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Tato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci 

Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, 

která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. Úvodní část práce 
se zabývá rešerší odborných poznatků a informací, které seznamují s problematikou 

kořenových čistíren. Je zde vysvětlen princip fungování technologie a podrobně jsou 
popsány jednotlivé čistící stupně na čistírně. Druhá část popisuje konkrétní řešení 
pro kořenovou čistírnu v dané obci. Uvedeny jsou obecné informace o obci, 

se zaměřením na problematiku nakládání s odpadními vodami. Návrhová studie 
předpokládá dvě varianty umístění čistírny, v závěru je pak doporučena jedna z nich. 

Dle aktuální normy jsou předběžně navrženy jednotlivé technologické stupně 
čistírny, odhadnuty jsou i finanční náklady. Celé řešení je zakresleno v situaci 

a doplněno výškovým schématem. Účelem této práce je navrhnout správně 
fungující kořenovou čistírnu odpadních vod pro obec do 500 ekvivalentních 
obyvatel.  

Kořenová čistírna odpadních vod, návrhová studie, čištění odpadních vod, 
horizontální filtr, vertikální filtr  

This bachelor thesis deals with a study of the constructed wetland in the village 

Jankovice (Holesov), where they has not had a treatment plant yet. The first part 

of bachelor thesis is focused on informations and research studies, introducing 

to problems of constructed wetlands. In this part the the principles of technology 

are explained and the individual treatment stages in wetland are described. The 

second part of thesis describes the design study of the wastewater treatment plant 

in Jankovice u Holesova. It includes information about the village and a proposal 

of the individual treatment processes. The design study assumes two variants of the 

constructed treatment wetland location, at the end is recommended one of them. 

According to the current standard, the individual technological stages of wetland are 

pre-designed, financial costs are also estimated. The whole solution is drawn in the 

situation and completed by a height technical drawing. The aim of this thesis is 

to propose a properly functioning root waste water treatment plant for the 

municipality of up to 500 PE.  

Constructed wetland, design study, wastewater treatment, horizontal filter, vertikal 

filter  
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1  ÚVOD 

 

V dnešní dob  se klade d raz na nutnost čišt ní vypoušt ných odpadních vod do recipient , 
tudíž je povinností každého m sta, obce či vesnice stav t si čistírny odpadních vod bez ohledu 

na rozdílnost počtu obyvatel. Žijeme ve sv t , v n mž se stále víc a víc hovo í o 

environmentálním prost edí. Jedna z možných technologií čišt ní odpadních vod, které jsou 
ekologicky p ív tiv jší, jsou ko enové čistírny odpadních vod, které v posledním desetiletí 
prošly značným vývojem. Tomu nasv dčuje také aktualizace normy ČSN 75 6402 Čistírny 
odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel z roku 2017, která nahradila tutéž normu 
z roku 1998, ale podrobn ji popisuje technologii ko enových čistíren. Je ekologičt jší 
zejména v tom, že má menší uhlíkovou stopu, nevyužívá se na její procesy tolik elektrické 
energie, ale také z pohledu menší spot eby betonu na výstavbu objekt . 
Tahle alternativní metoda čišt ní odpadní vody není vhodná všude. Je vhodné ji navrhnout 
tam, kde je počet obyvatel nižší než 2000. Ovšem počet obyvatel není rozhodující faktor, 

dalším faktorem mohou být také lokality s velkými výkyvy pr tok  na čistírnu. S tímto 
problémem si ko enová čistírna snadno poradí využitím pulzn  vypoušt cích šachet.  
Já se ve své práci budu zabývat studií návrhu ko enové čistírny v obci, která perfektn  splňuje 
podmínky pro volbu této metody čišt ní vod. Je to obec do 500 obyvatel, s nízkou 
nadmo skou výškou a žádnou významnou pr myslovou nebo zem d lskou výrobou. 
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2  CÍLE 

 

První část bude zpracována jako literární rešerše, která se v nuje problematice ko enových 
čistíren odpadních vod. Bude zde vysv tlen princip fungování technologie a také zde budou 
podrobn  popsány jednotlivé čistící stupn  na čistírn . Uvedeny budou také klady a zápory 
tohoto typu technologie a zmín na bude i ekonomická stránka. V této části by m la být 
zmín na také legislativa týkající daného tématu. 
Druhá část práce by m la být praktickou aplikací získaných poznatk  z první části, kdy by 

m la být vytvo ena návrhová studie pro danou obec. M la by popisovat základní informace 

o obci Jankovice, její hydrologické, klimatické a jiné pom ry, plochy na zájmovém území  
a p edevším návaznost na územní plán a PRVKÚK. Dále bude ešit návrh čistících stupň  

a to p edevším česlí, lapáku písku, št rbinové nádrže, horizontálních a vertikálních filtr  

a kalových polí. Budou zde zmín ny také účinnosti jednotlivých čistících stupň  a celková 
účinnost KČOV.  
Tato práce by m la sloužit pro zastupitelstvo obce Jankovice, které by se v budoucnu 

rozhodovalo pro vybudování čistírny odpadních vod v obci. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

3.1 KO ENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Ko enové čistírny odpadních vod (dále jen KČOV), se používají k čišt ní odpadních vod již 
více než čty i desetiletí (Kadlec, Wallace, 2009). První se začaly budovat v Evrop  již na 
začátku 50. let p edevším v N mecku, ale až na p elomu 60. a 70. let byly vybudovány pln  
provozní ko enové čistírny, které využívaly mok adní vegetaci. Tyto čistírny byly 
vybudovány nejen v N mecku, ale i v Nizozemsku (Kadlec a Wallace, 2009). Do roku 2004 

bylo na území Evropy postaveno n co okolo 60 000 čistíren, p ičemž N mecko je stát 
s nejvyšším počtem KČOV (cca 80%) a další státy, které hojn  využívají tento alternativní 
zp sob čišt ní vody, jsou nap íklad Rakousko, Velká Británie a Dánsko. Nejvíce jsou 
budovány jako domovní čistírny zapojeny do série se septikem (www.ceskaenergetika.cz, 

2008). 

V České republice se začaly rozvíjet v devadesátých letech minulého století, kdy stavba 

klasických aktivačních čistíren byla v malých obcích finančn  nákladná. adí se kategorie 

alternativních čistírenských technologií, které na základ  fyzikálních, chemických a 
p edevším biologických proces  dosahují vysoké čistící účinnosti v odstran ní 
nerozpušt ných látek (NL), organického znečišt ní (BSK5, CHSKCr), amoniakálního dusíku 
(N-NH4

+) a částečn  i celkového fosforu (Pcel) (Kadlec a Wallace, 2009; Vymazal a 

Kropfelová, 2015; Kriška a N mcová 2016). KČOV jsou užívány p edevším pro čišt ní 
odpadních vod malých obcí do 500 EO, ojedin le i do 2000 EO (Vymazal, 1996). Na počátku 
vývoje čistíren u nás byly potíže s povolováním výstaveb KČOV a to hlavn  s d vod , že 
ú ady nem ly KČOV na seznamu tzv. „doporučených zp sob  čišt ní odpadních vod pro 
malé zdroje znečišt ní“. Z t chto d vod  se u nás jejich rozvoj nem l p íliš velký progres. 
Avšak v roce 1992 došlo k zapsání KČOV na onen list a také byla zajišt na v tší finanční 
podpora této metody čišt ní odpadní vody, což vedlo ke zvýšení budování t chto čistíren 
(Vymazal, 2004). 

 

Obr. 1 Vývoj KČOV v ČR do r. 2008 
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3.1.1 Srovnání ko enových čistíren odpadních vod s klasickými čistírnami 

  

VÝHODY NEVÝHODY 

jsou s hop  čistit odpad í 
vod  s ízkou ko e tra í 

orga i ký h látek 

jsou ároč ější a plo hu 

delší do a zdrže í 

do ře se v rov ávají s 
kolísá í  ožství a kvalit  

odpad í h vod 

údrž a polí, kose í a odklíze í 
biomasy 

ohou pra ovat přerušova ě 

v žadují i i ál í ale 
pravidel ou  údrž u 

ev žadují elektri kou e ergii 
ají e ší áchylnost k 

havárii s sté u 
ají horší předpoklad  pro 
říze í čisti ího pro esu, 

a alýzu případ ý h pro lé ů 
a pro aplika i áprav ý h 

opatře í 

do ře zapad ou do kraji  a 
jsou její součástí, případ ě 

mohou plnit i okrasnou funkci 

Tab. 1 Srovnání KČOV s klasickými čistírnami 

 

 

Díky proces m, které p irozen  probíhají v ko enové čistírn  odpadních vod, je velmi 
vyhledávaným zp sobem čišt ní odpadní vody, hlavn  v místech, kde není vybudovaná 
kanalizace. Další výhodou je její možné použití i pro jednotlivé domy díky její relativn  
jednoduché výstavb  lze provád t i svépomoci a její údržba a provozování je velice 
nenáročná, p edevším se srovnáním s jinými typy čistíren (Kadlec a Wallace, 2009; Vymazal, 
1996). 

P írodní charakter čistíren napomáhá jejímu začlen ní do p irozeného prost edí. Mezi její 
další klady pat í její estetický vzhled a p sobení p irozen  na člov ka, zlepšuje mikroklima 
v dané lokalit , zadržuje vodu v krajin  a slouží jako p írodní biotop pro živočichy a další 
funkce vyplývající z technologického uspo ádání čistírny (Šálek a kolektiv, 2008; Kriška a 
N mcová, 2015). 
Nevýhodou ko enové čistírny m že být pom rn  velká plocha na 1 EO, která je u 
horizontálního filtru 5m2, a u vertikálního kolem 2m2

. Toto m že být nevýhoda zejména, co 

se týče výkupu p dy od vlastník  pozemk . U stabilizační nádrže se tato plocha pohybuje 
v rozmezí 10 až 15 m2. Další nevýhodou m že být také nižší účinnost horizontálního filtru p i 
odstraňování amoniakálního dusíku. Tento problém ale lze vy ešit na vertikálních polích 

pomocí pulzního vypoušt ní, kde nám dochází ke zvýšení obsahu kyslíku ve filtračním poli a 
zajistíme tam tak prost edí vhodné pro nitrifikaci. N kte í odborníci na tuto problematiku 
tvrdí, že k nevýhodám také pat í výkyvy účinnosti čišt ní vody v závislostech na klimatických 
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podmínkách (Šálek a kolektiv, 2008), jiní toto tvrzení však vyvrací a domnívají se, že 
klimatické podmínky nejsou pro KČOV problémem, pokud je správn  navržená technologie 
(viz kapitola o filtrech), na což byly provedeny i studie v Severní Americe čí Evrop  
s kladným výsledkem (Kriška a N mcová, 2015; Maehlum a Stalnacke, 1999; Tenςsiper a 
kol., 2015). Dále se v souvislosti s KČOV m žeme setkat také s bílým povlakem na odtoku, 
což vzniká u ko enových čistíren pouze tehdy, když v technologii čišt ní vody nemáme 
za azen vertikální filtr. Znamená to, že tyto vody nejsou prokysličené. Tomuto povlaku 
zamezíme s pomocí již zmín ných vertikálních filtr . Nevýhody však mohou být delší doba 
zdržení, údržba polí, kosení a odklízení nadbytečné biomasy z rostlin (Šálek a kolektiv, 
2008).  

Dále m že docházet k zakolmatování filtračních polí. K tomuto dochází až po desítkách let 
užívání, kdy dojde k zanesení nátokové části filtru a voda začne téci po povrchu, což zp sobí  
i zápach z čistírny. Kolmatace nemá žádný negativní vliv na funkci čišt ní. Dočasné ešení je 
odt žit zaplavenou nátokovou část do malé hloubky a doplnit ji novým kamenivem a na 
povrchu zasypat jemnou frakcí. Úplným ešením je pak úplná vým na cca 3-5m nátokové 
části, která je nejvíce zatížena. Tato vrstva lze buďto vyprat a znovu použít nebo vym nit za 
novou. Vyt žená filtrační vrstva lze uložit do b žného zásypu. (Šálek, Kriška, voda.tzb-

info.cz) 

3.1.2 Technologie KČOV 

Ko enové čistírny odpadních vod pat í mezi p írodní čistírny. „P írodní čistírny“ proto, že  
k odstraňování látek znečisťujících vodu je využíváno p irozených biochemických proces , 
které b žn  probíhají ve vodním a mok adním prost edí. Ko enová čistírna je de facto um le 
vytvo ený mok adní systém, který využívá samočistící vlastnosti mok ad  k odstran ní 
odpadní vody. (Wu a kol., 2014). 
Mok ady jsou území, jež jsou díky své poloze v krajin  po celý nebo v tšinu roku pokryté 

vodou. Jejich samočistící schopnost vyplývá z toho, že mají v tší míru biologické aktivity než 
v tšina ekosystém , takže mají schopnost transformovat b žné znečišťující látky do 
neškodných vedlejších produkt  nebo nezbytných živin. Jsou velmi d ležitá pro mnoho 
rostlinných a živočišných druh  a pat í k nejproduktivn jším ekosystém m na zemi. Navíc se 
podílí i na zadržování vody v p írod  a jejím kolob hu. 
Ko enové čistírny pro čišt ní odpadních vod se rozd lují podle n kolika kritérií, p edevším 
podle zp sobu  pr toku odpadní vody a umíst ní použité vegetace (Obr. 1). Zatímco um lé 
ko enové čistírny s povrchovým pr tokem využívají všechny typy vegetace, um lé ko enové 
čistírny s podpovrchovým pr tokem se omezují pouze na emerzní (vyno enou) vegetaci. 
(Vymazal, 2016) 
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Obr. 2 Rozd lení použití rostlin pro KČOV dle Jana Vymazala 

 

Principem čišt ní odpadních vod je pr tok p es propustný substrát – filtrační materiál, který je 

doprovázen mok adními rostlinami, ať už horizontáln  nebo vertikáln  protékaného filtru. 

Krom  sm ru proud ní hraje hlavní roli v čišt ní vody také množství a periodicita p itékané 
vody na filtrační pole. Na horizontální filtr je voda p ivád ná kontinuáln  a gravitací je 
filtrována p es filtrační lože, kdežto na vertikální filtr je dávkovaná p erušovan  pomocí 
rozvodných za ízení je voda distribuována po celém filtračním loži rovnom rn  (Vymazal, 

2016). Ko enové čistírny by m ly mít hlavn  samočistící schopnost, m ly by zlepšovat 
mikroklima, vytvá et ekosystém a m ly by mít ekologický a estetický charakter (Kriška a 
N mcová, 2014). 

 

Obr. 3 Schematické znázorn ní technologické linky KČOV 

3.1.3 Provoz, údržba a náklady 

Ko enová čistírna je provozn  velmi jednoduchá. Její čistící funkce probíhají p irozen  a 
sob stačn , avšak je zapot ebí alespoň minimální funkce člov ka. Funkce personálu, který se 
stará o ko enovou čistírnu spočívá v čišt ní trubního vedení a objekt  a v zim  v odstraňování 
suchých rostlin. Dále pak je pot eba zhruba jednou za m síc vyvést kal z nádrže a každou 
zimu posekat rostliny na ko enových filtrech. 
Investiční náklady ko enové čistírny závisí na konstrukčním ešení, morfologii terénu a 
dostupnosti pozemk . Co se týče pozemk , tak ne vždy musí být finančn  náročné, protože 
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vzhledem k rozloze ko enové čistírny (cca 5m2
/EO) se vyskytují p edevším na zem d lských 

pozemcích, jejíž cena není tak vysoká, pop ípad  se m že vyskytovat na pozemcích ve 
vlastnictví státu, kde tyto pozemky jsou p evedeny na obec zcela zdarma. 
Investiční náklady ko enových čistíren jsou o n co vyšší než u klasických čistíren. K tomu je 

nutno dodat, že samotná obec platí pouze minimum (obvykle 10 % s ohledem na typ dotace), 

a proto tyto vyšší náklady na po ízení KČOV jsou pro obec z 1 mil. Kč pouze 100 tis. Kč. 
Tato investice se obci vrátí již v prvním roce provozu. Snížení investičních náklad  až o jednu 

t etinu lze realizací a využitím vlastních zdroj  obce. Myšlenka je ve využití místních zdroj  
surovin (kamenivo filtru tvo í cca 30-40 % celkové ceny) a zjednodušení výkopových prací, 
kdy je výkopek odvážen pouze do blízké vzdálenosti od čistírny. 

Provozní náklady jsou oproti klasickým čistírnám velmi nízké. Ko enová čistírna vyžaduje 
pouze minimální nároky na obsluhu (viz výše), tudíž si ji v tšina obcí provozuje sama. Mezi 
výhody také pat í také, že nevyžadují napojení na elektrickou energii, což nám m že snížit 
ceny stočného na polovinu oproti klasickým čistírnám. Provozní náklady KČOV jsou určeny 
p evážn  možnostmi obce v zajišt ní pracovníka obsluhy, který tvo í cca 60 % provozních 
náklad . Ostatních 40 % je tvo eno náklady na údržbu areálu a provozních objekt , odebírání 
vzork , vyvážení kalu, finanční rezervu a amortizaci za ízení a stavebních objekt . (voda.tzb-

info.cz) 

 

Obr. 4 Porovnání náklad  podle voda.tzb-info.cz 

3.2 OBJEKTY NA KČOV 

Technologické uspo ádání objekt  na ko enových čistírnách má zpravidla podobný charakter. 
Pokud to vyžaduje typ kanalizace, je nezbytné umístit p ed objekt ko enové čistírny 
odlehčovací komoru. Za mechanickým p edčišt ním tvo eným česlemi, lapákem písku, a 
sedimentační nádrží (št rbinová usazovací nádrž nebo septik) následuje hlavní čistící stupeň, 
který zabezpečují filtrační pole (v tšinou horizontální nebo vertikální). Filtrační pole mohou 

být r zn  uspo ádána, co se týče do jejich počtu, volby typu samotného filtru a zp sobu 
zapojení do systému. Jako poslední stupeň pro čišt ní odpadní vody je možné využít 
stabilizačních biologických nádrží. Technologie ko enové čistírny lze doplnit o kalové 
hospodá ství. 



8 

 

3.2.1 Objekty mechanického p edčišt ní 

Odlehčovací komora 

Buduje se na jednotné kanalizaci pro odlehčení dešťových p ítok . Z bezpečnostního hlediska 
se jedná o nejd ležit jší prvek na čistírn . Pokud není odlehčovací komora správn  navržena, 
není možné zajistit dlouhodobou udržitelnost této čistírny. 
Musí nám zajistit nep et žování všech objekt  KČOV a zejména usazovacích nádrží. 
Nejd ležit jší sledovaný parametr u odlehčovacích komor je Qmax, který se udává v litrech za 

sekundu a projektant má za úkol zajistit, že nám usazovacím prostorem nebude proudit 
odpadní voda tak, aby vyplavovala a uvolňovala kal (Kriška a N mcová, 2015). Je 

konstruována tak, že z celkového p ítoku na ČOV odd lí práv  tolik odpadní vody, která by 
ČOV již nemohla pobrat a tuto část poté odvádí odlehčovací stokou p ímo do recipientu. 
Odd lení probíhá pomocí p elivu, jehož koruna je umíst na nade dnem odlehčovacího koryta 
ve výší odpovídající pr toku, p i n mž má být odlehčovací komora uvedena do provozu 

(Hlavínek, 2016). 

 

Obr. 5 P íklady p epad  odlehčovacích komor dle Hlavínka (Hlavínek a kol., 2001) 

Česle 

Slouží k zachycení nejhrubších znečišťujících látek p inesených odpadními vodami. 
Zachycuje hrubé naplaveniny z vody od velikosti 1 mm. Bývají umíst ny zpravidla hned na 
vstupu do ČOV a zabraňují nečistotám dostat se do čerpadel nebo filtr , kde by mohly 
zp sobit jejich poškození. Používají se jemné česle s pr linami 15 až 20 mm. Pro čistírny bez 

primární sedimentace se doporučuj použít velmi jemné česle nebo síta s pr linami menšími 
než 10 mm. Pro membránové čistírny se doporučuje ší ka pr lin 0,5 až 2 mm v závislosti na 
typu membránových modul . 
Máme 5 typ  česlí a to jsou hrubé, jemné, samočistící stupňové a bubnové. Použití česlí se liší 
od výrobce nebo tvaru pr točného profilu. Hrubé česle jsou od sebe ve vzdálenosti 5-20 cm, 

jsou čišt né ručn  a jejich hlavní funkce je ochránit čerpadlo p ed nečistotami. Jemné česle 
jsou ve vzdálenosti 10-20 mm, jsou čišt né strojn  a jejich tvar v p íčném profilu je buďto 
částí kruhu nebo jsou svislé, pop ípad  mohou ve sklonu se sm rem proud ní. Samočistící 
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česle se skládají ze segment  z kov  nebo um lých hmot a bubnové česle mohou být 
pohyblivé a nepohyblivé (válec + spirála). 
Doporučuje se použití spíše ručních česlí p ed strojními. U strojních česlí se doporučuje 
použít rezervní česle. Ty se ale nemusí používat v p ípad , že použijeme zdvojené strojní 
česle. Česle je doporučeno chránit p ed pov trnostními podmínkami stavebním nebo 
konstrukčním ochranným stavením. 
Rychlost vody p itékající na česle p i maximálním pr toku nesmí p ekročit hodnotu 1 m/s. 

Rychlost také nemá umožňovat usazování nerozpušt ných látek ve žlabu p ed česlemi. 
Počet shrabk  usazených na česlích kolísá podle ročního období. Jeho složení je z 80% voda, 

tudíž jej pak následn  lisujeme v pískových lisech. Množství shrabk  z hrubých česlí je 
zhruba 0,2-0,3 m3/os*rok a na jemných česlích to bývá okolo 5-10 m3/os*rok. Shrabky 

z česlí je nutno p ed jejich odvozem n kde skladovat. Na to nám slouží shromažďovací 
prostory, které se pravideln  vyvážejí. Shrabky z česlí m žeme dále kompostovat, skládkovat 
nebo spalovat. (ČSN 75 6402;) 

Lapáky písku a štěrku 

Nejčast ji jej m žeme najít na jednotné kanalizaci, kde je v tší množství p itečených 

nerozpušt ných nečistot. Na oddílné kanalizační síti není lapák písku p íliš vhodný a je na 
našem uvážení, zda-li jej za adíme do dané technologické linky, na místo lapáku písku p i 
oddílné kanalizaci obvykle postačí za ízení ochranné prohlubn . Lapák nám zachycuje částice 
velikosti 0,2 – 0,25 mm, které by nám mohly poškodit další objekty a za ízení ČOV. Místnost 
pro akumulaci se navrhuje dle produkce zachyceného písku za dobu 2 až 4 dny. V lapáku 
písku musí být zajišt na minimální rychlost v závislosti na jeho typu. Písek zachycený 
v lapáku písku se shromažďuje v akumulační nádrži, která má kapacitu na písek zachycený za 
10 až 15 dní. Takto zachycený písek se pak dále musí odstraňovat nebo se m že použít ke 
kompostování. (ČSN 75 6402; Hlavínek, 2016).  

Usazovací nádrže 

Mezi usazovací nádrže pat í št rbinová nádrž a septik. Volbu, kterou z nich použijeme, závisí 
na následujících kritériích:  

- Typu odpadních vod 

- Velikosti čistírny 

- Uspo ádání filtračních polí 
- Ekonomického hlediska 

 

Usazovací nádrže nám slouží k separaci suspendovaných látek v OV pomocí gravitace. 
Rychlost separace je závislá na tvaru a velikosti částice látky, která bude usazována a na 
hustot  kapaliny (Hlavínek, 2016). V p ípad  ko enových čistíren odpadních vod by doba 
zdržení nem la klesnout pod 2 hodiny (Šálek, 2006). 
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Št rbinová nádrž 

Št rbinová nádrž je pr točná sedimentační nádrž. Skládá se z usazovacího žlabu a kalového 
prostoru. Ve žlabu probíhá usazování částic, které propadá št rbinou do kalového prostoru, 

kde probíhá vyhnívání a stabilizace kalu. Objem kalového prostoru je dán počtem obyvatel 
p ipojených na ČOV. Po št rbinové nádrži je požadováno, aby její st ední doba zdržení byla 
okolo 4 hodin. V nádrži je nutné 2x do roka odčerpat kal, za tuto dobu je kal již dostatečn  
anaerobn  stabilizován. M že mít tvar čtvercový, kruhový i obdélníkový (Hlavínek, 2006, 

Šálek, 2006, N mcová 2017). 
Št rbinová nádrž se buduje vždy v p ípad , že jako další stupeň čišt ní na ko enových 
čistírnách použijeme horizontální filtr. Není tak účinná jako septik, avšak jsou na ni 
vynaloženy menší investiční náklady díky úspo e prostoru (Kriška a N mcová, 2015). 
Navrhujeme ji dle ČSN 75 6401. 

Septik 

Septik je také pr točná sedimentační nádrž. Skládá se z n kolika komor, které složí primárn  
k zadržování, akumulaci a částečnému rozkladu plovoucích nečistot nerozpustných ve vod . 
Do každé komory musí být p ístup o velikosti aspoň 600x600mm opat ený revizním 
poklopem. Slouží také jako ochrana p ed ucpáním filtrace, které jsou umíst ny za septikem. 
Voda odvád na ze septiku by tak m la obsahovat pouze rozpušt né látky. Návrh septiku se 
nejčast ji provádí dle normy ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních 
obyvatel, v tší se z investičních d vod  nevyplatí provád t. (Kriška a N mcová 2015, 

N mcová 2017) 

Dnes se nejčast ji navrhují septiky t í komorové, které nám zajistí vhodnou dobu zdržení 
odpadní vody, což je kolem 3-5 dní. Septik se krom doby zdržení navrhuje také na objem 
septiku. V septiku p evládá anaerobní prost edí, což aktivuje proces hnilobných rozklad , 
který nám snižuje koncentraci znečišt ní na otoku. Septik nám zp sobuje snížení znečišt ní 
okolo 30 %. Kalový prostor musí být kolem 50-60 % účinného prostoru septiku, p ičemž 
účinný prostor je minimáln  3m. Výška p ítoku a odtoku musí mít p evýšení alespoň 5 cm. 
(Šálek, 2012, N mcová 2017) 

3.2.2 Filtry 

KČOV využívají fyzikální, chemické a biologické procesy, k nimž dochází ve filtračním 
prost edí. Účinnost KČOV závisí na typu filtračního pole. Jak už bylo výše zmín no, existují 
2 typy p ítok  na filtrační lože a to horizontální (nasycený, zatopený) a vertikální 
(nenasycený). 
Pro správnou funkci filtru je nutno znát jaké mechanické p edčišt ní bude p ed filtrem, jak 
znečišt ná je voda, kterou budeme filtrovat a kolik vody za den nám na filtrační pole p iteče 

(p ijatelné množství je okolo 150 l/m2
/den), výb r vhodného substrátu, musíme mít správn  

nadimenzované filtrační pole a u vertikálního filtru je také nutno správného pulzního 
dávkování na filtrační pole. 
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Horizontální filtr 

Je nejčast ji se vyskytující filtr na KČOV v České republice, kv li jednoduchosti návrhu, jeho 

realizaci a provozování. Tyto filtry jsou nejčast ji ešené s kontinuálním pr tokem, kde 
filtrační vrstva je tém  celá zatopená odpadní vodou. Na horizontální filtr je p ivád na 
odpadní voda, která prošla p es mechanické p edčišt ní, perforovaným potrubím na nebo 
lehce pod povrchem zem . Filtr je vždy celý zapln ný odpadní vodou, která je pomocí 
gravitace filtrována p es vrstvu vhodného substrátu, který je dostatečn  propustný, aby 
nedocházelo ke kolmataci. Poté je čistá voda odvád na svodným potrubím umíst ným na 
nejnižším míst  filtračního lože na vertikální filtr, do stabilizační nádrže nebo do recipientu, 
záleží na umíst ní v technologické lince (Kadlec a Wallace, 2009). 

Hloubka filtru není pevn  dána, jeho dimenze vychází z výpočtu, který je závislý na 
konkrétních podmínkách (požadavky na kvalitu vyčišt né vody, reliéf terénu apod.), ale 
v tšinou se volí mezi 60 až 100 cm. Obdobn  i plošné rozm ry filtračního pole vychází 
z výpočtu pot ebné plochy, tvar se zpravidla volí pravoúhlý. Návrh plochy horizontálního 
filtračního pole se d lá na základ  odstran ní znečišt ní BSK5, kvalit  p edčišt né OV a počtu 
EO (ČSN 756401; Šálek, 2006; Kriška a N mcová, 2015). 

Horizontální filtr m že být dopln n o pulzní vypoušt ní, které spočívá v cyklické zm n  
hladiny odpadní vody ve filtru. Takovéto kolísání vody vede ke zvýšení účinnosti filtru 
hlavn , co se týče vzdušného kyslíku (BSK5,CHSKcr,N-NH4). 

Horizontální filtr se musí použít vždy, když je použita p i mechanickém p edčišt ní 
št rbinová nádrž, kde filtr slouží jako ochranná funkce vertikálnímu filtru. P i zapojení za 
vertikálním filtrem se odstraní celkový dusík. Plní funkci spíše denitrifikační, tudíž m že být 
nahrazen stabilizační nádrží s plovoucími ostrovy. P i použití samotného horizontálního filtru 
je odpadní voda čistá, ale zapáchá. 
Nachází se zde anaerobní prost edí, což zp sobuje špatné odstran ní amoniakálního dusíku 
(max. 20%) (ČSN 756401; Šálek, 2006; Kriška a N mcová, 2015). Všechny filtry musí být na 
dn  opat eny izolací proti pr sak m kontaminované vody do okolního prost edí. Nejčast ji se 
používají plastové fólie z PVC nebo PE. Tyto fólie se v tšinou ukládají z obou stran 

geotextílií, která plní funkci ochranou a vyrovnávací (Vymazal, 2004). 

 

Obr. 6 Schéma horizontálního filtru dle Vymazala 

1- distribuční zóna (kamenivo s v tší frakcí), 2- nepropustná vrstva (PVC,PE), 3- filtrační materiál, 4- 

vegetace, 5- vodní hladina, 6- odtoková zóna, 7- sb rná drenáž, 8- regulace hladiny 
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Vertikální filtr 

Jiným typem filtračního pole, který m že být na ko enové čistírn  použitý a jehož za azení se 
do technologie se d razn  doporučuje, zejména s ohledem na odstran ní amoniakálního 
dusíku a celkové zlepšení kvality vody, je vertikální filtr. 
Na vertikální filtr je voda p ivád na pulzn  pomocí perforovaných rozvodných potrubí, která 
jsou od sebe vzdálena kolem 60-80 cm, po celé ploše filtru. Poté se voda filtruje p es filtrační 
vrstvu, která je složená z více frakcí vhodného substrátu (nap . št rku) vertikálním sm rem 

(shora dol ) až na dno, kde je pomocí drenážního perforovaného potrubí, odvád na dále 
buďto do recipientu nebo do stabilizační (biologické) nádrže. Vertikální filtr lze použít 
v p ípad , kdy je jako mechanické p edčišt ní použit pouze septik nebo št rbinová nádrž, 
horizontální filtr a za nimi vertikální filtr. 
Nachází se zde nenasycené aerobní prost edí, které odstraňuje amoniakální dusík. Návrh 
plochy vertikálního filtračního pole se d lá na základ  odstran ní látkového množství a 
hydraulického zatížení. Z hlediska látkového znečišt ní je nutné sledovat množství CHSKCr 

na p ítoku na vertikální filtr a hydraulické zatížení nesmí p ekročit doporučené množství vody 
za den (ČSN 75 6402). Hloubka filtru je závislá na konstrukčním ešení a pohybuje se okolo 

0,8-1 metru, podmínkou je správné složení jednotlivých vrstev filtru, kdy nejd ležit jší část, 
což je filtrační vrstva št rkopísku frakce 0/4, by m la dosahovat výšky až 0,6 metru. Filtr 

obvykle bývá stejn  hluboký jako filtr horizontální, avšak nemusí to tak být. Filtrační materiál 
se od horizontálního filtru velmi liší a to p edevším frakcí, která bývá daleko jemn jší. Hlavní 
filtrační náplň je tvo ena praným št rkopískem frakce 0/4 mm. Ani p edimenzovaný filtr 
nemusí správn  fungovat, pokud není správn  navrženo rozd lovací potrubí a není 
provozován spolu s pulzním napoušt ním. Jedin  správn  navržené pulzní napoušt ní je 
schopno zajistit vysoké účinnosti CHSKcr, BSK5 a zejména N-NH4

+
. P i použití pulzního 

napoušt ní se nebude vytvá et stojatá voda v potrubí, takže se nevytvo í biofilm a potrubí 
nám v zimním období nebude zamrzat. Pulzní napoušt ní je umíst no nad povrchem zem , 
takže nám do n j nebudou pror stat ko eny, což by nám mohlo ucpávat filtr. Pomocí nižších 
profil  potrubí m žeme zajistit vyšší rychlosti pro dopravení vody skrz tvory v potrubí, což 
nám zp sobí rychlejší zatopení potrubí, které se projeví tém  stejnou tlakovou výškou nade 
všemi otvory, kterých mohou být stovky (Kriška a N mcová, 2015). 
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Vertikál í filtr X Horizo tál í filtr 

V šší úči ost ve vše h 
parametrech 

X 
Nižší úči ost ve vše h 

parametrech 

Potlače í ož ého zápa hu - 
aero í prostředí 

X 
Mož ost zápa hu - a aero í 

prostředí 

Me ší ároč ost a plo hu 
X 

Větší ároč ost a plo hu 

N-NH4
+
 odstraňuje i v zi ě X N-NH4

+ eodstraňuje v žád é  
o do í 

  
 

  

Složitější ávrh potru í  
X 

Jed odušší ávrh potru í  

V žaduje dostateč ý spád 
teré u i .  

X Větši ou vhod é teré í 
pod í k  

Tab. 1 Srovnání výhod a nevýhod 2 r zných provedení filtr  

 

 

Obr. 7 Ukázka vertikálních (vep edu) a horizontálních (vzadu) filtr  (zdroj archív ÚVHK) 

 

3.2.3 Stabilizační (biologická) nádrž 

Nachází se za filtrem a slouží jako dočišt ní odpadních. Jeho výstavba není nutností, slouží 
pouze jako doprovodný proces čišt ní nap . vod s vyššími nároky na kvalitu vypoušt né vody, 
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budují se také pro snížení koncentrace amoniaku nebo CHSKcr na odtoku nebo k vyrovnání 
pr tok . 
Stabilizační nádrž navrhujeme tak, aby se nep etížila, tzn., aby v ní nebylo více než 35 kg 
BSK5/den/ha. Dále ji navrhujeme tak, aby doba zdržení nebyla delší než 5 dní, m la by mít 
tvar p irozené plochy a hloubka v ní by se m la pohybovat mezi 0,7 – 1,5m. Dno by m lo být 
opat eno ochranou (jílovým t sn ním, fóliemi nebo um lou kolmatací) proti pr sak m, aby se 
zabránilo kontaminaci okolní p dy znečišt nou vodou. V nádrži je nutné dodávat kyslík, 
abychom docílili samočistící schopnosti. Návrhem stabilizační nádrže a čišt ní vody v ní se 
zabývá ČSN EN 12255-5. 

Je velice podobná rybník m, je to m lká nádrž, která má na b ezích vegetační doprovod, který 
slouží jako opevn ní b ehu, a na odtoku má vypoušt cí a m rný objekt. Od rybníku se liší tím, 
že v biologické nádrži nejsou ryby. Její tvar m že být libovolný, volíme jej podle místních 
podmínek. Nepravidelné tvary jsou b žn  k naleznutí. 
Nevýhodou stabilizační nádrže je, že zabírá velkou plochu a má výkyvy v účinnostech 
v r zných ročních obdobích. Citlivost na zm nu teploty se nám projeví také v účinnosti na 

odstraňování dusíku. Mikrobiální procesy jako je nitrifikace, denitrifikace a amonifikace jsou 
velice náchylné na zm ny teploty, proto se v zimním období snižuje její účinnost. Abychom 

docílili v tší životnosti stabilizační nádrže, m žeme p ed ni navrhnout mechanické 
p edčišt ní, kterým docílíme snížení usazených nečistot (Šálek, 1997; Šálek 1996). 
V n kterých p ípadech se biologická nádrž používá na místo horizontálních filtr , kde 
nahrazují jejich denitrifikační funkci. Tato biologická nádrž je dopln na o plovoucí ostrovy 
(Kriška a N mcová, 2015). 
 

 

Obr. 8 P íklad usazovací nádrže (zdroj archív ÚVHK) 
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3.2.4 Kalové hospodá ství ko enových čistíren 

Na ko enové čistírn  vzniká b hem čišt ní odpadní vody hned n kolik druh  odpad . Mezi 

tyto odpady pat í: 

 

Obr. 9 Kaly 

 

Každý typ odpadu vyžaduje odlišný zp sob likvidace. Ta pat í k nejsložit jším problém m 
týkající se ko enových čistíren. V kalech sledujeme hlavn  množství organických a 
minerálních látek, takže je nutné provést rozbor složení. Zvýšenou pozornost v nujeme 

p edevším t žkým kov m jako je arsen, kadmium, chrom, m ď, rtuť, nikl, zinek a olovo. P i 
provedení mikrobiologického rozboru musíme dát pozor na p ítomnost koliformních bakterií, 
enterokok  a salmonely. 

3.3 ROSTLINY A JEJICH FUNKCE 

Rostliny na ko enových čistírnách odpadních vod jsou nedílnou součástí. Zastávají mnoho 
funkci (viz níže), avšak p i návrhu KČOV s jejich účinnostmi nepočítáme, protože z našeho 
pohledu pro nás nejsou p íliš významné. (Kriška a N mcová, 2015) 

Podle polohy výskytu rostlin mají tyto funkce: 

1. Vytvo ení prost edí pro bakterie 

2. Dodávku kyslíku 

3. Odb r živin protékající vody 

4. Výpar vody transpirací (až 1m3
/m

2
 za rok) 

5. Tepelný izolant v zim  

6. Estetika 

7. Biotop 

8. Stabilizace povrchu  

 

Prost ednictvím ko en  p edávají rostliny kyslík do ko enové zóny, která je anoxická. Na 

ko ínkách se tvo í biofilm, který je d ležitý pro mikroorganismy.  
Často vysazovanou rostlinou je Rákos obecný používaný p edevším pro jeho velký odb r 
živin z OV, velkého výparu z rostlin, hlubokým ko en m, v tšímu odolání proti znečišt ní a 

Kal vz ikají í při 
sráže í fosforu

Filtrač í pole

VZNIK ODPADU TYP ODPADU

Me ha i ké 
předčiště í 

Shrabky a kal

Kal se zakol atové 
filtrač í ápl ě

Sklíze á vegeta e
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odolnosti v či pH. Dále jsou často používány nap íklad Chrastice rákosovitá, pro její hustou 
ko enovou síť, Zblochan vodní, Orobinec širokolistý k čišt ní velice kyselé vody s pH 2-10, 

Ost ice, Kosatec žlutý vhodný pro vody spíše kyselé, bohaté na živiny, dusík a fosfor, Sítina a 
jiné rostliny. (Zhao, 2012; Kriška a N mcová, 2015) Doporučuje se vysazovat 4-6 ks rostlin 

na m2. Funkce rostlin ve stabilizační nádrži je p edevším takový, že ovlivňuje pr nik sv tla, 
teplotu a pH vody a dodávají kyslík do nádrže.  
 

    

Obr. 10 a 11 Vlevo zblochan vodní (glyceria maxima) a rákos obecný (Phragmites australis) na KČOV 
Dražovice (zdroj archív ÚVHK), vpravo Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) na vertikálním filtru 

KČOV Kotenčice (zdroj archív ÚVHK) 

3.4 ČISTÍCÍ PROCESY NA KČOV 

Čistírna využívá fyzikálních proces  k odstran ní p evážn  nerozpušt ných látek ve vod  a to 
proces  jako je zejména sedimentace a filtrace. Organické látky na čistírn  jsou odstraňovány 
p evážn  biologickými procesy p sobícími jak v aerobním, tak v anaerobním prost edí. 
Rozklad dusíkatých organických látek probíhá za pomocí proteolytických bakterií, které 
odbourávají bílkoviny a p edcházejí činnosti amonizačních bakterií, které následn  rozloží 
tyto dusíkaté látky, jejich št pné produkty, aminy, amidy, močovinu apod. P i procesu se 
uvolňuje dusík ve form  amoniaku, p i rozkladu bílkovin n které druhy produkují jako 
vedlejší produkt i sirovodík.  Dusík odstraňujeme pomocí nitrifikace a denitrifikace. Fosfor 
zachytáváme na filtračních materiálech, ale také jej odstraňujeme pomocí mok adních rostlin, 
které jej mohou adsorbovat (www.voda.tzb-info.cz, 2013). Ovšem nejúčinn jší technologie 
pro odstran ní fosforu je jeho srážení. V extenzivních čistírnách lze dosáhnout pouze 
rozkladu složit jších sloučenin fosforu na jednoduché rozpušt né fosforečnany. 
Dále nás zajímá odstraňování železa a t žkých kov  z vody, což se d je p edevším 
v anaerobním prost edí, kde mezi sebou začnou vytvá et reakce, které vedou k ukládání látek 
do substrátu na dn  stabilizační nádrže. Bylo dokázáno, že nejv tší výskyt železa a t žkých 
kov  bylo obsaženo v ko enech rostlin a v sedimentech nádrže a jen malá část se nacházela 
v biomase nade dnem (www.korenova-cisticka.cz, 2017). 
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3.4.1 Amonifikace 

Je to rozklad aminokyselin na amoniakální dusík. P i amonifikaci dochází k uvolňování 
energie, která je využívána mikroorganismy pro jejich r st. Nejvíce probíhá v horních 
vrstvách filtru, kde je aerobní prost edí. Její rychlost s hloubkou klesá. V aerobním prost edí 
probíhá výrazn  rychleji než nitrifikace.  

3.4.2 Nitrifikace 

Je to oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany za p ítomnosti chemolitotrofních 
bakterií. Nitrifikační bakterie jsou pomalu rostoucí bakterie, které vyžadují aerobní 
podmínky. Jejich výskyt je ukazatelem konečné etapy samočisticích proces , kdy již výrazn  
p evažují mineralizační pochody.  

3.4.3 Denitrifikace 

Denitrifikace má dva stupn . V prvním jsou dusičnany redukovány na dusitany a v druhém 
jsou dusitany dále redukovány na dusík, resp. oxid dusný. Denitrifikační bakterie redukují 
dusičnany na dusitany a dále až na plynný dusík. Proces probíhá ve znečišt ných vodách 
v anoxickém prost edí, které je charakterizováno absencí rozpušt ného kyslíku a p ítomností 
dusičnan . Probíhá v rozsahu pH 6-9. (Cílek a kolektiv, 2017; Malý a Malá 2006) 

3.5 LEGISLATIVA 

Limity pro ko enové čistírny odpadních vod v ČR jsou dané v NV č. 401/2015 Sb.. Všechny 
čistírny na území ČR musí dodržovat limity dané na ízením vlády, které již bylo zmín no 
výše. Požadavky na kvalitu vypoušt ných odpadních vod se liší podle počtu ekvivalentních 
obyvatel (EO). Sledované parametry jsou BSK5 (biochemické spot eba kyslíku), CHSKcr 

(chemická spot eba kyslíku), nerozpušt né látky (NL), N-NH4
+
 (amoniakální dusík). Pcelk 

(fosfor) a Ncelk (dusík) se na KČOV dle legislativy musí sledovat až p i KČOV s více než 
2000 EO. Sleduje se pouze v p ípad , když je to na ízeno vodohospodá ským ú adem 
s ádným od vodn ním, jako nap íklad výskytu ochranného pásma nebo p írodní rezervace. 
Podle kapacity d líme ČOV na domovní čistírny odpadních vod do 50EO, čistírny odpadních 
vod do 500 EO, čistírny odpadních vod 500 - 2000 EO, čistírny odpadních vod 2001- 10 000 

EO, čistírny odpadních vod 10 001 – 100 000 EO, čistírny odpadních vod v tších než 100 001 
EO. Podle ekvivalentních obyvatel se nám liší p ípustné emisní standardy jakosti vody. 

Počet 
obyvatel 

CHSKcr, 

příp. 

CHSKcr, 

max. 

BSK5, 

příp. 

BSK5, 

max 

NL, 

příp. 
NL,      

max 

N-NH4
+
,      

prů ěr. 
N-NH4

+
,      

max 

Pcelk,      

prů ěr. 
Pcelk,      

max 

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

do 500 150 220 40 80 50 80 - - - - 

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - 

2 001 - 10 

000 120 170 25 50 30 60 15 30 3 8 

Tab. 3 Emisní standardy z NV 401/2015 Sb. pro čistírny odpadních vod v mg/l 
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V čistírnách nad 10 001 musíme sledovat také dusík (Ncelk). Pro návrh v tšiny ko enových 
čistíren OV se ídíme normou ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních 
obyvatel. Pouze výjimečn  se u nás staví v tší čistírny (s EO 500 - 2000) 

P ítomnost balastních vod m že zp sobit silné na ed ní, a proto mohou být na p ítoku p ed 
čistírnou emisní limity nižší než limity dané v NV 23/2011 Sb. 

3.5.1 Sledované parametry 

P i rozhodování o volb  technologie čišt ní OV je dobré znát z pohledu optimalizace návrhu 
alespoň jakost a množství odpadních vod p itékající na čistírnu, která tam bude do budoucna 
postavena. Znečišt ní, které p itéká kanalizací do čistírny, je podle dnešní legislativy 
charakterizováno a posuzováno n kolika dílčími ukazateli (viz níže). Podle spot ebovaného 
množství vody je produkováno znečišt ní v r zné koncentraci uvedené v miligramech na 1 

litr odpadní vody. Všechny tyto sledované koncentrace se spolu s nar stající se spot ebou 
vody snižují a p i velké úspo e vody se koncentrace zvyšují. 
Dle na ízení vlády 401/2016 je nutné sledovat koncentrace vybraných parametr  na odtoku 
z čistírny odpadních vod. T mito parametry jsou: 

 

Chemická spot eba kyslíku (CHSKCr ):  

Pokud vypoušt ná voda obsahuje vyšší koncentrace chemické spot eby kyslíku, znamená to, 
že čistírna nebyla schopna dodat do čišt né vody dostatek kyslíku. Pokud se tato voda vypustí 
do stojaté vody (nap . rybník) dojde k úbytku koncentrace rozpušt ného kyslíku ve vod  
vlivem postupného spot ebovávání na odstran ní zbytkové koncentrace CHSKCr. Ko enové 
čistírny b žn  nemají problém s odstran ním znečišt ní ve form  CHSKCr, účinnost se 
pohybuje často nad 85 - 90 % – v tšina znečišt ní se odstraní tém  u p ítoku na filtrační pole 
filtrací. 
 

Biochemická spot eba kyslíku (BSK5):  

Jedná se o biologicky rozložitelné znečišt ní, které se do odpadní vody dostává zejména 
společn  se splašky. Hodnota BSK5 určuje množství nebo koncentraci organického znečišt ní, 
které je odbouratelné pouze pomocí mikroorganism . Ko enové čistírny obdobn  jako v 
p ípad  CHSKCr nemají v tšinou problém s odstran ním, účinnost odstran ní BSK5 se 

pohybuje u horizontálních filtr  po zapracování nad 80 %, správn  ešené vertikální čistí až 
97 % BSK5.  

 

Nerozpušt né látky (NL):  
Jedná se o znečišt ní, které je ve vod  viditelné často pouhým okem a tedy je lze snadno 

stanovit zachycením pomocí filtrace. V rámci systému ko enové čistírny je z pohledu 
dlouhodobého bezporuchového provozu na míst , aby se v tšina z p itékajícího množství 
usazených NL odstranila na začátku, tj. v mechanickém stupni čišt ní.  
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Amoniakální dusík (N-NH4
+
):  

Na odstran ní amoniakálního dusíku z odpadní vody je pot eba vysoké množství kyslíku a 
zároveň optimální nastavení prost edí pro bakterie, které N-NH4

+
 rozkládají (nitrifikace). 

Pokud je ko enová čistírna nevhodn  navržena nebo provozována a amoniakální dusík se 
neodstraní v dostatečné mí e, zp sobí silný výkyv ekologické rovnováhy v recipientu. 
  

Fosfor (Pcelk):  

Je stejn  jako dusík živina (nutrient). Oba prvky podporují tvorbu bun čné hmoty, r st a 
množení mikroorganism , as i vyšších rostlin. Když je ve stojaté vod  zvýšená koncentrace 
nutrient , p emnoží se asy a sinice, které b hem léta klesají ke dnu nádrže, kde se rozloží a 
zp sobí tímto znečišt ní. Zároveň ve vod  zp sobují zvýšenou pot ebu kyslíku na jejich 
rozklad. Fosfor se na ko enových čistírnách odstraňuje jednak v rámci mechanického 
p edčišt ní (sedimentační procesy), což je kolem 10 %, ale i v samotném filtračním poli 
(částečný odb r rostlinami) v rozsahu 5-10 %. Nejspolehliv ji však fosfor odstraníme 
vysrážením (Kriška a N mcová, 2015; Malý a Malá 2006). 

 

Sledované parametry jsou dané na ízením vlády č. NV 61/2003, ve zn ní novely NV 23/2011 
Sb., resp. P ílohou č. 1, tabulkou 1a: Emisní standardy. 
 

Tab. 4 Účinnosti jednotlivých čistících stupň  pro KČOV do 500EO 

Sledova ý 
parametr 

De í 
produkce na 1 

EO (g/EO/den) 

Úči ost jed otlivý h čistí í h stupňů %  Limit dle NV 

401/2016 

(mg/l)* 
štěr i ová ádrž septik horizo tál í filtr vertikál í filtr 

BSK5 60 20-30 30-50 60-90 80-90 40 

CHSK5 120 10-30 30-60 40-75 85-90 150 

NL 55 30-60 50-70 80-95 90-98 50 

N-NH4
+
 13 0-6 0-6 0-20 70-90 

0 - 

NESLEDUJEME 

PCELK 2 0-8 10-35 20-40 20-50 
0 - 

NESLEDUJEME 
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4  STUDIE KO ENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO 

OBEC JANKOVICE 

4.1 JANKOVICE U HOLEŠOVA 

4.1.1 Informace o území 
Obec Jankovice se nachází na úpatí Hostýnských vrch  v okrese Krom íž ve Zlínském kraji. 
Samotná obec je rozložena kolem íčky Rusavy, do které se vlévá potok Zhrta (D dinka) a 

potok Slavkovka, který teče do mlýnské strouhy.  
Obec Ja kovi e u Holešova 

Status obec 

Katastrál í úze í Ja kovi e u Holešova,  

Kraj Zlí ský 

Okres Kro ěříž 

Počet o vatel 378 

Starosta Miroslav Dare ík 

Rozloha  417 ha 

Prů ěr á ad ořská výška 286 m n.m. 

Tab. 5 Obecné informace o obci 

 

T p půd  Specifikace Ha 

Or á půda - 161.85 

Zahrady - 16.21 

Ovo é sad  - 0.26 

Trav í plo h  - 63.63 

Les í poze k  - 86.1 

Vod í plo h  
tok přiroze ý 4.63 

tok u ělý 0.11 

Zastavě á plo ha - 6.33 

Ostat í plo h  

dráha 4.44 

ji á plo ha 20.8 

a ipulač í 
prostor 1.97 

neplod á půda 0.33 

ostat í ko u ika e 27.72 

silnice 4.09 

sport a rekreace 1.3 

zeleň 18.11 

Celková rozloha 417.88 

Tab. 6 Typy p d na území Jankovice 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusava_(p%C5%99%C3%ADtok_Moravy)
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Te h i ká v ave ost o e 

plyn 

vodovod - VaK Kro ěříž a.s. 
kanalizace 

pošta 

slive ký spolek Hrabina 

Ja kovi ký s or do rovol ý h hasičů 

Tab. 7 Technická vybavenost obce 

 

Obr. 12 Mapa Jankovic 

 

Nadmo ská výška Jankovic je od 413 m n. m (jižní část katastru) až po 260 m n. m. Obec se 
adí jako sídlo venkovského typu s jednoduchým urbanistickým uspo ádáním funkčních zón a 

p evažující obytnou funkcí. Území je tvo eno p edevším rodinnými domky a zem d lskými 
usedlostmi. Jankovice mají ulicovitý tvar a nenachází se v nich tém  žádné objekty občanské 
vybavenosti, které by produkovali n jaké významn jší znečišt ní. eka Rusava se z 

hydrologického hlediska nachází na povodí Moravy, kde není součástí žádného ochranného 
pásma vodního zdroje. Rusava i potok Zhrta jsou na našem území vedeny jako lososové vody 
dle NV č. 71/2003 Sb. 

4.1.2 Geologické a pedologické pom ry 

Lokalita Jankovice u Holešova pat í do regionu Vn jších Karpat. Tém  celé území tvo í 
kvartérní pokryv, protože tém  celou plochu pokrývá kvartérní fluviální sediment související 
z protékající ekou Rusavou a potokem Zhrta. V jihovýchodní části obce p edpokládáme 
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výskyt podmenilitových souvrství mesozoiky až svrchní k ída zastoupená jílovci – oblast tzv. 

flyšového pásma. 
V oblasti m žeme počítat s dobrou t žitelností (t ídy 2-3 zrušené normy ČSN 73 3050), 
protože očekáváme výskyt hlavn  fluviálních písk , hlinitých a písčitých št rk  a hlinitých 
písk . V p ípad  výskytu jílovc  m žeme pracovat s t ídou 4 (platné ČSN 73 6133) 

 

Obr. 13 Vý ez geologické mapy ČR 1:25 000 

 

Obr. 14 Legenda geologické mapy 
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4.1.3 Klimatologické pom ry 

Území obce Jankovice spadá do dvou klimatických oblastí MT7 a MT10. Mírn  teplé 
klimatické oblasti MT 7-10 mají dlouhé, teplé a mírn  suché léto s velmi suchou, krátkou a 
mírn  teplou zimou. 

 

Charakteristika MT7 MT10 

Počet let í h d ů 30-40 40-50 

Počet d ů s prů ěr ou teplotou 10°C a ví e 140-160 140-160 

Počet razový h d í 110-130 110-130 

Počet ledový h d í 40-50 30-40 

Prů ěr á teplota v led u -2-(-3) -2-(-3) 

Prů ěr á teplota v červe i 16-17 17-18 

Prů ěr ý počet d í se srážka i  a ví e  100-120 100-120 

Počet d í se s ěhovou pokrývkou 60-80 50-60 

Tab. 8 Charakteristika vybraných oblastí 

 

Oblast MT10 je charakteristická dlouhým létem, teplým, suchým až mírn  suchým, krátkým 
p echodným obdobím s mírným až mírn  teplým jarem a mírn  teplým podzimem, krátkou 
zimou, mírn  suchou, s krátkým trváním sn hové pokrývky (E.Quitt, 1971) 

4.1.4 Hydrologické údaje 

V obci Jankovice se nám vyskytují 3 významné toky – Rusava, Slavkovský potok a Zhrta. 
Vodní tok Rusava je levostranný p ítok eky Moravy. Délka eky je 29,2 km a povodí činí cca 
147,5 km2. Rusava pramení v Hostýnských vrších v p ibližné nadmo ské výšce 600 m n.m. 
Tok Rusavy je v horní části nevyrovnaný a rychlý, který se postupem snižuje. Na vrchním 
toku dominuje hloubkový typ eroze, voda vytvá í mnoho erozních tvar  - p evážn  strže. 

St ední tok je charakteristický tím, že zde p estává p evládat erozní p sobení eky a nanesený 
materiál je vlečen po dn . Od st edního toku až k ústí do Moravy je Rusava siln  regulována. 
Vodní toky tak mají rovnob žný charakter. 
Druhým vodním tokem je Slavkovský potok. Ten pramení nad obcí Slavkov pod Hostýnem, 
teče jihozápadním sm rem a na území Jankovic se zprava vlévá do Rusavy. Jeho délka je 6,4 
km. Soutok toku s Rusavou leží nad intravilánem obce. 
T etím nemén  významným tokem je Zhrta. Tento délkou nevelký tok pramení nedaleko 
katastrálního území ešené obce. Protéká jejím st edem a na okraji intravilánu se po 4,6 km 
vlévá zleva do Rusavy. (www.edpp.cz) 

Zhrta je ve správ  Lesy České republiky, s. p., Slavkovský potok a Rusava je ve správ  
 Povodí Moravy, s.p.  

http://www.edpp.cz/
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Obr. 15 Obec Jankovice a její vodní toky 

 

Vodní tok Rusava: 
Vodní tok Rusava má na území obce Jankovice oficiáln  stanovené záplavové území včetn  
aktivní zóny ZÚ v úseku . km 0,000 - 23,323 vyhlášené Krajským ú adem Zlínského kraje, 
odborem životního prost edí a zem d lství, které nabylo účinnosti dne 5.5.2016 pod 

čj. KUZL 27524/2016 (pro . km 0,000 - 18,140, ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p.) a KUZL 

25968/2016 (pro . km 18,140 - 23 323, ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p.).  
K zabezpečení hlásné povodňové služby se z izují hlásné profily - místa na vodním toku, 
která slouží ke sledování pr b hu povodn . 
Pro včasnou výstrahu obce Jankovice na toku Rusava slouží hlásný profil kat. B Chomýž, 
Rusava. Kategorie B značí, že se jedná o doplňkový hlasný profil nezbytný pro ízení opat ení 
k ochran  p ed povodn mi na regionální úrovni. Včasná výstraha na toku Zhrta je zajišťována 
hlásným profilem kat. C Jankovice, Zhrta. Kategorie C jsou pomocné účelové profily, které 
mohou z ídit a provozovat pro své pot eby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 
Hlásný profil kat. C Jankovice, Zhrta leží na východní hranici katastru obce. Vodom rná 
stanice opat ená ultrazvukovou sondou a vodočetnou latí leží na mostu místní komunikace 
spojující Jankovice s Chomýží. Provozovatelem je obec Jankovice, která je zároveň i 
p íjemcem výstražných zpráv. Ta poté kontaktuje obce pod tokem (Holešov, T eb tice) a 
ORP Holešov 

https://www.edpp.cz/public/filemanager/Holesov/VV-2016-81-KUZK.pdf
https://www.edpp.cz/public/filemanager/Holesov/lesy_rusava_ZU.PDF
https://www.edpp.cz/public/filemanager/Holesov/lesy_rusava_ZU.PDF


25 

 

Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava se nachází v obci Chomýž, na pravém b ehu eky 
Rusavy v . km 22,7. Provozovatelem je ČHMÚ Brno. P íjemcem informací o vývoji vodního 
stavu je obec Chomýž, která poté varuje obce dole pod tokem (Jankovice, Holešov, 
T eb tice), ORP Byst ice pod Hostýnem, ORP Holešov, Povodí Moravy a KOPIS HZS Zlín. 
Platnost SPA je od obce Chomýž po ústí eky do Moravy 

N-leté pr toky: 
Průtok  m

3
/s 

Q1 4.4 

Q5 9.7 

Q10 14 

Q50 32 

Q100 43 

øroč í 0.244 

Tab. 9 N-leté pr toky eky Rusavy 

 

Číslo hydrologického po adí: 4-12-02-124 

 

 

Obr. 16 Podélný profil eky Rusavy 

4.2 STÁVAJÍCÍ STAV 

Každý ví, že pro p edpoklad kvalitního rozvoje obce, života obyvatel a ochrany životního 
prost edí je zapot ebí vypo ádat se s odpadními vodami a daném území. Není tomu jinak ani 
v Jankovicích u Holešova, kde se rozhodli s tímto problémem vypo ádat. 
Existuje mnoho variant, jak si s tímto problémem poradit, avšak tato práce se zabývá pouze 
jednou z variant a to je vybudování ko enové čistírny odpadních vod do 500 EO na území 
Jankovic. 
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Ve Zlínském kraji existuje v současnosti ada m st a obcí, jejichž odpadní vody jsou čišt ny 
na čistírnách sousedních m st a obcí. Tyto skupiny vytvá ejí nadobecní kanalizační systémy. 
V současné dob  se jedná o čty i nadobecní kanalizační systémy. Žádný z nadobecních 
kanalizačních systém  nep esahuje hranice kraje. (PRVKUK) Jestliže se podíváme do 
navrhovaných nadobecních kanalizačních systém m ve Zlínském kraji, zjistíme, že co se týče 
Jankovic, tak pat í do tohoto nadobecního systému: 

 

 

Obr. 17 Popis nadobecního kanalizačního systému Jankovice – Chomýž – Brusné – Bílavsko – Hlinsko 

pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem 

 

V Jankovicích se nachází jednotná kanalizace (DN 300-600), která je vlastnictví obce 
Jankovice, sestávají se z šesti nezávisle na sob  fungujících sb rač . Podle analýz z roku 2011 

je na kanalizaci p ipojeno 35% místních obyvatel. Do sb rač  jsou zaúst ny p epady 
z individuálních čišt ní OV (nejčast ji ze septik ) z p ilehlých nemovitostí. Stoky jsou 
zakončeny šachtami s lapači splavenin, kde se odvádí dešťové vody z p íkop  a cest. Ve 
zbytku obce je odpadní voda čišt na v septicích a vypoušt na dále do recipientu nebo 
shromažďovány a jímkách a poté jsou odváženy na ČOV v Holešov . Místní kanalizace byla 
naposledy opravována v roce 1988 v rámci pasportu kanalizace Jankovice. V PRVKÚK 
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z roku 2014 se m žeme dozv d t, že všechny stoky, krom sb rače A jsou v dobrém 
technickém stavu. Celková délka místní stoky je 2485 m. (PRVKÚK; územní plán obce) 

 

Obr. 18 Vý ez výkresu „Koncepce vodního hospodá ství“ z územního plánu obce Jankovice 

4.2.1 Množství a kvalita OV 

 

Obr. 19 Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém Jankovice – Chomýž – 

Brusné – Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem 

 

Z této tabulky víme, že celková produkce odpadních vod svedených z okolních vesnic, bude 

240 m
3
/den. 

Dle výše zmín ných emisních standard  (tab. 3) budou naše p ípustné limity takové: 
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Počet 
obyvatel 

CHSKcr, 

přípust é 

CHSKcr, 

max. 

BSK5, 

přípust é 

BSK5, 

max. 

NL, 

přípust é 

NL,      

max. 

N-NH4
+
,      

prů ěr. 
N-NH4

+
,      

max. 

Pcelk,      

prů ěr. 
Pcelk,      

max 

do 500 150 220 40 80 50 80 - - - - 

Tab. 10 P ípustné limity pro čistírnu v obci Jankovice 

4.3 NOVÝ  NAVRŽENÝ STAV 

4.3.1 Umíst ní ko enové čistírny odpadních vod 

Pro umíst ní KČOV v obci Jankovice jsme se rozhodovali mezi t mito dv ma variantami, 
vycházející z územního plánu obce. V obou dvou p ípadech je v územním plánu počítáno 
s tím, že plochy obou variant umíst ní KČOV jsou uvažovány jako zem d lské plochy. 

 

Obr. 20 Umíst ní KČOV 

4.3.2 Dotčené pozemky 

Brali jsme v úvahu 2 možné varianty umíst ní KČOV. V tabulce jsou uvedeny parcely s jejich 

vým rou pro ob  tyto možnosti. 

     

 

I. VARIANTA II. VARIANTA 

 

Parcela Vý ěra 2
) Parcela Vý ěra 2

) 

 

2125 1012 2153 2298 

 

2127 1425 2152 1183 

 

2129 2129 2155 2650 

 

2130 435     

 

2128 414     

Σ 5 5415 3 6131 

Tab. 11 Dotčené parcely a jejich vým ry 
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I. varianta: 

Parcelní číslo: 2125 

Vlastnické právo:  
Skopalová Markéta, Bartošova 1976/19, 76701 
Krom íž 1/2, 

Zapletal Josef, Koperníkova 1450/12, 76701 
Krom íž     1/2 

Druh pozemku: Orná p da 

Vým ra: 1012 m
2
 

Seznam BPEJ: 62210 – 1012 m
2
 

Obr. 21 Mapa dotčeného pozemku 2125 

Parcelní číslo: 2127 

Vlastnické právo: 
Zlámal Zden k, Vrchlického 105, 76824 Hulín 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vým ra: 1425 m

2
 

Seznam BPEJ: 62210 – 1425 m
2
 

Obr. 22 Mapa dotčeného pozemku 2127 

Parcelní číslo: 2129 

Vlastnické právo: 
JACOM, spol. s r.o., P erovská 761/2, 76901 
Holešov 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vým ra: 1354 m

2
 

Seznam BPEJ: 62210 – 1354 m
2
 

Obr. 23 Mapa dotčeného pozemku 2129 

Parcelní číslo: 2130 

Vlastnické právo: 
Zlámal Zden k, Vrchlického 105, 76824 Hulín 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vým ra: 435 m
2
 

Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Obr. 24 Mapa dotčeného pozemku 2130 
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Parcelní číslo: 2128 

Vlastnické právo: 
Skopalová Markéta, Bartošova 1976/19, 76701 Krom íž 
1/2, 

Zapletal Josef, Koperníkova 1450/12, 76701 Krom íž     
1/2 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vým ra: 414 m
2
 

Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ. 

Obr. 25 Mapa dotčeného pozemku 2128 

II. varianta 

Parcelní číslo: 2153 

Vlastnické právo: 
Janáková Veronika, č. p. 8, 76901 Jankovice 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vým ra: 2298 m
2
 

Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ. 

Obr. 26 Mapa dotčeného pozemku 2153 

Parcelní číslo: 2152 

Vlastnické právo: 
Janáková Veronika, č. p. 8, 76901 Jankovice 

Druh pozemku: Orná p da 

Vým ra: 1183 m
2
 

Seznam BPEJ: 61300 – 823 m
2 

Obr. 27 Mapa dotčeného pozemku 2153 

Parcelní číslo: 2155 

Vlastnické právo: 
Obec Jankovice, č. p. 101, 76901 Jankovice 

Druh pozemku: Ostatní plocha 

Vým ra: 2650 m
2
 

Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ. 
 

Obr. 28 Mapa dotčeného pozemku 2155 
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Jak m žeme vid t v I. variant  máme 5 pozemk  od 4 r zných majitel , z nichž ani jeden 
pozemek nevlastní obec či stát. Tvarové uspo ádání t chto pozemk  není také zcela vhodné 
vzhledem k svažitosti terénu. Rozm rov  by tato alternativa vyhovovala, avšak nesplňovala 
by ochranné pásmo kolem budov v její blízkosti. 
Oproti tomu alternativa č. II má pouze 3 pozemky od 2 r zných majitel , p ičemž jeden 
z nich je p ímo obec Jankovice, s pozemkem o velikosti 43,2% z celkové velikosti všech t í 
pozemk . Co se týče svažitosti a tvaru má tato alternativa také lepší podmínky. Rozm rov  je 

ješt  v tší, což nám umožní více možností umíst ní ko enové čistírny. Je umíst na na okraji 
Jankovic, takže ochranné pásmo bude dostatečné. 
Alternativa č. I je z mého pohledu mén  vhodná než II. Alternativa, protože dotčené pozemky 
mají n kolik majitel , takže by tam mohlo dojít ke komplikacím s odkoupením jejich 

pozemk . Navíc navržené horizontální i vertikální filtrační pole zabírají pom rn  velkou 
plochu, což nám varianta č. 2 poskytuje. 

4.3.3 Množství a kvalita p itékajících odpadních vod 

Výhledový počet obyvatel je 450. Bylo uvažováno, že 1 obyvatel se rovná 1 ekvivalentní 
obyvatel, včetn  zatížení, které produkuje občanská vybavenost. Specifická produkce 
odpadních vod byla stanovena na 120 l/os/den. Balastní vody tvo í 20% z pr m rného 
denního pr toku Q24.  

Vstupní parametry pro výpočet množství odpadních vod a výpočet pr tok  na čistírnu: 

Počet ekvivalentních obyvatel 450 

Specifická pot eba vody            q=120 l/os/den 

Balastní vody                         20% 

Kanalizační systém jednotná kanalizace 

Pr m rný denní p ítok OV                        Q24,m = 54 m
3
/den 

P ítok balastních vod                         Qbal = 10,8 m
3
/den 

Koeficient hodinové nerovnom rnosti kh = 3,05 (interpolace z ČSN 75 6402) 
Koeficient denní nerovnom rnosti  kd = 1,5 (ČSN 75 6402) 

Pr m rný bezdeštný denní p ítok  Q24 = 64,8 m
3
/den 

Maximální bezdeštný denní p ítok  Qd,max = 91,8 m
3
/den 

Maximální bezdeštný hodinový p ítok Qh,max = 10,74 m
3
/hod 

Použité vzorce: 
Q24,m = EO*qspec 

Q24 = Q24,m + Qbal 

Qd,max = Q24,m*kd+Qbal 

Qh,max = (Q24,m*kd*kh+Qbal)/24 
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Z d vodu jednotné stokové sít  zahrnuji výpočet Qmax, který použiju p i výpočtu česlí a 
št rbinové nádrže: 

Pr tok odpadních vod p i srážkách p ivád ný na ČOV  Qmax = 19,34 m
3
/hod 

Qmax = n * Qh 

n = 1,8 (dle normy < 2) 

4.3.4 Výpočet koncentrací 
Technologie čišt ní odpadní vody je volena tak, aby vyčišt ná voda splňovala všechny emisní 
standardy dané na ízením vlády NV 401/2016 Sb. Hodnoty účinností jednotlivých 
technologických objekt  jsou p evzaty z normy ČSN 75 6402. V tabulce 12 jsou uvedeny 

odtokové koncentrace z jednotlivých technologických objekt . Pr m rné denní znečišt ní 
p itékající na čistírnu Sdp v kg/den a vstupní koncentrace znečišt ní co v mg/l  jsou 

vypočítané dle vzorc  pod tabulkou. 

 

Tab. 12 Výpočet koncentrací 

Použité vzorce: 
Sdp = so* EO 

Co = Sdp/Q24 

Vyčišt ná voda vyhovuje p ípustným koncentracím dle NV 401/2016 Sb. ve všech 
sledovaných ukazatelích. 

Ukazatel Úči ost [%] 

BSK5 91.00 

CHSK 94.75 

NL 97.60 

N-NH4 81.95 

Pcelk 44.71 

Tab. 13 Účinnost čistírny v % 
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4.3.5 Zp sob čišt ní odpadních vod 

Ko enová čistírna se skládá z n kolika na sebe navazujících za ízení, které jsou voleny 
s ohledem na množství a kvalitu p ivád né odpadní vody. 
Odpadní voda z obce Jankovice bude p itékat na KČOV z jednotné kanalizace. Na vstupu do 
čistírny bude vybudována odlehčovací komora, která bude odd lovat dešťové vody od 
splaškové. Dále se bude čistit p es dva základní stupn , které jsou tvo eny mechanickým 
p edčišt ním (česle, št rbinová nádrž) a hlavním čistícím stupn m (horizontální a vertikální 
filtr). 

4.3.6 Odlehčovací  komora 

Odlehčovací komora v tomto p ípad  slouží separaci dešťových vod od splašk  a nečistot. 
Dešťové vody jsou poté odvád ny do recipientu, což je místní eka Rusava. Splašky 
s nečistotami dále putují do dalších objekt  KČOV, kde jsou čišt ny. Odlehčovací komora je 
umíst na jako první objekt na vstupu do čistírny. Do odlehčovací komory je p ivád na 
odpadní voda stokou o DN 300 z ní pak dále na KČOV vede p ívodní potrubí o DN 110. 
Odlehčovací komora bude navržena v rámci projektu kanalizace a není součástí této studie. 
P i srážkách by nem lo množství p ivád ných vod na čistírnu (pr tok) p esahovat násobek 
maximálního hodinového p ítoku Qmax. 

4.3.7 Mechanické p edčišt ní 
Mechanické p edčišt ní nám slouží k odstran ní plovoucích částic, které by mohly ohrozit 

za ízení na čistírn  nebo zp sobit ucpání filtru a potrubí. Na čistírny se preferuje použití 
za ízení, které nepot ebují ke svému chodu obsluhu či elektrickou energii. Na zdejší čistírn  
se vybudují česle, lapák písku a št rbinová nádrž, pro jejichž provoz nebude zapot ebí 
elektrická energie, pouze obsluha. 

Česle 

V Jankovické čistírn  jsme zvolili ručn  stírané hrubé česle ČR 400×500/15×45 od firmy 

Fontana R, s.r.o.. Skládají se z česlicové m íže s pr linami 15mm, která je zabudována do 
otev eného kanálu a zabraňuje pr plav nečistot. Shrabky, které se zachytí na m íži, která je 
pod úhlem 45°, jsou ručn  vyhrnovány hrablem a jsou poté odebírány do popelnice, která se 
bude vyvážet jedenkrát m síčn . Česle byly navrženy dle normy ČSN 75 6402. 
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Obr. 29 Česle zdroj archív ÚVHK 

Česle jsme navrhovali na tyto pr toky: 

 

m
3
/den m

3
/hod l/s 

Q24 64.8 - 0.75 

Qmax - 19.34 5.37 

Qh,max - 10.74 2.98 

Tab. 14 Návrhové pr toky na česle 

Vstupní hodnoty pro výpočet tabulky pr b hu pr toku jsme volili betonový žlab o drsnosti 

0,016, sklonu 6 ‰ a ší ce koryta 0,4 m. 

nd [-] 0.016 

 ns [-] 0.016 

 i [‰] 6 0.006 

m [-] - 

 b [m] 0.40 
 

ϱ [kg· -3
] 1000 

 
g [ ·s-2

] 9.81 
 

Tab. 15 Vstupní hodnoty výpočtu česlí 

 

Pak jsme si vytvo ili tabulku, která nám ukazuje, p i jaké výšce vody ve žlabu nám poteče 
návrhový pr tok.  
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h A O R n C v Q U 
 

[m] [m
2
] [m] [m] [-] [m

0,5·s−
] [ ·s-1

] [l/s] [Pa] 
 

0.000 0.00 0.400 0.000 0.016 0.000 0.000 0.00 0.0 
 

0.009 0.00 0.418 0.009 0.016 28.347 0.205 0.75 0.5 Q24 

0.011 0.00 0.422 0.010 0.016 29.213 0.231 1.02 0.6 
 

0.021 0.01 0.442 0.019 0.016 32.287 0.345 2.90 1.1 Qh,max 

0.020 0.01 0.440 0.018 0.016 32.049 0.335 2.68 1.1 

 0.021 0.01 0.442 0.019 0.016 32.287 0.345 2.90 1.1 
 

0.045 0.02 0.491 0.037 0.016 36.068 0.537 9.73 2.2 Qmax 

0.023 0.01 0.446 0.021 0.016 32.731 0.364 3.35 1.2 

 
Tab. 16 Pr b hy pr tok  ve žlabu s česlemi 

 

Výška potrubí p i odb ru p i maximálním hodinovém pr toku bude 0,045 m. 

Navržené parametry česlí a žlabu tedy budou takové, že výška žlabu bude 0,5 m a ší ka bude 
0,4 m. 

272.30 m n.m. 
 

B [m] 0.4 …šířka žla u 

H [m] 0.5 …hlou ka žla u 

e [mm] 15 …šířka průli  

α [°] 45.0 …sklo  česlí 

Tab. 17 Navržené parametry česlí 

P i výpočtu shrabk  z česlí jsme uvažovali objem shrabk  za rok 6 litr  na jednoho 
ekvivalentního obyvatele, což je 2700 litr  za rok pro celou obec. Popelnice na tyto shrabky 
má objem 240 litr , takže se bude vyvážet jednou do m síce. 

Vs 6.0 l/EO*rok …o je  shra ků 

Vs 2700.0 l/rok 
 

Vs 225 l/ ěsí  
 

Vp 240 l …o je  popel i e 

Vývoz 1 ěsíč ě 

 
Tab. 18 Shrabky z česlí 

Lapák písku 

Navrhuji lapák písku LPŠ 900. P i volb  tohoto typu lapáku písku jsme si první museli ov it, 
zda nám odpovídají skutečné parametry s tabulkovými pro daný typ lapáku. 

  Skuteč é Ta ulkové 

PO 450 600 

Qd 91.8 120 

Q24 2.7 5-1.38 

Tab. 19 Vstupní hodnoty lapáku písku 
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Dále jsme si spočetli výšku pln ní, pr točnou plochu, pr tokovou rychlost a dobu zdržení pro 
pr tok maximální denní a maximální hodinový. 
 

  Qd Q24 

Výška pl ě í h [m] 0.091 0.062 

Průtoč á plo ha  S [m
2
] 0.014 0.0076 

Průtoková r hlost  v [m/s] 0.25 0.18 

Do a zdrže í  T [s] 36 50 

H drauli ké zatíže í    [m
3
/m

2
/hod] 9.4 4.55 

Tab. 20 Hodnot pro dané parametry p i Qd a Q24 

Poté už jsme navrhli, že lapák písku bude mít délku 11,3 m a ší ku 3,05 m. Objem prostoru na 

písek bude 1,8 metru krychlových. 
 

V itř í délka lapáku  L1 9 m 

Celková délka lapáku  L2 11.3 m 

V itř í šířka lapáku  B1 1.2 m 

Celková šířka lapáku  B2 3.05 m 

Roz ěr  pračk  písku  axb 8x1 mxm 

O je  prostoru a písek  V 1.8 m
3
 

Tab. 21 Navržené rozm ry lapáku písku 

 

Lapák písku bude z ekonomických d vod  navržen jako jeden objekt společn  s česlemi. 

 

Obr. 30 Ukázka lapáku písku zdroj archív ÚVHK 
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Štěrbinová nádrž 

Št rbinová nádrž zde byla navržena proto, aby odd lila št rk a písek od odpadní vody jdoucí 
na filtrační pole. Tato nádrž nám ale také snižuje hodnoty organického znečišt ní a 

koncentrace kyslíku v odpadní vod , jak m žeme vid t v tabulce pod textem, v d sledku 
anaerobních proces . Kal propadlý do kalového prostoru je zahušt n a akumulován a dochází 
k jeho vyhnívání a metanizaci. Vyhnilý kal se p etlakem vypouští na kalové pole. 

 

Obr. 31 Ukázka št rbinové nádrže zdroj archív ÚVHK 

 

Ukazatel 

De í 
produkce na 

1 EO 

Sdp 

Koncentrace 

a přítoku  
co 

štěr i ová 
ádrž 

Koncentrace 

a odtoku ŠN 

- so [g/EO/den] kg/den mg/l % mg/l 

BSK5 60.00 27 416.67 25.00 312.50 

CHSK 120.00 54 833.33 30.00 583.33 

NL 55.00 24.75 381.94 40.00 229.17 

N-NH4 11.00 4.95 76.39 5.00 72.57 

Pcelk 2.50 1.125 17.36 3.00 16.84 

Tab. 22 Koncentrace na odtoku z ŠN 
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Sdp – Pr m rné denní znečišt ní p itékající na čistírnu v kg/den 

Co – vstupní koncentrace znečišt ní v mg/l  

Výpočty k t mto hodnotám najdeme v kapitole 3.3.4 Výpočet koncentrací. 
 

Vstupní hodnoty vypočtu 

P i návrhu vyhnívacího prostoru ŠN se doporučuje uvažovat specifický objem kalu na 

jednoho ekvivalentního obyvatele 150 litr  kalu. 
 

spe ifi ký o je  qspec 150 l/EO 

ekvivale t í o vatelé EO 450 - 

objem kalu Vkal 67.5 m
3
 

šířka štěr i ové ádrže š 1.5 m 

Tab. 23 Vstupní hodnoty pro št rbinovou nádrž 

Výpočty objem  nádrže 

Doba zdržení pr toku je dle normy 4-6 hodin pro Qd, a pro pr tok Qmax (jednotná kanalizace) 
je pot ebná doba zdržení 2 hodiny. Návrh byl proveden pro ob  hodnoty pr tok , pro Qd,max je 

na stranu bezpečnou, doba zdržení je θ = 10 hodin. P i výpočtu jsme počítali s tím, že budeme 
mít št rbinovou nádrž tvo enou dv ma paralelními toky, takže jsme ve výpočtu brali jako 
vstupní p ítok pouze polovinu z Qh,max. 

Výpočty objem  pro jeden tok: 

 

do a zdrže í pro Qmax θ 2 hod 

a i ál í hodi ový přítok Qmax 9.67 m
3
/hod 

o je  úči ého prostoru pro Qmax Vh,max 19 m
3
 

avrže ý o je  úči ého prostoru Vn 20 m
3
 

do a zdrže í pro Qd,max θ 5 hod 

a i ál í ezdešt ý de í přítok Qd,max 1.91 m
3
/hod 

o je  úči ého prostoru pro Qd,max Vd,max 10 m
3
 

Tab. 24 Výpočet kalu 

 

Vyhnívací nádrž 

výška v h íva ího prostoru hV 1 m 

plo ha v h íva í ádrže AV 1.5 m
2
 

v váže í nV 4 roč ě 

o je  v h íva í ádrže VV 17 m
3
 

délka v h íva í ádrže LV 11.3 m 

Tab. 25 Vyhnívací nádrž 
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Usazovací nádrž 

výška usazova í ádrže hu 1.5 m 

objem usazova í ádrže VU 26.9 m
3
 

délka usazova í ádrže LU 11.9 m 

Tab. 26 Usazovací nádrž 

Navržené parametry 

Ší ka št rbiny by dle normy nem la být menší než 0,12 metr , my jsme navrhli její ší ku 0,15 
metr . Vypočtenou délku nádrže jsme zaokrouhlili na 12 m. 

počet ádrží n 2 ks 

délka štěr i ové ádrže L 11.3 m 

ávrh délk  ádrže L 12 m 

šířka štěr i ové ádrže š 1.4 m 

hlou ka štěr i ové ádrže hš 2.5 m 

šířka štěr i  šštěr i  0.15 m 

Tab. 27 P ednavržené parametry št rbinové nádrže 

 

Celková délka žlabu ve št rbinové nádrži by m la být dlouhá 12 metr , ale tím že jsme 
navrhli 2 nádrže vedle sebe, tak délka št rbinové nádrže bude 6 metr . 

L 6 m 

š 2.8 m 

h 2.5 m 

Tab. 28 Navržené parametry št rbinové nádrže 

Navrhli jsme 2 št rbinové nádrže vedle sebe o rozm rech 2x6x1,4 m. Dle normy by pom r 
ší ky ku délce usazovacího žlabu by m l být kolem 1:5, což máme spln no. 

4.3.8 Horizontální filtr 

Horizontální filtr navrhujeme podle pr m rného p ítoku vody na filtr, koncentrace BSK5 na 

p ítoku a na odtoku filtru, dle pórovitosti a hloubky filtrační vrstvy. 
 

Qd 91.8 m
3
/den …prů ěr ý přítok vod  

cin (BSK) 312.5 mg/l ...koncentrace BSK5 a přítoku do filtru 

k10 0.1 m/s ...r hlost í ko sta ta ú tku z ečiště í 
n 0.45   …pórovitost 
h 1 m ...hlou ka filtrač í vrstv   
cout 187.5   ...koncentrace BSK5 na odtoku z filtru 

AP 1042 m
2
 ...plo ha horizo tál ího filtru 

Tab. 29 Výpočet horizontálního filtru 

Použité vzorce: 

AP=Qd*(ln cin-ln cout)/(k10*n*h) 
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Filtrační pole bude mít plochu o velikosti 1042 m2, kterou rozd líme na 2 menší horizontální 
pole s rozm ry 25 na 21 m, takže budeme mít 2 pole o velikosti 525m2

. 

Navržené rozm ry: 

 a 25 m 

b 21 m 

AN 525 m
2
 

2*AN 1050 m
2
 

Tab. 30 Navržené rozm ry horizontálního filtru 

 

Horizontální filtr má 4 vrstvy, což jsou hlavní filtrační vrstva, která bývá ze št rku nejmenší 
frakce, dále drenážní vrstva, což je obvykle št rk vyšší frakce než v hlavní filtrační vrstv , 
poté následuje izolační vrstva, filtr se od okolní zeminy hydraulicky odizoluje PVC fólií 
krytou z obou stran geotextílií a podloží se podkladní vrstvou písku, která zarovná povrch pod 
geotextílií a zabraňuje jejímu protržení. 
 

VRSTVA MATERIÁL FRAKCE tl. (m) 

Hlav í filtrač í vrstva štěrk 8/16 1.0 

Dre áž í vrstva štěrk 16/32 0.2 

Izolač í vrstva 

etka á geote tílie 500g/m
2
 

hydroizolač í fólie 0.005 

etka á geote tílie 500g/m
2
 

Podklad í vrstva písek   0.05 

Tab. 31 Vrstvy horizontálního filtru 

Celková výška horizontálního filtru tak bude 1,27 m. 

 

Obr. 32 Vrstvy horizontálního filtru 
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4.3.9 Vertikální filtr 

Slouží nám jako hlavní čistící stupeň, který zajišťuje nitrifikaci amoniakálního dusíku. Návrh 
velikosti filtrační plochy vychází z koncentrace CHSK na p ítoku na vertikál a denní 
produkce CHSK.  

 

Obr. 33 Ukázka vertikálního filtru zdroj archív ÚVHK 

 

Počítáme s tím, že št rbinová nádrž a horizontální filtr umíst ný v technologické lince p ed 
tímto filtrem nám jsou schopny odstranit 30% (št rbinová nádrž) a 50 % (horizontální filtr) 
CHSK z odpadních vod, takže nám na filtr bude p itékat voda o koncentraci 291,67 mg/l. 

Budeme počítat s tím, že navržený vertikální filtr bude mít účinnost 85%, takže voda, která 
bude vytékat do recipientu, bude mít hodnoty koncentrací 43,75 mg/l. 

 

De í produk e CHSK:   120 g/EO/den 

Odstra ě í CHSK a Štěr i ové ádrži:   30.00 % 

Zůstatek CHSK za Štěr i ovou ádrží:   84.00 g/EO/den 

Odstra ě í CHSK a Horizo tál í  filtru:   50.00 % 

Zůstatek CHSK za Horizo tál í  filtre :   42.00 g/EO/den 

Tab. 32 Koncentrace CHSK v p ítoku na vertikální filtr 

Látkové zatížení CHSK na p ítoku na vertikální filtr bude 42 g/EO/den, zatížení vertikálního 
filtru jsme zvolili nejvyšší možnou a to je 20 g/m2/den, protože jsme již na začátku počítali 
s tím, že voda p itékající na čistírnu bude obsahovat v tší množství splašk , než bylo 
nezbytné (qspec=120 l/os/den). Podílem t chto dvou hodnot jsme dostali plochu vertikálního 
filtru na jednoho ekvivalentního obyvatele, což je 2,1 m2. Celková plocha filtračního pole tak 
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bude 945 m
2. Plocha vertikálního filtru m že být pouze okolo 100 m2, takže jsme ho rozd lili 

do 8 menších filtračních polí po 120 m2
. 

 

CHSK a přítoku a vertikál í filtr θCHSK 42.00 mg/l 

zatíže í vertikál ího filtru ZCHSK 20 g/m
2
/den 

Plo ha vertikál ího filtru a  EO Sna1EO 2.1 m
2
/EO 

Celková plo ha vertikál ího filtru S 945 m
2
 

Počet polí vertikál ího filtru n 8  polí 

Plocha jednoho pole Spole 118.13 m
2
 

Tab. 33 Návrh vertikálního filtru 

 

Prů ěr ý ezdešt ý de í přítok Q24 64.8 m
3
/den 

Plo ha vertikál ího filtru S 945 m
2
 

H drauli ké zatíže í hv 68.57 mm/den 

Tab. 34 Hydraulické zatížení vertikálního filtru 

Pr m rn  na jedno pole vertikálního filtru p iteče odpadní voda o pr toku 8,1 m3/den, p i 
bezdeštném denním pr toku. P ed každým vertikálním polem je umíst na pulzn  vypoušt cí 
šachta, která nám obstará to, že voda se na tato pole bude vypoušt t 8 krát denn  po 1012.5 

litrech. Objem t chto šachet je 1,5 m
3
 a zahrnují i 50 – ti procentní rezervu. 

 

Prů . ezdešt ý de í přítok a  poli Qpole 8.1 m
3
/den 

Počet pulzů za de  n 8   

Přítok a pole v jednom pulzu Qpulzu 1012.5 l 

Rezerva r 50 % 

O je  ša ht  Vš 1.5 m
3
 

Tab. 35 Pulzy na vertikálním filtru 

Ze shrnutí t chto výpočtu vychází, že bude navrženo 8 filtračních polí o velikosti 10x12 m. 

Plocha t chto polí tedy bude 120 m2 a na n m bude 24 kus  rozvodného potrubí o DN 40. 
Délka t chto trubek bude 4.8 m s 461 dírkami o velikosti 5 mm, 0,25 m vzdálených od sebe.  

Jedno pole 

šířka š 10 m 

délka l 12 m 

Navrže á plo ha  pole SN 120 m
2
 

počet tru ek nt 24 ks 

délka tru k  lt 4.8 m 

vzdále ost ezi dírka i ld 0.25 m 

počet dírek nd 461 - 

objem vody v dír e vvvd 2.0E-02 l 

Tab. 36 Rozm ry a počet trubek na 1 poli vertikálního filtru 
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Vertikální filtr má 4 vrstvy filtračního materiálu, t mi jsou: vrstva svrchní, která nám slouží 
k tomu, aby nám p ivád ná voda nevymlela prohlubn , ve kterých by se mohla usazovat 
voda. Je tvo ena íčním kamenem frakce 4/8 o tloušťce 10 centimetr . Dále pak tam máme 
hlavní vrstvu, která je nejd ležit jší filtrační částí filtru. Ta se skládá z praného písku frakce 
0/4 a má výšku 60 cm. Poté následuje p echodový filtr ze št rku frakce 4/8 a tloušťky 10 cm a 

pod ním drenážní vrstva také ze št rku ale frakce 8/16 a tloušťky 20 cm. V této vrstv  je 
umíst no drenážní potrubí, které nám svádí vyčišt nou vodu do šachty za filtrem. Poté máme 
izolační a podkladní vrstvu, která zde plní stejné vlastnosti jako u horizontálního filtru. 

VRSTVA MATERIÁL FRAKCE tl. (m) 

Svr h í vrstva říč í ká e  4/8 0.1 

Hlav í vrstva pra ý písek 0/4 0.6 

Pře hodový filtr štěrk 4/8 0.1 

Dre áž í vrstva štěrk 8/16 0.2 

Izolač í vrstva 

etka á geote tílie 500g/m
2
 

hydroizolač í fólie 0.005 

etka á geote tílie 500g/m
2
 

Podklad í vrstva písek   0.05 

Tab. 37 Vrstvy vertikálního filtru 

Celková výška vertikálního filtru tak bude 1,11 m. 

 

Obr. 34 Vrstvy vertikálního filtru 

4.3.10  Kalové hospodá ství 
Kal z odpadních vod se bude odvodňovat p ímo v areálu čistírny. K odvodn ní nám bude 
sloužit kalové pole, tzv. reed – bed systém, která bude stejn  jako filtrační pole hydraulicky 

odizolován od podloží PVC fólií krytou z obou stran geotextílií. U dna nádrže bude drenážní 
potrubí obsypané št rkem. Drenážní vrstva je kryta vrstvou substrátu, která bude osázena 
chrasticí rákosovitou. Chrastice se ponechává na povrchu, čímž zajišťuje lepší podmínky pro 
mineralizaci kalu. Na tuhle vrstvu bude vyvážen kal, p ičemž zde bude docházet k jeho 

odvodňování a stabilizaci. Na toto kalové pole budeme shromažďovat kal z usazovací nádrže, 

což je v našem p ípad  št rbinová nádrž. 
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Obr. 35 Návrh kalového pole zdroj archív ÚVHK 

Št rbinovou nádrž budeme vyvážet fekálním vozem 3 krát do roka a tento kal bude 

p ečerpáván na kalová pole. Celkový roční objem kalu tedy bude 67,5 m
3
za rok. Plocha 

kalového pole se vypočetla na 67,5 m
2, takže jsme zvolili, že ší ka bude 8 m a délka 9 m, 

tudíž skutečná plocha kalového pole bude 72 m2. Výška kalového pole je 60 cm a skutečný 
objem tedy je 43,2 m

3
. 

Čet ost dávková í kalu z rok Tk 3 - 

Spe ifi ká produk e pri ár ího kalu Pk 0.41 l/EO/d 

Počet ekvivale t í h o vatel EO 450 EO 

Celkový roč í o je  kalu Vkc 67.5 m
3
 kalu/rok 

O je  kalu a jed o v veze í Vk 22.5 m
3
/vyveze í 

Plo ha kalového pole A 67.5 m
2
 

Spe ifi ké zatíže í Zkspec 0.15 m
2
/EO 

Výška jed é dávk  kalu Hk 0.33 m 

Roč í zátěž kale  a plo hu Hr 1 m 

Život ost kalového pole nlet 12 let 

Ko e tra e suši  v kalu Sk 5 % 

Výška kalového pole H 0.6 m 

Objem kalového pole Vkp 40.5 m
3
 

Tab. 38 Návrh kalového pole 

Skutečné navržené rozm ry plochy kalového pole: 

šířka  8 m 

délka 9 m 

Tab. 39 Rozm ry plochy kalového pole 

Použité vzorce: 

Vkc = (EO*365*Pk)/1000 

A= Zkspec*EO 

Hr = Vkc/A 

H = Hr/Tk 

H = (Hr*nlet*sk)/100 
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Navržené kalové pole bude mít životnost cca 12 let. V posledním roce provozu se ponechává 
bez dalšího dávkování kalu tak, aby byla zajišt na dostatečná stabilizace a mineralizace kalu. 
Konečným produktem je odvodn ný kal, odpovídající svou strukturou kompostovému 
materiálu.  

4.3.11  Šachty a potrubí 
Šachty v areálu KČOV umístíme vždy tam, kde se nám m ní dimenze potrubí, máme zm nu 
materiálu potrubí nebo dojde ke zm n  sm ru či zm n  sklonu potrubí, dále pak na horním 
konci každé stoky nebo k rozd lení dvou a více sm ru proud ní. 
Po celém ešeném pozemku ko enové čistírny se umístilo 15 t chto šachet, které mají pr m r 
1 m a jsou z prefabrikovaných dílc . Vstup do šachet je zajišt n pomocí ocelových stupň  a 
musí být z bezpečnostních d vod  uzamčen. 
Dále jsou navrženy rozd lovací šachty, které nám slouží k rozd lení odpadní vody do 
jednotlivých horizontálních filtr . Tuto šachtu jsme navrhli jednu. Je 1,4 metru široká a 1,4 

metru dlouhá. Op t jsou z prefabrikovaných dílc  a jejich vstup je zajišt n pomocí ocelových 
stupň . 
Posledním typem použitých šachet jsou šachty s pulzním vypoušt čem, ty jsou dimenzovány 
na objem vody, který zabezpečí vhodný pr tok na vertikální pole. Voda v nich se plní až do 
doby, kdy ji pulzní vypoušt č celou vyprázdní do rozvodných potrubí na vertikálních filtrech. 

Tyto šachty jsou dv . P ed t mito šachtami jsou umíst ny šachty s čerpadlem, které nám 
slouží k výtlaku vody do pulzních šachet. 

OZN. ROZMĚR POČET 

Š -Š  ø  15 

RŠ  1,4x1,4 1 

PVŠ -2 1,4x1,4 2 

Tab. 40 Šachty 

V celém areálu KČOV vede rozvodné potrubí mezi objekty, které má DN 110 a je 
z polyvinylchloridu (PVC). Potrubí, které slouží jako kanalizace v areálu má také DN 110 a je 
také z PVC. Pouze rozvodné potrubí po vertikálních filtrech je DN 40 z polyetylenu (PE). 

 

Obr. 36 Pulzní vypoušt cí za ízení (zdroj archív ÚVHK) 
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4.3.12  M rný objekt 
V čistírn  se nachází m rný objekt, který umožňuje snadný odb r vzork  z vypoušt né vody a 

to i v zimním období.  
Navrhli jsme m rný objekt AS – TOM 30. P eliv AS – TOM slouží k m ení aktuálního 
pr toku odpadní vody na odtoku z KČOV. Je navržený dle požadavk  nové normy TNV 
259305 „M ici systémy protečeného objemu vody v profilech s volnou hladinou“. 

 

Obr. 37 Technické parametry m rného objektu 

Samonosné provedení – konstrukce tvo ená sva enými polypropylenovými st novými prvky a 
deskami, je určeno do nenáročných základových podmínek, bez výskytu podzemní vody nad 
základovou spárou.  

Tento m rný objekt se umístí na výtoku do recipientu. 

 

Obr. 38 M rný objekt AS – TOM 30 od firmy ASIO 
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4.3.13 Investiční náklady 

Pro výpočet investičních náklad  byla využita metodika o pr m rných cenách dopravní a 
technické infrastruktury obcí z roku 2017 vydanou ministerstvem pro místní rozvoj. 
KŘOVINY 

      prá e/jed otk  kč/ 2
 m

2
 Kč 

Odstra ě í křovi  21.2 100             .  Kč  
Spále í křovi  25.8 100             .  Kč  
celkem 47               .  Kč  

Tab. 41 Investiční náklady na odstran ní k ovin 

STROMY 

      prá e/jed otk  kč/ 2
 m

2
 Kč 

Odstra ě í list atý h stro ů -50 cm       

ká e í 200 3000        .  Kč  
Zás p ja  po pařeze h 150 3000        .  Kč  
celkem 350        .  Kč  

Tab. 42 Investiční náklady na odstran ní strom  

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA ÚPRAVU POZEMKU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY       .  Kč  
NÁKLADY NA ÚPRAVU POZEMKU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDOU CCA  MILIÓN KORUN 

Tab. 43 Celkové náklady na úpravu pozemk  p ed zahájením stavby 

P ed zahájením výstavby KČOV se musí odstranit k oviny a stromy nacházející p evážn  
v severní části ešeného pozemku, konkrétn  na parcele č. 2153. Tyto náklady nás vyjdou 

p ibližn  na milion korun českých. 
Dále jsou uvedeny náklady už pouze na čistírnu, které zahrnují výkopové práce, pažení 
liniových staveb, zásypy vykopaných jam, veškeré p íslušenství na čistírn  a filtrační 
materiály filtračních polí jejich dopravu. 
 

VÝKOPY     

   prá e/jed otk  kč/ 3
 m

3
 kč 

pro li iové stav  do DN        

do , tř. těžitel osti  720 25.8445           .  Kč  
stave í já a paže á, V do  320 2328.25        .  Kč  
celkem 1040          .  Kč  

Tab. 44 Investiční náklady výkopových prací 
PAŽENÍ    

   prá e/jed otk  kč/ 2
 m

2
 Kč 

paže í li iový h stave  do   výšk        

poříze í 162 25.8445             .  Kč  
odstra ě í 78.7 25.8445             .  Kč  
celkem 240.7               .  Kč  

Tab. 45 Investiční náklady na pažení výkop  
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ZÁSYPY 

      prá e/jed otk  kč/ 2
 m

2
 Kč 

ja , ša het a rýh - zhut ě é 79.5 25.8445             .  Kč  
celkem 79.5               .  Kč  

Tab. 46 Investiční náklady na zásypy 

 

OBSYPY 

      prá e/jed otk  kč/ 2
 m

2
 Kč 

o s p potru í štěrkopíske  181 25.8445             .  Kč  
ateriál 350 25.8445             .  Kč  

celkem 531             .  Kč  

Tab. 47 Investiční náklady na obsypy 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ KČOV 

       Provoz í udova 1000 kč/ 3
 94.08 m

3
           .  Kč  

Kalové pole 6200 kč/ 2
 72 m

2
         .  Kč  

ša hta  3000 kč/ks 13 ks           .  Kč  
rozdělova í ša hta 5 000 kč/ks 3 ks           .  Kč  
Pulz í ša hta se  v pouštěči 80000 kč/ks 8 ks         .  Kč  
Čerpadlo 15000 kč/ks 2 ks           .  Kč  
Časovač 400 kč/ks 2 ks                .  Kč  
Hadice 30 kč/  80 m             .  Kč  
Potru í DN  200 kč/  6.6 m             .  Kč  
Potru í DN  100 kč/m 232.55 m           .  Kč  
celkem 110930            .  Kč  

Tab. 48 Investiční náklady na p íslušenství KČOV 

 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY, IZOLACE A ROSTLINY 

   etka á geote tílie g/  35 kč/ 2
 2256.87 m

2
           .  Kč  

h droizolač í fólie ,   200.38 kč/ 2
 2256.87 m

2
         .  Kč  

rostliny 10 kč/ks 2500 ks           .  Kč  
štěrk /  - TK 8/16 B-B Hulí   300 kč/t 150 t           .  Kč  
štěrk /  - TK 8/16 B-B Tovačov  710 kč/t 1840.5 t      .  Kč  
štěrk /  - TK 16/32 B-B Hulí   732 kč/t 328.6 t         .  Kč  
písek - TK /  Z Hulí   169 kč/t 297.375 t           .  Kč  
říč í ká e  /  - DK /  Výklek   424 kč/t 525 t         .  Kč  
pra ý písek /  - TK /  Hulí   309 kč/t 348 t         .  Kč  
celkem 2889.38            .  Kč  

Tab. 49 Investiční náklady na filtrační materiály, izolace a rostliny 
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DOPRAVA 

        Doprava štěrku 50 kč/k  40 km   

    

25 t uveze 1 auto           .  Kč  
Doprava písku 50 kč/km 40 km   

    

25 t uveze 1 auto             .  Kč  
celkem 3772.38               .  Kč  

Tab. 50 Investiční náklady na dopravu filtračních materiál  

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KČOV JANKOVICE       .  Kč  
CELKOVÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KČOV JANKOVICE BUDOU ČINIT  AŽ  MILIÓNŮ KORUN. 

Tab. 51 Celkové náklady na po ízení KČOV 

 

Celkové investiční náklady na po ízení ko enové čistírny v Jankovicích u Holešova jsou 
odhadovány na částku okolo 4 až 5 miliónu korun českých. 
 

Provozní náklady 

       vývoz ŠN fekál í  voze   1000 kč/vývoz 3 vývoz                 3 0 .  Kč  
Provoz čerpadel 2000 kč/rok 1 rok             .  Kč  
Seká í tráv  31 kč/l 60 l/rok             .  Kč  
Obsluha 500 hod 100 kč/hod           .  Kč  

Tab. 52 Provozní náklady 

Obsluha zahrnuje sekání rostlin na filtračních polích jednou ročn  a shrabování shrabk  z 
česlí. 

PROVOZNÍ NÁKLADY KČOV ZA ROK           .  Kč  
PROVOZNÍ NÁKLADY KČOV ZA ROK SE BUDOU POHYBOVAT MEZI  AŽ  TISÍCI KORUN 

Tab. 53 Celkové náklady na provoz 

Ročn  musíme vynaložit kolem 60 tisíc korun na provoz čistírny. 
 

4.3.14 Shrnutí navrženého ešení 

Umíst ní ko enové čistírny doporučuji navrhnout pro variantu č. II, protože z v tší části leží 
na pozemcích obce, tudíž se nebudou v takové mí e vykupovat od vlastník  parcel, jako tomu 

bylo ve variant  č. I. Výhodou varianty č. II je i v tší plocha dostupných parcel a v tší 
vzdálenost od intravilánu obce. 
Pro maximální čisticí účinnost KČOV zde budou navrženy hrubé česle ručn  stírané od firmy 

Fontana R s.r.o. o ší ce žlabu 0,4 m, hloubce 0,5 m a ší ce pr lin 15 mm. Dále bude voda 
natékat na lapák písku, který je navržena ve stejném stavebním objektu jako česle ší ky 3 m a 
délky 11,3 m. Z p edchozích dvou objekt  se budou shromažďovat shrabky do popelnice o 

velikosti 240 l, která se bude vyvážet jednou m síčn . Poté bude voda p ivád na na 
št rbinovou nádrž, kde bude probíhat proces metanizace a vyhnívání a kal z tohoto stupn  
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čišt ní bude fekálním vozem p ečerpáván na kalová pole se systémem reed-bed o velikosti 

pole 67,5 m
2
 a hloubce 0,6 m. Toto pole je dimenzováno na celkový roční objem kalu 67,5 m3

 

kalu za rok s životností cca 12 let. Jako další bude v technologické lince za azeno horizontální 
filtrační pole o velikosti 1050 m2

 s hloubkou hlavní filtrační vrstvy 1 metr. Horizontální filtr 
zabezpečí dostatečné snížení nerozpušt ných látek v odpadní vod  tak, aby nehrozilo 

zakolmatování vertikálního filtru. Vertikální filtr je umíst n hned za horizontálním filtrem. 

Jeho celková plocha je 945 m
2
, ale pro v tší účinnosti filtr  byla rozd lena na 8 menších polí 

o velikosti 10 na 12 metr . Na každé z t chto polí je voda p ivád na pomocí pulzních 
vypoušt cích šachet, které nám umožňují to, že čistírna je pln  funkční i p i r zných pr tocích 
na KČOV. P ítok na pole v 1 pulzu je 1012,5 lit  odpadní vody. Počet pulz  je 8 za den. Dále 
voda protéká p es m rný objekt AS-TOM 30, kde se m í protečený objem vody v profilech 

s volnou hladinou, dále do recipientu, což je eka Rusava. 
Odtokové koncentrace sledovaných parametr  dle NV budou pro BSK5 37,50 mg/l p ičemž 
maximáln  m žeme vypoušt t 40 mg/l, CHSK 43,75 mg/l, jejíž limitní povolené koncentrace 
jsou až 150 mg/l, NL 9,17 mg/l, zde je povolené maximum 50 mg/l, N-NH4

+
 bude 13,79 mg/l 

a Pcelk 9,60 mg/l, tyto dva parametry nesledujeme. Vyčišt ná odpadní voda bude dosahovat 
dobré kvality, tak aby došlo k minimálnímu ovlivn ní kvality vody v recipientu eky Rusavy.  

  

Obr. 39 Schéma navržené ko enové čistírny 
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5  ZÁV R 

V této práci jsem zpracovávala studii pro návrh ko enové čistírny odpadních vod v obci 

Jankovice. Cílem bylo vytvo it takovou koncepci čistírny, aby byla co nejefektivn jší 
v procesu čišt ní vybraných ukazatel  (NL. CHSK, BSK5, N-NH4+), nevyžadovala tém  

žádnou obsluhu a m la minimální provozní náklady. 

Nejprve jsem si podrobn  nastudovala všemožné knihy a zdroje podávající informace o 
ko enových čistírnách odpadních vod a shrnula jsem je do rešerše uvedené na začátku této 
práce, ze které jsem dále využívala t chto poznatk  ke zpracování druhé části týkající se 
návrhu dané KČOV. 
Ze zpracovaných informací o obci z r zných zdroj  jsem se rozhodovala mezi dv ma 
alternativami umíst ní KČOV. Z d vod  vysv tlených výše (kap. 4.3.1) jsem se rozhodla pro 

zpracování II. varianty. 
V obci je vybudována jednotná kanalizace, která p ivádí vodu na čistírnu. Na vstupu do 

čistírny bude umíst na odlehčovací komora, která má na starost separovat splaškovou vodu 
od dešťové vody a bude tak zajišťovat ochranu čistírny p ed jejím vyplavením. Zaručuje také 

to, že na další objekty čistírny bude p ivád t pouze námi navrhovaný pr tok, který je 64,8 
m

3
/den. Hnedka poté budou umíst ny hrubé ručn  stírané česle s pr linami 15 mm, které nám 

zajistí ochranu p ed ucpáním a poškozením dalších objekt . Budou zachytávat v tší 
naplaveniny, které na čistírnu p ivedla voda. S česlemi bude v jednom objektu také lapák 
písku, který odd luje písek a št rk z odpadní vody. Dále bude za azena št rbinová nádrž, ve 
které bude docházet k sedimentaci kalu a jeho metanizaci a vyhnívání v anaerobním prost edí. 
Částečn  bude také odstraňovat BSK5, CHSK a NL, ale také ve velmi malé mí e amoniakální 
dusík a fosfor. Dále voda p iteče do rozd lovací šachty, kde se bude rovnom rn  d lit na dva 
proudy vody. Oba pr toky budou rovnom rn  rozd leny do dvou horizontálních filtr . Tyto 
horizontální filtry mají velikost 2x525 m2

 s ší kou jednoho pole 21 metru a délkou 25 metru. 

Horizontální filtry by m li zajistit odstran ní BSK5, CHSK a NL ve v tší mí e než št rbinová 
nádrž. Amoniakální dusík a fosfor bude odstran n v podobné mí e. Tento filtr spolu se 
št rbinovou nádrží tvo í ochranu p ed poškozením dalšího stupn  čišt ní, což je čišt ní na 
vertikálním filtru. P ed vertikálním filtrem je umíst na šachta s čerpadlem, která p ečerpává 
vodu do pulzn  vypoušt né šachty, která nám zajišťuje rovnom rné zatížení vertikálních 
filtračních polí. T chto filtračních polí bylo navrženo 8 s plochou jednoho pole 120 m

2
. Filtr 

odstraňuje zmín né látky v nejvyšších účinnostech a navíc nám efektivn  odstraňuje 

amoniakální dusík a fosfor, avšak na úplné odstran ní fosforu tato koncepce určit  nestačí. 
Výsledkem je vyčišt ná voda o koncentracích splňující limity dle NV 401/2015 Sb.. Účinnost 
této čistírny je pro ukazatel BSK5 91%, CHSKCR 94,75%, nerozpušt né látky 97,6%, 
amoniakální dusík 81,95% a fosfor 44,71%. Pro odstran ní fosforu bychom mohli vybudovat 
ješt  terciální dočišt ní na srážení fosforu, avšak v tomto p ípad  to není vyžadováno. 
Investiční náklady na tuto čistírnu budou činit kolem 4 až 5 milión  korun. Provozní náklady 
byly odhadnuty na 50 až 60 tisíc korun. 
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČOV Čistírna odpadních vod 

KČOV Ko enová čistírna odpadních vod 

OV odpadní voda 

EO Ekvivalentní obyvatel  
CHSK, CKSKCr Chemická spot eba kyslíku  
BSK5 Biochemická spot eba kyslíku za 5 dní 
Ncelk Dusík celkový  
NL Nerozpušt né látky 

N-NH4
+
 Amoniakální dusík  

Pcelk Fosfor celkový 

m n. m. – metry nad mo em 

km – kilometr 

ha - hektar 

m
2
 – metr čtvereční 

m
3
 – metr krychlový 

m
3
/hod – metr krychlový za hodinu 

m
3
/den – metr krychlový za den 

m
3
/s – metr krychlový za sekundu 

l/s – litr za sekundu 

l/EO – litr na 1 ekvivalentního obyvatele 

l/rok – litr za rok 

l/m síc – litr za m síc 

l/os/den – litr na osobu na den 

l/EO*rok – litr na ekvivalentního obyvatele za rok 

g/EO/den – gram na ekvivalentního obyvatele na den 

mg/l – miligram  na litr 
g/m

2
/den – gram  na metr čtvereční na den 

mm/den – milimetr  za den 

g/m
2 – gram  na metr čtvereční 

Pa – pascal 

Ks – kus 

Kč/m2
 – korun českých za metr čtvereční 

Kč/m3
 – korun českých za metr krychlový 
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Kč/ks - korun českých za kus 

Kč/t - korun českých za tunu 
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