konkrétního 
provozního nasazení lisu. Při 
zvětšující se délce výtlačného 
potrubí (jeho přímé části jsou 
tvořeny mírným kuželem  
o vrcholovém úhlu 1 ÷ 2° směrem 
od lisovací části se rozšiřujícím)  

a jeho tvarové složitosti se však zvyšuje mechanický odpor vytlačování shrabků ze 
systému, což má vliv na dimenzování příkonu elektropohonu, a tím i konstrukčních dílů 
zařízení. 

Při projektovém návrhu LSP je třeba brát v úvahu i objem shrabků, který bude 
lisem v jednotce času zpracováván, neboť návrh lisu s dlouhým potrubím a relativně 
menším objemem shrabků může vést k dlouhé zdržné době, kdy se shrabky nacházejí ve 
výtlačném potrubí, což má za následek jejich zasychání, a tím rovněž může docházet  
k neúměrnému zvyšování mechanického odporu při práci systému. Proto je vhodné 
detailní projekční návrh LSP konzultovat přímo s jeho výrobcem. 

LSP jsou standardně vyráběny z korozivzdorné oceli (její jakost je odvislá od 
chemických vlastností odpadní vody, ze které jsou shrabky zpracovávány), tlačný šnek 
je zhotoven z vysokopevnostní uhlíkové oceli (jakost 11 523 dle ČSN), opatřené 
základovým nátěrem, nosný rám LSP a podpěra výtlačného potrubí mohou být  
v provedení z korozivzdorné oceli nebo oceli uhlíkové běžné konstrukční jakosti  
s pozinkovaným povrchem a nátěrem. 

Řízení chodu LSP je úzce svázáno s provozem samočisticích česlí, proto řízení 
chodu samotného LSP je integrováno do společného rozvaděče s SČČ, a tomu odpovídá 
i algoritmus chodu obou zařízení. 

LSP jsou dodávány v základním provedení pro použití uvnitř budov, případně pro 
venkovní provedení s karotáží a zateplením (celkový příkon zateplení LSP je do 1 kW, 
připojení na fázové napětí 230 V, 50 Hz). 

Tab. 9 – Základní technické údaje LSP 
Průměr šneku ØD: 200; 250; 330; 400 mm 
Délka násypky / 
výtlaku – L / Ld: 

500; 750; 1000; 1500  
/ 2000 ÷ 6000 mm 

Dopravované 
množství shrabků: do 1,5; 2,5; 5; 7 m3.hod-1 

Stupeň odvodnění: do 40% hmotnostních;  
40 ÷ 60% objemově 

Příkon 
elektropohonu: 

1,5 ÷ 5,5 kW; 3x230/400 V; 
50 Hz 

Přívod propírací a 
ostřikové vody (za 
chodu zařízení): 

2x elektromagnetický ventil 
3/4“; 0,8 l.s-1 při přetlaku 
0,5 MPa; 34 VA; 230 V;  
50 Hz 
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LSP jsou v současné době dodávány na trh ve třech základních provedeních – 
jednokomorové, dvoukomorové a jako součást tzv. samočisticích česlí s integrovaným 
lisem. 

Jednokomorový LSP je popsán výše a v současné době je nejpoužívanější 
provedením. Vždy je používán pod samočisticími česlemi, kdy tato dvojice zařízení je 
instalována na kanálu odpadní vody, případně je použita jako součást integrovaného 
hrubého předčištění provedení IHP nebo IHPES. 

Dvoukomorové provedení LSP je principiálně stejné jako jednokomorové, 
popisované výše, tedy s jedním elektropohonem a jedním šnekem. Tento LSP sestává ze 
dvou rozměrově 
shodných samostatných 
komor, jejichž vzájemná 
vzdálenost je dána 
vzdáleností kanálů, ve 
kterých jsou paralelně 
umístěny samočisticí 
česle (viz obrázek 37). 
Jeho použití je zejména 
na větších ČOV, kde se 
vyskytují dvojice česlí. 
Na obrázku je dvojlis, 
instalovaný na ČOV 
Jirkov. Tento LSP je 
opatřen šnekem průměru 
250 mm, dvěma lisovacími komorami o délkách 1000 mm, celkovou délkou 6650 mm. 
Za konci výtlačného potrubí je instalováno pytlovací zařízení. Z pytlovacího zařízení je 
postupně odebírán igelitový rukáv, do něhož jsou vytlačovány shrabky. Tento je pak 
ukládán do kontejneru typu „Abroll“. LSP je vybaven elektropřevodovkou s příkonem  
3 kW.  

Třetím provedením LSP je jeho použití u tzv. samočisticích česlí s integrovaným 
lisem (SČČLS). Jedná se o kompaktní zařízení, které je určeno pro malé ČOV  

s kapacitou do 2000 EO pro kanály o šířkách od 
400 do 600 mm. Vlastní LSP je proveden se 
šnekem průměru 200 mm, délce lisovací komory 
500 mm, a je přímo přišroubován horní 
přírubovou částí své lisovací komory na přírubu 
výsypky samočisticích česlí – viz obrázek 38. Na 
uvedeném obrázku je verze zařízení, instalované 
ve vlastním ocelovém žlabu. Výhodou tohoto 
provedení jsou minimální nároky na stavební 
část objektu, minimální montážní práce při 
instalaci zařízení, podmínkou instalace je však 
čerpání odpadní vody do žlabu. 

Pro svou širokou rozměrovou a výkonovou 
škálu s možností tvarování výtlačného potrubí, 
provozní nenáročností a jednoduchou obsluhou 
jsou LSP používány ve spojení se samočisticími 
česlemi jako důležitá část souboru mechanického 
předčištění na mnoha čistírnách odpadních vod  
v naší republice i v zahraničí. 

Obr. 37 – Lis na shrabky s promýváním LSP s dvěma lisovacími 
komorami a pytlovacím zařízením, instalace na ČOV Jirkov 

Obr. 38 – Lis na shrabky 
s promýváním LSP jako součást SČČ 
s integrovaným lisem  
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2.7 Údržba a servis zařízení hrubého předčištění 

Zařízení, popisovaná v předchozích kapitolách – samočisticí česle, strojní česle spodem 
stírané, strojní česle jemné, zařízení pro těžení štěrku a písku, stíraná válcová síta, 
integrované hrubé předčištění (ve svých třech provedeních IHP, IHPES a IHPE), 
šnekové dopravníky a šnekové lisy na shrabky s promýváním – jsou zařízení, u kterých 
hlavní kinematické části vykonávají pomaluběžný rotační pohyb, který je u všech těchto 
zařízení odvozen od elektropřevodovek. U některých těchto zařízeních je 
elektropřevodovka napojena na hlavní hřídel mechanismu přímo (u šnekových 
dopravníků bezhřídelových přímo na čep šnekovnice), u mechanických česlí (mimo 
menších velikostí česlí samočisticích) se navíc vyskytuje i řetězový převod. 

Toto vyžaduje společné údržbové kroky – udržování (čištění, mazání) částí 
uvených kinematických mechanismů. Specifickou záležitostí jsou elektropřevodovky. 
Tyto se u uvedených zařízení vyskytují historicky od tří hlavních dodavatelů. Soudobě 
používané převodovky (od jednoho dodavatele) jsou z hlediska mechanického 
bezúdržbové, tedy olejová náplň převodovky (samozřejmě nedojde-li úniku oleje při 
provozování) má stejnou životnost jako převodovka. U převodovek starších je potřeba 
doplňovat podle jejich mazacího plánu olej. U zařízení s řetězovými převody se provádí 
jejich napínání. 

Samozřejmou údržbou je čištění vnějších ploch včetně povrchů 
elektropřevodovek všech uvažovaných zařízení mechanického předčištění.  

Specifickou údržbu vyžadují plastové díly česlí, neboť tyto díly podléhají 
nejrychlejšímu mechanickému opotřebení. Jedná se zejména o díly filtračních pásů 
samočisticích česlí i ostatních česlí mechanických, zejména pojížděcích kladek 
filtračních pásů SČČ nebo kladek bočních řetězů u ostatních mechanických česlí,  
u samočisticích česlí navíc i o spodní kartáče a kartáče rotační. Plastové díly podléhají 
největšímu mechanickému opotřebení, proto se průběžně u SČČ provádí jejich kontrola, 
případně se v rámci údržby jednotlivě vyměňují (česličky, kladky, kartáče). Konstrukce 
těchto zařízení je řešena tak, aby výměna těchto dílců nevyžadovala rozsáhlejší 
demontáže zařízení a používání speciálního nářadí. Tuto běžnou údržbu provádějí 
většinou pracovníci samotných ČOV nebo provozů, kde jsou tato zařízení instalována. 

Opravy zařízení větších rozsahů, ať již vzniklé haváriemi nebo postupným 
mechanickým opotřebováním různých dílů těchto zařízení, provádějí zpravidla servisní 
pracovníci výrobce. Protože všechna popisovaná zařízení jsou produkována jedním 
výrobcem, je z tohoto důvodu i snadná (a z pohledu provozovatelů i významná 
dostatečně rychlá) dosažitelnost servisu i veškerých náhradních dílů k tomu potřebných. 
Servis výrobce je pro všechna uvedená zařízení po celé ČR prováděn do 24, případně 48 
hodin (v případě nutnosti výroby náročnějších náhradních dílů). Elektropřevodovky 
jsou v rámci servisů při jejich poruchách z důvodu rychlosti odstranění poruch, a tedy  
i udržování zařízení v provozuschopném stavu, vyměňovány za identické s tím, že 
porouchané převodovky jsou po opravách a repasích (mnohdy u prvovýrobce) dále 
používány právě pro tento účel.  

Kvalita a rychlost servisních oprav u uvažovaných zařízeních je velice významná, 
neboť prakticky všechny čistírny odpadních vod jsou nepřetržitými provozy a jejich 
provozní odstávky jsou nákladné, navíc každá odstávka ČOV přináší i zásadní problém, 
co s odpadní vodou právě v době odstávky. 
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3. Závěr 
Cílem bakalářské práce byla literární rešerše na téma zařízení mechanického předčištění 
na čistírnách odpadních vod s cílem popisu funkce jednotlivých zařízení s analýzou 
jejich provozních parametrů a aplikací na ČOV se zaměřením na samočisticí česle, česle 
ručně stírané, strojní česle spodem stírané, strojní česle jemné, zařízení pro těžení štěrku 
a písku, stíraná válcová síta, integrované hrubé předčištění, šnekové dopravníky  
a šnekové lisy na shrabky s promýváním. 

V úvodu bakalářské práce je pojednáno v obecnější rovině o čistírně odpadních 
vod včetně jejího základního uspořádání, popisu čistírenského procesu a popisu tří 
základních stupňů čištění odpadních vod na ČOV používaných – mechanického stupně, 
stupně biologicko aerobního a stupně aerobního. U stupně mechanického jsou uvedeny 
základní mechanické principy čištění vod. Část úvodní kapitoly je věnována zpracování 
kalů. Pro přehled je uvedeno základní rozdělení ČOV podle jejich velikostí. 

Hlavní kapitola práce pojednává o mechanickém předčištění ČOV jako celku, 
který je víceméně tvořen různou kombinací jednotlivých zařízení mechanického 
předčištění, která jsou podrobně popisována.  

Každému jednotlivému zařízení v bakalářské práci popisovanému je věnována 
jedna kapitola. Vždy je proveden funkční a konstrukční popis s uvedením základních 
technických parametrů. V závěru hlavní kapitoly je pojednáno v obecnější rovině  
o údržbě a servisu předmětných zařízení. 

Do textu jednotlivých kapitol jsou začleněny fotografie, vždy bezprostředně se 
týkající zpracovávaného tématu, které jsou průběžně okomentovány v textu. Pro 
názornost je použito u některých zařízení schémat nebo kreseb, které názorně vystihují 
např. vnitřní uspořádání nebo provedení některých zařízení.  

Z této bakalářské práce, tak je zpracována, pro popisovaná jednotlivá zařízení 
hrubého předčištění i jejich celků platí, že jsou dodávána na trh v mnoha rozměrech, 
konstrukčních modifikacích a v široké škále výkonových parametrů, prakticky každé  
z popisovaných zařízení je navrženo a vyrobeno v individuálních rozměrech  
a parametrech  pro konkrétní místo jeho instalace. Výhodou uvedené variability je 
skutečnost, že tato zařízení lze zabudovávat do stávajících stavebních objektů ČOV 
nebo i jiných provozů v rámci jejich rekonstrukcí bez zásadních nákladů na stavební 
úpravy objektů a prostor jejich instalace, což je velmi významné.  

Pro výše uvedené výhody rozměrové a výkonové variability, pro svou relativně 
nenáročnou obsluhu, provozní spolehlivost, jíž bylo dosaženo dlouholetým vývojem, 
pro možnost začlenění do automatického řízení celých provozních celků ČOV a pro 
dostupný a operativní servis jsou tato zařízení mechanického předčištění provozovateli 
ČOV oblíbena, o čemž svědčí nejlépe tisíce jejich instalací na ČOV v naší republice  
i v zahraničí. 

 
 

*          *          * 
 
 
 



SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK  

Strana 
57 

4. Seznam obrázků a tabulek 

Obr. 1 ÚČOV Praha – aktivační nádrže 16 
Obr. 2 ÚČOV Praha – dosazovací nádrže 16 
Obr. 3 ÚČOV Praha – vyhnívací nádrže 16 
Obr. 4  Schéma Ústřední čistírny odpadních vod Praha - Trója 17 
Obr. 5 ČOV Brno–Modřice - pohled do česlovny 19 
Obr. 6  ČOV Trnava - pohled do česlovny 19 
Obr. 7 ČOV Trnava - pohled do česlovny na samočisticí česle, šnekové 

dopravníky a lis na shrabky 
20 

Obr. 8 Čerpací stanice odpadních vod – použití samočisticích česlí  
s lisem na shrabky 

21 

Obr. 9 Čerpací stanice technologických vod – vtok chráněn šesticí 
samočisticích česlí 

22 

Obr. 10 Čerpací stanice povodňových vod – vtok chráněn samočisticími 
česlemi 

22 

Obr. 11 Samočisticí česle – základní schématické uspořádání 26 
Obr. 12 Samočisticí česle – schematické znázornění samočištění česliček 

filtračního pásu 
27 

Obr. 13 Samočisticí česle za provozu; šířka kanálu 400 mm, hloubka 
kanálu 600 mm, funkční šíře pásu 170 mm, průlina 3 mm 

27 

Obr. 14 Samočisticí česle hrubé – filtrační pás s průlinou 20 mm (šířka 
distančních kroužků 10 mm) 

28 

Obr. 15 Samočisticí česle ve sklápěném provedení 30 
Obr. 16 Samočisticí česle ve sklápěném provedení – detail sklápění 

 
30 

Obr. 17 Samočisticí česle – typická instalace na ČOV s kapacitou 2000 EO 32 
Obr. 18 Česle ručně stírané – typická instalace; kanál šířky 400 mm, 

hloubky 510 mm, průlina mříže 15 mm, sklon mříže 45° 
34 

Obr. 19 Strojní česle hrubé spodem stírané v kanále před tlamovou stokou 
dešťové zdrže ČOV Brno - Modřice 

36 

Obr. 20 Spodní část strojních česlí hrubých v kanálu před tlamovou  
stokou dešťové zdrže ČOV Brno - Modřice 

36 

Obr. 21 Strojní česle jemné – detail spodní části se schematickým 
znázorněním štěrbinového síta 

38 

Obr. 22 Instalace strojních česlí jemných u chladicích věží chemického 
provozu 

39 

Obr. 23 Základní provedení typů těžení štěrku a písku 40 
Obr. 24 Zařízení TŠP na těžení materiálu z jímky separace obsahů 

tlakových vozů na ČOV Brno – Modřice s objemem drapáku 300 
l, ovládané radiovým signálem 

41 



SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Strana  
58 

Obr. 25 Obr. 25 –  Těžení štěrku a písku na ČOV Brno – Modřice; pohled 
na část betonové konstrukce nad kanálu a částí úložiště kontejnerů 

41 

Obr. 26 Stírané válcové síto SVS 42 
Obr. 27 Integrované hrubé předčištění IHP 100 – základní bokorysné 

uspořádání 
44 

Obr. 28 IHP 100 – vnitřní prostor lapáku písku 44 
Obr. 29 IHP 150 – pohled do haly hrubého předčištění ČOV Kedainiai 

(Litva) se dvěma jednotkami velikosti 150 l.s-1 
46 

Obr. 30 IHPES – ilustrační foto zařízení v provedení pro instalaci ve 
vekovním prostředí s kapotováním a vyhříváním 

47 

Obr. 31 IHPE – ilustrační foto zařízení ve veletržním provedení 
(mezinárodní veletrh IFAT 2005 v Mnichově, Spolková republika 
Německo) 

48 

Obr. 32 Šnekový dopravník ŠD – základní prostorové uspořádání 
šnekového dopravníku s tabulkou základních rozměrů pro 
nejběžnější délky a úhly 

49 

Obr. 33 Šnekový dopravník ŠD bezhřídelový – instalace za samočisticími 
česlemi nad  jímkou čerpací stanice odpadních vod Most – 
Slovanská 

50 

Obr. 34 Šnekový dopravník ŠD se dvěma výsypkami – instalace na ČOV 
Brno–Modřice v rámci systému dopravy a hygienizace 
odstředěného kalu 

51 

Obr. 35 Lis na shrabky s promýváním LSP – základní schematické 
uspořádání 

52 

Obr. 36 Lis na shrabky s promýváním LSP – pohled do odvodňovací 
komory se šnekem 

52 

Obr. 37 Lis na shrabky s promýváním LSP s dvěma lisovacími komorami 
a pytlovacím zařízením, instalace na ČOV Jirkov 

54 

Obr. 38 Lis na shrabky s promýváním LSP jako součást SČČ  
s integrovaným lisem 

54 

 
         
Tab. 1 Základní technické údaje SČČ 29 
Tab. 2 Základní technické údaje ČR 35 
Tab. 3 Základní technické údaje SČH-S 37 
Tab. 4 Základní technické údaje SČJ 39 
Tab. 5 Základní technické údaje těžení štěrku a písku, verzí TŠP  

a VŠP 
41 

Tab. 6 Základní technické údaje SVS 43 
Tab. 7 Základní technické údaje IHP  45 
Tab. 8 Základní technické údaje ŠD 50 
Tab. 9 Základní technické údaje LSP 53 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

Strana 
59 

5. Seznam použitých zdrojů 

[1] REŠETKA, D, TESAŘÍK I. Stokování a čistění odpadních vod II. Vysoké 
učení technické v Brně, Brno 1990. 194 stran. ISPBN 80-214-0168-0 

[2] Základní informace, technologie čistění odpadních vod 
URL:<http://fsid.cvut.cz/cz/u218/pedagog/predmety/5rocnik/tov/ 
exkurse/ucov_pha.htm> 

[3] Čistírna odpadních vod 
URL:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Čistírna_odpadních_vod> 

[4] Mechanické předčištění – prospektové materiály 
URL:<http//fontanar.cz/czech.html> 

[5] Fotoarchiv firmy 
Fontana R, s. r. o.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fsid.cvut.cz/cz/u218/pedagog/predmety/5rocnik/tov/
http://cs.wikipedia.org/wiki/


SEZNAM ZKRATEK 

Strana  
60 

6. Seznam zkratek 

ABS - akrylonitril-butadien-styren 
ČOV - čistírna odpadních vod 
ČR - česle ručně stírané 
ČS - čerpací stanice 
DN - jmenovitá světlost 
EO - ekvivalentní obyvatel 
HRB - tvrdost podle Rockwella (zjišťovaná ocelovou kuličkou) 
IHP - integrované hrubé předčištění 
IHPE - integrované hrubé předčištění ekonomy 
IHPES - integrované hrubé předčištění ekonomy střední 
LSP - šnekový lis na shrabky s promýváním 
SČČ - samočisticí česle 
SČČ-G - samočisticí česle „Gigant“ 
SČČ-H - samočisticí česle hrubé 
SČČ-VM - samočisticí česle se svislou a vodorovnou podpěrou 
SČH-S - strojní česle hrubé spodem stírané 
SČJ - strojní česle jemné 
SVS - stírané válcové síto 
ŠD - šnekový dopravník 
TŠP - těžení štěrku a písku (výložník otoční, upevněný na svislém sloupu) 
ÚČOV - ústřední čistírna odpadních vod 
VŠP - těžení štěrku a písku (pojezdová dráha na sloupech) 
 


