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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

ABSTRAKT 

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant 

odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a 

čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny odpadních vod a výstavba 

nové stokové sítě s dočištěním odpadních vod ve stabilizačních nádržích. Součástí práce je 

také přehled současných variant odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Odpadní voda, čištění odpadních vod, kanalizace, čistírna odpadních vod, stabilizační nádrž 

ABSTRACT 

The main goal of this thesis is a proposal and a comparing potential options about 

drainage of village Bořetice. Proposed variants are building of a new sewer network and a 

pump station according to PRVK, building of a new sewer network and a sewage treatment 

plant and a building of a new sewer network with a finishing wastewater treatment in the 

stabilization tanks. This thesis also includes a summary of current options of drainage village 

up to 2000 inhabitants. 

KEY WORDS  

Wastewater, wastewater treatment, sewerage, wastewater treatment plant, wastewater 

treatment pond system 
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1  ÚVOD 

V první části této bakalářské práce je provedena rešerše z problematiky odkanalizování 

(gravitační, tlaková, podtlaková) kanalizace a hospodařením s dešťovými vodami. Dále se 

práce zabývá možnými způsoby zneškodnění odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních 

obyvatel. Způsobů zneškodňování odpadních vod je v dnešní době velké množství, a proto 

volíme vždy variantu, která je nejvhodnější pro danou lokalitu. Vždy je nutné zhodnotit 

výhody a nevýhody jednotlivých variant a zohlednit investiční a provozní náklady. Dále je 

třeba zvážit spolehlivost a životnost daných variant.  

Druhá část práce se zabývá hlavním cílem této bakalářské práce, kterým je zpracování 

variantního návrhu studie odkanalizování obce Bořenovice. Porovnání variantních návrhů je 

provedeno z hlediska investičních a provozních nákladů. Součástí práce je také zhodnocení 

současného stavu odkanalizování obce Bořenovice.  
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2  ODPADNÍ VODY A JEJICH SLOŽENÍ 

Definice odpadních vod podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení 

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou 

zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále 

jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. [1] 

2.1 DRUHY ODPADNÍCH VOD 

Odpadní vody lze rozlišit na několik druhů. Jejich dělení závisí zejména na způsobu vzniku 

a v návaznosti na vzniku i na obsahu znečišťujících látek. 

Podle původu a způsobu znečištění se odpadní vody člení dle ČSN 75 6101 na:  

• splaškové (domovní) odpadní vody; 

• infekční odpadní vody;  

• průmyslové odpadní vody; 

• odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby;  

• znečištěné srážkové vody z extrémně znečištěných ploch (dešťové vody včetně vod z tání 

sněhu a ledu);  

• městské odpadní vody;  

• ostatní odpadní vody (odpadní vody, které nelze zařadit do žádné z předchozích skupin nebo 

které se dostaly do stokové sítě za nepředvídatelných okolností). 

Splaškové odpadní vody  

Splaškové (domovní) odpadní vody jsou vody z domácností, sociálních zařízení, 

kuchyní, umýváren, prádelen, WC, restaurací, hotelů apod. Mají většinou ustálenou kvalitu a 

lze je snadno čistit mechanicko – biologickými postupy.  

Infekční odpadní vody  

 Infekční odpadní vody jsou vody, které obsahují nebo by mohly obsahovat nebezpečné 

choroboplodné zárodky. Vznikají v infekčních odděleních nemocnic, mikrobiologických 

laboratořích, léčebnách, sanatoriích apod.  
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 Infekční odpadní vody musí být před vypouštěním do veřejné stokové sítě hygienicky 

zabezpečeny tak, že jsou zbaveny choroboplodných zárodků. Infekční vody jsou často 

likvidovány samostatně a do stokové sítě nepřicházejí.  

Průmyslové odpadní vody 

 Průmyslové odpadní vody jsou vody, které byly použity při výrobním procesu 

v průmyslových závodech a provozovnách. Míra znečištění průmyslových odpadních vod 

závisí na charakteru a uspořádání výrobních procesů v průmyslovém podniku. Tyto vody 

musí být před vypouštěním do veřejné kanalizace upraveny tak, aby vyhovovaly provoznímu 

řádu kanalizace.  

Odpadní vody ze zemědělství 

 Odpadní vody ze zemědělství jsou druhem průmyslových vod, pocházejí ze 

zemědělské výroby.  

Městské odpadní vody 

 Městské odpadní vody tvoří směs splaškových odpadních vod, průmyslových 

odpadních vod a případně srážkových vod. [2]  

Srážkové odpadní vody  

 Srážkové odpadní vody nejsou přímo definovány v žádném právním předpisu, obecně 

jsou to povrchové vody, které vznikají dopadem atmosférických srážek. [3] 

2.2 UKAZATELE ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Ukazatele znečištění odpadních vod jsou voleny tak, aby charakterizovaly možné dopady 

vypouštění odpadních vod na jakost vod povrchových či podzemních. [4] 

Základním měřítkem pro vyjadřování znečištění je tzv. Ekvivalentní obyvatel (EO). 

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet 

ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie 

vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních 

vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní. [5] 

Nerozpuštěné látky (NL)  

 Nerozpuštěné látky lze většinou z vody odstranit mechanickou cestou (sedimentací). 

Z tohoto hlediska je rozdělujeme na usaditelné a neusaditelné. Mohou být původu 

organického či anorganického.  

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) 

 Biochemická spotřeba kyslíku vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných látek 

v odpadních vodách. Biologicky rozložitelné znečištění narušuje přirozenou rovnováhu 

kyslíku ve vodách. Pro charakteristiku odpadních vod je určující spotřeba kyslíku, kterou 
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mikroorganismy ve vzorku dané odpadní vody odeberou za 5 dnů, aniž by přitom byl kyslík 

do vody dodáván.  

Dusík (Ncelk) a fosfor(Pcelk) 

Dusík a Fosfor jsou označovány jako živiny neboli nutrienty. Stimulují biochemické 

procesy, tvorbu buněčné hmoty, tedy i množení mikroorganismů. V biotopu, tedy 

druhotně, po pomnožení mikroorganismů, vzroste spotřeba kyslíku. Po vyčerpání živin 

(znečištění) nebo kyslíku biomasa odumírá a vytváří druhotné organické znečištění.  

Amoniakální dusík (N-NH4
+) 

Amoniakální dusík bývá první formou v řetězci při rozkladu organických látek 

obsahujících dusík. Jeho větší koncentrace indikuje možný vznik bezkyslíkatých procesů 

(anaerobních) a může zabránit dalším biochemickým procesům, nebo je omezit. Kromě výše 

uvedených ukazatelů se zejména u průmyslových vod používají další ukazatele (rozpuštěný 

kyslík, nebezpečné látky atd.), často s přihlédnutím k možné toxicitě. [4] 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

 Chemická spotřeba kyslíku vyjadřuje míru obsahu látek, které jsou schopné chemické 

oxidace. Při stanovení CHSK vzorku vody se provádí oxidace látek v ní obsažených 

působením oxidujících sloučenin. Při stanovení CHSK dochází nejen k oxidaci organických 

látek, ale i k oxidaci některých anorganických látek jako jsou například Fe2+ nebo NO2
-, 

jejichž přítomnost zkresluje hodnotu CHSK. U odpadních vod se používá ukazatel 

CHSKCr. [6] 

2.3 PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD 

Producenti odpadních vod jsou obyvatelé, průmysl a živnosti, zemědělství atd. V obcích 

bývá zemědělské znečištění vytvářené živočišnou výrobou v ideálním případě oddělováno 

tak, aby se na odtoku odpadních vod nepodílelo. Je však třeba počítat s tím, že může dojít ke 

kontaminaci některých zpevněných ploch např. močůvkou nebo kejdami. Následně je jakost 

odpadních vod ovlivněna. Pro usnadnění bilancí a zpřehlednění byl vytvořen pojem 

ekvivalentní obyvatel (EO). Je charakterizován vytvořeným znečištěním v gramech za den 

(g/d). Rozhodující pro přepočet na EO je znečištění v BSK5. Průmyslové znečištění lze 

převést na EO porovnáním v ukazateli BSK5. Hodnoty průměrného znečištění vytvořeného 

jedním obyvatelem jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1 Průměrné znečištění vytvořené jedním obyvatelem [4] 

ukazatel NL BSK5 CHSK Ncelk Pcelk 

[g/os/den] 55 60 120 11 2,5 
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2.4 MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

Uvádí se v jednotkách průtoku, a to buď v l/s, m3/d, případně m3/rok. Závisí na spotřebě 

vody u producenta a následně na tom, zda cestou do recipientu nebo na ČOV přitéká další 

voda. Liší se tedy množství vyprodukované a to, se kterým v koncové fázi nakládáme, čistíme 

a vypouštíme do recipientu. Spotřeba vody v ČR s narůstající cenou vodného a stočného 

klesá. V současnosti se specifická potřeba vody na 1 obyvatele na den pohybuje podle typu 

obce od 80 do 130 l/os/d. [4] 
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3  ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z URBANIZOVANÝCH 

ÚZEMÍ 

3.1 STOKOVÉ SOUSTAVY 

Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek je spolehlivé, hospodárné a zdravotně 

neškodné odvádění odpadních vod z určeného území nebo připojených nemovitostí do 

zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a posléze do 

vodního recipientu. Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního 

recipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěnými dešťovými odpadními 

vodami) z urbanizovaných povodí. [2] 

Stokové soustavy dělíme na tři základní typy dle způsobu odvádění odpadních vod: 

• jednotná stoková soustava; 

• oddílná stoková soustava; 

• modifikovaná stoková soustava.  

Jednotná stoková soustava 

V rámci jednotné stokové soustavy jsou odváděny veškeré druhy odpadních vod, které 

se na odvodňovaném území vyskytují, společnou trubní sítí směrem na čistírnu odpadních 

vod (ČOV), ve které jsou před vypuštěním do recipientu čištěny. Jednotnou soustavu má 

většina urbanizovaných sídel v ČR. [7] 

Jednotná stoková soustava se navrhuje na průtok, který se rovná součtu průtoků 

jednotlivých odpadních vod, mezi které patří splaškové odpadní vody a srážkové odpadní 

vody. Splaškové odpadní vody mají značnou stabilitu v průběhu roku a srážkové odpadní 

vody se vyznačují nerovnoměrností průtoku během roku. [9] 

ČOV se musí před nárazovým vyplavením odpadními vodami při přívalových deštích 

chránit odlehčením odpadních vod již na stokové síti. Odlehčení odpadních vod je za deště 

provedeno zaústěním části zředěných odpadních vod ze stokové sítě do recipientu přes 

odlehčovací komoru, bez přítomnosti čištění odpadních vod, nebo pouze s nižším stupněm 

předčištění v dešťových nádržích. Nejefektivnějším způsobem zamezení úniku znečištění do 

recipientu za deště je využití přirozené nebo uměle vytvořené akumulace na stokové síti a její 

postupné vypouštění na ČOV. [4] 
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Obrázek 3.1 Jednotná stoková soustava [10]  

Oddílná stoková soustava 

Oddílná stoková soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami 

stokové sítě. V zájmovém území jsou položeny dvě i více stokových soustav, z nichž každá je 

určena pro odvádění jiného druhu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o dva systémy, z nichž 

jeden odvádí vody splaškové (případně i vody z drobných provozoven, potravinářských 

provozoven či průmyslu) a druhý odvádí vody srážkové. Jednotlivé druhy odpadních vod se 

tedy ve stokové síti nemísí. 

Splaškové odpadní vody jsou zaústěny na čistírnu odpadních vod, kde dochází 

k dalšímu zpracování a dešťové odpadní vody do recipientu. V současnosti však není možné 

ani dešťové vody považovat za hygienicky nezávadné ve vztahu k recipientu. Obsahují 

splachy minerálních i organických látek, úkapy pohonných hmot apod. Snížení koncentrace 

znečišťujících látek v dešťových odpadních vodách je možné na dešťových nádržích na 

stokové síti. [7] 
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Obrázek 3.2 Oddílná stoková soustava [10] 

Modifikovaná stoková soustava 

Modifikovaná stoková soustava je moderní systém, který do značné míry eliminuje 

nedostatky výše uvedených soustav. Vzniká například kombinací jednotné a oddílné stokové 

soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku.  

V zahraničí se tato soustava nazývá polo-oddílná. Princip tohoto systému spočívá v 

odvedení splaškové vody hluboko uloženými stokami a dešťové vody mělce uloženým 

potrubím. Při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody na počátku deště, se vyprázdní 

spojovací potrubí ze dna dešťových stok v šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení 

nad úroveň dna dešťových stok dochází k odtoku srážkové vody dešťovými stokami přímo do 

recipientu. Největší znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu dešťových stok 

je takto odvedeno splaškovými stokami (za deště pod tlakem) do ČOV. Do recipientu je tak 

odváděna poměrně čistá voda. [9] 

3.2 ZPŮSOB DOPRAVY ODPADNÍCH VOD 

Způsob dopravy odpadních vod závisí na mnoha faktorech, zejména však na morfologii 

terénu a použité soustavě odkanalizování.  

Způsoby dopravy odpadních vod: 

• tradiční způsob dopravy odpadních vod; 

• alternativní způsoby dopravy odpadních vod. 
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3.2.1 Tradiční způsob dopravy odpadních vod 

Za tradiční způsob dopravy odpadních vod u soustavného odvodnění z urbanizovaných 

území považujeme jednotné či oddílné soustavy s gravitační dopravou odpadních vod. U 

tradičního způsobu odvodňování je důraz kladen na jednoduchost a spolehlivost. U tradičních 

stokových systémů je využito např. přečerpávacích stanic a tlakových úseků jen v nezbytně 

nutných případech, na krátkých úsecích. Tato zařízení se vyznačují vysokými dopravními 

výkony, které plynou především z potřeby odvádění dešťových odpadních vod. [7] 

Gravitační kanalizace  

Gravitační odkanalizování je nejčastější používaný systém transportu splaškových 

vod. Podmínkou správné funkce je nezbytný sklon dna stoky ve směru od zdroje odpadní 

vody až k ČOV. U gravitační kanalizace proudí odpadní vody ve stokách s volnou hladinou. 

Výhody:  

• provozně velmi jednoduchý systém, který nevyžaduje žádnou součinnost od majitelů 

jednotlivých nemovitostí; 

• minimální nároky na obsluhu při provozu; 

• nízké provozní náklady; 

• provozně nedochází k žádným rozsáhlým poruchám a tím k nutnosti oprav nebo 

výměn řadů; 

• snadnější lokalizace případné poruchy na stokové síti; 

• snadná revize a čištění. 

Nevýhody:  

• nutnost dodržovat minimální spád, větší hloubky uložení – prodražení výstavby; 

• v členitém terénu – nutnost přečerpávacích stanic; 

• výstavbu velmi často prodražuje výskyt podzemní vody s ohledem na velké hloubky 

kanalizace; 

• nutnost pravidelné deratizace. [11] 

3.2.2 Alternativní způsoby dopravy odpadních vod 

Alternativní způsoby dopravy odpadních vod se používají tam, kde není možný gravitační 

způsob odkanalizování. V řadě případů mohou být cestou, vedoucí ke snížení investičních 

nákladů a uspíšení realizace investičního záměru.  

Alternativní způsoby odkanalizování lze členit na: 

• venkovní tlakové systémy stokových sítí; 

• venkovní podtlakové systémy stokových sítí; 

• kanalizaci gravitační maloprofilovou. 
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Okolnosti, které přispívají k upřednostnění alternativních způsobů odkanalizování jsou: 

• rozptýlená zástavba; 

• konfigurace terénu; 

• zájmové území s několika samostatnými povodími a společnou ČOV; 

• terasovitá zástavba, či široké ulice, kde by situace vyžadovala souběh dvou 

gravitačních stok; 

• oblasti s nepříznivými podmínkami pro zakládání stok (vysoká hladina podzemních 

vod s agresivitou na konstrukční materiál, skalní podloží v malé hloubce, oblasti věčně 

zmrzlé půdy, poddolovaná území apod.). 

Nevýhody: 

• absence dlouhodobých zkušeností s provozováním v podmínkách ČR; 

• provozní náročnost systému; 

• vyšší nároky na provozní energie; 

• kratší životnost a vyšší četnost provozních poruch; 

• systémy nejsou vhodné pro odvádění dešťových odpadních vod. [7] 

Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

Jedná se o nejrozšířenější způsob z alternativních způsobů odvádění odpadních vod, 

především díky pořizovacím nákladům, které jsou z uvedených metod nejnižší. 

Podstatou tohoto systému je stavba čerpacích šachet (jímek), do nichž jsou gravitačně 

svedeny splašky z jednotlivých - případně hvězdicovitě z více - nemovitostí. Z jímky jsou 

splašky pomocí ponorného objemového čerpadla, které může být vybaveno i drtičem nečistot, 

dopravovány tlakovým potrubím malého profilu na čistírnu odpadních vod, příp. do jiného 

místa stokové sítě. 
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Obrázek 3.3 Venkovní tlaková stoková síť [vlastní zdroj] 

Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 

Podtlakové (vakuové) odkanalizování je založeno na principu vyvození podtlaku 

v hlavním uličním stokovém potrubí, do kterého se přes sací ventily domovních kanalizačních 

přípojek nasávají odpadní vody z napojené nemovitosti. 

Systém má centrální podtlakovou stanici, která udržuje pod podtlakem celou potrubní 

síť až k ventilům ve sběrných šachtách. Odpadní voda prochází přes sběrné šachty a potrubí 

v síti do podtlakových nádob. Do podtlakových nádob (zásobníku) se nasávají odpadní vody 

při každém otevření sacího ventilu v některé z akumulačních domovních jímek umístěných na 

domovních přípojkách. Sací ventily zajišťují otevření a nasátí odpadních vod z domovní 

jímky do hlavního kanalizačního potrubí při dosažení určité hladiny splašků v šachtě a po 

jejím vyprázdnění opětovné uzavření tak, aby nedošlo ke snížení podtlaku a ohrožení funkce 

systému. Z vakuové stanice jsou odpadní vody dopravovány na ČOV gravitačně nebo 

čerpáním. [9] 
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Obrázek 3.4 Venkovní podtlaková stoková síť [13] 

Kdy je vhodné použít venkovní podtlakové nebo tlakové systémy stokových sítí:  

• při nedostatečném přirozeném spádu v rovinatých územích u obcí s řídkým osídlením; 

• při překážkách v trase, například množství inženýrských sítí, vodní toky, stísněné 

podmínky při stavbě; 

• v ochranných pásmech vodních zdrojů, v chráněných územích či jejich blízkosti; 

• při vysoké hladině spodní vody; 

• v nepříznivých geologických podmínkách (skalní podloží, tekuté písky, rašelina); 

• je-li nutné omezit negativní vliv stavebních prací na minimum (malé hloubky a šířky 

výklopů). [12] 

Maloprofilová kanalizace 

 Maloprofilová kanalizace je specifická použitým trubním materiálem velkých délek 

s malými světlými profily, nízkou drsností a integrovanými, dokonale vodotěsnými spoji. 

Revizní šachty jsou nahrazovány kontrolními šachticemi (inspekční odbočky DN 80, 

vyvedené na povrch terénu, kde jsou zakončené hydrantem). 
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Obrázek 3.5 Schéma maloprofilové kanalizace [7] 

Z obrázku je patrné, že celý systém odvádění odpadních vod je gravitační s možností 

využití násoskového efektu v úsecích s negativním spádem nivelety. Centrální sběrný 

bod s jímkou nebo ČOV musí být tedy umístěn výrazně níže než ostatní připojované objekty, 

propojené jedním hlavním, gravitačním sběračem malého profilu. Nevýhodou je nutnost 

provozování lapačů pevných nečistot (konstrukční obdoba našich septiků), které zabraňují 

zaústění lehce sedimentujících látek do systému. [7] 
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4  HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

 Hospodaření s dešťovou vodou lze chápat jako souhrn technických řešení, které 

snižuje rychlost a množství odváděné vody do vodních toků a kanalizace. Nejvhodnější 

opatření hospodaření s dešťovou vodou jsou ta, která jsou u zdroje, tedy tam, kde voda 

spadne. Příkladem je akumulace a následné využívání dešťové vody na zalévání zahrady či 

v domácnosti (splachování WC, praní). [36] 

4.1 DŮVODY PRO HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

Důvody pro hospodaření s dešťovou vodou můžeme obecně rozdělit do 4 skupin a to 

z důvodu ekologického, bezpečnostního, ekonomického a legislativního.  

4.1.1 Ekologické důvody 

Ekologické důvody pro hospodaření s dešťovou vodou jsou především obnova podzemní 

vody vsakováním a zmírňování negativních vlivů rychlého odtoku po srážkových událostech 

na vodní toky. Lze říci, že hospodařením s dešťovou vodou napomáhá přiblížit se 

přirozenému koloběhu vody v přírodě, která není postižena vysokou mírou urbanizace. 

4.1.2 Bezpečnostní důvody 

Bezpečnost hospodaření s dešťovými vodami navazuje především na ekologický a 

ekonomický úhel pohledu. Vysokou mírou urbanizace se výrazně zrychluje povrchový odtok 

ze zpevněných ploch. Následně dochází k větším kulminačním průtokům dolních toků řek a 

následně k povodním. Souvisí to samozřejmě i s dalšími negativními vlivy člověka na 

přírodu. Hlavními faktory jsou především napřimování vodních toků a rušení přirozených 

ploch pro rozliv vody v okolí potoků a řek. Minimalizací rychlého odtoku srážek ze 

zpevněných ploch při srážkových událostech (vsakováním, retencí) jsme schopni negativním 

následkům velkého množství zpevněných ploch předejít.  

4.1.3 Ekonomické důvody 

V současné době jsou kanalizační sítě často přetíženy a jejich dimenze nedovolují napojení 

dalších přípojek. Kapacity čistíren odpadních vod jsou naplněny, takže není možné zásobovat 

je zbytečným přítokem nových odpadních vod. Řešení nakládání s dešťovou vodou v místě 

spadu srážky, nebo v blízkém okolí je finančně méně náročné, než zvětšování kapacit 

stávajících kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a budováním nových. Dešťovou vodu 

můžeme využít například na zalévání zahrad, splachování toalet, praní prádla nebo pro 

běžnou údržbu. 
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4.1.4 Legislativní důvody 

Současná legislativa v České Republice počítá s výše zmíněnými důvody nakládání 

s dešťovou vodou a stanovuje pravidla. Cílem je přechod k decentrálnímu hospodaření 

s dešťovou vodou a zmírnění negativních dopadů výstavby (snížení hladiny podzemní vody, 

přetížení stokových sítí, vznik povodní apod.). Hlavním právním předpisem v této oblasti je 

Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon 

stanovuje povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zdržování a odvádění srážkových 

vod při provádění staveb nebo jejich změn či pouze změn jejich užívání. Stavební úřad pak 

bez vyřešení hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku nesmí vydat stavební 

povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, o povolení změn stavby, o změně 

užívání stavby, ani kolaudační souhlas.  

Mezi další právní předpisy, které se zabývají problematikou nakládání s dešťovými 

vodami, patří Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

který stanovuje povinnost pro právnické osoby platit za odvádění srážkových vod do jednotné 

kanalizace. Priority nakládání s dešťovou vodou dále vychází z Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

O obecných požadavcích na využívání území a jsou definovány v následujícím pořadí: 

1. Vsakování 

2. Zadržování a regulované odpouštění oddílnou kanalizací do vodního toku 

3. Regulované odpouštění do jednotné kanalizace 

Dle výše zmíněných priorit by mělo být vždy upřednostněno vsakování. Pokud ale 

vsakování na pozemku (jílovité podloží, vysoká hladina spodní vody) není možné, mělo by 

být povoleno alternativní řešení dle priorit 2. a 3.  

Kromě vlastních právních předpisů byly v posledních letech vydány také nové normy 

věnované této problematice. Mezi tyto normy patří ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod, která řeší návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení včetně jejich 

dimenzování. Tato norma však není dostatečně komplexní z hlediska uceleného řešení 

hospodaření s dešťovými vodami pro větší urbanizované celky a neřeší co se srážkovou 

vodou, která nelze vsáknout. Mezery má vyplnit nová norma TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami. Tato norma definuje alternativy pro decentrální odvodnění a zároveň 

uvádí centrální řešení pro větší urbanizované celky v kombinaci s řešením na jednotlivých 

pozemcích. [37] 
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4.2 MOŽNOSTI HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

4.2.1 Vsakování 

Jednou z možností, která je v naší současné legislativě upřednostňována, je vsakování na 

vlastním pozemku. Vsakování je nejjednodušší a přesto velmi efektivní způsob 

decentralizovaného řešení. Řešená lokalita však musí splňovat určité podmínky, především 

hydrogeologické. Půda musí mít dostatečnou propustnost (není možno zasakovat v jílovitých 

půdách), hladina podzemní vody musí být minimálně 1 m pod dnem vsakovacího zařízení a 

musí být také splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov, stromů a větších keřů. 

Kromě naplnění legislativy a získání stavebního povolení, bývá, především pro majitele 

provozů s velkými střechami a zpevněnými plochami (logistické a průmyslové areály, 

nákupní centra atd.), využití vsakovacího systému motivováno úsporou na poplatcích za 

odvod dešťových vod do jednotné kanalizace.  

V praxi se využívají různá vsakovací zařízení od povrchových průlehů až po podzemní 

plastové prvky. Tyto prvky přinášejí vysokou flexibilitu při montáži a je možné z nich tvořit 

nádrže různých rozměrů a kapacity. Pro zachování dlouhé životnosti nádrže je nutné před 

nátokem do vsaku zajistit čištění dešťové vody od mechanických nečistot. K účelu čištění 

slouží v případě vody ze střech různé filtrační šachty, v případě parkovišť a komunikací 

nejčastěji odlučovače lehkých kapalin.  

Vsakování lze využít jak u velkých objektů a zpevněných ploch, kde lze vyskládat různě 

velké a tvarované vsakovací galerie z bloků, tak také u rodinných domů, kde se většinou 

používají vsakovací tunely.  

 

Obrázek 4.1 Vsakovací tunel GARANTA [38] 
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Obrázek 4.2 Vsakovací průleh-kampus Masarykovy univerzity v Brně [39] 

 

Obrázek 4.3 Vsakovací galerie z bloků [39] 

4.2.2 Zadržování a regulované odpouštění  dešťových vod kanalizací do 

vodního toku 

Zadržování (retence) a regulované odpouštění dešťových vod kanalizací do vodního toku 

je vhodným řešením při nevhodných zasakovacích podmínkách. Retenční nádrže mohou být 

povrchové nebo podzemní. Podzemní nádrže bývají často betonové, ale je možné je nahradit i 

vsakovacími bloky obalenými hydroizolační fólií. Regulace odtoku je nejčastěji řešena přes 

šachtu s regulovaným odtokem (clonou, stavítkem, vírovým regulátorem). Povolený průtok 

na odtoku z retence povoluje provozovatel kanalizace nebo správce vodního toku. [38] 
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Obrázek 4.4 Povrchová retenční nádrž [40] 

     

Obrázek 4.5 Retenční nádrž ve výstavbě [37] 

4.2.3 Akumulace a další využití dešťové vody 

Zachycení dešťových vod a jejich následné využití je další možností s nakládání 

s dešťovou vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout, 

ani regulovaně odpouštět do žádného typu kanalizace, či vodního toku. Akumulační nádrž je 

navržena jako retenční nádrž bez odtoku a slouží pro zachycení přívalových dešťů. Po 

srážkové události je vždy potřeba retenční kapacitu co nejrychleji (ideálně do 3 dnů) vyčerpat. 

Nejčastěji to bývá využitím na zalévání zeleně poté, co už je zemina schopna pojmout určité 

množství vody. Pokud chceme dešťovou vodu využívat dlouhodoběji, například pro 

splachování toalet, zalévání, mytí, je nutno prostor nádrže zvětšit o objem, který bude v nádrži 

průběžně k využívání. [37] 



Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel  Terezie Remešová 

Bakalářská práce 

 

21 

 

5  ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

V OBCÍCH DO 2000 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL 

(EO) 

 Čistírny odpadních mohou být různých velikostí v závislosti na počtu připojených 

obyvatel. Čistírny odpadních vod v obci do 2000 EO lze rozdělit do tří kategorií:  

• kategorie do 50 EO (tzv. domovní ČOV) - je kategorií, u níž je v řadě zemí aplikován 

zvláštní, tzv. výrobkový přístup. Tento přístup vychází z toho, že zdroje odpadních 

vod jsou si podobné, řešení jsou obdobná a je třeba chránit konečného uživatele před 

nekvalitními výrobky. Proto musí každý výrobek určený pro tuto kategorii projít 

zkouškou typu, na jejím základě je poté výrobek označen značkou CE. Díky ověřené 

konstrukci výrobku je pak samotné povolování výrobku jednodušší. V ČR je již 

systém prohlašování shody zaveden, avšak ucelený systém povolování, který by 

navazoval, se teprve připravuje, i když v metodickém pokynu k novele NV 61 (č. 

229/2007 Sb.) je doporučen speciální přístup k této kategorii.  

•  kategorie 50-500 EO (tzv. malé ČOV) – je kategorií, v níž se v řadě případů ještě 

uplatní balené čistírny a která má své vlastní emisní standardy zohledňující velikost a 

používané technologie ČOV této kategorie.  

• kategorie 500-2000 EO – jsou obvykle klasické komunální mechanicko-biologické 

ČOV. Vzhledem ke své velikosti jsou jejich emisní standardy přísnější než u kategorie 

do 500 EO. [4] 

Pro vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod do 2000 EO do vod povrchových 

jsou stanoveny dle NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech stanoveny emisní standarty uvedené 

v následující tabulce: 

Tabulka 5.1 Emisní standarty [5] 

Kategorie ČOV (EO) nebo 

velikost aglomerace 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

p m p m průměr m p m p m p m 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500-2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

 

Pozn. Emisní standarty: přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m), hodnoty průměru (průměr) koncentrace 

ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l 
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Zneškodňování odpadních vod v malých obcích do 2 000 EO lze rozdělit na dva způsoby 

řešení: decentralizované a centralizované. 

Decentralizovaný systém odvádění odpadních vod  

Koncept decentralizovaného čištění vychází z předpokladu, že odpadní voda by měla 

být čištěna (popř. znovu využívána) co nejblíže místu, kde vznikla. Tedy přímo u domu, nebo 

pokud je to výhodné v blízkosti pro skupinu domů, z nichž se odvádí jen část odpadních vod. 

Decentralizované čištění odpadních vod se stává vhodnou alternativou centralizovanému 

čištění odpadních vod zejména v řídčeji obydlených oblastech, kde by byla cena výstavby 

centralizovaného řešení ekonomicky neúnosná. Mezi decentralizované systémy odvádění 

odpadních vod patří např. žumpa, domovní čistírny odpadních vod, septik se zemním filtrem 

atd.  

Centralizovaný systém odvádění odpadních vod  

Centralizovaný systém odvádění odpadních vod je založen na principu sběru a 

odvádění produkovaných odpadních vod od více zdrojů znečištění prostřednictvím 

kanalizačního systému a následným svedením a čištěním v jedné centrální ČOV. Patří sem 

např. mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, stabilizační nádrže atd.). [14] 

5.1 REÁLNÉ MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH 

OBCÍCH DO 2000 EO  

Při řešení způsobů zpracování odpadních vod, které jsou vhodné k použití v konkrétní 

oblasti je vždy nutné zvážit jejich výhody a nevýhody, s ohledem na investiční a provozní 

náklady.  

5.1.1  Bezodtoká jímka – žumpa 

 Žumpa je podzemní vodotěsná jímka používaná k shromažďování (akumulaci) 

splaškových vod. Žumpy se budují pouze tam, kde odpadní vody nelze odvádět do kanalizace 

zakončené centrální ČOV, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či 

jiných důvodů čištěny v samostatné malé ČOV nebo v samostatné čistírně průmyslových 

odpadních vod, anebo zneškodňovány jiným zvláštním způsobem. Žumpy se nesmějí 

opatřovat odtokem ani přepadem. Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musejí být 

ze žumpy vyváženy a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpa se umisťuje tak, aby k ní 

byl přístup nebo příjezd. Mezi vnější stěnou žumpy a vnější stěnou stavby má být vzdálenost 

nejméně 1,0 m. Do žumpy se nesmějí svádět dešťové vody. [4] 

 Žumpy mají obvykle obdélníkový, popř. kruhový půdorys. Betonové stěny a dno musí 

být vodotěsné, dno se sklonem nejméně 2 % k nejhlubšímu místu musí být opatřeno čerpací 

prohlubní. Maximální hladina se uvažuje k dolnímu okraji vtokového potrubí. Strop má být 

neprodyšný, nejméně 0,3 m nad nejvyšší hladinou. Prostor žumpy musí být větrán buď 
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připojenou vnitřní kanalizací, nebo samostatným větracím potrubím vyvedeným až nad 

střechu budovy. 

 Důležité je pravidelné vyvážení žumpy. Místo, kam se její obsah vyváží, musí být 

voleno tak, aby obsah neohrožoval vodní zdroje a nepůsobil jiné hygienické závady. 

Ve vegetačním období není dovoleno obsahem žump přihnojovat zahrady. Před použitím 

žumpy ke shromažďování odpadních vod je vždy třeba uvážit i ekonomii jejího provozu 

(vyvážení). [15] 

Vhodnost použití: 

• rekreační objekty nebo domy bez vodovodů; 

• obytné domy nebo rekreační objekty bez možnosti napojení na centrální ČOV; 

• obytné domy a rekreační objekty kde chybí recipient pro vypouštění vyčištěné odpadní 

vody. 

Nevýhody:  

• vysoké pořizovací náklady; 

• vysoké provozní náklady; 

• poměrně velký zastavěný prostor; 

• možnost zápachu při manipulaci s odpadem. [16] 

 

Obrázek 5.1 Schéma osazení plastové žumpy [19] 

5.1.2 Septik 

 Septik je zakrytá nádrž umístěná v zemi a protékaná odpadní vodou. Objem nádrže se 

volí takový, aby se v ní průměrný průtok (Qa) odpadní vody zdržel několik dní a přitom zůstal 

v nádrži dostatečný prostor na usazený a vyhnívající kal. Do septiku se nesmějí zavádět 

dešťové vody. Před septiky se nezařazují česle a zpravidla ani lapák písku. Pokud jsou do 
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septiku zavedeny i jiné odpadní vody (např. odpadní vody z umývání aut), je třeba tyto vody 

samostatně předčistit. [15] 

 Doporučená doba zdržení v septiku je 3-5 dní. Doba zdržení zabezpečuje minimální 

účinnost 30 % na odstranění organického znečištění. Vzhledem k nízké účinnosti čištění je 

možné předčištěné vody vypouštět bez dalšího dočištění do recipientu pouze výjimečně 

(povoleno pouze u samostatně stojících objektů do 5 EO). Z toho důvodu se septiky 

kombinují např. se zemním filtrem nebo pískovým filtrem. Doporučená četnost vyvážení 

septiku je minimálně 1krát za rok.  

 Septik má být vždy vybaven pevným stropem s kontrolními otvory a musí být 

dokonale odvětrán. Mezi stěnou budovy a septikem má být volena minimální vzdálenost 1 m.  

Vhodnost použití: 

• rekreační objekty nebo domy bez teplé vody, 

• obytné domy, které budou v blízké době napojeny na centrální ČOV. 

Výhody: 

• nízké provozní náklady; 

• nulová spotřeba elektrické energie; 

• provozní nenáročnost. 

Nevýhody: 

• omezená životnost filtrů cca 15 let; 

• nízká účinnost čištění;  

• vysoký spád na filtru cca 0,9-1,2 m. [16] 

 

Obrázek 5.2 Osazení hranatého septiku do terénu [17] 
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5.1.3 Zemní filtr 

 Funkce zemního filtru je založena na současně probíhajících procesech biochemický a 

fyzikálně-chemických. Zemní filtr může být použit pro čištění odpadní vody předčištěné 

např. v septiku nebo po mechanicko-biologickém čištění (domovní čistírna). Zemní filtr je 

objekt zahrnující horní rozváděcí drenáž, filtrační lože a dolní sběrnou drenáž. Těleso 

zemního filtru je odděleno od okolního terénu vodotěsnou fólií.  

Horní úroveň filtračního tělesa musí být vodorovná. Filtrační lože (vrstva 0,6-1,0 m) 

filtru musí být z tříděného materiálu (písku) o průměru zrn 2-4 mm. Doporučuje se využívat 

materiály obsahující ionty železa. Rozvodné potrubí navrhujeme s minimální světlostí 

DN 100 a uložené ve štěrkovém obsypu. Sběrný drén je opatřen odvětrávacím potrubím 

vyvedeným nejméně 50 cm nad terén. Délka jedné větve přítokového a odtokového potrubí 

nemá přesahovat 30 cm. Potřebná plocha zemního filtru se stanoví z průměrného denního 

množství odpadní vody a přípustného hydraulického plošného zatížení.  

Vhodnost použití: 

• třetí stupeň čištění po mechanicko-biologickém předčištění odpadních vod; 

• dočištění po mechanickém předčištění odpadních vod. 

Výhody: 

• nízké provozní náklady; 

• nulová spotřeba elektrické energie; 

• poměrně vysoká účinnost čištění. 

Nevýhody: 

• omezená životnost filtrů cca 15 let; 

• zastavěná plocha; 

• vysoký spád na filtru cca 0,9-1,2 m. [16] 
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Obrázek 5.3 Schéma zemního filtru [18] 

5.1.4 Vegetační (kořenová) čistírna odpadních vod 

Kořenové čistírny patří do skupiny extenzivních způsobů čištění odpadních vod. 

Využívají fyzikální, chemické a biologické samočistící procesy, které probíhají v porézním 

půdním prostředí plně nasyceném vodou.  

Vegetační čistírny dělíme do dvou základních skupin:  

• s horizontálním prouděním;  

• s vertikálním prouděním. 

Nejrozšířenějším způsobem řešení vegetační čistírny je návrh s horizontálním 

prouděním. Vegetační čistírnu obvykle tvoří hrubé předčištění (česle, lapák písku, usazovací 

nádrž), filtrační pole osázené vhodnou vegetací (rákos obecný, orobinec širokolistý, chrastice 

rákosovitá) a dočišťovací biologický rybník. 

Za vhodné považujeme použití vegetačních čistíren u rodinných domů nebo skupin 

domů, hotelů, rekreačních objektů, ale také jako obecní čistírny do kapacity 1000 EO. 

S oblibou jsou používány jako třetí stupeň čištění za mechanicko-biologickými čistírnami 

nebo k čištění odpadních vod s nízkými koncentracemi znečištění. Jako nevhodné nebo 

podmíněně vhodné je použití pro odpadní vody s vysokým obsahem organických látek, 

průmyslové a infekční odpadní vody.  

Výhody: 

• relativně nízké provozní náklady; 

• snadné začlenění do krajiny; 

• jednoduchost stavebního provedení. 

Nevýhody:  
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• účinnost je závislá na klimatických podmínkách (rozdílná účinnost v létě a v zimě). 

[16] 

 

1 - distribuční zóna (kamenivo, 50 - 200 mm), 2 - nepropustná bariéra (PE/PVC), 3 - filtrační materiál (kačírek, 

štěrk, drcené kamenivo), 4 - vegetace, 5 - výška vodní hladiny v kořenovém loži nastavitelná v odtokové šachtě, 

6 - odtoková zóna (shodná s distribuční zónou), 7 - sběrná drenáž, 8 - regulace výšky hladiny. 

Obrázek 5.4 Schéma kořenové čistírny odpadních vod [20] 

5.1.5 Stabilizační nádrž 

Stabilizační nádrže, nazývané také „biologické rybníky”, jsou levný a jednoduchým 

zařízením pro biologické čištění odpadních vod. Jsou to mělké zemní nádrže, které mohou být 

průtočné nebo akumulační, obvykle s upraveným prostorem pro snadnější mechanické 

vyklízení. [21] Používají se k čištění různých odpadních vod, od domácích až po průmyslové 

odpadní vody. Biologické rybníky lze používat samostatně nebo v kombinaci s jinými 

procesy čištění odpadních vod.  

Rybníky jsou navrženy tak, aby zvyšovaly růst přirozených ekosystémů. Jsou buď 

anaerobní (poskytující podmínky pro bakterie, které rostou bez přítomnosti kyslíku), aerobní 

(vyžadují organismy jako jsou bakterie a řasy, které za anaerobních podmínek produkují 

fotosyntetický kyslík) nebo fakultativní, které jsou kombinací těchto dvou.  

Anaerobní stabilizační nádrže 

Anaerobní stabilizační nádrže často nazývané jako laguny jsou obvykle 2,5 – 4,5 m hluboké a 

doba zdržení je 5-50 dní. Doba zdržení je především v chladném klimatu delší, protože 

anaerobní bakterie jsou při teplotě pod 15 ˚C neúčinné. Převládajícími biologickými reakcemi 

jsou tvorba bakteriální kyseliny a fermentace metanu. Používají se obvykle pro ošetření 

silných průmyslových a zemědělských (potravinářských) odpadů jako krok předúpravy 

v komunálních systémech. Biochemické reakce v anaerobních stabilizačních nádržích 
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produkují sirovodík (H2S). Pro snížení pachů se obvykle voda recirkuluje. Na povrchu se 

vytváří tenká aerobní vrstva, což zabraňuje úniku pachů do vzduchu. K ochraně před pachy 

může být také použit kryt. Odtok z anaerobních stabilizačních nádrží obvykle vyžaduje další 

ošetření před vypouštěním.  

Fakultativní stabilizační nádrže 

Fakultativní stabilizační nádrže jsou nejpoužívanějším typem. Často se také nazývají jako 

oxidační nebo fotosyntetické jezírka. Obvykle jsou 0,9 – 2,4 m hluboké i hlubší, s aerobní 

vrstvou nad anaerobní vrstvou. Doporučená doba zdržení je 5-50 dní. Procesy aerobního 

čištění v horní vrstvě zajišťují kontrolu zápachu, odstraňování živin a BSK. Anaerobní 

fermentační procesy, jako je štěpení kalu, denitrifikace a odstranění části BSK probíhají ve 

spodní anaerobní vrstvě. Klíčem k úspěšnému fungování tohoto druhu stabilizační nádrže je 

produkce O2 fotosyntetickými řasami a opětovným provzdušňováním na povrchu. 

Fakultativní stabilizační nádrže se používají k úpravě komunálních odpadních vod v malých 

obcích a pro primární či sekundární čištění odpadních vod v malých nebo velkých městech. 

Používají se také v průmyslu, obvykle po procesech v anaerobních stabilizačních nádržích, 

aby před vypouštěním zajistili další ošetření. Jejich velikost závisí na konkrétních 

podmínkách a požadavcích na regulaci.  

Fakultativní stabilizační nádrže přetížené kvůli neplánovanému množství odpadních vod nebo 

vyššímu přítoku z nového průmyslu mohou být modifikovány přidáním mechanického 

provzdušňování. Mechanicky provzdušněné stabilizační nádrže vyžadují menší nároky na 

plochu, ale mají vyšší energetické nároky. 

Aerobní stabilizační nádrže 

Aerobní stabilizační nádrže, známé také pod pojmem oxidační nebo aerobní rybníky, udržují 

rozpuštěný kyslík v celé své hloubce. Jsou obvykle 30 až 45 cm hluboké, což dovoluje průnik 

světla do rybníku. Provádí se míchání a udržování řas na povrchu, aby docházelo 

k maximálním rychlostem fotosyntézy a vzniku O2 a nedocházelo k usazování řas a k tvorbě 

anaerobní vrstvy na dně rybníku. Provzdušňováním povrchu se zvyšuje rychlost 

fotosyntetické produkce O2, který spolu s aerobními bakteriemi biochemicky stabilizuje 

odpad. Doba zdržení je obvykle 2 až 6 dnů. Tyto stabilizační nádrže se používají tam, kde je 

požadován vysoký stupeň odstranění BSK5, ale omezená plocha. [27]  
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Tabulka 5.2 Shrnutí stabilizačních nádrží [27] 

Rybníky Aplikace Typické 

zatížení (BSK5) 

Typická 

doba 

zdržení (d) 

Typická 

hloubka (m) 

Anaerobní 
Průmyslové odpadní 

vody 

280-4500 

kg/1000 m2/d 
5-50 2,5-4,5 

Fakultativní 

Komunální odpadní vody, 

odpadní vody po 

primárním čištění, z 

prachových filtrů 

22-56      

kg/1000 m2/d 
7-50 0,9-2,4 

Aerobní 

Odpadní vody z jiných 

zpracování. Produkuje 

odpadní vody s nízkou 

rozpustností BSK5 a s 

vysokým obsahem tuků a 

řas 

112-225 

kg/1000 m2/d 
2-6 0,18-0,3 

 

 

Obrázek 5.5 Stabilizační nádrž [22] 

5.1.6 Domovní čistírna odpadních vod 

 Domovních čistíren odpadních vod (DČOV) je celá řada, liší se jak po stránce 

technologické, tak po stránce užitné hodnoty. Rozeznáváme dva základní způsoby čištění 

odpadních vod – anaerobní a aerobní, popřípadě jejich kombinace. Oba způsoby jsou 

založeny na principu biologického odbourávání přiváděného znečištění mikroorganismy. 

Anaerobní proces lze charakterizovat jako proces bez přístupu kyslíku s nižší účinností čištění 

než aerobní, který vyžaduje dodávku kyslíku do aktivační směsi (dmychadlem, 

biokontaktorem, čerpadlem, ejektorem). [16] 
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Anaerobní domovní čistírna odpadních vod 

 Použití tohoto typu technologie čistírny odpadních vod je doporučováno u objektů, 

které nejsou trvale obydleny. V kombinaci s dalším stupněm čištění (pískový nebo zemní 

filtr) je možné dosáhnout poměrně vysoké kvality vypouštěné vody. Účinnost závisí na době 

zdržení (velikosti účinného objemu čistírny odpadních vod). Dosahovaná účinnost BSK5 je 

bez dočištění 70 %, s dočištěním 85 %. Čistírny odpadních vod tvoří kompaktní nádrž dělená 

na část usazovací, anaerobní reaktor s biofiltrem a dosazovací prostor. Mikrobiální rozklad 

organického znečištění probíhá u čistírny odpadních vod bez přístupu vzdušného kyslíku a je 

intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně jezer a rybníků. Působením 

mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému 

snižování obsahu organických látek v odpadní vodě.  

Vhodnost použití:  

• malé rekreační objekty; 

• objekty s víkendovým provozem.  

Výhody:  

• nízké provozní náklady; 

• nulová spotřeba elektrické energie; 

• možnost přerušovaného chodu. 

Nevýhody:  

• omezená životnost dočišťovacích filtrů cca 15 let; 

• vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m; 

• zastavěná plocha. 

Aerobní domovní čistírna odpadních vod 

 Aerobní čistírny odpadních vod se využívají zejména u trvale obydlených objektů a 

dosahují účinnosti až 95 %. Rozkladné procesy probíhají za přístupu vzduchu k aktivační 

směsi. 

 Příklady DČOV využívající aerobní způsob čištění odpadních vod: DČOV s biofiltry, 

DČOV s biodisky a DČOV s aktivační nádrží (kontinuálně protékané, diskontinuálně 

protékané a DČOV TOPAS).  

Biofiltry  

 Princip čištění u čistírny odpadních vod je založen na činnosti mikroorganismů 

přisedlých na pevném podkladu (bionosiči), na který se skrápěcím zařízením rozstřikuje 

odpadní voda. Biologický filtr čistírny odpadních vod tvoří nádrž s roštovým dnem a náplní 

(plastová nebo klasická z přírodního kamene). Roštovým dnem je přirozeným prouděním 
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(komínový tah) přiváděno dostatečné množství vzduchu do tělesa biofiltru pro biologický 

proces, což je základní podmínka jeho dobré funkce.  

 Technologie čistírny s biofiltry se skládá z mechanického předčištění, biofiltru a 

dosazovací nádrže.  

Výhody: 

• nízké provozní náklady; 

• nenáročná obsluha. 

Nevýhody:  

• obtížné rovnoměrné rozdělování vody na biofiltr na malých nádržích; 

• vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m; 

• možnost zanesení filtru při špatné funkci usazovací nádrže; 

• namrzání. [29] 

Biodisky  

 Rotační biodiskové čistírny odpadních vod podobně jako biofiltry využívají činnosti 

mikroorganismů přisedlých na bionosiči. Na rozdíl od biofiltrů však není tento nosič skrápěn, 

ale rotuje (otáčí se) a je částečně ponořen do odpadní vody. Při otáčení dochází ke střídavému 

kontaktu s odpadní vodou a vzduchem. Tím je zajištěn stálý přísun kyslíku ke směsné kultuře 

mikroorganismů přisedlých na ploše biodisku u čistírny odpadních vod. Vlastní čistírnu tvoří 

nádrž dělená na část usazovací, biozónu s disky a část dosazovací. Jedná se o technologii 

u nás velmi rozšířenou a používanou především u domovních čistíren. Vyniká především 

snadnou obsluhou a stabilitou provozu. Biodiskové čistírny, přestože jsou nyní vytlačovány 

aktivačními systémy (klasické nebo s biokontaktorem), mají nezaměnitelné místo při použití 

v lokalitách s nerovnoměrným nátokem nebo pro odpadní vody s nízkým obsahem znečištění 

(BSK5 pod 150mg/l).  

Výhody: 

• nízké pořizovací náklady; 

• nenáročná obsluha; 

• stabilita provozu. 

Nevýhody:  

• ve srovnání s aktivačními technologiemi vyšší spotřeba energie. 

Aktivace 

 Způsob čištění je založen výhradně na mikroorganismech udržovaných ve vznosu 

v aktivační nádrži čistírny odpadních vod pomocí provzdušňovacího zařízení. Technologie 

kompaktních aktivačních čistíren jsou různě modifikovány, např. s nebo bez usazovací 
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nádrže, aktivací s nebo bez denitrifikace. V zásadě je možno říci, že nelze upřednostňovat 

některý systém, ale spíše se řídit místními požadavky (např. na odstraňování dusíku nebo 

fosforu). Aktivace se stává nejpoužívanějším způsobem čištění odpadních vod především pro 

nízkou pořizovací cenu a vysokou účinnost čištění 90-95 %.  

Výhody: 

• nízké pořizovací náklady; 

• malá energetická náročnost. 

Nevýhody:  

• citlivost na nárazové zatížení. [30] 

 

Obrázek 5.6 DČOV [34] 

 

5.1.7 Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod 

 Mechanicko-biologické čistírny odpadních vod jsou nejčastěji používaným způsobem 

k čištění odpadních vod. [24] Znečištění odpadních vod je možno odstraňovat několika 

technologickými způsoby, které na sebe mohou navazovat.  

Mechanické čištění 

 Jde o nejjednodušší způsob odstraňování znečištění z vody, a to mechanickou separací 

znečišťujících látek. Provádí se obvykle ve dvou stupních. V prvním stupni dochází 

k oddělení hrubšího materiálu na česlích a v lapácích písku. V dalším stupni jsou odstraněny 

látky usaditelné prostou sedimentací. Rychlost usazování částic je určena jejich velikostí, 

tvarem, hustotou a viskozitou. Při usazování rozlišujeme prostou a rušenou sedimentaci. 

Tímto postupem lze snížit koncentraci organického znečištění obsaženého ve splaškové 
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odpadní vodě 15-30 %. Je zřejmé, že použití tohoto způsobu čištění odpadních vod je zcela 

nedostatečné a lze jej využít pouze pro předčištění.  

Biologické čištění 

 Biologické čištění využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat znečištění ve vodním 

prostředí. Rozkladný proces je velmi složitý, rychlost tohoto procesu závisí na řadě faktorů, 

např. na obsahu kyslíku ve vodě, pH, teplotě, typu znečištění, přítomnosti toxických látek a 

použité metodě čištění. V biologickém stupni čištění se odstraní takové množství znečištění 

(živin), které je použito na stavbu další buněčné hmoty. Předpokládá se odstranění úměrné 

poměru parametrů BSK5 : N : P (uhlík : dusík : fosfor) na přítoku 100 : 5 : 1. Znamená to, že 

na každých 5 mg dusíku a 1 mg fosforu může být odstraněno biologickou cestou 

100 mg BSK5. V principu se jedná o intenzifikaci samočistících pochodů probíhajících 

v povrchových vodách. Hlavním rozdílem je rychlost odbourávání, která je v porovnání 

s čistírnou relativně nízká. Proto lze v čistírně dosáhnout stejného efektu za poměrně kratší 

dobu. Příčinou je rozdílná koncentrace mikroorganismů (biomasy) přítomných v povrchových 

vodách a v čistírně. Nutností je vytvoření dostatečných podmínek pro udržení biologických 

pochodů. V biologickém postupu se používá různých metod, např. aerobní, anaerobní nebo 

jejich kombinace. [16] 

Terciální čištění 

 Účelem terciálního čištění je poskytnout poslední stupeň čištění před vypouštěním 

odpadních vod do recipientu nebo před opětovným použitím odpadní vody. Mohou probíhat 

chemické procesy, mezi které patří chlorace, ozonace, ultrafialové záření, absorpce aktivního 

uhlí nebo iontová výměna.  

Chlorace 

Chlorace je metoda úpravy vody, která ničí škodlivé bakterie, parazity a další organismy. 

Chlorace také odstraňuje rozpustné železo, mangan a sirovodík.  

Ozonace 

Ozonace je proces úpravy vody, který ničí škodlivé bakterie a jiné mikroorganismy 

prostřednictvím infuze ozonu. Ozon je plyn, který vzniká, pokud jsou molekuly kyslíku 

vystaveny vysokému elektrickému napětí.  

Ultrafialové záření 

Ultrafialové záření je proces dezinfekce pro úpravu vody a odpadních vod, který zahrnuje 

průchod ultrafialového (UV) světla přes vodu. UV světlo ničí mikroorganismy a může snížit 

rozpustný organický materiál.  

Absorpce aktivního uhlí 

Absorpce aktivního uhlí je fyzikální proces, který se používá pro odstranění nízkých 

koncentrací znečišťujících látek z vody, které je obtížné odstranit jinými prostředky. Aktivní 
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uhlí bylo zpracováno tak, aby bylo extrémně pórovité, čímž vznikl velký vnitřní povrch pro 

adsorpci kontaminantů. Aktivovaný uhlík může mít plochu až 1500 m2/g. 

Iontová výměna 

Iontová výměna je chemická reakce, která se používá k odstranění iontů z vody a odpadních 

vod. Iont v roztoku jako je amonium, měď, vápník, hořčík a mnoho dalších, se vyměňuje za 

podobně nabitý iont připojený k imobilní pevné vrstvě iontoměničové částice. Tyto pevné 

iontoměničové částice jsou buď přirozeně se vyskytující anorganické zeolity nebo synteticky 

vyrobené organické pryskyřice. [28] 

 

Obrázek 5.7 Schéma čistírny odpadních vod [33] 

5.2 POROVNÁNÍ INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ  

 Pro porovnání investičních a provozních nákladů jsem si jako variantu zvolila rodinný 

dům, ve kterém bydlí čtyřčlenná rodina. Mezi možné způsoby likvidace odpadních vod patří 

bezodtoká jímka (žumpa), septik a domovní čistírna odpadních vod (DČOV).  V následující 

tabulce jsou uvedeny investiční a provozní náklady pro každou variantu likvidace odpadních 

vod. Investiční náklady jsou uvedeny dle UUR (Ústavu územního rozvoje).  

Tabulka 5.3 Provozní a investiční náklady 

Způsob zpracování 

odpadních vod 

Investiční 

náklady bez 

DPH [Kč] 

Provozní náklady 

za 1 rok [Kč] 

Bezodtoká jímka - 

žumpa 
105 060,00 24 500,00 

Septik 22 720,00 3 500,00 

Domovní čistírna 

odpadních vod 

(DČOV)  

89 533,00 2 555,00 
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Bezodtoká jímka je z monolitického betonu. Cena pořizovacích nákladů u bezodtoké 

jímky je uvedena za jímku o objemu 20 m3. Množství splaškových vod z domácnosti, ve které 

bydlí čtyřčlenná rodina je 140,2 m3/rok. Z toho vyplývá, že vývoz fekálií musí být alespoň 

7krát ročně. Cena za jeden vývoz je 3 500 Kč, což je zahrnuto v provozních nákladech.  

 Septik je celoplastový osazený na betonovou desku. V ceně pořizovacích nákladů 

septiku je zahrnuta cena za septik a cena za zemní filtr. Samotný septik slouží pouze jako 

mechanický stupeň čištění, proto musí následovat zemní filtr, který slouží jako biologický 

stupeň čištění odpadních vod. Cena septiku je 7 720 Kč a cena zemního filtru je 15 000 Kč. 

U septiku se provádí vývoz pouze 1krát za rok. Cena vývozu je 3 500 Kč. 

 Cena pořizovacích nákladů u domovní čistírny odpadních vod se skládá ze stavební 

části a z technologické části čistírny odpadních vod. Cena stavební části je 53 674 Kč a cena 

technologické části je 35 809 Kč. V ceně provozních nákladů je cena za elektrickou energii. 

Příkon DČOV je 60 Wh, takže průměrná cena elektrické energie za den je zhruba 7 Kč.   

 

Graf 5.1 Celkové náklady 

 Z grafu vyplývá, že bezodtoká jímka (žumpa) má ze všech tří variant nejvyšší 

investiční i provozní náklady. Výstavba septiku je nízká, stejně jako jeho provozní náklady, 

ale v dnešní době se výstavba septiku téměř nepovoluje. Investiční náklady u DČOV jsou 

nižší než u bezodtoké jímky a provozní náklady jsou také několikanásobně nižší, a proto 

vychází jako nejvhodnější varianta pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu domovní 

čistírna odpadních vod.  
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6  OBEC BOŘENOVICE 

6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI 

 Obec Bořenovice je malá obec místního významu. Nachází se ve Zlínském kraji, 

v okrese Kroměříž asi 4,0 km na sever od Holešova. Obcí protéká Bořenovský potok, 

pravostranný přítok Rymického potoka. V roce 2016 bylo v obci evidováno 182 trvale žijících 

obyvatel. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240-260 m n m. Je zde typická venkovská 

zástavba. Obcí prochází málo frekventovaná silnice III. třídy. Celková katastrální výměra 

obce je 161 ha. [25] 

 

Obrázek 6.1 Mapa zájmové lokality [31] 

Obytnou zástavbu obce tvoří především rodinné domy. V obci se nachází Obecní úřad 

s místní knihovnou. Není zde základní ani mateřská škola. Nenachází se zde také žádná 

zemědělská výroba ani průmysl. 

6.2 SOUČASNÝ STAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 

 V roce 2010 byl v obci vybudován veřejný vodovod a je na něj napojeno 176 trvale 

žijících obyvatel. Zbytek obyvatel má vlastní studny. Vodovod byl vybudován z vodojemu 

v obci Prusinovice.  

V obci Bořenovice je vybudovaná nesoustavná jednotná stoková síť, která je 

v majetku obce. Tato stoková síť je z betonových trub a je ve špatném technickém stavu 

(kanalizace ze 40-tých let). Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích 

zaústěny do stokové sítě nebo přímo do vodoteče. Nová zástavba má vybudovány jímky na 

vyvážení (žumpy). Centrální čištění odpadních vod v obci není. Délka stávající kanalizace je 

cca 1610 m a na stokovou síť je napojeno 40 % obyvatel. [25] 
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Odvádění dešťových vod je částečně zajišťováno stávající dešťovou stokovou sítí. 

Recipientem v obci Bořenovice je Bořenovský potok. 

6.2.1 Informace o vodním toku 

 Bořenovský potok je vodní tok spadající do správy Povodí Moravy s.p. Potok je 

pravostranným přítokem Rymického potoka.  

 

Obrázek 6.2 Bořenovský potok [26] 

6.3 ZÁKLADNÍ POPIS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BOŘENOVICE 

 V obci se nachází jednotná stoková síť, která odvádí dešťové i odpadní vody do místní 

vodoteče. Část vodoteče, která protéká obcí je zatrubněná. Oblast nové výstavby má 

vybudovány jímky na vyvážení odpadních vod (žumpy). Část nemovitostí nacházející se 

u vodoteče má po předčištění, vyústění z nemovitostí přímo do místní vodoteče.  

Vzhledem k dobrému stavu stávající jednotné stokové sítě bude tato stoková síť 

ponechána a využita pro odvádění dešťových vod. Pro odvádění splaškových vod bude 

vybudována nová splašková kanalizace, na kterou budou napojeni téměř všichni obyvatele.  

 

Obrázek 6.3 Stávající jednotná stoková síť [vlastní zdroj] 
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6.4 MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

Z OBCE BOŘENOVICE 

 V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty množství a znečištění odpadních vod 

přitékajících na ČOV.  

Průměrný denní průtok: 

Q24=PO∙q [l/den] 

Maximální hodinový průtok: 

Qh,max=Q24∙khmax∙kd [l/hod] 

Minimální hodinový průtok: 

Qh,min=Q24∙khmin [l/hod] [41] 

Tabulka 6.1 Množství a znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV 

Ukazatel Měrná 
jednotka  

hodnoty 

Počet obyvatel os 182 

Rekreanti os 15 

Počet EO os 197 

Specifická potřeba vody (q) l/os/den 95 

Balastní vody (Qb) l/den 935,8 

Množství odpadních vod 

Průměrný bezdeštný denní průtok (Q24) l/den 18715,0 

Maximální bezdeštný hodinový průtok (Qh,max) l/hod 6062,9 

Minimální bezdeštný hodinový průtok (Qh,min) l/hod 0 

Návrhový průtok (Qn) l/hod 6062,9 

Znečištění - přítok na ČOV 

BSK5  
mg/l 631,58 

kg/den 11,82 

CHSK 
mg/l 1263,16 

kg/den 23,64 

NL 
mg/l 578,95 

kg/den 10,84 
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6.5 DIMENZOVÁNÍ PROFILU POTRUBÍ ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ 

STOKOVÉ SÍTĚ S DOPRAVOU ODPADNÍCH VOD OBCE 

BOŘENOVICE 

Tabulka 6.2 Výpočet profilu potrubí splaškové oddílné kanalizace v obci Bořenovice 

číslo 
úseku L  

Počet 
EO Q24,m Qbal QhI QhII Q QN D DN 

[-] [m] [-] [m3/den] [m3/hod] [m3/hod] [m3/hod] [m3/hod] [l/s] [mm] [mm] 

1 42,6 12 1,14 0,002 0,37 0,074 0,37 0,103 5,11 250 

2 165,2 28 2,66 0,006 0,86 0,006 0,86 0,239 7,81 250 

3 109,3 22 2,09 0,004 0,68 0,004 0,68 0,530 11,62 250 

4 112,9 18 1,71 0,004 0,55 0,004 0,55 0,154 6,26 250 

5 247,0 46 4,37 0,009 1,42 0,009 1,42 1,077 16,56 250 

6 312,4 20 1,90 0,004 0,62 0,004 0,62 0,171 6,60 250 

7 360,2 51 4,85 0,010 1,57 0,010 1,57 1,684 20,71 250 

  

U oddílné splaškové kanalizace s gravitační dopravou odpadních vod vyšly návrhové 

průtoky velmi malé, což se projevilo u vypočítané hodnoty průměru potrubí. Minimální profil 

potrubí u PVC je však DN 250. Tento profil byl navržen po celé délce oddílné splaškové 

kanalizace. Celková délka gravitační kanalizace je asi 1350 m. 

 Součástí výpočtů profilu potrubí oddílné kanalizace s dopravou odpadních vod obce 

Bořenovice je příloha č. 1 se schématickým zakreslením úseků pro výpočet potrubí oddílné 

splaškové kanalizace.  
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7  VARIANTY ODKANALIZOVÁNÍ A LIKVIDACE 

ODPADNÍCH VOD OBCE BOŘENOVICE 

 V této práci se zaměřuji na návrh a porovnání možných variant zpracování 

splaškových odpadních vod v obci Bořenovice. 

 Zvolila jsem tři varianty odkanalizování obce Bořenovice. První variantou je 

vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK. Druhou variantou je vybudování 

nové stokové sítě a čistírny odpadních vod. Poslední, třetí variantou, je výstavba nové stokové 

sítě s dočištěním odpadních vod ve stabilizačních nádržích (biologických rybnících) 

s mechanickým předčištěním. U jednotlivých variant je popsáno technické řešení včetně 

hrubých ekonomických odhadů. 

 V obci se nenachází žádný průmysl ani zemědělství, proto se předpokládá pouze 

čištění komunálních vod z domácností. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou 

stokovou sítí.  

Převážná část stokové sítě bude uložena v komunikaci. Z jednotlivých nemovitostí 

budou vyvedeny nové splaškové kanalizační přípojky. Do této nové splaškové stokové sítě 

nesmí být zaústěny dešťové a povrchové vody. Kanalizační přípojka je vždy v majetku 

majitele nemovitosti a je povinností majitele ji vybudovat a provozovat. Při provádění 

hlavních kanalizačních řadů obcí je vhodné se dohodnout na spolupráci obce a majitelů 

nemovitostí, a to zejména na hromadném vyprojektování přípojek, provádění pozemních prací 

a pokládání alespoň části přípojek k hranicím pozemku, na němž se nachází nemovitost.  

V rámci studie je vypracován hrubý ekonomický odhad jednotlivých variant z hlediska 

investičních a provozních nákladů. Jako podklad jsem použila příručku Průměrné ceny 

dopravní a technické infrastruktury vydanou ministerstvem pro místní rozvoj ČR. [23] Ceny 

v následujících tabulkách jsou uvedeny dle této příručky a jsou uvedeny bez DPH.  

7.1 VARIANTA Č. 1 – VYBUDOVÁNÍ NOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ A 

ČERPACÍ STANICE – VARIANTA DLE PRVK 

 Tato varianta představuje výstavbu nové oddílné gravitační stokové sítě délky 

cca 1350 m DN 250, výtlačného potrubí délky cca 1520 m DN 100 a výstavbu čerpací 

stanice.  

 Stávající stoková síť bude ponechána pouze pro odvádění dešťových vod a v celém 

rozsahu stávající zástavby se zbuduje splašková stoková síť, která bude pod obcí zaústěna do 

čerpací stanice. Výtlak bude napojen na čerpací stanici Tučapy a odpadní vody dále napojeny 

na kanalizační síť města Holešova. [25] 
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 Čerpací stanice slouží k přečerpání naakumulované odpadní vody v záchytné nádrži. 

Varianta čerpací stanice může být buď mokrá s čerpadly osazenými v odpadní vodě nebo 

suchá s čerpadly oddělenými pro odpadní vody.  

Finanční náklady 

 Zvolila jsem variantu mokré čerpací stanice. Jedná se o železobetonovou podzemní 

šachtu, která je vodotěsná a vybavená příslušnou technologií. Součástí čerpací stanice je 

přípojka elektrické energie délky 27 m, asfaltová příjezdová komunikace délky 30 m, která 

bude napojena na stávající silnici III. třídy a poplastované oplocení celkové délky 40 m. 

 

Obrázek 7.1 Lokalita pro umístění čerpací stanice [vlastní zdroj] 

 Potrubí je DN 250 a je z materiálu PVC. Je částečně uloženo v asfaltové vozovce a 

částečně v nezpevněné ploše. Délka potrubí uloženého v asfaltové vozovce je 1000 m a délka 

potrubí uloženého v nezpevněné ploše je 350 m. Dále je v ceně zahrnuto výtlačné potrubí na 

čerpací stanici Tučapy DN 100 z materiálu PVC. 

Náklady spojené s výstavbou a provozem oddílné splaškové stokové sítě s gravitační 

dopravou odpadních vod do čerpací stanice umístěné pod obcí Bořenovice a následné 

odvedení odpadních vod na čerpací stanici Tučapy hradí provozovatel systému, kterým je 

obvykle obec.  

Tabulka 7.1 Investiční náklady pro variantu č. 1 

Stoková síť 

Potrubí uložené v asfaltové vozovce 10 900 000,00 Kč 

Potrubí uložené v nezpevněné ploše 2 345 000,00 Kč 

Výtlačné potrubí z čerpací stanice 4 180 000,00 Kč 

Čerpací stanice 

Stavební část 800 000,00 Kč 

Technologická část a elektro část 1 000 000,00 Kč 

Přípojka elektrické energie NN 12 771,00 Kč 

Pozemní komunikace 142 200,00 Kč 



Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel  Terezie Remešová 

Bakalářská práce 

 

42 

 

Oplocení 1 868,00 Kč 

Celkem 19 381 839,00 Kč 

 

Provozní náklady jsou počítané na 1 rok. V provozních nákladech je zahrnuta cena za 

roční spotřebu elektrické energie a hrubá mzda pracovníka pracujícího na poloviční úvazek 

(4 hodiny denně). Příkon čerpací stanice je 0,5 KWh. 

Tabulka 7.2 Roční provozní náklady pro variantu č. 1 

Elektrická energie  21 155,40 Kč 

Pracovník 0,5 úvazek  116 800,00 Kč 

Celkem 137 955,40 Kč 

 

Obrázek 7.2 Čerpací stanice s ponornými čerpadly [32] 

V následující tabulce je uvedena předběžná cena stočného pro obec Bořenovice. Do 

ceny stočného jsou započítány provozní náklady (průměrné množství odpadní vody je 

95 l/obyvatel/den), cena za likvidaci odpadních vod na ČOV Holešov a odvádění odpadních 

vod přes vedlejší obec Tučapy. Obec si může účtovat minimální náklady za odvádění odpadní 

vody přes svoji obec.  

Tabulka 7.3 Cena stočného pro variantu č. 1 

Provozní náklady 19,90 Kč/m3 

Cena za likvidaci OV na ČOV Holešov 39,10 Kč/m3 

Cena za odvedení OV přes Tučapy 6,90 Kč/m3 

Cena stočného pro obec Bořenovice 65,90 Kč/m3 
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Navržené řešení je v souladu s PRVK. Mezi výhody této varianty patří likvidace 

odpadních vod mimo obec. Nevýhodou jsou vysoké provozní a investiční náklady. 

7.2 VARIANTA Č. 2 – VYBUDOVÁNÍ NOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ A 

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 Tato varianta představuje výstavbu nové oddílné gravitační stokové sítě délky 

cca 1350 m DN 250 a výstavbu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 200 EO.  

 Čistírna odpadních vod je navržena jako balená ČOV. Jde o předem vyrobený 

technologický prvek, kterým je plastová nebo kovová nádrž. Osazuje se na betonovou 

základovou desku. V závislosti na místních geologických podmínkách se provede statické 

zajištění (obetonování) nádrže, a dle výšky hladiny podzemní vody se zabezpečí proti 

vyplavání. Kolem celého areálu ČOV bude vystaveno oplocení. Dále bude vybudována 

příjezdová komunikace, vodovodní přípojka a přípojka elektrické energie.  

 Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická. Splaškové vody 

natékají gravitačně přes česlicový koš do čerpací jímky. Česlicový koš je prvním objektem 

technologické linky ČOV a slouží k zachycení hrubých nečistot, které by mohly poškodit 

technologické zařízení ČOV. Odpadní voda z čerpací jímky je čerpána přímo na začátek 

biologické části technologické linky ČOV.   

Biologická část obsahuje nitrifikaci, denitrifikaci a separaci aktivovaného kalu. Aerace 

je zajištěná aeračním systémem. Zdrojem vzduchu jsou dmychadla s protihlukovými kryty. 

Z nitrifikační sekce natéká aktivační směs gravitačně do vertikální dosazovací nádrže, kde 

dochází k separaci vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká z hladiny 

dosazovací nádrže před odtokové žlaby a měrný objekt do recipientu, kterým je Bořenovský 

potok. Odtokové žlaby jsou opatřeny nornými stěnami pro zachycení plovoucích nečistot a 

přepadovou hranou, která zajišťuje rovnoměrný odtok vody po celé ploše nádrže. Na měrném 

objektu je osazen indukční průtokoměr, který měří průtok na odtoku ČOV.  

Přebytečný kal, který vzniká při biologickém odstraňování znečištění, je přečerpávaný 

z nitrifikační nádrže do aerobního stabilizačního reaktoru. Nádrž aerobního stabilizačního 

reaktoru je provzdušňovaná, což umožňuje zvýšit efektivní provoz ČOV. Automatickým 

přerušováním provzdušňovací nádrže aerobního stabilizačního reaktoru se šetří provozní 

náklady. Nádrž je dimenzovaná tak, aby celkové stáří v kalu v ČOV bylo větší než 30 dní, což 

zabezpečí jeho úplnou aerobní stabilizaci. Přerušování aerace je nastaveno časovým spínačem 

tak, aby došlo k separaci kalové vody od kalu. 

Na odtoku z ČOV musí být dodrženy emisní limity pro vypouštění odpadních vod do 

vod povrchovým dle NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
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 Lokalita určená pro výstavbu mechanicko-biologické ČOV je situována na pravé 

straně Bořenovského potoka a zaujímá plochu 100 m2. Navržená lokalita umožňuje gravitační 

odkanalizování celého zájmového území.  

Finanční náklady  

 Z důvodu malého počtu ekvivalentních obyvatel je navržena balená ČOV. V obci není 

uvažováno s novou výstavbou a tedy navýšením počtu ekvivalentních obyvatel, a proto jsem 

se rozhodla pro velikost čistírny odpadních vod do 200 EO. Součástí čistírny odpadních vod 

bude přípojka elektrické energie napojená na stávající inženýrské sítě o délce 27 m a 

vodovodní přípojka o délce 28 m, která bude uložena ve zpevněném terénu pod novou 

příjezdovou komunikací. V areálu se bude nacházet také malá provozní budova. Plochu areálu 

bude částečně tvořit zpevněný povrch, kterým je dlažba z betonových dlaždic a nezpevněná 

zatravněná plocha. K areálu bude vybudována nová asfaltová příjezdová komunikace, která 

bude napojena na stávající silnici III. třídy. Kolem celého areálu bude poplastované oplocení 

celkové délky 40 m.  

 Potrubí je DN 250 a je z materiálu PVC. Je částečně uloženo v asfaltové vozovce a 

částečně v nezpevněné ploše. Délka potrubí uloženého v asfaltové vozovce je 1000 m a délka 

potrubí uloženého v nezpevněné ploše je 350 m. 

 Náklady spojené s výstavbou a provozem oddílné splaškové stokové sítě s gravitační 

dopravou odpadních vod na čistírnu odpadních vod pod obcí Bořenovice a následným 

zpracováním odpadních vod hradí provozovatel systému, kterým je obvykle obec.  

Tabulka 7.4 Investiční náklady pro variantu č. 2 

Stoková síť 

Potrubí uložené v asfaltové vozovce 10 900 000,00 Kč 

Potrubí uložené v nezpevněné ploše 2 345 000,00 Kč 

ČOV 

ČOV do 200 EO  1 000 000,00 Kč 

Zemní práce 28 000,00 Kč 

Oplocení 1 868,00 Kč 

Pozemní komunikace 142 200,00 Kč 

Přípojka elektrické energie NN 12 771,00 Kč 

Vodovodní přípojka 182 000,00 Kč 

Provozní objekt  80 000,00 Kč 

Zpevněná plocha 29 750,00 Kč 

Celkem 14 721 589,00 Kč 

 

Čistírna odpadních vod je dodávána jako hotový výrobek. Jedná se o nerezovou nádrž 

s vestavěnou vnitřní technologickou částí. Vrchní část nádrže ČOV musí být zabezpečena 
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pochůzným krytem, ale zároveň musí být zabezpečen přístup k jednotlivým technologickým 

částem ČOV. Většinou se pro zastropení používají dřevěné fošny nebo izolační panely.  

 Provozní náklady na čistírnu odpadních vod jsou počítané na 1 rok. V provozních 

nákladech je zahrnuta cena za roční spotřebu elektrické energie (příkon ČOV je 0,96 KWh), 

hrubá mzda pracovníka pracujícího na poloviční úvazek (4 hodiny denně), spotřeba provozní 

vody, která je odhadnuta na 30 m3/rok, spotřeba oplachové vody 5 m3/rok, spotřeba 

chemikálií, odvoz kalu a rozbory vody, které budou prováděny 4 x za rok.   

Tabulka 7.5 Roční provozní náklady pro variantu č. 2 

Elektrická energie  40 618,37 Kč 

Pracovník 0,5 úvazek  116 800,00 Kč 

Spotřeba provozní vody 2 000,00 Kč 

Spotřeba oplachové vody 500,00 Kč 

Spotřeba chemikálií 6 000,00 Kč 

Odvoz kalu 21 000,00 Kč 

Rozbory 4x ročně 10 000,00 Kč 

Celkem 196 918,37 Kč 

 

1. nátok, 2. nátokový koš nebo česle, 3. denitrifikační prostor, 4. přepážka, 5. nitrifikační (aktivační) prostor, 6. 

dosazovací prostor, 7. odtokový žlab, 8. odtok, 9. recirkulace kalu, 10. provzdušňování 

Obrázek 7.3 Technologické schéma ČOV [34] 
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Obrázek 7.4 Možnosti realizace balené ČOV [34] 

 

V následující tabulce je uvedena předběžná cena stočného pro obec Bořenovice. Do 

ceny stočného jsou započítány pouze provozní náklady (průměrné množství odpadní vody je 

95 l/obyvatel/den).  

Tabulka 7.6 Cena stočného pro variantu č. 2 

Provozní náklady 28,53 Kč/m3 

Cena stočného pro obec Bořenovice 28,53 Kč/m3 

 

Výhodou této varianty je její centrální řešení. Mezi nevýhody patří vysoké investiční a 

provozní náklady a to, že varianta není v souladu s PRVK.  

7.3 VARIANTA Č. 3 - VÝSTAVBA NOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ 

S DOČIŠTĚNÍM ODPADNÍCH VOD VE STABILIZAČNÍCH 

NÁDRŽÍCH (BIOLOGICKÝCH RYBNÍCÍCH) 

S MECHANICKÝM PŘEDČIŠTĚNÍM 

 Tato varianta představuje výstavbu nové oddílné gravitační stokové sítě délky 

cca 1350 m DN 250 a výstavbu stabilizačních nádrží (biologických rybníků) dimenzovaných 

pro 200 EO.  

 Celý proces čištění odpadních vod je založen na svedení odpadních vod gravitační 

splaškovou stokovou sítí do jednoho místa. Nejdříve bude provedeno mechanické předčištění 

na hrubých česlích a septiku, který funguje jako usazovací nádrž. Mechanické předčištění 

zabraňuje zanášení stabilizačních nádrží hrubými plaveninami. Po mechanickém předčištění 

následuje hlavní stupeň čištění ve stabilizačních nádržích. Z důvodu zvýšení účinnosti a také 

z estetického hlediska kombinujeme stabilizační nádrže s rostlinnými prvky kořenových 

čistíren odpadních vod.  
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 Stabilizační nádrže budou nepravidelného tvaru. Dno bude zaizolováno jílovým 

těsněním o tloušťce 0,3 m, aby nedocházelo k pronikání odpadních vod do podloží. Návodní 

svahy budou zpevněny mokřadními rostlinami, aby byly chráněny před půdní erozí.  

 Pro obec Bořenovice uvažuji 2 ks septiků o rozměrech 10 x 5 x 2,5 m. 

V následující tabulce je uvedena celková plocha stabilizačních nádrží, hloubka nádrží 

a jejich celkový objem. Na základě vypočtených hodnot volím tři stabilizační nádrže. Jejich 

plochy jsou 650 m2, 650 m2 a 700 m2.  

Tabulka 7.7 Základní parametry stabilizačních nádrží 

Celková plocha nádrží (10 m2/obyvatel)  2000 m2 

Hloubka nádrží 0,8 m 

Objem nádrží 1600 m3 

 

Obrázek 7.5 Schéma čištění odpadních vod na stabilizačních nádržích [vlastní zdroj] 

Finanční náklady  

 Výstavba stabilizačních nádrží je velmi náročná na plochu. Celková plocha, kterou 

budou zaujímat bude 2000 m2. Není potřeba budování žádné příjezdové komunikace ani 

oplocení. Biologické rybníky budou začleněny do krajiny.  

 Mezi investiční náklady je zahrnuta cena za potrubí DN 250 z PVC. Potrubí je 

částečně uloženo v asfaltové vozovce a částečně v nezpevněné ploše. Délka potrubí uloženého 

v asfaltové vozovce je 1000 m a délka potrubí uloženého v nezpevněné ploše je 350 m. Dále 

jsou zde zahrnuty náklady za objekt hrubého předčištění, kterým jsou ručně stírané hrubé 

česle, náklady na 2 ks septiků a orientační náklady na vybudování stabilizačních nádrží.  

Náklady spojené s výstavbou a provozem oddílné splaškové stokové sítě s gravitační 

dopravou odpadních vod na soustavu stabilizačních nádrží pod obcí Bořenovice a následnou 

likvidaci odpadních vod hradí provozovatel systému, kterým je obvykle obec.  
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Tabulka 7.8 Investiční náklady pro variantu č. 3 

Stoková síť 

Potrubí uložené v asfaltové vozovce 10 900 000,00 Kč 

Potrubí uložené v nezpevněné ploše 2 345 000,00 Kč 

Čištění 

Hrubé česle 80 000,00 Kč 

Septik - 2 ks 600 000,00 Kč 

Stabilizační nádrže - 3 ks 3 000 000,00 Kč 

Celkem 16 925 000,00 Kč 

 

Provozní náklady na čistírnu odpadních vod jsou počítané na 1 rok. V provozních 

nákladech je zahrnuta cena za údržbu, kterou může provádět i osoba, která není speciálně 

proškolená. Údržba probíhá každý den asi 0,5 h. Dále jsou zde zahrnuty náklady na čerpání 

kalu z akumulačního prostoru.  

Tabulka 7.9 Roční provozní náklady pro variantu č. 3 

Údržba 20 075,00 Kč 

Čerpání kalu z akumulačního prostoru 10 000,00 Kč 

Celkem 30 075,00 Kč 

 

Obrázek 7.6 Stabilizačná nádrž (biologický rybník) [35] 

 

V následující tabulce je uvedena předběžná cena stočného pro obec Bořenovice. Do 

ceny stočného jsou započítány pouze provozní náklady (průměrné množství odpadní vody je 

95 l/obyvatel/den).  
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Tabulka 7.10 Cena stočného pro variantu č. 3 

Provozní náklady 4,36 Kč/m3 

Cena stočného pro obec Bořenovice 4,36 Kč/m3 

 

Výhody této varianty jsou nízké provozní náklady, není vyžadován speciálně 

proškolený personál obsluhy a není nutné napojení na zdroj elektrické energie. Další výhodou 

je, že stabilizační nádrže snesou velké výkyvy zatížení a dokáží si poradit i s málo 

znečištěnými vodami. Mezi nevýhody patří potřeba velké plochy na jednoho EO a závislost 

účinnosti čištění na klimatických poměrech.  

7.4 POROVNÁNÍ NAVRŽENÝCH VARIANT Z HLEDISKA 

EKONOMICKÉHO 

Tabulka 7.11 Shrnutí investičních a provozních nákladů 

Varianta 
Investiční náklady Provozní náklady 

[Kč] [Kč/rok] 

Varianta č. 1 - Vybudování nové stokové 
sítě a čerpací stanice 

19 381 839,00 137 955,40 

Varianta č. 2 - Vybudování nové stokové 
sítě a čistírny odpadních vod 

14 721 589,00 196 918,37 

Varianta č. 3 - Výstavba nové stokové 
sítě s dočištěním odpadních vod ve 

stabilizačních nádržích 

16 925 000,00 30 075,00 

 

 Pro jednotlivé varianty návrhu zpracování odpadních vod z obce Bořenovice byl 

zpracován hrubý ekonomický odhad investičních a provozních nákladů, na základě kterého 

bude provedeno porovnání z hlediska ekonomického.  

 Pro porovnání jednotlivých variant návrhu byl proveden součet investičních a 

provozních nákladů, kdy návratnost investic byla uvažována 20 let. 
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Tabulka 7.12 Investiční + provozní náklady s návratností investic 20 let 

Varianta 

Investiční náklady 
+ provozní 

náklady  

[Kč/rok] 

Varianta č. 1 - Vybudování nové stokové 
sítě a čerpací stanice 

1 107 047,00 

Varianta č. 2 - Vybudování nové stokové 
sítě a čistírny odpadních vod 

932 998,00 

Varianta č. 3 - Výstavba nové stokové 
sítě s dočištěním odpadních vod ve 

stabilizačních nádržích 

876 325,00 

 

 Nejvíce ekonomicky náročná je varianta č. 1 - vybudování nové stokové sítě a čerpací 

stanice s náklady 1 107 047,00 Kč. Tato varianta má vysoké investiční náklady, což je 

způsobeno zejména výtlačným potrubím na čerpací stanici Tučapy, které je asi 1,5 km dlouhé. 

Na druhou stranu z hlediska provozních nákladů je méně náročná než Varianta č. 2 z důvodu 

menších nároků na elektrickou energii. Pro čerpací stanici je spotřeba elektrické energie 

zhruba poloviční než u balené ČOV. Pro tyto dvě varianty není zapotřebí stála obsluha. 

Obsluha představuje asi 4 hodiny denně a spočívá především v kontrole pravidelného chodu 

ČOV a čerpací stanice.  

Nejméně ekonomicky náročná je varianta č. 3 s náklady 876 325,00 Kč, kterou je 

výstavba nové stokové sítě s dočištěním odpadních vod ve stabilizačních nádržích. U této 

varianty jsou velmi nízké zejména provozní náklady, což je způsobeno tím, že pro 

provozování stabilizačních nádrží není vyžadováno napojení na zdroj elektrické energie a na 

provádění údržby stačí 0,5 hodiny denně.  

První dvě varianty jsou z hlediska provozních nákladů pro tuto malou obec téměř 

nereálné, a proto jsem se rozhodla pro výstavbu nové stokové sítě s dočištěním odpadních vod 

ve stabilizačních nádržích. Tato varianta má řadu výhod i nevýhod. Mezi výhody patří velmi 

nízké provozní náklady, Další výhodou je, že stabilizační nádrže si dokáží poradit i s málo 

znečištěnými vodami. Nevýhodou je potřeba velké plochy na jednoho EO, ale v okolí obce je 

dostatečně velké území, které by mohlo sloužit jako místo pro vybudování stabilizačních 

nádrží. Další nevýhodou je závislost na klimatických podmínkách. Stabilizační nádrže ne 

vždy fungují zcela bez problémů, a někdy nedosahují požadované účinnosti čištění. Účinnost 

čištění je ovlivněna nejen klimatickými podmínkami, ale i stářím systému. Existuje však 

mnoho způsobů, jak intenzitu čištění zvýšit. Mezi možnosti zvýšení účinnosti čištění patří 

například využití ponořených provzdušňovacích biofiltrů, využití pískové filtrace nebo 

pomocí plovoucích mokřadů.  
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8  ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zpracování variantního návrhu studie 

odkanalizování obce Bořenovice a jejich následné zhodnocení z hlediska investičních a 

provozních nákladů. Také jsem se zabývala problematikou odkanalizování obcí do 2000 

ekvivalentních obyvatel, způsoby zneškodnění odpadních vod a hospodařením s dešťovými 

vodami.  

V rámci variantního řešení byly navrženy tři varianty odkanalizování obce Bořenovice. 

Mezi tyto varianty patří: vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice, vybudování nové 

stokové sítě a čistírny odpadních vod a výstavba nové stokové sítě s dočištěním odpadních 

vod ve stabilizačních nádržích (biologických rybnících). Pro variantu č. 2 a variantu č. 3 byla 

zpracována přehledná situace v měřítku 1:5000. Pro tyto varianty byla z důvodu lepší 

přehlednosti dále zpracována také přehledná situace v měřítku 1:2500, které neodpovídá 

normě. Varianta č. 1 je uvedena na zakreslena na stránkách PRVK Zlínského kraje. Dále byl 

proveden hrubý ekonomický odhad z hlediska investičních a provozních nákladů, za účelem 

zvolení optimálního řešení.  

První dvě varianty jsou pro tuto malou obec téměř nereálné a to zejména z hlediska velmi 

vysokých provozních nákladů, a proto jsem se rozhodla pro variantu č. 3, kterou je výstavba 

nové stokové sítě s dočištěním odpadních vod ve stabilizačních nádržích. Tato varianta byla 

vybrána zejména s přihlédnutím na hledisko velmi nízkých provozních nákladů. Vyhovuje 

požadovaným cílům této práce a   je technicky možná a proveditelná.  
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DČOV   domovní čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

tj.   to je 

apod.   a podobně 

Sb.   sbírka 

NV   nařízení vlády 
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Qa   dlouhodobý průměrný průtok [m3/s; l/s] 

PE   polyethylen 

PVC   polyvinylchlorid 
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SUMMARY 

The main goal of this bachelor thesis was a processing of a variant proposal about 

drainage of village Bořetice and its subsequent evaluation related to investment and operating 

costs. I was also interested in a drainage problematic of villages up to 2000 equivalent 

inhabitants, ways of waste disposal a rainwater management.  

Within the variant solution there were proposed three variants about drainage of 

village Bořetice. These variants include: building of a new sewer network and a pump station, 

building of a new sewer network and a sewage treatment plant and a building of a new sewer 

network with a finishing wastewater treatment in the stabilization tanks (biological ponds). 

There was prepared a clear situation in scale 1:5000 for a variant number 2 and a variant 

number 3. For better clarify of a variant number 2 and 3 there was prepared also a clear 

situation in scale 1:2500, which does not comply with the standard. The variant number 1 is 

mentioned and plotted on website of PRVK of Zlín region. There was also made a rough cost 

estimate in terms of investment and operating costs to choose an optional solution.  

The first two variants are practically unrealistic for this small village because of high 

operating costs. So I decided to choose a variant number 3, building of a new sewer network 

with a finishing wastewater treatment in the stabilization tanks.  This variant was chosen 

because of low operating costs, it complies with the required goals of this thesis and it is 

technically possible and feasible.  

 


