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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním moţností čištění odpadních vod v obci 

Závada. Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení naměřených hodnot ukazatelů amoniakálního 

dusíku, chemické spotřeby kyslíku, biologické spotřeby kyslíku a nerozpuštěných látek 

odpadních vod jednotlivých kanalizačních výusti obce a co nejefektivnějších moţnosti jejich 

vyčištění. Dalším důleţitým bodem práce je orientační ekonomické zhodnocení a výběr 

nejvhodnější navrhované varianty řešení čištění odpadních vod obce Závada.  

Klíčová slova: výusti, odpadní vody, balené čistírny odpadních vod, kořenové čistírny 

odpadních vod 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the possibility of comparing the treatment of wastewater 

in the village of fault. This work focuses on the evaluation of the measured values of the 

indicators of ammonia nitrogen, chemical oxygen demand, biological oxygen demand and 

suspended solids wastewater sewer outlets of each municipality and the most effective options 

for cleaning. Another important point of this work is indicative economic evaluation and 

selection of the best possible solutions proposed wastewater treatment municipality fault. 

Key Words: outlets, waste water, bottled water treatment plants, sewage treatment plant 

root  
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OV – odpadní vody 

DČOV – domovní čistírny odpadních vod 
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ČOV – čistírna odpadních vod 



Eva Fojtíková: Nakládání s odpadními vodami v obci Závada 

2014                                                                                                                                    1 

 

1. Úvod a cíl práce 

Voda je důleţitou součástí lidského bytí. Je nutno mít na paměti, ţe s vodou musíme 

vţdy správně nakládat a zachovávat její kvalitu k opětovnému vyuţití. Vodu lze vyuţít nejen 

jako ţivotní potřebu, bez které by neexistoval ţivot na zemi, ale také jako hygienickou potřebu 

a vodu potřebnou pro mnoho dalších aktivit. Mezi takové aktivity lze například zařadit vodní 

dopravu, zemědělství, rekreaci a mnoho dalších. 

Zajištění potřebné kvality vody se týká všech, kteří s ní jakkoliv nakládají. Touto 

problematikou se tudíţ musí zabývat jak lidé samotní a firmy, ale i obce a města, ať jsou 

jakkoliv velké.  

Cílem bakalářské práce je posouzení co nejefektivnějších variant řešení s nakládáním 

s odpadními vodami v obci Závada. I kdyţ tato vybraná obec nepatří svým rozsahem a počtem 

obyvatel mezi největší, je důleţité jí věnovat pozornost v oblasti problematiky nakládání 

s odpadními vodami. Je nutno řešit především kvalitu odpadních vod, která pochází 

z obytných, kulturních i podnikatelských domů vyskytujících se na území obce.  

Tato voda musí splňovat mnoho poţadavků, aby mohla být vypouštěna do recipientů. 

S rostoucí populací rostou i nároky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Pro tuto práci 

byly poskytnuty panem starostou obce Závada rozbory odpadních vod z kanalizačních výustí. 

Hodnoty těchto rozborů byly uvedeny v tabulkách a následně vyneseny do grafů. 

V závěru bakalářské práce jsou porovnávány moţné varianty čistíren odpadních vod 

pro obec Závadu, které by mohla v budoucnu eventuálně vyuţít pro zlepšení kvality 

vypouštěných odpadních vod. 
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2. Charakteristika oblasti 

Obec Závada se nachází v severovýchodní části ČR, v Moravskoslezském kraji, leţí v 

nadmořské výšce 278 m. n. m. a je vzdálena 5 km od státní hranice s Polskem. Katastr obce se 

rozléhá na 526,575 ha. Ţije zde přibliţně 595 obyvatel ve 154 domech [1]. 

Stávající jednotná kanalizace byla postupně budována v letech 1950-1996. Tato 

kanalizace odvádí gravitačně jak vody sráţkové a drenáţní, tak i předčištěné odpadní vody 

(dále jen OV) ze zastavěné plochy obce. OV obce se předčišťují za pomocí septiků a dvou 

domovních čistíren odpadních vod. Celková délka kanalizace je 2500 m. Odpadní vody tečou 

bezejmenným potokem k obci Bělá, dále se vlévají do Píšťského potoka a dále do řeky Odry 

na polském území. 

V obci Závada se nenachází ţádná čistírna odpadních vod, která by OV řádně vyčistila. 

Proto je zde problém vypouštění OV bez vyčištění. Povinností kaţdé obce je provádět odběry 

a rozbory OV. Tato povinnost je dána vodoprávním úřadem. Výsledky rozborů těchto odběrů 

OV se posílají na vodoprávní úřad Hlučín a na povodí Odry s. p. [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Obec Závada [27] 
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2.1. Přírodní charakteristika 

Do přírodní charakteristiky řadíme klimatické poměry, geologické a pedologické 

poměry, hydrologické poměry a faunu s flórou. 

2.1.1 Klimatické poměry 

Obec leţí v mírně teplé klimatické oblasti. Oblast se tedy nachází v klimatickém 

rozdělení do rajónu MT10. Počet letních dnů je 40-50 ročně, mrazivých 110-130 ročně. 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období dosahuje 400-450 mm, v zimním období 200-250 mm, 

roční sráţkový úhrn 650-700 mm [3]. 

2.1.2 Geologické a pedologické poměry 

Morfologie území byla vytvořena v mladším neogénu. K jejímu detailnějšímu 

přemodelování došlo v období pleistocénu kontinentálním ledovcem. Přímým působením 

ledovce vznikl základní tvar reliéfu, morénové valy. Morénové valy jsou tvořeny různými 

typy sedimentů. V nadloţí se nacházejí sprašové hlíny, jejichţ maximální mocnost dosahuje   

3 m a jsou kryté vegetační vrstvou. V širší oblasti se nacházejí vydatná loţiska štěrkopísku, 

která jsou dnes jiţ částečně vytěţená. Podloţí je tvořeno ve spodní části souvrstvím 

zelenošedých, převáţně písčitých jílů. Svrchní část podloţí je tvořena zelenavými, vápnitými 

jíly, proměnlivě písčitými a jemně slídnatými [3]. 

2.1.3 Hydrologické poměry 

Obec Závada spadá pod okres Opava, který je odvodňován řekou Odrou do Baltského 

moře. Území se nachází v hydrologickém povodí č. 2-04-01-017 [5]. 

2.1.4 Fauna a flóra 

Nacházejí se zde převáţně smrkové a smíšené lesy s dominantní borovicí lesní a břízou 

bradavičnatou. Na okrajích lesů roste především konopice pyřitá, starček lepkavý a 

heřmánkovec přímořský. V lesích se dále nachází rezeda ţlutá a turan ostrý. Okolí obce tvoří 

také rozsáhlé pozemky, které jsou vyuţívány k zemědělským účelům. Na okrajích menších 
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vodních toků se vyskytuje hluchavka skvrnitá, kopřiva dvoudomá, pcháč oset aj. [3]. 

V bezejmenném potoce se samozřejmě nachází také fauna, do které se řadí ţáby, uţovky a 

váţky. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Konopice pyřitá [26]   Obr. č. 3 Turan ostrý [26] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Vážka modrá [33]       Obr. č. 5 Užovka obojková [34] 
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3. Způsoby nakládání s odpadními vodami z individuálních 

domácností 

Ve všech bytových i nebytových zařízeních vznikají splaškové odpadní vody. Při 

vypouštění odpadních vod je nutno se řídit Vodním zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění jeho 

pozdějších předpisů (novela zákona č. 150/2010 Sb., změna Vodního zákona a změna zákona 

o přestupcích), který nám udává, jak s těmito vodami nakládat. 

3.1. Co to jsou odpadní vody 

Zhorší-li se kvalita vody lidskou činností, jsou tyto vody nazývány odpadními. 

Komunální odpadní voda je taková, která vzniká kaţdodenní lidskou činností. Jedná se 

především o odpadní vody z domácností, škol, úřadů aj. V průmyslu vzniká tzv. průmyslová 

voda. Přesnou definici odpadních vod (dále jen OV) nalezneme v zákoně č. 254/2001Sb., ve 

znění jeho pozdějších předpisů [4]. 

3.1.1 Dělení odpadních vod 

 Srážkové OV – vznikající ze sráţek jak dešťových, tak sněhových. Jejich kvalita je 

ovlivněna mnoha okolnostmi. Tato voda splachuje povrchy vozovek, které mohou být 

především za bezdeštného období silně znečištěny. V zimě se do kanalizace dostávají 

za pomocí tajícího sněhu soli. Ty způsobují zvýšenou koncentraci chloridů [18]. 

 Komunální splaškové OV – jsou odváděny z budov, kde vznikají převáţně jako 

produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti. ,,Charakter odpadních vod je 

určen zastoupením jednotlivých složek a jejich procentuálním poměrem. Jejich složení 

a vypouštění bez předchozího čištění by mohlo způsobit ekologické škody ve volné 

přírodě, proto je nutné tyto vody upravovat.‘‘ [18] 

 Průmyslové OV – vznikají přímo ve výrobě průmyslových objektů. Jejich sloţení je 

závislé na druhu výroby a výrobní technologie. U těchto OV se posuzuje hlavně jejich 

biologická čistitelnost (poměr CHSK:BSK5 – vysoký poměr znamená velké mnoţství 

biologicky nerozloţitelných látek, nebo přítomnost toxických látek inhibujících 
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bakteriální činnost). Dále se posuzuje koncentrace toxických látek (obsah hořlavých, 

nebo jinak nebezpečných látek) [18]. 

 Balastní OV – balastní vody jsou převáţně málo znečištěné podzemní vody, které se 

dostávají do kanalizace různými netěsnostmi. Působí na odpadní vody negativně, 

jelikoţ zřeďují odpadní vody, a tím sniţují jejich celkovou koncentraci (např. mohou 

sníţit hodnotu BSK5 natolik, ţe je jiţ problematické biologické čištění OV). Dalším 

problémem je ochlazování OV, coţ se projevuje hlavně v zimních měsících [18]. 

3.1.2 Zdroje odpadních vod v oblasti 

Hlavním zdrojem odpadních vod jsou převáţně vody splaškové, které vznikají v 

obytných zónách, vody sráţkové a drenáţní. 

3.2. Odkanalizování obce 

V letech 1950-1996 byla postupně budována stávající jednotná kanalizace. Do 

kanalizace o délce 2500 m tečou vody splaškové, drenáţní a sráţkové. 

3.2.1 Popis kanalizace 

Sběrače kanalizace jsou převáţně z betonového potrubí. U novějších úseků se jedná o 

potrubí plastové, jejichţ profil je v rozmezí DN 300 mm aţ DN 600 mm. Kanalizace je 

vyústěna dvěma výustěmi do bezejmenných potoků. Kanalizace gravitačně odvádí vody 

sráţkové, drenáţní a ze zastavěné plochy obec odvádí předčištěné OV. 

V obci se nacházejí dvě malé domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV). Ostatní 

odpadní vody jsou vypouštěny do ţump a septiků s přepady zaústěnými do kanalizace, 

místních povrchových vodotečí a trativodů. 

Soukromí zemědělci vlastní akumulační jímky na veškeré své odpady. Ty poté vyváţejí 

na vlastní pozemky za účelem zemědělství [2]. 
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3.2.2 Kanalizační výustě 

V obci Závada se nacházejí dvě kanalizační výustě. První výusť (V1) Poslíští, se nachází 

na trase směrem na obec Bělou. Druhá výusť (V2) Kaménka se nachází za rybníkem 

Kaménka. Jak bylo jiţ dříve zmíněno, odpadní voda je odváděna k obci Bělá, dále do 

Píšťského potoka a dále do řeky Odry na území Polska. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 V1,V2 – výustě z obecní vybavenosti[28] 

3.2.3 Základní technické údaje kanalizace 

 Celkový počet obyvatel v obci           595 

 Obyvatelé napojení na kanalizaci (%)          100 

 Počet septiků (slouţí k předčištění)             85 

 Počet DČOV                                                                                                2 

 Celková délka kanalizace (m)         2500 

 Počet kanalizačních přípojek            151 

 Počet kanalizačních šachet              43 

 Počet kanalizačních výustí                2 
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3.2.4 Podnikatelské aktivity v obci a obecní vybavenost 

 TEMPO obchodní druţstvo        septik 

 Mateřská škola         septik 

 Obecní úřad          septik 

 Autoservis Bartok                                                                                                    septik 

 Autoservis Menšík         septik 

 Pila Návrath                                                                                                             septik 

3.3. Žumpy, septiky a DČOV 

Problém s nakládáním s odpadními vodami se týká kaţdé domácnosti. Pokud domácnost 

nelze napojit přímo na obecní kanalizaci, která má vlastní čistírnu odpadních vod, musí se 

tento problém řešit ţumpou, septikem slouţícím k předčištění, nebo domovní čistírnou 

odpadních vod. 

3.3.1 Žumpa (jímka) 

Betonová nebo plastová bezodtoková jímka musí být dobře zatěsněna, aby z ní 

neunikaly splašky. Pouţívá se tam, kde není moţné se napojit na stokovou síť. Ţumpa se musí 

pravidelně vyváţet. K tomu slouţí fekální vůz. U ţump není potřeba mít povolení 

k vypouštění odpadních vod. Je ovšem potřeba stavebního povolení, které vydává stavební 

úřad [6]. 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Jímka [29] 
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3.3.2 Septik 

Septiky s biologickým stupněm čištění fungují jako usazovací nádrţe, kde se usazuje kal 

a tím se předčišťují odpadní vody. Jedná se o biologické a mechanické odstraňování kalů 

v plastové nepropustné nádobě s více přepáţkami. Kal se musí jednou ročně odčerpávat. 

Předčištěné odpadní vody je nutno biologicky dočistit, většinou stačí doplnit septik o zemní 

filtr. Takto předčištěné odpadní vody dále odtékají buďto trativodem do půdy, nebo přímo do 

kanalizace, potoka či řeky. Účinnost je pouze 30%. U tohoto způsobu nakládání je potřeba mít 

povolení k vypouštění odpadních vod, které vyřizuje vodoprávní úřad [6]. 

 

Obr. č. 8 Septik [30] 
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3.3.3 Domovní čistírny odpadních vod 

Nahrazují septiky a ţumpy (jímky). Jsou to aktivační čistírny slouţící k čištění 

splaškových odpadních vod. Biologické znečištění je odstraňováno pomocí mikroorganismů 

(tzv. aktivovaný kal). Účinnost domovních čistíren odpadních vod je minimálně 95%. 

Vyčištěná voda odtéká do povrchových odpadních vod, kanalizace nebo dochází k zasakování 

do půdy. Povolení pro výstavbu domovní čistírny odpadních vod vydává vodoprávní úřad [6]. 

 

Obr. č. 9 Domovní  čistírna odpadních vod [31] 
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4. Ukazatele znečištění odpadních vod, platná legislativa 

Při základním rozdělení odpadních vod na městské OV, průmyslové OV a OV 

s obsahem zvlášť nebezpečných látek udává limity znečištění povrchových a odpadních vod, 

vypouštění odpadních vod do povrchových vod a kanalizací nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (novela nařízení vlády č. 23/2011 Sb.). Toto nařízení udává emisní 

standardy přípustného znečištění. Ve vládním nařízení nalezneme přípustné hodnoty (p), 

maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru (pr) koncentrace ukazatelů v mg/l. Tučně 

zvýrazněné hodnoty se týkají obce Závady (viz tab. č. 1) [7]. 

kategorie 

ČOV (EO) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Pcelk 

p m p M p m pr m pr m 

< 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 10 30 10 10 

10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 2 6 

> 100 000 70 125 15 30 20 40 - - 1 3 

Tabulka č. 1 hodnoty uvedeny v mg.l
-1

 pro městské OV (pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) dle 

nařízení vlády č.  61/2003 Sb. s jeho platnými změnami [7] 

4.1. Ukazatele znečištění 

Míra znečištění odpadních vod je závislá na původu v závislosti na způsobu jejich 

pouţití.  Vody odtékající z kuchyní, prádelen, koupelen, apod. se nazývají vody splaškové. Ty 

obsahují různé mikroorganismy, rozpuštěné a nerozpuštěné organické a neorganické látky. 

Splaškovou vodu lze rozdělit dle evropské normy na vodu šedou a černou [8]. 

 Šedá voda – splašková voda, neobsahující fekálie a moč. 

 Černá voda – splašková voda, obsahující fekálie a moč. 



Eva Fojtíková: Nakládání s odpadními vodami v obci Závada 

2014                                                                                                                                    12 

 

4.1.1 Chemická spotřeba kyslíku 

Udává mnoţství kyslíku, který se spotřebuje na oxidaci všech látek ve vzorku 

působením oxidačních činidel. Chemická spotřeba kyslíku, kde dolní index je Cr (CHSKCr), 

označuje stanovování oxidačním činidlem dichromanem draselným. Stanovování se také 

provádí za pomoci oxidačního činidla manganistanu draselného (CHSKMn). Uvádí se v mg/l 

nebo v g/l [9]. 

 CHSKCr – více pouţívaná, dokonalá oxidace většiny organických látek. 

 CHSKMn – má niţší výsledky neţ CHSKCr, pouţívá se u méně znečištěných vod. 

4.1.2 Biologická spotřeba kyslíku 

Biochemická spotřeba kyslíku je mnoţství kyslíku, potřebného pro mikroorganismy na 

biochemický rozklad organických látek za přesně stanovených podmínek (teplota, pH). 

Obvykle se stanovuje BSK5, kde dolní index označuje biochemickou spotřebu kyslíku za pět 

dní [9]. 

4.1.3 Dusík (N) 

Je ve vodách přítomen v anorganických formách i organických sloučeninách. Jde o 

formy amoniakové, dusitanové a dusičnanové. Převáţnou většinu anorganicky vázaného 

dusíku tvoří amonné soli. V amonné formě se vázaný dusík v organických sloučeninách 

vyskytuje asi z 60%. Dusík slouţí jako ţivina pro růst řas, ale také zvyšuje obsah amonných 

sloučenin v OV a to vede ke větší spotřebě kyslíku. Mnoţství dusíku v OV se vyjadřuje 

v mg/l, nebo v kg/den. Celkový dusík je dán součtem koncentrací organického dusíku a všech 

forem anorganického dusíku [18]. 

4.1.4 Amoniakální dusík (N-NH4) 

Amoniakální dusík se vyskytuje ve všech druzích vod. Je základním ukazatelem pro 

odpadní vody vypouštěné do vod povrchových. Vzniká rozkladem dusíkatých látek 

rostlinného a ţivočišného původu. Zdrojem amoniakálního dusíku jsou hlavně splaškové 

odpadní vody a vody ze zemědělského průmyslu. Stanovuje se v mg.l
-1 

[10]. 
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4.1.5 Nerozpuštěné látky 

Tuhé částice různých velikostí jsou odstraňovány pomocí filtrace a sedimentace. Mezi 

nerozpuštěné látky patří např. písek, kamenivo, plasty aj. 

4.1.6 Fosfor 

Nachází se v ţivočišných odpadech. Mnoţství fosforu v komunální OV se uvádí 2-

3g/den, z toho většina tohoto fosforu pochází z lidských fekálií a močoviny. Dalšími zdroji 

fosforu jsou odpady z pracích prášků, fosforečnanová hnojiva a vyluhování ze skládek 

odpadu, rozklad vodní fauny a flóry, odtok a prosakování z velkochovu zvířat, únik ze septiku 

a další [12]. 

4.2. Platná legislativa 

Veškeré nakládání s odpadními vodami se musí řídit platnými zákony a předpisy.  

4.2.1 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění jeho pozdějších předpisů (Vodní 

zákon) 

Zákon, který udává, jak správně nakládat s podzemními a povrchovými vodami. 

Hlavním účelem tohoto zákona je: 

 dbát o jejich ochranu, 

 dbát na účelné a hospodárné uţívání, 

 neporušovat ţádné právní předpisy. 

Povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu není potřeba, pokud se jedná o obecné 

nakládání s povrchovými vodami, a to v těchto případech: 

 pokud k nakládání není potřeba ţádných zvláštních technických zařízení, 

 při pouţití jednoduchých zařízení (např.: zachycování vod na pozemcích a stavbách, 

nebo změna přirozeného toku za účelem ochrany). 
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Takto hospodaří kaţdý uţivatel s povrchovými vodami na své vlastní nebezpečí. Nesmí 

ovšem ohroţovat kvalitu a zdravotní nezávadnost vod. Svým uţíváním nesmí nijak narušovat 

břehy, přírodní prostředí, odtokové poměry, vodní díla a jiná zařízení. Pokud se tak stane, smí 

vodoprávní úřad vydat rozhodnutí nebo opatření k zamezení špatného nakládání 

s povrchovými vodami. 

K nakládání s povrchovými vodami (nejde-li o obecné nakládání s povrchovými 

vodami) je potřeba povolení: 

 k jejich odběru, 

 ke vzdouvání a akumulaci, 

 k vyuţívání energetického potenciálu, 

 k chovu za účelem podnikání (chov ryb, vodní drůbeţe, vodních ţivočichů), 

 k jinému nakládání s nimi. 

Povolení v případě nakládání s podzemními vodami: 

 k odběru, 

 k akumulaci, 

 k vypouštění povrchových vod do podzemních, 

 k sniţování hladiny pomoci čerpání, 

 k jinému nakládání s nimi. 

Povolení není potřeba k odebírání vzorků pro zjišťování stavů těchto vod, 

jednorázovému odběru při záchranných akcích, pokusům hydrogeologického výzkumu (nesmí 

trvat více neţ 14 dnů a odběr vody nesmí překročit 1l/s). Vyuţívaní povrchových vod při 

cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a obecné policie nebo 

Ozbrojených sil ČR. 

Povolení se vydává na základě ţádosti fyzické nebo právnické osoby. Vydává se na 

dobu určitou. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává maximálně na dobu 10 let. Více 

ohledně povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nalezneme v zákoně 

č. 254/2001 Sb., díl 3, díl 1, §8 [13]. 
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Mezi dalšími právními předpisy spojenými s touto problematikou nalezneme [14]: 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění 

pozdějších předpisů (novela tohoto zákona je zákon č. 275/2013 Sb.), 

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

povrchových a odpadních vod, ve znění pozdějších předpisů (novela nařízení vlády    

č. 23/2011 Sb.). 

ČR se vstupem do evropské unie musí řídit platnými směrnicemi EU [14]: 

 2000/60/ES směrnice Evropského parlamentu a rady – dne 23. října 2000 stanovila 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, v platnost vstoupila  

22. prosince 2000, 

 Směrnice 79/869/EEC – o četnostech odběrů, metodách měření a rozborech 

povrchových vod určených pro pitnou vodu, 

 Směrnice 91/271/EEC – o čištění městských odpadních vod. 
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5. Výsledky rozborů odpadních vod z kanalizačních výustí 

obce Závada 

Jak jsem jiţ dříve zmiňovala, obec Závada má dvě kanalizační výustě. V této kapitole se 

zaměřím na výsledky rozborů odpadních vod, které mi poskytl starosta obce p. Jan Stacha. 

Vzorky se z výustí zasílají do centrální laboratoře Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o. 

v Ostravě. Výsledky rozborů se poté zasílají Vodoprávnímu úřadu  Hlučín a Obecnímu úřadu 

Závada [2]. 

5.1. Způsob odběru vzorků 

Vzorky se odebírají 4x ročně z obou výustí. Odběr trvá dvě hodiny, ve kterých se 

odebere 8 vzorků po 15 minutách. Odebírá se slévaný typ vzorku do plastových láhví. Objem 

vzorků je 1,5 l. Vzorkovnice jsou značeny popisem. Konzervace vzorků se provádí chlazením 

(v lednici) [2]. 

Ve fyzikálně-chemickém rozboru se stanovují tyto ukazatelé: 

 N-NH4 

 CHSKCr 

 BSK5 

 NL (nerozpuštěné látky) 

Mezní hodnoty stanoveny VÚ Hlučín pro 1. kanalizační výusť Podlíští a 2. kanalizační 

výusť Kaménka: 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Mezní hodnoty ukazatelů pro výustě obce Závada v mg.l
-1 

[2] 

kanalizační výusť 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4 

p m p m p M Pr m 

V1-Podlíští 160 200 80 100 50 70 35 45 

V2-Kaménka 230 300 120 150 70 100 40 50 
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5.1.1 V1 Podlíští 

Výusť Podlíští odvádí vodu přibliţně od 380 EO. V menších obcích jako je Závada, lze 

pozorovat značné mnoţství výkyvů kolísání průtoku OV. V odpoledních a večerních hodinách 

je moţno pozorovat větší průtok OV. Tak jako změny průtoku, lze pozorovat i kolísání sloţení 

OV. Největší podíl znečišťujících látek pochází z kuchyňských odpadů, moče a fekálií. 

Naměřené hodnoty sloţení vzorků OV jsou tedy závislé na dnu a hodině odběru. Vzorky obce 

splňují limity stanovené Vodoprávním úřadem Hlučín. Naměřené hodnoty výusti Podlíští 

v rozmezí tří let byly zapsány do tabulky (viz tab. č. 4) a dále vykresleny v grafech 

s vyhodnocením [35]. 

Ukazatelé 

(mg.l) 

Rok a měsíc odběru 

2011 2012 2013 

III VII XI XII III VI VIII XI IV V VIII XI 

N-NH4 33,36 13,11 21,27 29,74 26,63 13,66 16,58 16,73 7,24 9,36 20,7 20,54 

CHSKCr 148 79 159 111 112 125 158 39 156 157 158 127 

BSK5 67 34 78 58 66 70 71 19 72 75 78 72 

NL 105°C 32 16 28 27 21 36 25 12 18 48 30 17 

Tabulka č. 3  Naměřené hodnoty KV Podlíští [2] 

Graf č. 1 N-NH4 
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Vyhodnocení grafu č. 1 

Naměřené hodnoty N-NH4v průběhu tří let byly v rozmezí od 7,24 mg/l do 33,36 mg/l. 

Průměr všech naměřených hodnot je 19,08 mg/l. 

Graf č. 2 CHSKCr 

 

Vyhodnocení grafu č. 2 

Naměřené hodnoty CHSKCr v průběhu tří let byly v rozmezí od 39 mg/l do 159 mg/l. 

Průměr všech naměřených hodnot je 127 mg/l. 

Graf č. 3 BSK5 
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Vyhodnocení grafu č. 3 

Naměřené hodnoty BSK5v průběhu tří let byly v rozmezí od 19 mg/l do 78 mg/l. Průměr 

těchto naměřených hodnot je 63 mg/l. 

Graf č. 4 Nerozpuštěné látky 

Vyhodnocení grafu č. 4 

Naměřené hodnoty NL 105°C v průběhu tří let byly od 12 mg/l do 48 mg/l. Průměr 

všech naměřených hodnot je 26 mg/l. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 V1-Podlíští, foto Eva Fojtíková    Obr. č. 11 V1-Podlíští, foto Eva Fojtíková 

5.1.2. V2 Kaménka 

Výusť Kaménka odvádí odpadní vodu přibliţně od 220 EO. Stejně tak jako u předešlé 

výusti Podlíští hodnoty odebraných vzorků závisí na dnu a hodině odběru. Vzorky splňují 
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stanovené limity. Naměřené hodnoty výusti Kaménka v rozmezí tří let byly zapsány 

do  tabulky (viz tab. č. 5) a dále vykresleny v grafech s vyhodnocením [2]. 

Ukazatelé 

(mg.l) 

Rok a měsíc odběru 

2011 2012 2013 

III VII XI XII III VI VIII XI IV V VIII XI 

N-NH4 32,39 23,48 24,45 33,36 27,85 37,86 38,21 36,28 12,18 39,9 33,58 29,15 

CHSKCr 154 149 137 143 218 101 219 100 108 226 117 170 

BSK5 75 86 80 76 105 60 105 45 57 109 70 97 

NL 105°C 28 30 22 44 48 40 44 36 25 68 32 22 

Tabulka č. 4  Naměřené hodnoty KV Kaménka [2] 

Graf č. 5 N-NH4  

 

Vyhodnocení grafu č. 5 

Naměřené hodnoty N-NH4 v průběhu tří let byly od 12,18 mg/l do 39,9 mg/l. Průměr 

všech naměřených hodnot je30,72 mg/l. 
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Graf č. 6 CHSKCr 

 

Vyhodnocení grafu č. 6 

Naměřené hodnoty CHSKCr byly v průběhu tří let od 100 mg/l do 226 mg/l. Průměr 

všech naměřených hodnot je 154 mg/l. 

Graf č. 7 BSK5 

 

Vyhodnocení grafu č. 7 

Naměřené hodnoty BSK5 v průběhu tří let byly od 45 mg/l do 109 mg/l. Průměr všech 

naměřených hodnot je 80 mg/l. 
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Graf č. 8 Nerozpuštěné látky 

 

Vyhodnocení grafu č. 8 

Naměřené hodnoty nerozpuštěných látek v průběhu tří let byly od 22 mg/l do 68 mg/l. 

Průměr naměřených hodnot je 37 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 V2 Kaménka, foto Eva Fojtíková                        Obr. č. 13 V2 Kaménka, foto Eva Fojtíková 
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6. Posouzení možných variant řešení včetně orientačního 

ekonomického zhodnocení 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, obec Závada má 595 obyvatel. Proto se při posouzení moţné 

varianty budeme zabývat nakládáním s odpadními vodami pro obce do 2000 EO. Tyto 

varianty jsou [15]: 

 individuální, 

 decentralizovaná, 

 centralizovaná. 

6.1. Individuální varianta řešení 

Mluvíme-li o individuálním nakládání s OV, bylo by nutno vybudovat domácí čistírny 

odpadních vod. Tato varianta je z hlediska ekonomického pro jednotlivé obyvatele velice 

nákladná, a proto nepřipadá v úvahu. Jak jiţ bylo dříve zmíněno, v obci se nacházejí jen 2 

DČOV.  

6.2. Decentralizovaná varianta řešení 

Decentralizované řešení spočívá v tom, ţe se místo jedné centrální ČOV vybuduje větší 

počet menších ČOV v závislosti na geografických a demografických charakteristikách obce. 

Tyto ČOV se budují na jednotné kanalizační síti. Jelikoţ má obec Závada dvě kanalizační 

výusti, bylo by nejlepším řešením postarat se o kaţdou výusť zvlášť, a tím vyuţít 

decentralizované řešení. V této variantě připadají v úvahu balené čistírny OV, obecní ČOV a 

kořenové čistírny OV. 
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Obr. č. 14 Umístění balených ČOV [14] 

6.2.1 Balené čistírny OV 

Tyto čistírny jsou navrţeny pro malé a střední zdroje OV. Většinou se jedná o horské 

hotely, kempy, benzínové čerpací stanice, ale také motely, satelitní městečka a menší obce 

v případě, ţe nejsou tvořeny hustou zástavbou. 

Výhodami balených ČOV jsou nízké pořizovací náklady a jednoduchost obsluhy.   

Balené ČOV se vyrábějí dle počtu EO, avšak pro větší zdroje znečištění je moţné 

vyrobit čistírny větší kapacity, nebo tyto ČOV kombinovat. Jelikoţ má obec dvě kanalizační 

výusti a tímto rozdělen počet EO na kaţdou výusť zvlášť, bylo by moţné napojit obě 

kanalizační výusti na balené ČOV a tak vypouštět vyčištěnou OV [16]. 

 

Legenda: 

1. nátok 

2. nátokový koš nebo česle 

3. denitrifikační prostor 

4. přepáţka 

5. nitrifikační (aktivační) prostor 

6. dosazovací objekt 

7. odtokový ţlab 

8. odtok 

           9. recirkulace kalu 

         10. provzdušňování vzduchem 

 

Obr. č. 15 Popis balené čistírny odpadních vod [16] 



Eva Fojtíková: Nakládání s odpadními vodami v obci Závada 

2014                                                                                                                                    25 

 

Funkce balené ČOV spočívá v odstraňování větších mechanických nečistot před 

vstupem do denitrifikační části buď nátokovým košem, nebo česlemi. V denitrifikační části se 

předčištěná OV smísí s recirkulovaným aktivovaným kalem, který startuje první čistírenské 

pochody a procesy v OV. Aktivovaný kal mění organické sloučeniny v odpadní vodě na oxid 

uhličitý, vodu a čpavek a dalším zpracováním na dusičnany. Společně s aktivovaným kalem je 

OV vedena do části nitrifikační – provzdušňovací. Zde je do atmosféry uvolněn kysličník 

uhličitý [16]. 

6.2.2 Obecní ČOV typ EK-S 70-200 EO 

Moţnou variantou pro obec Závada jsou malé obecní čistírny OV. Tyto čistírny OV jsou 

uřčeny především pro menší obce. Dřívější typová řada EK-S 4-50 EO byla nahrazena 

typovou řadou EK-S 70-200 EO dle poţadavků Evropské normy ČSN EN 122553.  

Tyto čistírny se vyrábějí v největší kapacitě 200 EO. Je zde ovšem moţnost tyto čistírny 

kombinovat ze 2-4 kusů, a tak dosáhnout větší kapacity. Mohou je pak vyuţívat i menší obce. 

Např. kombinací 4 kusů čistíren tohoto typu dosáhneme kapacity 800 EO. Tyto kombinace 

navrhuje projektant firmy, který musí vzít na vědomí místní poměry a poţadavky. 

Technologie EK-S jsou mechanicko-biologické ČOV s jemnobublinou aerací a 

dosazovací nádrţi. 

Funkce EK-S probíhá následně. Do nátokové usazovací komory natéká OV přes ručně 

stírané česle. Tam je intenzivně míchána elektrickým míchadlem. OV, která je zbavena 

hrubých nečistot v usazovací komoře, je dávkována přes filtry do aktivační komory, kde je 

biologicky dočištěna. Dále protéká přes jemný filtr do dosazovací komory. Zde dochází 

k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následnému odtoku vyčištěné vody. Ze spodní 

části dosazovací nádrţe se automaticky vrací zahuštěný kal zpět do aktivace. Z aktivační 

komory je část přebytečného aktivovaného kalu odtahována do kalové nádrţe [19]. 

Pro obce lze napojit další potřebné objekty, jako jsou česle, lapáky písku, čerpací 

stanice, kalové nádrţe, rozdělovací a spojovací nádrţe a další. 
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Obr. č. 16 Objekty na ČOV EK-S [19] 

Popis funkce objektů nacházejících se na čistírně odpadních vod jsou následující: 

 Vyrovnávací nádrž (VN) – nebo také uklidňovací nádrţ. Tato nádrţ má za úkol 

vyrovnávat nerovnoměrný přítok OV. 

 Česle (ČN) – zde se zachycují větší nečistoty. 

 Lapáky písku (LP) – na lapácích písku se usazují jemnější částice. 

 Čerpací stanice (ČS) – slouţí k přečerpávání vod do dalších nádrţí. 

 Rozdělovací nádrž (RN) – rozděluje OV do čistíren odpadních vod. 

 Spojovací nádrž (SN) – vyčištěná OV z jednotlivých ČOV se ve spojovací nádrţi 

spojuje a vytéká společně jedním odtokem [20]. 

 Měřící nádoba s trojúhelníkem (MN) – měrné nádoby slouţí k měření průtoků vody, 

která se měří v zúţené části (ve vrcholu trojúhelníku) pomocí plováku, ultrazvukem, 

nebo elektricky [21]. 

 Kalová nádrž (KN) – zde se z aktivační komory odčerpává přebytečný aktivovaný 

kal. 

 Řízený odtok (ŘO) – probíhá zde odtok OV. 

 Nádrž pro shrabky (NS) – v této nádrţi se usazují největší nečistoty (např.: větve, 

plasty, zbytky fekálií). 
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Největšími výhodami této varianty jsou nízké náklady na elektrickou energii a 

jednoduchá obsluha čistírny. 

Typ ČOV EK-S 75 EK-S 100 EK-S 150 EK-S 200 

Max. počet EO 90 130 180 240 

Rozměr (mm) 5000x2660 6000x2660 7000x3160 8000x3160 

Výška (mm) 3000 3000 3000 3000 

Cena  285.000,-Kč 325.000,-Kč 405.000,-Kč 490.000,-Kč 

Tabulka č. 5 Ceny obecních čistíren OV  EK-S [19] 

6.2.3 Balené ČOV typu MINICLAR řady BC 

Další moţnou variantou pro obec Závada je vystavět balené ČOV. Tyto ČOV typu 

MINICLAR jsou určeny pro malé a střední zdroje znečištění. Kapacita je v rozmezí 35-500 

EO. V případě menších obcí je vybudování jedné centrální ČOV ekonomicky neúnosné, proto 

je tato varianta řešení velmi vhodná pro decentralizovanou variantu čištění OV. 

Tyto ČOV se vyrábí v mnoha typových řadách v rozmezí od řady BC35 aţ po řadu 

BC500. Na místo instalace se dovezou na korbě nákladního auta jako hotový výrobek. 

Čistírny se usazují pod úroveň terénu do předem připraveného výkopu na základovou 

betonovou desku, aby se tak zachoval gravitační nátok OV. Potřebná výška vůči nátokovému 

potrubí a okolnímu terénu se upraví pomocí nástavce nádrţe. Pokud takto nelze zajistit 

gravitační nátok, pouţívají se čerpací jímky. Z bezpečnostních důvodů jsou vrchní části nádrţe 

zakryty pochůzným krytem, musí však být zabezpečen bezproblémový přístup k jednotlivým 

technologickým částem. Čistící účinek se pohybuje v rozmezí 90-98%. 
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Mezi další moţné součásti této čistírny odpadních vod patří:  

 REOVIT – zahušťovač biologického kalu (výrazně sniţuje objem produkce 

přebytečného kalu). 

 Počítačová jednotka s telemetrií – umoţňuje řídit a vyhodnocovat chod ČOV na 

dálku. 

 

Obr. č. 17 Dovoz balené ČOV [22]                              Obr. č. 18 Balená ČOV [22] 

6.2.4 Kořenové čistírny OV 

Obec Závada má jiţ vypracovaný územní plán na vybudování dvou kořenových čistíren 

OV. Avšak tento návrh se doposud nerealizoval a je stále v řešení. Proto je na místě uváţit i 

jiné řešení, které by bylo pro obec přijatelnějším. 

Principem kořenových čistíren OV jsou samočistící procesy. Fungují na stejných 

principech jako jsou např. přirozené mokřady. Neţ se OV dostane ke kořenovému filtru, musí 

být předčištěna, a tak zbavena mechanických nečistot, které by mohly zanést a ucpat kořenový 

filtr. Předčištění se provádí pomocí sedimentačních (usazovacích) nádrţí, trvá přibliţně deset 

dní. Předčištěná OV poté prochází kořenovým filtrem, který je naplněn jemnými kamínky, na 

jejichţ povrchu sídlí bakterie. Ty zajišťují další čistící proces. Rostliny, které jsou vysázeny na 

kořenových filtrech, mají také své funkce. Plní například funkci odebírání ţivin, dodávání 

kyslíku. Bakterie, sídlící na jejich kořenech v zimě, působí jako tepelná izolace [17]. 
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Čistící procesy lze rozdělit: 

 fyzikální - sedimentace pevných částic a jejich filtrace v kořenovém poli, 

 chemické - rozklad a přeměna odpadních sloţek, 

     - komplexní oxidační a redukční procesy, 

 biologické - různé druhy mikroorganismů se podílí na čistícím procesu vody, 

např. rozkladem dusíkatých látek, tuků, cukrů, škrobů a sloučenin fosforu. 

 

Obr. č. 19 Kořenová čistírna odpadních vod [23] 

Mezi výhody KČOV lze zařadit [24]: 

 nízkonákladový a ekologický systém čištění OV, 

 vyţadují minimální (pravidelnou) údrţbu, 

 nepotřebují elektrickou energii, 

 plní i okrasnou funkci v krajině, 

 jsou odolné vůči povodním. 
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Nevýhody KČOV pak jsou [24]: 

 velké nároky na plochu (cca 5 m
2
 na 1EO), 

 horší analýza případných problémů a aplikaci nápravných opatření, 

 omezení výkonu v zimě. 

Popis funkce objektů nacházejících se na KČOV: 

 septik – předčištění OV a odstranění NL, které by mohly zanést a ucpat kořenové 

filtry, 

 rozdělovací potrubí – zajišťuje rovnoměrné rozdělování OV tak, aby se voda dostala 

po celé šířce ke všem částem kořenového filtru, 

 kořenový filtr – jáma, která je vyloţená nepropustnou folií, která zabraňuje pronikání 

OV do podloţí. Na folii je vrstva štěrku vhodné velikosti, která zajišťuje vhodné 

podmínky pro anaerobní čistící procesy na kořenech rostlin, 

 regulační šachta – reguluje výšku podpovrchové hladiny vody (cca 5-10 cm pod 

povrchem štěrku) v kořenových filtrech, tím zabraňuje také hnízdění komárů a 

nepříjemnému zápachu, 

 rostliny – krom zajištění okrasné funkce, plní také funkci doplňkovou. Dodávají do 

filtrů kyslík a odebírají z vody ţiviny. 

6.3. Centralizovaná varianta řešení 

Centralizované řešení spočívá ve vybudování jedné centrální ČOV, která by čistila 

veškeré odpadní vody obce. OV obce rozděluje do dvou výustí, které jsou kaţdá na jiné straně 

obce a tečou nejmenovanými potoky. Ty se přibliţně 1,5 km za obcí spojují do jednoho 

potoku (viz obr. č. 8). Proto byla by tato varianta pro obec neúnosně drahá. 
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Obr. č. 20 Mapa obce Závada [27] 

6.4. Ekonomické zhodnocení 

Největším problémem je samozřejmě samotné financování celého projektu. Evropská 

unie poskytuje dotace na řešení problematiky s odpadními vodami, bohuţel tyto dotace 

nepokryjí veškeré náklady na projekt. Z investičního hlediska je výhodnější vyhnout se 

budování sloţitých a velmi nákladných kanalizačních systémů. Proto je vhodné upřednostnit 

decentralizovanou variantu. V případě této varianty je moţnost rozdělit výstavbu na více etap 

a tak rozdělit i nutné investice. Dalším důleţitým a vhodným krokem je hledání 

nejvhodnějších dodavatelů. 

V případě obce Závada je moţno rozdělit decentralizovanou výstavbu na dvě etapy. 

Kaţdá etapa by řešila jednotlivou kanalizační výusť. 

V této kapitole se budeme věnovat posouzení decentralizované varianty dvou KČOV 

s dvěma balenýma ČOV. Obě tyto varianty přicházejí v úvahu a je tedy moţné je realizovat. 

6.4.1 Pořizovací a provozní náklady 

Jak jiţ bylo zmíněno, mezi výhody KČOV patří nízké provozní náklady, minimální 

údrţba a hlavně to, ţe nepotřebují ţádnou elektrickou energii. Ceny na 1EO se pohybují 

v rozmezí 15-20 tis. Kč. Ve vykresleném grafu č. 5 je počítaná pořizovací cena na 1EO 20 tis. 

Kč. 
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U balených čistíren typu MINICLAR, které byly pro ekonomické zhodnocení vybrány 

z moţných variant, patří mezi výhody nízké pořizovací náklady, nízké náklady na elektrickou 

energii a nenáročnost obsluhy ČOV. Proto byly navrhnuty na kanalizační výusti V1-Podlíští a 

V2-Kaménka dvě tyto varianty balených ČOV v řadě BC 400. Cenu těchto ČOV samozřejmě 

ovlivňuje velmi mnoho faktorů, proto je cena uvedená v grafu č. 5 pouze orientační [32]. 

Graf č. 9 Porovnání investičních nákladů 

 

U balených čistíren odpadních vod je potřeba mít zajištěnou obsluhu, která by nám 

zajišťovala chod čistírny, kontrolu ČOV a vedla její provozní deník. Není však nutné, aby 

obsluha docházela k čistírně denně. Přibliţné náklady na obsluhu balené ČOV by tedy činily 

5-10 tis. Kč měsíčně.  Spotřeba elektřiny za rok činí cca 44 000,- Kč [32]. 

Oproti baleným ČOV není potřeba u kořenových ČOV ţádné elektrické energie. Tyto 

KČOV jsou méně náročné na pravidelnou údrţbu, avšak je nutno měnit uschlé rostliny, které 

jsou na této ČOV vysázeny. Je také potřeba jednou za čas vyčistit štěrkové podloţí rostlin, aby 

čistírna neztrácela svou funkčnost. Náklady na provoz tedy nelze určit zcela přesně a jsou 

kaţdoročně individuální. 

Pokud by se měla zachovat jiţ vybudovaná stávající kanalizace, tak dle zákona č. 

271/2001 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů, by musela stávající kanalizace projít 
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tlakovou zkouškou. Pokud nebude tlaková zkouška stávající kanalizace úspěšná, musí se 

kanalizace upravit podle potřeb nebo vystavět nová. 

  



Eva Fojtíková: Nakládání s odpadními vodami v obci Závada 

2014                                                                                                                                    34 

 

7. Diskuze a závěr 

Hlavním cílem této práce bylo posoudit, jak co nejlépe nakládat s odpadními vodami 

v obci Závada. I kdyţ rozbory vypouštěných odpadních vod splňují dočasné poţadované 

limity, dají se tyto odpadní vody obce, které jsou vypouštěny do recipientu, vyčistit daleko 

lépe. Tím by se sníţilo znečištění odpadních vod a zátěţ na přírodu, kterou tyto vody 

způsobují. 

Teoretická část je zaměřena na charakteristiku území obce Závada a nakládání 

odpadních vod z individuálních domácností. V práci jsou také uvedeny platné zákony a 

předpisy, které udávají, jak správně s odpadními vodami nakládat. Další část této práce byla 

věnována výsledkům rozborů vzorků odpadních vod obce, které byly poskytnuty panem 

starostou obce. Naměřené hodnoty sledovaných ukazatelů odpadních vod byly pro větší 

přehlednost zapsány do tabulek a vyneseny do grafů. 

Aby byl splněn poţadavek na vyšší kvalitu odpadních vod v dané obci, bylo v další části 

navrţeno několik variant řešení. V úvahu připadá návrh centralizovaného a 

decentralizovaného řešení vypouštění odpadních vod. Vzhledem k velikosti obce a jejím 

finančním moţnostem se tato práce zaměřuje na decentralizované řešení, u kterého se dají 

finanční náklady rozloţit do několika etap. U tohoto řešení není nutno budovat novou 

kanalizaci před začátkem provozu navrhovaných čistíren odpadních vod. Je zde moţnost 

rekonstruování zachovalých částí nebo budování nové kanalizace postupně. 

Navrhované varianty decentralizovaného řešení jsou technicky realizovatelné. Je ovšem 

nutno zváţit všechna pro a proti. Z ekonomického hlediska investičních nákladů z grafu 

vyplývá, ţe pro obec Závadu je přijatelnější varianta balených čistíren odpadních vod. I kdyţ 

náklady na provoz kořenové čistírny odpadních vod jsou viditelně niţší, v porovnání 

s balenými čistírnami odpadních vod jsou investiční náklady kořenových čistíren velmi 

vysoké. Je třeba porovnat i náročnost na plochu, kterou tyto čistírny odpadních vod zaberou. 

Vzhledem k tomu, ţe v případě kořenových čistíren je nutno počítat na 1 ekvivalentního 

obyvatele 5m
2
, byla by tato varianta velmi náročná na zabranou plochu. 
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