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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá moţnostmi zvýšení kapacity ČOV v obci Druţec na 

Kladensku. Na začátku je shrnuta obecná charakteristika řešeného území a současná 

legislativa EU a ČR v oblasti ochrany vod. Práce dále pokračuje zhodnocením současného 

stavu odkanalizování a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do recipientu 

v obci Druţec. Stěţejní část práce je věnována posouzení moţností intenzifikace ČOV a 

návrhu biologického stupně ČOV – aktivačnímu procesu. V závěru práce je navrhované 

řešení srovnáno s variantou MBR technologie. 

Abstract 

 The thesis deals with possibility of increasing the capacity of the wastewater plant 

in the village Druţec near Kladno. In the beginning, it summarizes the general 

characteristics of the area concerned and the current legislation in the field of water policy 

in the European Union and the Czech Republic. It follows with an evaluation of the 

wastewater collection and treatment facilities which subsequently discharge the wastewater 

into surface water in village Druţec. The main part of the thesis examines the possibility of 

improving the wastewater plant capacity and proposes the secondary biological treatment 

stage of the wastewater plant - the Activation sludge process. Finally, the proposed 

solution is compared with the MBR technology option. 

 

Klíčová slova 

 Čistírna odpadních vod v obci Druţec, intenzifikace ČOV, aktivační proces, 

oxygenační kapacita, dosazovací nádrţ, nutrienty 

Key words 

 Wastewater plant in village Druţec, intensification of Wastewater plant, the 

Activation sludge process, oxygen capacity, settling tank, nutrient 
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1. Úvod 
 

Ochrana kvality vod, resp. dosaţení jejich dobrého stavu, je dlouhodobým cílem 

evropské ekologické politiky a tím pádem i politiky České republiky, která si zároveň 

zvolila přísnější a podle mého názoru správnou cestu, kdyţ vymezila jako citlivé oblasti 

všechny útvary povrchových vod na svém území. S tímto vymezením jsou ale spojeny i 

závazky, které je nutno splnit. Jedním z těchto závazků je povinnost obcí s populačním 

ekvivalentem niţším neţ 2000 EO zajistit dostatečné čištění městských odpadních vod, aby 

opětovné vypuštění vyčištěné vody zpět do toku vyhovovalo jakostním cílům zakotveným 

ve směrnici Rady 91/271/EHS. 

Čistírna odpadních vod v obci Druţec těmto jakostním cílům nevyhovuje. Je 

hydraulicky i látkově přetíţena. Jednotlivé ukazatele znečištění překračují stanovené limity 

přípustného znečištění. Tento stav se dá vysvětlit tím, ţe atraktivita obce má za následek 

rychlý růst počtu obyvatel, a to způsobuje ono hydraulické přetíţení. A látkové přetíţení, 

zvláště pak pro dusík a fosfor, můţe být způsobeno faktem, ţe dříve se stavěly ČOV 

převáţně na odbourání uhlíkatého znečištění. Dalším důvodem nevyhovujícího stavu je 

samozřejmě i zastaralá technologie. 

Cílem diplomové práce je proto zváţení moţností zvýšení kapacity ČOV v obci 

Druţec. Na začátku nahlédnu do oblasti legislativy ochrany vod v EU a ČR. Následně 

popisuji současný stav odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Druţec a stěţejní 

část práce věnuji návrhu rozšíření kapacity ČOV. 
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2. Charakteristika řešeného území 
 

 

2.1  Obec Družec
1
 

 

Obec Druţec se nachází v západní části středočeského kraje, necelých 7 kilometrů 

jihozápadně od Kladna. Rozprostírá se v nadmořské výšce 359 – 400 metrů kolem vodního 

toku Loděnice. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1320.  Celková katastrální plocha 

obce je 712 ha. Obec Druţec má 1011 obyvatel. Obec má plynofikaci, elektrifikaci 

jednotnou kanalizační síť napojenou na čistírnu odpadních vod a veřejný vodovod.  

Skladebná druhovost pozemků na území obce:  

 

54

1

75

163

473

7

15

druh pozemku rozloha v  ha

712

372

24

trvalé travní porosty

lesní půda

zemědělská půda

vodní plochy

zastavěné plochy

ostatní plochy

celková výměra pozemků v obci

orná půda

zahrady

ovocné sady

 

 

                                                 
1
 Data jsou převzata z územního plánu obce Druţec. 
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Obr. 1. Mapa obce Druţec (zdroj: www.mapy.cz, měřítko 1:95 000, výřez 1:12 000) 

 

2.2  Vodní tok Loděnice 

 

Vodní tok Loděnice pramení v západní části středočeského kraje v blízkosti města 

Řevničov. Jeho tok pak dále vede jihovýchodním směrem, kde se u obce Srbsko vlévá do 

řeky Berounky. Celková délka toku je 62,235 km. Vodní tok Loděnice protéká obcí Druţec 

od severu k jihu. Šířka vodního toku ve dně je 6 metrů. Jeho šířka v úrovni terénu je různá 

a pohybuje se okolo hodnoty 14 metrů. Sklon šikmých svahů je proměnlivý a nabývá 

hodnot cca 1:1,5 aţ 1:2,5. Svahy nejsou ničím opevněny a jsou zarostlé stromy a 

křovinami.  

 

http://www.mapy.cz/
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Data vodního toku Loděnice:
2
    

Číslo hydrologického pořadí  1-11-05-013
3
 

    Třída čistoty    III
4
   

    Dlouhodobý průměrný průtok 323 l/s 

    Q355     41 l/s 

    Návrhový průtok Q5   12,0 m
3
/s 

    Návrhový průtokQ10   22,4 m
3
/s 

    Návrhový průtok Q20   31,0 m
3
/s  

    Návrhový průtok Q50   42,4 m
3
/s  

    Návrhový průtok Q100   54,3 m
3
/s  

 

Podle přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se 

stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 

správou vodních toků, je vodní tok Loděnice významným vodním tokem, ovšem pouze 

v úseku od hráze rybníka v obci Loděnice po ústí. V úseku po hráz rybníka v obci 

Loděnice, tedy včetně úseku v katastrálním území obce Druţec, je vodní tok Loděnice 

drobným vodním tokem. Správcem vodního toku Loděnice je Povodí Vltavy, s.p. 

                                                 
2
 Data získána ze ČHMÚ Praha – Komořany, Na Šabatce 17, Praha 4. 

3
 Systém hydrologické rajonizace je stanoven vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o 

oblastech povodí. 
4
 Jakost vody povrchových toků dělíme do pěti tříd. Od neznečištěné aţ po velmi silně znečištěnou vodu. 

Třetí třída znamená znečištěnou vodu. Charakteristika této vody je průhlednost zhruba 1 metr, bohatá na 

ţiviny, obsah kyslíku zhruba 5 – 6,5 mg/l. 
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3. Legislativa EU a ČR v oblasti ochrany vod 

 

Evropská unijní i česká právní úprava sledují v oblasti ochrany vod tři cíle, kterými 

jsou ochrana kvality vod, ochrana jejich mnoţství a ochrana prostředí, v němţ se vody 

vyskytují. Vzhledem k tématu své diplomové práce se dále budu zabývat pouze právní 

úpravou ochrany kvality vod, a to zejména před znečišťováním odpadními vodami. 

 

3.1 Právní předpisy EU 

 

Ochrana kvality vod, resp. dosaţení jejich dobrého stavu, je dlouhodobým cílem 

evropské ekologické politiky. Nejnověji je tento cíl zmíněn v 7. akčním programu EU pro 

ţivotní prostředí, který v rámci prioritního cíle „chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní 

bohatství Unie“ stanoví potřebu zajistit, aby „byl významně zmírněn dopad tlaků na 

brakické, pobřežní a sladké vody (včetně povrchových a podzemních vod) s cílem 

dosáhnout dobrého stavu vod podle rámcové směrnice o vodách nebo tento stav udržet či 

zlepšit“.
5
  

 

3.1.1 Rámcová směrnice o vodách 

 

Základním právním předpisem Evropské unie v oblasti ochrany vod je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, označovaná jako rámcová směrnice o 

vodách.  

                                                 
5
 Bod 28 písm. b) 7. akčního programu pro ţivotní prostředí do roku 2020 „Spokojený ţivot v mezích naší 

planety“, obsaţeného v příloze rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. 

listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro ţivotní prostředí na období do roku 2020. 
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Účelem směrnice je „stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských povrchových vod, 

brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod“
6
. Pro povrchové a podzemní vody 

stanoví směrnice jako cíl dosaţení jejich dobrého stavu, a to primárně do roku 2015
7
. 

Dobrým stavem vod rozumí směrnice takový stav, který odpovídá stanoveným 

ekologickým a chemickým (u povrchových vod), resp. kvantitativním a chemickým (u 

podzemních vod) ukazatelům.
8
 Ekologické ukazatele umoţňují posoudit stav vodních 

ekosystémů
9
, chemické ukazatele odkazují na koncentrace znečišťujících látek a 

kvantitativní ukazatele vycházejí z úrovně hladiny podzemní vody.
10

  

Směrnice vychází z přijímání opatření na ochranu a udrţitelné vyuţívání vod v rámci 

povodí (nikoliv tedy v rámci správních jednotek), které je definováno jako „území, ze 

kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí potoků, řek a případně i jezer do moře v 

jediném vyústění, ústí nebo deltě toku“
11

.  Území České republiky se v tomto smyslu dělí 

do tří povodí, a to povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje. 

 

3.1.2 Směrnice o čištění městských odpadních vod 

 

Rámcovou směrnici o vodách upřesňuje několik prováděcích směrnic, z nichţ pro 

tuto diplomovou práci má zvláštní význam směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 

1991 o čištění městských odpadních vod.
12

  

                                                 
6
 Čl. 1 směrnice 2000/60/ES. 

7
 Čl. 4 směrnice 2000/60/ES. Za stanovených podmínek je moţné lhůtu prodlouţit.  

8
 Viz definice pojmů „dobrý stav povrchových vod“ (bod 18) a „dobrý stav podzemních vod“ (bod 20) v čl. 2 

směrnice 2000/60/ES. 
9
 Sloţky kvality pro klasifikaci ekologického stavu zahrnují pro povrchové vody (v kontextu České republiky 

řeky a jezera): 

 biologické sloţky (sloţení a četnost akvatické flóry, sloţení a četnost fauny bentických 

bezobratlých, sloţení, četnost a věková struktura fauny ryb, u jezer navíc sloţení a četnost a biomasa 

fytoplanktonu), 

 hydromorfologické sloţky podporující biologické sloţky (hydrologický reţim, morfologické 

podmínky, u řek navíc kontinuita toku), 

 chemické a fyzikálně-chemické sloţky podporující biologické sloţky (všeobecné, specifické 

znečišťující látky). 
10

 Ukazatele stavu vod jsou uvedeny v příloze V směrnice 2000/60/ES.  
11

 Čl. 2 bod 13 směrnice 2000/60/ES. 
12

 Na směrnici 91/271/EHS odkazuje čl. 10 směrnice 2000/60/ES, který poţaduje, aby všechna vypouštění do 

povrchových vod byla regulována v souladu s vyjmenovanými právními předpisy.  
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Směrnice definuje městské odpadní vody jako „splašky nebo směs splašků, 

průmyslových odpadních vod nebo dešťových vod“
13

, přičemţ splašky rozumí „odpadní 

vody ze sídel a služeb, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a 

činností v domácnosti“
14

.  

Směrnice ukládá členským státům povinnosti ve dvou směrech. První se týká 

vybavení obcí
15

 stokovými soustavami městských odpadních vod, tedy kanalizačními 

systémy pro shromaţďování a odvádění těchto vod
16

. Nejpozději do 31. prosince 2005 

byly členské státy povinny zajistit, aby těmito systémy byly vybaveny všechny obce 

s populačním ekvivalentem nad 2 000 EO
17

.
18

 Druhý okruh povinností se týká stupně 

čištění městských odpadních vod.  Ve stejné lhůtě byly členské státy povinny zajistit, aby 

městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami z obcí s populačním ekvivalentem 

nad 2 000 EO do sladkých vod byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo 

jinému rovnocennému čištění
19

, tedy čištěny postupem zahrnujícím biologické čištění 

s dosazováním nebo jiným postupem, který vyhovuje poţadavkům uvedeným v příloze 

směrnice.
20

 U vypuštění městských odpadních vod u obcí s populačním ekvivalentem 

niţším neţ 2 000 EO měly členské státy ve stejné lhůtě zajistit „přiměřené čištění“, kterým 

směrnice rozumí jakýkoliv postup či způsob zneškodňování, který zajistí, ţe po jejich 

vypuštění „vyhoví recipient jakostním cílům a příslušným ustanovením této směrnice nebo 

jiných směrnic“ Evropské unie.
21

 

                                                 
13

 Čl. 2 bod 1 směrnice 91/271/EHS. 
14

 Čl. 2 bod 2 směrnice 91/271/EHS. 
15

 Směrnice nepouţívá pojem „obec“, ale pojem „aglomerace“, kterou rozumí „oblast, v níž jsou obyvatelé a 

případně i hospodářské činnosti natolik soustředěny, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a 

odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění“ (čl. 2 bod 4 směrnice 

91/271/EHS). Pro zjednodušení bude v této práci pouţíván pojem obec.  
16

 Čl. 2 bod 5 směrnice 91/271/EHS. 
17

 Uměle zavedená jednotka, která odpovídá produkci odpadní vody 150 l/den a produkci znečištění 60g 

BSK5/den. Pojem ekvivalentní obyvatel je pouţíván v České republice, směrnice pouţívá ve stejném smyslu 

výraz „populační ekvivalent“ (PE), kterým rozumí „zatížení vyjádřené jako produkce organického biologicky 

odbouratelného znečištění, které odpovídá pětidenní biochemické spotřebě kyslíku (BSK5) 60 g O2/den“ (čl. 2 

bod 6 směrnice 91/271/EHS). 
18

 Čl. 3 odst. 1 směrnice 91/271/EHS. 
19

 Čl. 4 odst. 1 směrnice 91/271/EHS. 
20

 Viz definice pojmu „sekundární čištění“ v čl. 2 bod 8 směrnice 91/271/EHS. Tabulka s poţadavky na 

vypouštění z čistíren městských odpadních vod je obsaţena v příloze I směrnice a převzata do přílohy č.1  

této práce. 
21

 Čl. 7 a čl. 2 bod 9 směrnice 91/271/EHS. 
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Přísnější podmínky vypouštění městských odpadních vod stanoví směrnice pro tzv. 

citlivé oblasti. Jako citlivé oblasti musí členské státy vymezit útvary povrchových vod 

splňující kritéria stanovená v příloze II; jedná se o útvary: 

 které byly shledány eutrofickými nebo které se mohou v blízké budoucnosti 

eutrofickými stát, pokud nebudou přijata ochranná opatření, 

 které jsou určeny k odběru pitné vody a mohly by obsahovat vyšší koncentrace 

dusičnanů neţ je koncentrace stanovená podle příslušných směrnic EU, pokud by 

nebyla podniknuta opatření, 

 u nichţ je pro splnění směrnic EU nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.
22

 

 

Členské státy nemusí vymezovat konkrétní útvary povrchových vod jako citlivé 

oblasti, pokud přísnější poţadavky na čištění odpadních vod uplatňují na celém svém 

území. Tuto cestu zvolila České republika, která vymezila jako citlivé oblasti všechny 

útvary povrchových vod na svém území.
 23

  

Není bez zajímavosti, ţe směrnice 91/271/EHS byla jednou ze tří environmentálních 

právních předpisů, pro něţ – či přesněji pro splnění jejich cílů – si Česká republika 

vyjednala při vstupu do Evropské unie tzv. přechodné období, a to do 31. prosince 2010. 

Teprve k tomuto datu musela Česká republika splnit poţadavek vybavení obcí nad 2 000 

EO stokovými soustavami, zajištění poţadovaného stupně čištění odpadních vod z těchto 

obcí odváděných a uplatňování přísnějších poţadavků na čištění odpadních vod při 

vypouštění do citlivých oblastí.
24

  

 

 

 

                                                 
22

 Příloha II.A. směrnice 91/271/EHS. 
23

 § 10 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

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

kanalizací a o citlivých oblastech. 
24

 Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 

republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 

Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichţ je zaloţena Evropská unie, Příloha V, část 7 

(Ţivotní prostředí). 
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3.2  Právní předpisy ČR 

 

Právní úprava ochrany vod v  České republice je výrazně ovlivněna právem EU. 

Základním právním předpisem je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

Z hlediska tématu této diplomové práce jsou významné i další právní předpisy, zejména 

prováděcí nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

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

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ale téţ zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích.   

 

3.2.1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a prováděcí nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) byl vyhlášen ve sbírce zákonů v 

částce 98 dne 25. července 2001 a účinnosti nabyl podle svého §137 dne 1. ledna 2002. 

Zákon ode dne účinnosti zrušil a nahradil předchozí zákon o vodách č. 138/1973 Sb. 

Prováděcí nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

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

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů 

v částce 24 dne 29. ledna 2003 a účinnosti nabylo dne 1. března 2003. 

 

Z hlediska tématu této diplomové práce je významná zejména právní úprava 

nakládání s odpadními vodami, jejíţ základ je obsaţen v § 38 vodního zákona. 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“
25

. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

                                                 
25

 § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
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upřesňuje pro tuto práci významný pojem „městské odpadní vody“, kterými rozumí 

„odpadní vody vypouštěné z domácností nebo služeb, vznikající převážně jako produkt 

lidského metabolismu a činností v domácnostech (splašky), popřípadě jejich směs s 

průmyslovými odpadními vodami nebo se srážkovými vodami“
26

.  

Vypouštění odpadních vod je vţdy zvláštním nakládáním s vodami a je k němu 

zapotřebí povolení vodoprávního úřadu podle § 8 vodního zákona. Odpadní vody jsou 

primárně vypouštěny do vod povrchových, vypouštění do vod podzemních je moţné pouze 

výjimečně dle podmínek § 38 odstavec 7.
27

 Vzhledem k tématu práce se dále budeme 

zabývat pouze vypouštěním odpadních vod do vod povrchových. 

 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydává příslušný 

vodoprávní úřad, kterým je u zdrojů znečištění o velikosti 10 000 EO nebo více krajský 

úřad
28

, v ostatních případech obecní úřad obce s rozšířenou působností
29

.
30

 V povolení jsou 

stanoveny podmínky vypouštění odpadních vod a upřesněny další povinnosti, které tomu, 

kdo odpadní vody vypouští, v obecné rovině ukládá vodní zákon. Zejména jsou v povolení 

uvedeny: 

 

a)  Druh odpadních vod vypouštěných do povrchových vod
31

 

U odpadních vod vypouštěných obcí se bude jednat o městské odpadní vody 

(nazývané téţ splaškové vody), jejichţ definice je uvedena výše. 

 

 

 

                                                 
26

 § 2 písm. b) nařízení č. 61/2003 Sb. 
27

 „Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 

látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci nebo z 

jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu 

a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě 

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s 

ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do 

kanalizace pro veřejnou potřebu“. 
28

 § 107 odst. 1 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb. 
29

 § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
30

 Obec Druţec spadá do druhé kategorie, příslušným vodoprávním úřadem je tedy Magistrát statutárního 

města Kladna. 
31

 § 3 odst. 1 písm. a) nařízení č. 61/2003 Sb. 
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b) Určení místa výpusti odpadních vod
32

 

U vypouštění odpadních vod do vod povrchových doplňuje místo výpusti název 

vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a 

kilometráţ výpusti. 

 

c) Nejvýše přípustné hodnoty množství a znečištění vypouštěných odpadních 

vod
33

 

Podle § 38 odst. 8 vodního zákona je vodoprávní úřad při povolování vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových vázán „ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním 

toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a 

náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací 

nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek 

jejich použití, které stanoví vláda nařízením“. Tímto nařízením je nařízení č. 61/2003 Sb., 

které stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod určené pro 

povrchové vody jednak emisními limity (přípustné hodnoty, maximální hodnoty a hodnoty 

průměru koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l), jednak 

přípustnou minimální účinností čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento 

úbytku)
34

.  

Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových přihlíţí vodoprávní 

úřad k potřebě dosaţení nebo zachování dobrého stavu povrchových vod nebo na vodu 

vázaných ekosystémů a posuzuje moţnosti omezování emisí do ţivotního prostředí jako 

celku.
35

 Za určitých okolností můţe vodoprávní úřad stanovit přípustné hodnoty ukazatelů 

znečištění odpadních vod přísněji, či naopak mírněji, neţ stanoví nařízení č. 61/2003 Sb. 

Přísnější hodnoty je moţné stanovit, vyţadují-li to cíle ochrany vod či normy 

environmentální kvality stanovené právem EU
36

, mírnější hodnoty je moţné povolit ve 

výjimečných případech na ţádost znečišťovatele, a to na „na nezbytně nutnou dobu, 

zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, při zkušebním provozu, 

                                                 
32

 § 3 odst. 1 písm. c) nařízení č. 61/2003 Sb. 
33

 § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. 
34

 Viz příloha č. 2. 
35

 § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. 
36

 § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb. 
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nezbytných opravách či změnách zařízení ke zneškodňování odpadních vod a při haváriích 

těchto zařízení a v případech, kdy odpadní vody budou do povrchových vod vypouštěny 

řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost 

zhoršení jakosti povrchových vod“
37

. Jsou-li povoleny přípustné ukazatele znečištění 

vypouštěných odpadních vod vyšší, neţ stanoví nařízení č. 61/2003 Sb., je vodoprávní úřad 

povinen stanovit lhůtu k dosaţení emisních limitů podle nařízení.
38

  

 

d) Podmínky zneškodňování odpadních vod
39

 

 

Při stanovování podmínek zneškodňování odpadních vod je vodoprávní úřad povinen 

přihlíţet k nejlepším dostupným technologiím v této oblasti, kterými se rozumí 

„nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo 

čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod“.
40

 Nejlepší 

dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a podmínky jejich 

pouţití jsou uvedeny v příloze č. 7 k nařízení č. 61/2003 Sb.
41

 

 

e) Podmínky měření objemu a míry znečištění vypouštěných odpadních vod
42

 

Vodoprávní úřad stanoví místo, četnost, typ a způsob měření objemu a znečištění 

vypouštěných odpadních vod, a to nejen na výpusti, ale případně také na přítoku do 

čistírny, a četnost předkládání výsledků těchto měření
43

. Vţdy téţ předepíše způsob 

provádění rozborů odpadních vod a způsob vyhodnocení výsledků těchto rozborů
44

. 

Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod jsou oprávněny 

provádět jen odborně způsobilé osoby (oprávněné laboratoře).
45

 

 

                                                 
37

 § 38 odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb. 
38

 § 3 odst. 2 písm. b) nařízení č. 61/2003 Sb. 
39

 Povinnost zajišťovat zneškodňování odpadních vod ukládá znečišťovateli § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 

Sb. 
40

 Tamtéţ. 
41

 Viz příloha č. 2 této práce. 
42

 Povinnost měřit objem a znečištění odpadních vod ukládá znečišťovateli § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 

Sb. 
43

 Tamtéţ a § 3 odst. 2 písm. c) a f) nařízení č. 61/2003 Sb. 
44

 § 3 odst. 2 písm. c) a d) nařízení č. 61/2003 Sb. 
45

 § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. 
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Povolení k vypouštění odpadních vod je správním rozhodnutím, které se vydává ve 

správním řízení (nazývaném „vodoprávní řízení“), jehoţ se kromě ţadatele účastní téţ 

obce, v jejichţ územním obvodu můţe dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění 

vodních poměrů nebo ţivotního prostředí (v případě, kdy o povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových ţádá obec, můţe být účastníkem řízení z tohoto 

důvodu například obec leţící po proudu dotčeného vodního toku)
46

 a správce vodního 

toku
47

. Za stanovených podmínek se můţe účastnit téţ občanské sdruţení, jehoţ cílem 

podle stanov je ochrana ţivotního prostředí
48

. Povolení k vypouštění odpadních vod 

nemůţe být vydáno na dobu delší neţ 10 let
49

. 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je v naprosté většině případů 

spojeno s provozováním vodních děl. Vodní díla jsou „stavby, které slouží ke vzdouvání a 

zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a 

užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních 

poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem“
50

. Vodní zákon mezi vodní díla 

výslovně zařazuje i stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních 

vod a stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací.
51

 Vodní zákon 

v § 9 odst. 5 stanoví, ţe „povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze 

užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému 

vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo 

povolené“. V případě výstavby nové čistírny městských odpadních vod je tedy třeba jak 

povolení k nakládání s odpadními vodami, tedy k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, tak stavební povolení k vodnímu dílu. Obě povolení vydává vodoprávní 

úřad, který je pro vodní díla tzv. speciálním stavebním úřadem
52

, a jejich výroky jsou 

provázané a vzájemně se podmiňují (vypouštění se povoluje pro čistírnu, pro niţ se 

zároveň vydává stavební povolení). Tato práce se zaměřuje především na novou 

technologii čištění odpadních vod v obci Druţec, pro úplnost je však moţné uvést, ţe 

                                                 
46

 § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. 
47

 § 115 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb. Správce vodního toku se vodoprávního řízení účastní obecně pouze 

tehdy, dotýká-li se řízení vodního toku. V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových tomu tak 

bude vţdy.  
48

 § 115 odst. 6 a 7 zákona č. 254/2001 Sb. 
49

 § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. 
50

 § 55 odst. 1 zákon  č. 254/2001 Sb. 
51

 Tamtéţ. 
52

 Srov. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon).  
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vzhledem k potřebě významné přestavby stávající čistírny bude z hlediska vodního zákona 

pro novou čistírnu třeba jak povolení k nakládání s vodami, tak stavební povolení.  

 

3.2.2 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byl vyhlášen ve sbírce zákonů 

v částce 104 2. srpna 2001 a účinnosti nabyl podle svého §47 dne 1. ledna 2002. 

Předmětem právní úpravy jsou „vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 

a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku“
53

.  

Vztah tohoto zákona k mojí diplomové práci je dán §1 odstavcem 3 písmenem a)
54

. 

Čistírna odpadních vod v obci Druţec je napojena na jednotnou kanalizaci, kterou plně 

vyuţívá celá obec, to jest 1011 obyvatel s trvalým pobytem. Kanalizace je „provozně 

samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních 

vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod 

samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních 

vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda 

společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace 

přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a 

srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním 

dílem“
55

. Obec jakoţto provozovatel a vlastník kanalizace je povinna „na své náklady 

zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a 

podzemních vod využívaných na vodu dodávanou vodovody, výkresová dokumentace 

vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v 

průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a 

dále provozní řády vedené podle zvláštních právních předpisů
56

“
57

 Podle §12 odstavce 1 

                                                 
53

 §1 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. 
54

 Tento zákon se vztahuje na: „ vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, 

nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m
3
 a více“. 

55
 §2 odst. 2 zákon č. 274/2001 Sb. 

56
 § 59 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb; § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 

57
 §5 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. 
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musí být kanalizace navrţena a provedena tak, aby ţivotní prostředí nebylo negativně 

ovlivněno, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění odpadních vod.  

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a 

stanoveném mnoţství určeném v kanalizačním řádu.
58

 V případě, ţe je kanalizace 

ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět odpadní vody do této 

kanalizace přes septiky a ţumpy.
59

 Odpadní vody, které překračují limity znečištění 

stanovené v kanalizačním řádu, mohou být do kanalizace vypouštěny pouze s povolením 

vodoprávního úřadu, které můţe být uděleno pouze tehdy, ţe bude zajištěno vyčištění 

těchto vod na míru znečištění, která odpovídá kanalizačnímu řádu.
60

  

                                                 
58

 §18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. 
59

 § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. 
60

 § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. 
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4. Zhodnocení současného stavu odkanalizování a čištění 

odpadních vod 

 

4.1 Kanalizace 

 

Obec Druţec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť s odtokem do 

čistírny odpadních vod s kapacitou 911 EO, která je umístěna u vodního toku Loděnice. 

Kanalizace byla v obci postupně budovaná od roku 1982 do roku 2004. Její výstavba 

probíhala postupně ve čtyřech etapách. 

 

4.1.1 I. etapa výstavby 

 

I. etapa výstavby řešila kanalizaci zejména v jihovýchodní části obce. Stavba byla 

realizována v rámci „akce Z“
61

 v letech 1982 – 1990. Tato kanalizace v plné míře 

neodpovídá ČSN 75 6101
62

. U některých stok není přesně známá trasa a některé šachty 

nebyly nalezeny. Obecní úřad má k dispozici zaměření skutečného provedení kanalizace 

z roku 1990. Stoka byla vybudována v profilech DN
63

 300, 400, 600. Byla zde i vystavěna 

jedna odlehčovací komora a v jednom profilu kanalizace podchází vodní tok jako shybka. 

 

4.1.2 II. etapa výstavby 

 

II. etapa výstavby byla realizována ve dvou částech. Probíhala od roku 2000 – 2002. 

II. etapa řešila odkanalizování západní části obce. V první části (rok 2000), byla 

vybudována kanalizace v délce 1,23 km o profilech DN 300 – 800. V druhé části (rok 

2001-2002) byla realizována výstavba kanalizace o celkové délce 1,4 km a profilech DN 

300 – 500. Na trase je vybudována jedna odlehčovací komora na pravém břehu recipientu 

a vodní tok podchází na dvou místech. Spády stoky se pohybují v rozmezí 3 aţ 5‰.  

                                                 
61

 V Československu za dob komunistického reţimu byla „akce Z“ neplacená pracovní činnost obyvatel. „Z“ 

znamenalo zvelebování a k typickým činnostem patřilo např. úklid sídliště, výstavba kulturních zařízení či 

právě kanalizace. 
62

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
63

 DN (Diametre Nominal) je jmenovitý vnitřní průměr potrubí. 
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4.1.3 III. etapa výstavby 

 

III. etapa výstavby probíhala v letech 2003 – 2004 a řeší odkanalizování 

severovýchodní části obce. Stoky odvádějí splaškové a dešťové vody k dříve realizované 

jednotné kanalizaci a na ČOV. Před místem napojení je umístěna odlehčovací komora. 

Odlehčení je vedeno do vodního toku Loděnice. Stoky byly vystavěny o celkové délce 

1,23 km a v profilech DN 300 – 600. Spády stok jsou v rozmezí 2 aţ 4‰. Poměr ředění 

splaškových vod v období deště v odlehčovací komoře je 1:8. Do uličních stok jsou 

napojeny i uliční vpusti a lapače splavenin. 

 

4.1.4 IV. etapa výstavby 

 

IV. etapa výstavby proběhla koncem roku 2005. Jednalo se o připojení účelových 

prostor na fotbalovém stadionu. Toto připojení nebylo moţno připojit gravitačně, proto 

bylo řešení připojení realizováno jako oddílná splašková kanalizace s gravitačním odtokem 

do čerpací stanice, která je realizovaná s prefabrikátu firmy BETONIKA (typ jímky je 

testován na vodotěsnost). Jímka o průměru 2,2m a hloubce 5,5m má uţitný prostor 7,5 m
3
. 

Jsou zde dvě čerpadla od firmy Lutín s výkonem Q = 1,1 l/s, H = 11 m.v.sl. Z čerpací 

stanice vede výtlak  DN 80 z PE materiálu do jednotné kanalizace. 

 Stokový systém jednotné kanalizace v obci Druţec zajišťuje připojení všech 

rodinných domů v obci. Má ideální spádové poměry, takţe nedochází k zanášení stok, 

pouze v centru obce, tj. podél recipientu aţ na ČOV, má stoka minimální spád. Zde je 

nutno provádět proplach shybek pod vodním tokem cca jednou ročně. Kapacita stokového 

systému bezpečně zajistí odvedení přívalového deště z plochy obce při dešti s periodicitou 

n = 1 (jednoletý déšť)
64

. Nad obcí se ovšem nachází velké povodí, které můţe způsobit 

nátok extravilánových vod do obce. Naposledy k tomuto jevu došlo v roce 2001.  

 

 

                                                 
64

 Dle normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
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4.2 Současný stav ČOV v obci Družec 

 

4.2.1 Původní ČOV z roku 1995 

 

První čistírna odpadních vod v obci Druţec byla uvedena do provozu v roce 1995, 

dle projektu od firmy RAVOS. Čistírna měla kapacitu 500 EO a sestávala z následujících 

stupňů: 

Hrubé předčištění:  Ručně stírané česle š = 600 mm s mezerami po 30 mm, štěrbinový 

lapák písku dl. = 12.0 m a š = 1,2 m, dešťový oddělovač, čerpací stanice odpadních vod na 

biologický stupeň s dvěma čerpadly v betonové troubě o průměru 2,2 m.  

 

 

Obr. 2. ČOV Druţec (zdroj: autor práce) 
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Biologické čištění: Celý druhý stupeň je umístěn v provozním objektu. Skládá se z 

biologického stupně KDČB
65

 100 od výrobce AQUATECH s.r.o.  s rozměry 14,7 x 2,96 m 

a hloubkou 2,2 m. Stupeň KDČB 100 se 

dělí zónu prosté sedimentace o rozměrech 

dl.= 5,2 m, š = 2,96m, hl.= 2,2 m dělené 

dnovými příčkami na tři sekce. Korečkový 

naběračkový prostor dl.= 6,4 m, š = 2,96 

m, hl. = 2,2 m, který tvoří biozónu 

s biokontaktory. Tj. dvě jednotky se 

samostatným náběrem a odtokem. Toto 

řešení umoţňuje při minimálním průtoku 

nebo v případě opravy zastavit provoz na 

jedné jednotce. Dále je umístěna 

dosazovací nádrţ čtvercového půdorysu o 

délce hrany 2,96 m a hloubce 3,0 m. 

 

 

Obr. 3. Jednotka KDČB 50 (zdroj: autor práce) 

 

Dočišťovací stupeň: Tvoří biofiltr v betonové troubě o průměru 2,2 m. Účinná výška 

náplně, kterou tvoří flexi PE trubky je 1,6 m. Objem náplně je 6,0 m
3
. Nátok s dosazovací 

nádrţe do biofiltru je gravitační.  Měrná šachta na odtoku vyčištěné vody je osazena 

Thomsonovým přelivem
66

.  

Kalové hospodářství: Tvoří dva kalojemy. Kalojemy jsou vyrobeny s betonových trub o 

průměru 2,2 m a obsahu 24 m
3
 s přepadem kalové vody zpět do nátoku na čerpací stanici.  

 

 

                                                 
65

 Kontejnerová domácí čistírna s biodisky. Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, 

skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrţe. 
66

 Thomsonův přeliv má tvar trojúhelníku s vrcholovým úhlem 90°. 
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4.2.2 Rozšířená ČOV z roku 2004 

 

V roce 2004 byla v obci Druţec z větší části dokončena kanalizace a z kapacitních 

důvodů musela být rozšířena i stávající čistírna odpadních vod. Byl vypracován projekt na 

zvětšení biologického stupně na 911 EO. 

Hrubé předčištění: Hrubé předčištění zůstává původní z roku 1995. Je tvořeno ručně 

stíranými česlemi, štěrbinovým lapákem písku a dešťovým oddělovačem. Stavebně se 

jedná o monolitickou ţelezobetonovou nádrţ o délce 12,4 m ve které je umístěn podélně 

usazovací ţlab písku. Usazovací ţlab má ve spodní části štěrbinu, kudy propadávají zrnka 

písku a jiné nečistoty do akumulačního prostoru. V přední části ţlabu jsou umístěny česle. 

V zadní části ţlabu je umístěn Thomsonův přeliv pro regulaci průtoku v lapáku písku. 

Přítokový o odtokový ţlab má šířku 0,6 m. Za Thomsonovým přelivem je umístěn 

horizontální dešťový oddělovač. V době dešťového přívalu, nebo při velkých průtocích 

slouţí odvádění přebytečných vod mimo biologickou část ČOV. Mnoţství oddělených vod 

je moţno regulovat velikostí štěrbiny u dna. Voda 

spodní částí natéká do čerpací stanice, a pokud je 

přítok na ČOV větší neţ nastavený, začne horní část 

vodního paprsku přepadat přes horní hranu do 

obtoku o velikosti DN 300, který je sveden do 

recipientu. Za dešťovým oddělovačem je umístěna 

čerpací stanice, která přečerpává vodu na 

biologický stupeň a zároveň chrání ČOV před 

hydraulickým přetíţením. Čerpací stanice je 

monolitická ţelezobetonová stavba o průměru 1,5 

m s hloubkou 3,2 m. Je osazena dvěma kusy 

kalových ponorných čerpadel Flygt. Ovládání je 

automatické od plovákových spínačů. Čerpaná voda 

ústí do vstupní části biologického čištění, usazovací 

nádrţe. 

Obr. 4. Štěrbinový lapák písku s čerpací stanicí (zdroj: autor práce) 
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Biologické čištění: Biologická část s usazovací nádrţí je kompletně umístěna v provozním 

objektu. Usazovací nádrţ slouţí nejen k zachycení usaditelných, ale i plovoucích částic.  

 

Obr. 5. Usazovací nádrţ (zdroj: autor práce) 

 

Sedimenty jsou odčerpávány kalovým čerpadlem do kalových jímek. Objem usazovací 

nádrţe je 5,2 x 2,8 x 2,2 m = 32 m
3
. Plocha hladiny je 2,8 x 5,2 m = 14,6 m

2
. Biologický 

stupeň byl zvětšen na sestavu KDČB 150, která se sestává se tří jednotek KDČB 50 

umístěných v sestavě za sebou v jedné ţelezobetonové vaně. V případě potřeby je jakákoli 

jednotka odstavitelná. Kaţdá 

jednotka má vlastní náběr 

vody a odtok do dosazovací 

nádrţe. Celková délka sestavy 

je 14,48 m a šířka 3,0 metru. 

Objem vany je 9,2 x 2,8 x 2,2 

m = 56,7 m
3
. Plocha hladiny je 

9,2 x 2,8 m = 25,8 m
2
.  

 

Obr. 6 Odtok z jednotky KDČB 50 (zdroj: autor práce) 
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Dosazovací nádrţ je jiţ umístěna mimo provozní objekt. Má čtvercový půdorys o délce 

hrany 3,6 m s hloubkou 4 m. Nátok i výtok vody s dosazovací nádrţe je gravitační. Vlastní 

jímka je z polypropylenu, která je zvenku obetonovaná. Dosazovací nádrţ je zakryta PP 

deskami. Aktivovaný kal sedimentuje na dně dosazovací nádrţe, odkud je přečerpáván 

zpět do aktivace. Na 

hladině dosazovací 

nádrţe je umístěna norná 

stěna pro zachycení 

plovoucích nečistot. 

Objem dosazovací nádrţe 

je 3,6 x 3,6 x 4,0 m = 

51,8 m
3
. Plocha hladiny 

je 3,6 x 3,6 m = 12,9 m
2
. 

 

 

Obr. 7. Dosazovací nádrţ (zdroj: autor práce) 

 

Obr. 8 Sběrný ţlab s pilovým přepadem (zdroj: autor práce) 
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Dočišťovací stupeň: Za dosazovací nádrţí je umístěn čerpací stupeň pro čerpání vyčištěné 

vody na nový proplachovaný pískový filtr pro dočištění biologicky vyčištěných vod. 

Pískový filtr byl po dvou letech provozu odstaven. Efekt neodpovídal provozním nárokům 

a rovněţ byla velká spotřeba pitné vody, která 

slouţila k praní pískové náplně. Po zrušení 

pískového filtru bylo provedeno vybrání pískové 

náplně a zrušení mezidna s tryskami. Do 

původního ţelezobetonového tubusu byla vloţena 

vestavba z PP o průměru 1,77 m a výšky 2 m. Ve 

spodní části byly rozmístěny pytle naplněné PE 

šponami tvořících filtrační vrstvu. Dále pak zde 

byly vyvrtány 2 otvory s průměrem 200 mm pro 

přívod vzduchu. V horní části byl umístěn 

rozdělovací rošt, který zajistí rovnoměrné 

rozprostření biologicky vyčištěné vody na celou 

plochu filtrační vrstvy. Na odtoku vody z biofiltru 

byla vybudována samostatná dosazovací nádrţ o 

průměru DN 600 a hloubkou 1,2 m.  

Obr. 9.  Biofiltr (zdroj: autor práce) 

Tato jímka slouţí pro zachytávání vloček aktivovaného kalu z biofiltru. Plocha filtru je 2,5 

m
2
. Uţitná výška filtru je 2,0 m. Objem náplně je 5,0 m

3
. Měrná šachta na odtoku 

vyčištěné vody je osazena 

Thomsonovým přelivem 

s vyhodnocovacím zařízením. Do 

recipientu je odtok vyčištěné vody 

zaústěn přes výustní objekt. Do 

téhoţ objektu jsou svedeny i 

dešťové vody z dešťového 

oddělovače na přítoku. 

 

Obr. 10. Měrná šachta (zdroj: autor práce) 
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Obr. 11. Odtok vyčištěné vody do recipientu Loděnice (zdroj: autor práce) 

 

Kalové hospodářství: Kapacita stávajícího kalojemu je zvýšena třetí jímkou. Koncepce 

kalového hospodářství zůstává stejná. Shrabky z česlí jsou po shrnutí a odkapání přesunuty 

na úloţiště shrabků v areálu ČOV. Celkové mnoţství shrabků je cca 1500 kg/rok. Písek 

zachycený ve štěrbinovém 

lapáku písku je nárazově 

odváţen  fekální cisternou. 

Mnoţství písku je cca 24 

m
3
/rok. Primární kal 

s usazovací nádrţe a 

přebytečný kal 

s dosazovací nádrţe je 

odčerpáván do kalojemů.  

Obr. 12.  Úloţiště shrabků (zdroj: autor práce) 
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V zásadě se jedná o nestabilizovaný kal (s organickými zbytky), který má tendenci 

k zahnívání. Skladové hospodářství je navrţeno na 150 denní akumulaci přebytečného 

kalu
67

. Koncentrace sušiny v kalu z primární sedimentace je cca 0,9% sušiny
68

. To 

znamená, ţe při skladování je v 1m
3
 9kg kalové sušiny. Aby se neskladovala a nepřeváţela 

voda je moţno z hladiny kalojemu odvádět vodu zpět na ČOV. Tím postupně dochází 

k zahušťování kalu. Mnoţství kalu je v průměru 24 m
3
/rok. Objem kalojemů je 40 m

3
. 

 

Obr. 13. Kalové jímky (zdroj: autor práce) 

 

Čistírna odpadních vod je zkompletována dalšími objekty a inţenýrskými sítěmi, které 

tvoří přívod elektřiny NN, pitné vody, příjezdové komunikace, oplocení objektu, provozní 

budova, kde je umístěna rozvodna pro ovládání jednotlivých jednotek a kompresorů. Dále 

je tu denní místnost a sociální zařízení. 

 

                                                 
67

 ČSN 75 6401 čistírny odpadních vod pro více neţ 500 ekvivalentních obyvatel 
68

 Z protokolu o zkoušce č. 4793/2013 ČOV Druţec. Zkoušku provedla Zkušební laboratoř č. 1382 

akreditovaná ČIA, Františka Kloze 2316, Kladno. 
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4.2  Současná technologie ČOV 

 

Současná technologie ČOV pracuje na principu mechanicko-biologického čištění 

odpadních vod. Je to kombinace biologického filtru s mechanickou aerací. Na hřídeli je 

připevněno rotující kolo částečně ponořené v odpadní vodě, na kterém se po určité době 

vytvoří biofilm. Odpadní voda natéká postranními přívodními troubami dovnitř kola a 

vytéká přes soustavu plastových trub do sběrné vany. Rotační pohyb způsobuje, ţe biofilm 

je střídavě v kontaktu s vodou a vzduchem. Tím je zajištěn přísun ţivin ze substrátu a 

kyslíku ze vzduchu k mikroorganismům tvořícím biofilm. Přebytečná biomasa se oddělí do 

sběrné vany z povrchu kola odstředivou silou vyvolanou rotací. Protoţe je systém 

průtočný, tak část oddělené biomasy odchází do dosazovací nádrţe, kde se oddělí od 

vyčištěné vody sedimentací. Výhoda této konstrukce tkví v její jednoduchosti, malé 

spotřebě energie a provozní spolehlivosti. Nevýhodou je omezená kapacita a nedostatečné 

odstranění dusíkatých látek z vody. 

 

4.2.1 Dávkování síranu železitého ( Fe2(SO4)3 ) 

 

V trvalém provozu jsou rozbory prováděny v intervalu dle nařízení vlády č. 61/2003 

Sb.  Na ČOV Druţec je to 12x za rok na odtoku a 4x za rok na přítoku. Po provedení 

rozšíření ČOV byly dodavatelem technologie firmou AQUATECH Srbsko garantovány 

tyto výstupní hodnoty:  

 BSK5 ……….do 20 mg/l 

 CHSK……….do 90 mg/l 

 NL…………..do 30 mg/l 

V roce 2012 bylo zjištěno, ţe skutečná kvalita vyčištěné vody neodpovídá těmto 

hodnotám. Z osmi odběrů na přelomu roku 2011 a 2012 byly zjištěny tyto hodnoty
69

: 

CHSK BSK5 NL 

70 – 190 mg/l 13 – 33 mg/l 16 – 62 mg/l 

                                                 
69

 Hodnoty byly získány z provozního řádu ČOV Druţec. 
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Proto bylo navrţeno dávkování síranu ţelezitého jako opatření pro zlepšení kvality 

vyčištěné vody. Síran ţelezitý se dávkuje v mnoţství 8,5 litrů/den do usazovací nádrţe. Při 

kontrolních odběrech z 06/2012 aţ 10/2012 byly zjištěny tyto hodnoty: 

CHSK BSK5 NL 

45 – 70 mg/l 6,9 – 16 mg/l 11 – 17 mg/l 

 

 

Obr. 14. Zásobník 41% síranu ţelezitého (zdroj: autor práce) 
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5. Posouzení možných variant 

 

Obec Druţec leţí v atraktivní lokalitě necelých deset kilometrů od Prahy a zároveň 

na hranici Křivoklátských lesů, proto nárůst stálých obyvatel a tím samozřejmě i 

vzrůstající objem odpadních vod není překvapující. Jen příkladem, čistírnou odpadních vod 

v roce 1995 protékalo 22 803 m
3 

odpadních vod. V roce 2000 jejich objem vzrostl na 30 

260 m
3
 a v roce 2004 byl objem 54 750 m

3
. V současnosti protéká čistírnou 66 800 m

3
/rok. 

Zároveň rostou i hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích
70

. Proto současná čistírna 

odpadních vod, která je projektovaná na 911 EO, uţ nevyhovuje jak objemovým 

parametrům, tak současně i pouţitá technologie čištění nedokáţe vyhovět limitům, které 

stanovil příslušný vodoprávní úřad
71

. Současná čistírna má problémy plnit limity BSK5, N-

NH4
+
 a Pcelk. Proto je nutné zváţit moţné varianty rozšíření současné ČOV jak z hlediska 

její kapacity, tak i změny technologie pro zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod. 

 

Graf 1. Průtoky ČOV v letech 

                                                 
70

 Měření jakosti vypouštěných vod v obci Druţec je zjišťováno podle ukazatelů CHSKCr, BSK5, NL,          

N-NH4
+
, Pcelk. 

71
 Příslušný vodoprávní úřad pro obec Druţec je Magistrát města Kladna, odbor výstavby.  
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5.1 Současná kvalita a množství odpadních vod 

 

Na ČOV přitékají v současnosti splaškové vody z celé obce. V roce 2012 protékaly 

ČOV tyto průtoky: 

Průtoky 2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Q = [tis. m³/měs.] 5,40 5,00 5,40 5,40 5,40 5,40 

 

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec ∑ Q 

5,90 5,60 5,60 5,40 5,40 5,40 
65,3 

tis.m³/rok 

Tab. 1.  Průtoky ČOV v roce 2012 

 

Kvalita přiváděných vod na ČOV v letech 2012 měla tyto parametry: 

ČOV Družec 

2012 

        
Měsíc 

CHSK [mg/l] BSK₅ [mg/l] NL [mg/l] pH 

P O P O P O P O 

31.1.2012 210,00 31,00 97,00 12,00 73,00 7,00 8,60 8,20 

28.2.2012 550,00 50,00 120,00 12,00 540,00 26,00 7,90 8,10 

27.3.2012 420,00 89,00 180,00 36,00 120,00 38,00 8,50 8,00 

24.4.2012 350,00 44,00 140,00 14,00 160,00 27,00 8,90 8,10 

21.5.2012 970,00 66,00 480,00 24,00 240,00 25,00 8,80 7,90 

25.6.2012 480,00 56,00 220,00 14,00 160,00 8,50 8,80 8,10 

10.7.2012 370,00 13,00 200,00 40,00 180,00 18,00 8,70 8,00 

8.8.2012 380,00 72,00 180,00 19,00 150,00 40,00 8,60 7,90 

4.9.2012 230,00 47,00 130,00 20,00 120,00 19,00 8,50 8,20 

8.10.2012 240,00 36,00 120,00 24,00 80,00 13,00 8,50 8,00 

24.10.2012   26,00   7,60   6,00   8,00 

5.11.2012 120,00 30,00 45,00 9,50 56,00 14,00 8,40 7,80 

29.11.2012   26,00   7,20   14,00   8,00 

11.12.2012 290,00 43,00 120,00 17,00 280,00 17,00 8,50 8,00 

Tab. 2. Kvalita odpadních vod na ČOV v roce 2012 
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Podle rozhodnutí vodoprávního úřadu z roku 2012 bylo povolené mnoţství 

vypouštěných odpadních vod stanoveno na 110 000 m
3
/rok

72
, coţ s hodnotou 65 300 

m
3
/rok bylo dodrţeno. Ukazatele povolené jakosti odpadních vod v roce 2012 byly 

následující: 

Limity
73

  CHSKcr BSK₅ NL N-NH₄ Pcelk. 

  "p"  =  75 mg/l "p"  =  22 mg/l "p" =  25 mg/l "p"  =  12 mg/l "p"  =  2 mg/l 

  "m" =  140 mg/l "m" =  30 mg/l "m" = 30 mg/l "m" =  20 mg/l "m" =  5 mg/l 

Tab. 3. Limity jakosti odpadních vod stanovené v roce 2012 

 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. stanoví přípustný počet vzorků 

nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity („p“) ve 

vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku. V našem případě odběru 12 

vzorků ročně je tato hodnota rovna 2. Emisní limit „m“ stanovený vodoprávním úřadem je 

nepřekročitelný. Z výše uvedených hodnot je patrno, ţe v ukazateli BSK5 je přípustná 

koncentrace překročena 3x, z toho 2x je překročena maximální koncentrace, u ukazatele 

NL je přípustná koncentrace překročena 4x, z toho 3x je překročena maximální 

koncentrace.  

 

V roce 2013 byl průtok na ČOV následující:  

Průtoky 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Q = [tis. m³/měs.] 5,60 4,80 5,60 5,40 5,80 5,70 

 

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec ∑ Q 

5,50 5,80 5,80 5,60 5,60 5,60 

66,8  

tis. m³/rok 

Tab. 4. Průtoky ČOV v roce 2013 

 

                                                 
72

 Převzato z rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze 

dne 28. 3. 2012.  
73

„p“ jsou přípustné koncentrace stanovené dvouhodinovým směsným vzorkem, získaným sléváním 8 dílčích 

vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. 

  „m“ jsou maximální koncentrace stanovené dvouhodinovým směsným vzorkem, získaným sléváním 8 

dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. 



38 

 

Kvalita přiváděných vod na ČOV v letech 2013 měla tyto parametry: 

ČOV Družec 

2013 

            
Měsíc 

CHSK [mg/l] BSK₅ [mg/l] NL [mg/l] pH N-NH₄ Pcelk. 

P O P O P O P O P O P O 

7.1.2013 260,00 22,00 65,00 10,00 120,00 12,00 8,00 7,70         

11.2.2013   33,00   12,00   10,00   7,90   11,00     

11.3.2013   17,00   7,50   7,50   7,80         

9.4.2013   50,00   21,00   13,00   8,00         

21.5.2013 230,00 46,00 60,00 18,00 140,00 35,00 8,00 7,70         

10.6.2013   27,00   6,10   28,00   7,70         

8.7.2013   31,00   6,10   14,00       0,99     

20.8.2013   30,00   10,00   17,00       2,30     

23.9.2013 230,00 24,00 85,00 13,00 48,00 11,00 8,10 7,80 46,00 5,60 7,30 2,10 

7.10.2013   34,00   9,30   10,00   7,50   17,00   3,30 

4.11.2013   38,00   18,00   12,00   7,60   12,00   2,90 

2.12.2013 380,00 35,00 170,00 19,00 200,00 12,00     77,00 20,00 10,00 0,88 

                          

                          

Celkem 1100,00 387,00 380,00 150,00 508,00 181,50 24,10 69,70 17,30 9,18     

Odběrů 4 12 4,00 12,00 4 12 3 9 2 7 2 4 

Průměr 275,00 32,25 95,00 12,50 127,00 15,10 0,65 5,53 61,50 9,84 8,65 2,30 

Tab. 5. Kvalita odpadních vod na ČOV v roce 2013 

 

Podle rozhodnutí vodoprávního úřadu z roku 2013 bylo povolené mnoţství 

vypouštěných vod stanoveno na 98 600 m
3
/rok

74
, coţ s hodnotou 66 800 m

3
/rok bylo 

dodrţeno. Ukazatele povolené jakosti odpadních vod v roce 2013 byly následující: 

Limity  CHSKcr BSK₅ NL N-NH₄ Pcelk. 

  "p"  =  75 mg/l "p"  =  22 mg/l "p"  = 25 mg/l "p"  =  12 mg/l "p"  =  3 mg/l 

  "m" = 140 mg/l "m" =  35 mg/l "m" = 35 mg/l "m" =  25 mg/l "m" =  6 mg/l 

Tab. 6. Limity jakosti odpadních vod stanovené v roce 2013 

 

Z výše uvedených dat je patrné, ţe limity byly překročeny v oblasti nerozpuštěných 

látek, a to 2x. Dále pak byly stanovené hodnoty překročeny v ukazateli N-NH4, také 2x. 

Sledovaný fosfor překročil přípustnou koncentraci pouze 1x.  

                                                 
74

 Převzato z rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

z 28. 8. 2013.  
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5.2 Možnosti intenzifikace ČOV pro odstranění dusíku a 

fosforu
75

 

 

Dusík se vyskytuje v základních formách jako dusík organický a dusík amoniakální. 

Obě tyto formy lze měřit a vyjádřit společně jako tzv. Kjeldahlův
76

 dusík (TKN). 

V závislosti na pH se organický dusík rozkládá na amoniakální buď jako NH₃ (pH>10), nebo 

NH₄⁺ (pH<8). K mikrobiální redukci oxidovaných forem dochází většinou uţ ve stokové 

síti. Průměrné hodnoty v odpadních vodách jsou kolem 40 mg/l, z toho 15 mg/l dusík 

organický a 25 mg/l dusík amoniakální. Fosfor se také vyskytuje v organické a 

anorganické formě. Koncentrace v odpadních vodách je ovšem velmi často různá. 

Průměrná hodnota je okolo  6 - 8 mg/l. 

 

5.2.1 Možné principy odstranění dusíku a fosforu 

 

Principy odstranění dusíku jsou následující: 

 Biologické odstraňování: Biologické odstraňování sloučenin dusíku pracuje na 

principu oxidace redukovaného dusíku na dusitany (nitritace) a následně dusičnany 

(nitratace) pomocí nitrifikačních baktérií
77

. Následně navazuje denitrifikace, kde se 

dusičnany díky denitrifikačním baktériím
78

 mění na elementární dusík, který se 

uvolňuje do atmosféry. 

 Stripování vzduchem: Zvýšení pH nad 11, kdy většina amoniaku přechází do 

plynné formy NH₃, který můţe být vystripován vzduchem nebo gravitačně ve 

stripovacích věţích. Intenzita provzdušnění se uvádí minimálně 3 m³/l79
 a odtok 

musí být neutralizován. Navíc se musí eliminovat zápach. Pouţívá se proto pouze 

pro čištění průmyslových odpadních vod.  

                                                 
75

 HLAVÍNEK, P., NOVOTNÝ, D. Intenzifikace čistíren odpadních vod, NOEL 2000: Brno 1996, str. 63 

(dále citováno jako HLAVÍNEK 1996). 
76

 Johan Gustav Christoffer Kjeldahl (16. 8. 1849 – 1900) byl dánský chemik.  
77

 Zejména bakterie z rodu Nitrosomonas a Nitrobacter. 
78

 Např. bakterie rodu Pseudomonas. 
79

 HLAVÍNEK 1996, str. 67. 
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 Zachycení na ionexech: Odstranění chemickou reakcí na ionexech v koloně. Jako 

reakční látka je moţné pouţít přírodní zeolit
80

. Odpadní voda musí být ale 

dostatečně předčištěna. Potenciální problém můţe nastat v ucpání kolony a 

likvidací vzniklého elutriátu. 

 Membránové technologie: Kombinace principu zaloţeného na biochemických 

procesech probíhajících prostřednictvím aktivovaného kalu a na principu filtrace 

přes pevnou přepáţku. Výhoda je menší plocha ČOV, vyšší účinnost na odstranění 

neţádoucích látek z odpadní vody. Nevýhodou můţe být vyšší spotřeba elektrické 

energie a potřeba občasného chemického čištění membrán
81

.  

Principy na odstranění fosforu jsou následující: 

 Chemické srážení solemi kovů nebo vápnem: Rozpuštěný fosfor lze vysráţet 

z odpadní vody přídavkem ţelezitých, ţeleznatých nebo hlinitých solí, případně 

vápnem
82

. Problémem dávkování v primárním stupni je moţné odstranění podílu 

organického znečištění potřebného pro biologické odstranění dusíku. Činidlo se 

můţe dávkovat i do směsi aktivovaného kalu (do vráceného kalu před přítok na 

anaerobii), sraţeniny pak sedimentují v dosazovací nádrţi. Lze dávkovat činidlo i 

za dosazovací nádrţí, k tomu jsou ovšem potřeba další prostory, coţ zvyšuje 

investiční a provozní náklady. 

 Biologické odstraňování: V aktivovaném kalu se nacházejí bakterie schopné 

zvýšené akumulace fosforu, obecně nazývané poly-P bakterie
83

. Základním 

předpokladem pro navození kultivačních podmínek je střídání anaerobních a 

aerobních prostředí.  

 

 

 

                                                 
80

 Zeolity jsou krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin.  
81

 Údaje od společnosti TESLA a.s. 
82

 Vápno většinou nelze aplikovat bez následné neutralizace. 
83

 Zejména bakterie z rodu Acinobacter. 
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5.3 Návrh biologického stupně ČOV  

 

Návrh a dimenzování aktivačního systému, zvláště kdyţ se jedná o systém 

s biologickým odstraňováním 

nutrientů, vyţadují velkou dávku 

osobních zkušeností s touto 

problematikou. Neexistuje proto 

universální návrhový postup. 

Návrh aktivační nádrţe musí 

vycházet z kvantitativní a 

kvalitativní charakteristiky 

přiváděné a odváděné odpadní a  

 

Obr. 15. Aktivační proces s předřazenou denitrifikací (zdroj: SOVAK 9/2013, str. 20) 

 

vyčištěné vody, která vede k získání potřebných objemů nádrţí. Existuje však několik 

metod, které mohou pomoci sytém zvolit a dimenzovat. Je to například metoda zaloţená na 

zatíţení kalu, stáří aktivovaného kalu, nebo metoda vycházející z kinetických modelů
84

.
85

 

Po zváţení výše uvedených principů a metod jsem se rozhodl navrhnout rozšíření ČOV 

v obci Druţec kompaktní biologickou čistírnou odpadních vod typu D-N
86

. Aktivace bude 

rozdělena do dvou paralelních linek o stejném objemu. Za kaţdou linku bude instalována 

dosazovací nádrţ. Odstranění fosforu bude řešeno sráţením síranu ţelezitého. Cenu 

biologického stupně jsem konzultoval s firmou ENVI-PUR, s.r.o. Byla mi sdělena částka 

za technologii, vystrojení linek, kompletní aeraci (dmychadla, čerpadla), montáţ a uvedení 

do provozu s provozním řádem cca. 4 mil. korun. Spotřeba elektrické energie by činila 0,1 

– 0,2 kWh/m³ vyčištěné vody. 

                                                 
84

 Tato metoda vychází z kinetických rovnic popisujících potřebné procesy. Např. Monodova rovnice 

vyjadřující vztah, mezi rychlostí růstu organismů a koncentrací ţivin, nebo Andrewsova rovnice, která bere 

v úvahu i potenciální inhibitory v procesu. Vyuţití těchto rovnic se dnes uţívá hlavně v počítačových 

programech. Tuto metodu jsem proto zmínil jen pro doplnění k ostatním metodám. 
85

 JENÍČEK, P. Výpočty v technologii vody II, VŠCHT: Praha 1999, str. 39 (dále citováno jako JENÍČEK 

1999). 
86

 D-N znamená nitrifikaci s předřazenou denitrifikací. 
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5.3.1 Předpokládané vstupní znečištění na ČOV
87

  

 

Při návrhu vstupního znečištění odpadních vod jsem vycházel z průměrného 

znečištění přicházejícího na ČOV v roce 2013 a průměrného bezdeštného denního přítoku. 

popis vzorec značka hodnota rozměr 

počet EO     1500   

spotřeba vody     150 l/EO.d 

součinitel denní nerovnoměrnosti   Kd 1,4   

součinitel max. hodinové 

nerovnoměrnosti   
Kh 2,1   

součinitel min. hodinové 

nerovnoměrnosti   
Kmin 0,6   

průměrný bezdeštný přítok  Q24m = EO x 150 Q24m 225 m³/d 

balastní vody 15% Q24m Qb 33,8 m³/d 

průměrný bezdeštný denní přítok  Q24 = Q24m + Qb  Q24 

258,8 m³/d 

10,8 m³/h 

3 l/s 

maximální bezdeštný denní přítok Qd = (Q24m x Kd) + Qb Qd 

348,8 m³/d 

14,6 m³/h 

4,1 l/s 

maximální bezdeštný hodinový 

přítok 

Qh = (Q24m x Kd x Kh + 

Qb)/24 
Qh 

29 m³/h 

8,1 l/s 

minimální bezdeštný hodinový 

přítok 
Qhmin = Kmin x (Qd/24) Qhmin 

8,8 m³/h 

2,5 l/s 

maximální přítok na aktivaci Qmax < 1,2 Qh Qmax 34,8 m³/h 

Tab. 7. Předpokládané mnoţství přiváděných odpadních vod na ČOV 

 

 

                                                 
87

 Vzorce a konstanty jsou převzaty s ČSN 75 6101 a ČSN 75 6401 
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ukazatel průměr 2013 [g/m³] Q24 přítok [kg/den] 

BSK5 95 258,8 24,6 

CHSK 275 258,8 71,2 

NL 127 258,8 32,9 

N-NH₄⁺ 61,5 258,8 15,9 

Pcelk 8,65 258,8 2,3 

Tab. 8. Předpokládané vstupní znečištění 

 

5.3.2 Technologické parametry aktivace 

 

Parametry nádrţí symbol hodnota rozměr 

celkový objem V 124,32 m³ 

d x š x h  4,2 x 7,4 x 4 m 

1. linka   62,16  m³  

denitrifikace Vdn 20 m³ 

nitrifikace Vnn 42,16 m³ 

d x š x h  4,2 x 3,7 x 4 m 

2. linka    62,16 m³  

denitrifikace Vdn 20 m³ 

nitrifikace Vnn 42,16 m³ 

d x š x h  4,2 x 3,7 x 4 m 

Tab. 9. Parametry nádrţí ČOV 
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Technologické parametry vycházejí z hodnot naměřených na ČOV Druţec a 

návrhových hodnot dle normy ČSN 75 6401
88

 a ČSN EN 12255-6
89

.  

Technologické parametry aktivace  symbol vzorec hodnota rozměr 

          

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 Q24 = Q24m + Qb  258,8 m³/d 

      10,8 m³/h 

Objem nádrţe V V=24.Q24.S0/X.Bv 124 m³ 

Přivedené znečištění BSK5 S0   24,6 kg/d 

Stáří aktivovaného kalu Θx   25 d 

koncentrace aktivovaného kalu X   4 kg/m³ 

Denní produkce kalu PS PS=X.Q24.Θ/Θx 19,8 kg/d 

Přírůstek kalu ΔX ΔX=X/Θx 0,16 kg/m³ 

Celkové průměrné mnoţství aktivovaného 

kalu Xcelk Xcelk = V.X 496 kg 

Objemové zatíţení aktivace Bv Bv=24.S0 / V 0,2 kg/m³.d 

 Látkové zatíţení kalu Bx 

Bx= 24.Q24.S0 / 

V.X 0,05 kg/kg.d 

Doba zdrţení Θ Θ = V/Q24 11,5 h 

Minimální teplota Tmin   8 °C 

Recirkulace vratného kalu Qr 50 - 150 % Q24 5,4 - 16,2 m³/h 

Tab. 10. Technologické parametry aktivace 

 

  5.3.3 Oxygenační kapacita 

 

Jednou z nejdůleţitějších podmínek pro zdárný průběh aerobních procesů je 

dostatečné dodávání kyslíku aerobním mikroorganismům. V povrchových vodách se kyslík 

do vody dostává samovolně difúzí hladinou. Při čištění odpadních vod probíhají 

biochemické procesy mnohem intenzivněji a spotřeba kyslíku je zákonitě mnohem vyšší, 

proto je nutné dodávat kyslík do systému provzdušňováním stlačeným vzduchem nebo 

mechanickými aerátory.  Z provozních, technologických a ekonomických důvodů je 

ţádoucí znát oxygenační kapacitu aeračního zařízení. To znamená mnoţství kyslíku, 

                                                 
88

 ČSN 75 6401 – Čistírny odpadních vod pro více neţ 500 ekvivalentních obyvatel. 
89

 ČSN EN 12255-6 – Čistírny odpadních vod – Část 6: Aktivace. 
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kterou je zařízení schopno dodat do jednotky objemu nádrţe za jednotku času při počáteční 

nulové koncentraci kyslíku ve vodě
90

. Při návrhu jsem vycházel z uvedené literatury a 

TNV 75 6611
91

. 

 

Přítok BSK5 na ČOV BSK5p   24,6 kg/d 

Odtok BSK5 z ČOV BSK5o   3,2 kg/d 

Δ BSK5 Δ BSK5 ΔBSK5=BSK5p-BSK5o 21,4 kg/d 

Koncentrace akt. kalu X   4 kg/d 

Organický podíl kalu     75 % 

Celk. prům. mnoţství kalu Xcelk.   496 kg 

Celkový N na přítoku na ČOV Ncelk   16,5 kg/d 

Dusík v kalové vodě Nkal 6% 1 kg/d 

Amoniakální dusík na odtoku N-NH4O   2,5 kg/d 

Celk. dusík na aktivaci NA NA=Ncelk-Nkal-(N-NH4O) 13 kg/d 

Recirkulace kalu RD   100 % 

Vnitřní recirkulace Rv   200 % 

Účinnost aktivační nádrţe EAN EAN=(BSK5P-BSK5O)/BSK5P 79 % 

Účinnost denitrifikace ED ED=(RD+RC)/(RD+RC+1) 75 % 

Celk. dusík na denitrifikaci ND   9,75 kg/d 

Tab. 11. Bilance organického znečištění a dusíku 

 

 

Oxygenační kapacitu ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nejdůleţitější patří: 

 Velikost vzduchových bublin – určuje plochu fázového rozhraní. Kyslík při 

absorbci prochází ze vzduchu do vody fázovým rozhraním. Čím jsou vzduchové 

bubliny menší, tím je plocha fázového rozhraní plyn-voda větší a za jednotku času 

přejde do vody více kyslíku. 

 

 Výška vodního sloupce – vyuţití kyslíku ze vzduchu závisí na době kontaktu 

vzduchové bubliny s vodou. Přibliţně platí, ţe na jeden metr vodního sloupce je 

procentuální vyuţití kyslíku 5%
92

. 

                                                 
90

 TUČEK, P., CHUDOBA, J., KONÍČEK, Z. Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL: 

Praha 1988, str. 223 (dále citováno jako TUČEK 1988). 
91

 Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 6611 - Stanovení oxygenační kapacity 

aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě. 
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 Intenzita aerace – zvětšuje oxygenační kapacitu, důleţité ovšem je, zda v systému 

provozujeme jemnobublinnou, nebo hrubobublinou aeraci. U jemnobublinné aeraci 

se při zvýšení intenzity přívodu vzduchu zvýší zatíţení aeračních elementů a 

důsledkem je, ţe malé bubliny se spojují ve větší a tím se zmenšuje plocha 

fázového rozhraní a tím pádem procentuální vyuţití kyslíku klesá. U hrubobublinné 

aeraci je efekt opačný. Bubliny se tříští a plocha fázového rozhraní se zvětšuje. 

 

 Zatíţení aeračního elementu – udrţujeme-li v systému konstantní intenzitu aerace a 

zvětšíme plochu aeračních elementů, klesne jejich zatíţení a tím pádem se zvětší 

procentuální vyuţití kyslíku. 

 

 Obsah organických látek – nejvíce procentuální vyuţití kyslíku ovlivňují 

povrchově aktivní látky. Při velmi malých koncentracích přispívají k tvorbě malých 

bublin, a tudíţ i k větší ploše fázového rozhraní. Při vyšších koncentracích ovšem 

je přítomnost těchto látek negativní. Vypočtená oxygenační kapacita zařízení pro 

čistou vodu je pak vţdy větší neţ v odpadní vodě. Proto se vypočtená hodnota 

násobí koeficientem α. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                    
92

 CHUDOBA, J., DOHÁNYOS, M., WANNER, J. Biologické čištění odpadních vod, SNTL: Praha 1991, 

str. 209. (dále citováno jako CHUDOBA 1991). 
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Vzorec pro výpočet provozní oxygenační kapacity je následující: 

        (                       )  
  

     
                       

Koeficient endogenní 

respirace pro org. sloţku kalu 
kr   0,1 d⁻¹ 

Koeficient specifické spotřeby 

kyslíku 
Y   0,5 kg/kg 

Koeficient α α   0,7   

ΔBSK5MAX ΔBSK5MAX ΔBSK5MAX=ΔBSK5.Kh 44,94 kg/d 

Rozpustnost O2 při 20°C cs   9,1 mg/l 

Poţadovaná koncentrace O2 c⁺   2 mg/l 

Provozní oxygenační kapacita OCprov 

  

142,58 kg/d 

1,14 kg/m³.d 

Standartní oxygenační 

kapacita 
OC OC=OCprov . α 

99,8 kg/d 

0,8 kg/m³.d 

Tab. 12. Oxygenační kapacita 

 

Do aktivačních nádrţí se kyslík přivádí buď jako čistý plyn, nebo ze vzduchu.            

I výrobci aeračních elementů uvádějí intenzitu aerace v m³ vzduchu za hodinu. Proto je 

vhodné přepočítat oxygenační kapacitu z kilogramů kyslíku na m³ vzduchu. Vychází se ze 

skutečnosti, ţe 1m³ vzduchu má za standardních podmínek
93

 hmotnost 1,293 kg a obsahuje 

23 hmotnostních procent kyslíku, tj. cca 0,3 kg. 

 

Standardní oxygenační kapacita OCh OCh=OC/24 4,16 kg/h 

Spotřeba vzduchu   
  

13,87 kg/h 

17,93 m³/h 

4m hloubka = 20% O₂ 89,65 m³/h 

Tab.13. Spotřeba vzduchu 

 

                                                 
93

 Standardní podmínky jsou teplota 0°C a atmosférický tlak 0,1 MPa. (TUČEK 1988, str. 225) 
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Pro intenzifikaci ČOV jsem vybral aerační element AME - 350 od společnosti 

FORTEX-AGS a.s. Pro námi poţadovanou spotřebu vzduchu je potřeba systém osadit 23 

kusy. 

 

 

Obr. 16. Aerační elementy firmy FORTEX-AGS a.s. (zdroj: www.fortex.cz ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fortex.cz/
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5.3.4 Dosazovací nádrž 

 

Aktivovaný kal vzniklý v aktivační nádrţi je částečně odváděn s vyčištěnou vodou 

do separačního zařízení, kterým je nejčastěji dosazovací nádrţ. Dosazovací nádrţ bude 

čtvercového půdorysu, vertikálně protékaná a bude instalována za kaţdou linku. V návrhu 

jsem vycházel z hodnot pro návrh dosazovacích nádrţí z normy ČSN 75 6401. 

Parametry dosazovací nádrže symbol vzorec hodnota  rozměr 

          

Maximální přítok do aktivace Qh   29 m³/h 

Recirkulace kalu  150% Qr   16,2 m³/h 

Maximální průtok celkem Qhmax Qhmax=Qh+Qr 45,2 m³/h 

Střední doba zdržení Θ   1,3 h 

Objem nádrže V V=Θ.Qhmax 59 m³ 

Povrchové hydraulické zatížení ν ν=Qhmax/A 1,5 m³/(m².h) 

Účinná plocha  A A=Qhmax/ν 30 m² 

Hloubka sedimentačního prostoru h1 h1=V/A 2 m 

Přechodová zóna min. 1m h2   1 m 

Zahušťovací a zásobní zóna 0,7 - 1,3m h3   1,3 m 

Celková hloubka h h=h1+h2+h3 4,3 m 

Účinné zatížení separační plochy NL NA NA=Qhmax.X/A 6 kg/(m².h) 

Tab. 14. Parametry dosazovací nádrţe 

 

Pro intenzifikaci ČOV jsem vybral 2x dosazovací nádrţ 420 od společnosti 

FORTEX-AGS a.s. Dosazovací nádrţ se skládá z vlastní nádrţe s přítokovým a 

odtokovým prostupem, lávky a vestavby. Ocelová nádrţ je natřena korozivzdorným 

nátěrem a slouţí zároveň jako bednění při obetonování. Lávka je ocelová s pozinkovanými 

rošty a slouţí k uchycení vestavby. Vestavba se skládá s přítokového a odtokového 

potrubí, sběrného ţlabu, vtokového válce, mamutky pro odtah přebytečného, vratného a 

plovoucího kalu, kalové potrubí a vzduchové potrubí včetně ofukovacích trysek pro 

zajištění pohybu plovoucího kalu. Dle informací od společnosti FORTEX-AGS a.s. stojí 

jedna dosazovací nádrţ 200 000 Kč. 
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Obr. 4. Dosazovací nádrţe spolčnosti FORTEX-AGS a.s. ( zdroj: www.fortex.cz ) 

 

5.3.5 Odstranění fosforu chemickým srážením 

 

Rozpuštěný fosfor z odpadní vody lze odstranit sráţením přídavkem ţelezitých, 

ţeleznatých nebo hlinitých solí, případně vápna. Vápno se většinou nedá pouţít bez 

následné neutralizace, protoţe zvedá pH. Chemikálie lze dávkovat do primárního, 

sekundárního i terciálního stupně. U dávkování do terciálního stupně jsou sice dávky 

chemikálií nejmenší a účinnost největší, ale je potřeba navrhnout další zařízení, coţ zvedá 

investiční náklady. V primárním stupni chemikálie odstraní významný podíl organického 

znečištění, ale to nám můţe chybět při biologickém odstraňování dusíku v aktivační nádrţi. 

Proto budou chemikálie dávkovány do směsi aktivovaného kalu v aktivační nádrţi před 

dosazovací nádrţ, kde budou sedimentovat
94

. 

Při výběru chemikálií zohledňujeme cenu a dostupnost. V České republice jsou 

nejrozšířenější soli ţeleza. Pro intenzifikaci ČOV jsem vybral síran ţelezitý, který se 

prodává jako 41% roztok pod obchodním názvem PIX-113 (Prefloc). Prefloc je kapalný 

anorganický koagulant, který má teplotu tuhnutí -30°C. Dá se tedy bez problémů skladovat 

                                                 
94

 HLAVÍNEK 1996, str. 74 

http://www.fortex.cz/
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venku v plastových cisternách. Měrná hmotnost při 20°C je 1460-1510 kg/m³. Obsah 

Fe₂(SO₄)₃ je v produktu 40,00 – 42,96 hmotnostních procent. Obsah Fe³⁺ je 11,20 – 

12,00% hmotnostních
95

. Dávkování se doporučuje v molárním poměru Fe³⁺ : P – 1,5 : 1, 

coţ odpovídá hmotnostnímu poměru 1,3 : 1
96

. 

Mnoţství celkového fosforu na přítoku   Pp 2,3 kg/d 

Mnoţství celkového fosforu na odtoku Po=Q24."p" Po 0,8 kg/d 

Mnoţství P v přebytečném kalu   1,5% Pk=(PS.1,5)/100 Pk 0,3 kg/d 

Mnoţství P k vysráţení P=Pp-Po-Pk P 1,2 kg/d 

Tab. 15. Bilance fosforu 

Po přidání síranu ţelezitého do odpadní vody vznikají nerozpustné sraţeniny, 

fosforečnany. Obecně se tato reakce dá popsat takto:  Fe³⁺ + PO₄³⁻ = FePO₄ 

Prefloc měrná hmotnost 
1500 kg/m³ 

1,5 kg/l 

Podíl Fe³⁺ 12% 0,18 kg/l 

Poměr dávkování Fe³⁺: P je 1,3:1     

Díl P 1,2 kg/d 

Díl Fe³⁺ 1,56 kg/d 

Potřebná denní dávka  

8,7 l/d 

13,05 kg/d 

Tab. 16. Potřebná dávka Preflocu PIX-113 

Cena za 1m³ Preflocu od společnosti KEMIFLOC a.s. je 8700 Kč. Náklady na chemikálie 

za rok tedy činí 27 627 Kč. 

Mnoţství celkového vyprodukovaného chemického kalu je 8,16 kg/d
97

. 

 

                                                 
95

 Specifikace produktu Prefloc PIX-113 poskytla společnost KEMIFLOC a.s. 
96

 HLAVÍNEK 1996, str. 77 a ČSN 75 6401 
97

 ČSN 75 6401 Produkce sušiny chemického kalu je při molárním poměru  Fe³⁺/P - 1,5:1 aţ 6,8 násobkem 

sráţeného obsahu P. 
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5.4 Varianta ČOV s technologií MBR
98

 

 

Biologická ČOV s technologií MBR funguje prakticky stejně jako konvenční linka 

biologické aerobní ČOV. Rozdíl je v tom, ţe u konvenční ČOV se provádí separace kalu 

od vyčištěné vody v dosazovací nádrţi, zatímco u technologie MBR dochází k separaci 

kalu při filtraci přes membránu. 

 

5.4.1 Výhody a nevýhody MBR technologie
99

  

 

První výhodou technologie MBR je koncentrace aktivovaného kalu, která činí aţ 15 

kg/m³, coţ umoţňuje zmenšit technologické objemy ČOV, a tedy i zastavěnou plochu. 

Voda se filtruje přes membránu o velikosti otvorů 0,4 mikrometru, to zajišťuje zachycení 

rozpadlých vloček (např. působením toxických látek) a zabraňuje jejich odtok ze systému. 

Obsah NL na odtoku se tedy rovná cca 0 mg/l. Společnost ALVEST MONT CZ s.r.o. 

udává kvalitu vyčištěné vody (kromě NL) o 30% vyšší, neţ je tomu u klasické technologie 

při stejných chemicko-technologických parametrech aktivace. Ţivotnost membrán je 

udáván na cca 15 aţ 20 let. 

 Nevýhodou technologie MBR je potřeba chemického čištění membrán. Čištění je 

prováděno automaticky chlornanem sodným a trvá cca 2 hodiny. Déle trvající provozní 

chyba (cca týden) můţe poškodit membrány. Spotřeba vzduchu je při sušině kalu 10 kg/m³ 

vyšší. Dále se uvádí, ţe investiční náklady jsou u ČOV o velikosti 1500 EO vyšší neţ u 

klasické technologie. Pro velikosti 5000 EO a vyšší jsou uţ investiční náklady niţší o cca 

25%.  

 

 

 

 

                                                 
98

 MBR je zkratka pro membránový biologický reaktor. 
99

 Data poskytla společnost ALVEST MONT CZ s.r.o. dodávající na trh MBR technologii firmy Mitsubishi.  
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5.4.2  Investiční náklady pro intenzifikaci ČOV na 2000 EO
100

 

 

Vstupní parametry: 

 Q24 = 337 m³/d  

 Qmax = 455,6 m³/d 

 Qh  = 38,0 m³/h 

 

Řešení se sestává s technologie MBR a systému aktivace s předřazenou denitrifikací. 

ČOV se bude skládat ze stávajícího mechanického předčištění a čerpací stanice. Vyuţitý 

bude i stávající SBR
101

 reaktor pro denitrifikační a nitrifikační část. Místo dosazovací 

nádrţe bude instalována MBR  technologie. 

 

Investiční náklady - Technologická část: 

 - Demontáţ nefunkčního zařízení a úpravy pro nové     200 000,- 

- Nové strojně stírané síto         500 000,- 

 - Doplnění pro biologického čištění        500 000,- 

 - Membránová separace      3 750 000,- 

 - Strojní odvodnění kalu         950 000,- 

 - Provozní rozvody silnoproudu       250 000,- 

 - MaR a řídící systém s vizualizací na PC      380 000,-   

 - Montáţ          400 000,- 

 - Provozní řád          100 000,- 

 - Uvedení ČOV do provozu a zaškolení obsluhy     100 000,- 

 - Sledování provozu ČOV přes internet po dobu 24  

měsíců v době záruky a další občasné školení obsluhy    150 000,-  

 Celkem       7 130 000,- 

 

                                                 
100

 Tamtéţ. 
101

 SBR je zkratka pro Sequencing Batch Reactor. 
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Provozní náklady:  

 

Spotřeba el. energie : 

 Měrná spotřeba el. energie cca 0,8 kWh/m
3
 vyčištěné vody 

 Maximální příkon   cca 50 kW 

 

Množství přebytečného kalu – při 100 % látkovém zatížení ČOV: 

 a) Pouze v tekutém stavu : 

 - sušina     cca 1,0 % 

 - mnoţství    12 m
3
/den = 4 400 m

3
/rok 

 b) Strojně odvodněný  

 - sušina    cca 20 % 

 - mnoţství    cca 0,6 t/den = cca 220 t/rok  

 

Spotřeba chemikálií: 

- organický polyflokulant na strojní odvodnění kalu cca 310 kg/rok 

(Cena cca 28 000,- Kč/rok.) 

- chlornan sodný na regeneraci membrán   cca 510 kg/rok 

(Nákupní cena u výrobce Novácke chemické závody, a.s. je cca 4000,-Kč/rok.) 

 

Výměna membrán: 

Mění se pouze membrány, nerezová konstrukce se nemění. Ověřená ţivotnost 

membrán pro navrhované technické řešení je min. 15 let. Současné náklady na 

výměnu membrán představují asi 1 % z ceny stočného
102

 50,49 Kč/1m
3 

vyčištěné 

vody za uvedenou dobu ţivotnosti. 

 

                                                 
102

 Provozovatel vodovodu jsou Středočeské vodárny, a.s. Cena stočného je z roku 2013. 
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Kvalita vyčištěné vody: 

Vstupní znečištění:     Znečištění na odtoku: 

 CHSK  = 275 kg/d   CHSK  = 25 mg/l 

 BSK5  = 150 kg/d    BSK5  = 2 mg/l  

 NL  = 137,5 kg/d   NL  = 0 mg/l  

 NH4-N  = 22,5 kg/d   NH4-N  = 0,5 mg/l  
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6. Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval moţností zvýšení kapacity čistírny 

odpadních vod v obci Druţec, která je dimenzovaná na 911 EO s ročním průtokem 

odpadních vod 66,8 tis. m³ a průměrným znečištěním BSK₅ 95 mg/l. Toto relativně nízké 

znečištění a velký průtok mohou mít několik příčin. První z nich je model takzvané 

„moderní obce“, kde většina obyvatel přes den dojíţdí za prací do blízkého hlavního 

města. Další moţností je velké mnoţství balastních vod způsobené netěsnostmi 

v kanalizačních stokách. Hlavní příčina nutnosti intenzifikace ČOV je ale látkové přetíţení 

u ukazatelů znečištění NH4-N a Pcelk., kde jsou několikrát za rok překročeny přípustné 

koncentrace. Z důvodu vzrůstajícího počtu obyvatel obce se v budoucnosti dá předpokládat 

i hydraulické přetíţení ČOV.  

Pro zvýšení kapacity ČOV jsem navrhl biologickou aktivační nádrţ v uspořádání D-

N, tedy s nitrifikací a předřazenou denitrifikací o velikosti 125 m³ rozdělenou do dvou 

paralelních linek. Denitrifikační část bude zhruba o velikosti 1/3 objemu nádrţe. Dodávku 

kyslíku bude do nádrţe zajišťovat 23 aeračních elementů o průměru 350 mm. Za 

aktivačními linkami budou dvě dosazovací nádrţe o celkovém objemu 59 m³. Fosfor bude 

vysráţen síranem ţelezitým. Spotřeba chemikálií bude činit 3,2 m³/rok. Uvaţujeme-li cenu 

tohoto návrhu, jak mi byla sdělena dodavateli technologií, výsledná částka činí 4 427 627 

Kč. Spotřeba elektrické energie je 0,2 kWh/m³ vyčištěné vody.   

Tento návrh jsem srovnával opět s biologickou aktivační nádrţí, kdy by se ale 

separace kalu neprováděla v dočišťovacím stupni sedimentací jako v předešlém návrhu, ale 

filtrací přes membránu. Pro srovnání mi společnost ALVEST MONT CZ s.r.o. poskytla 

údaje pro intenzifikaci ČOV na 2000 EO, kde je technologická část jen o málo odlišná neţ 

u ČOV pro 1500 EO. Celkové náklady za technologii činí 7 162 000 Kč. Spotřeba 

elektrické energie je 0,8 kWh/m³ vyčištěné vody.  

Cenově tedy vychází lépe varianta s dosazovacími nádrţemi, coţ pro napjaté 

rozpočty obcí bude pravděpodobně hlavním kritériem pro rozhodování, ale nutno 

podotknout, ţe pro MBR technologii hovoří menší rozměry ČOV a hlavně vyšší kvalita 

vyčištěné vody vypouštěné do recipientu. 
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České technické normy: 

ČSN 75 6401 – Čistírny odpadních vod pro více neţ 500 ekvivalentních obyvatel 

ČSN EN 12255-6 – Čistírny odpadních vod – Část 6: Aktivace 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 

 

Webové stránky: 

 

www.alvest.cz 

www.fortex.cz 

www.obecdruzec.cz 
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8. Přílohy 
 

Příloha č. 1 

 

 Tab. 17. přílohy I směrnice 91/271/EHS 
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Tab. 18. přílohy I směrnice 91/271/EHS 
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Příloha č. 2  

 

Tab. 19. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (emisní standardy-přípustné znečištění) 

 

 

Tab.  20. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (emisní standardy-minimální účinnost čištění) 

 

 

Tab. 21. Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (nejlepší dostupné technologie) 

 

 


