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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá způsobem odvedení a čištění odpadních vod v obci 

Bítov. V úvodu práce je popsána zvolená lokalita a současný stav odvodu odpadních vod 

v obci. Následně je prezentován nový návrh odkanalizování obce a nakládání s odpadními 

vodami, přičemţ návrh byl vypracován ve třech základních variantách. Jedna varianta byla 

dále podrobně rozebrána tj. podloţena vypracováním projektové dokumentace, která se 

nachází v přílohách, jedná se především o situaci, hydrotechnickou situaci, podélné profily 

stok, návrh čerpací stanice a hydrotechnické výpočty.  

Klíčová slova:  

stoka, odlehčovací komora, čerpací stanice, čistírna odpadních vod, odpadní voda 

 

Použité zkratky: 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

DN – vnitřní průměr trub 

OK – odlehčovací komora  

EO – ekvivalentní obyvatel 

 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis describes the design concept of sewerage in a village Bítov, and 

also the waste water treatment in this area. Firstly I describe the area, hydrological regime 

and the readout. Next I present three ideas of the new design of sewerage and water 

treatment in Bítov. The best one variant is padded on drawing situation, hydrological 

situation, method of hydrological calculation and other drawings such as pumping station, 

diversion canal etc.  
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sewage, floodway, pumping station, waste water treatment plant, waste water  



OBSAH 

1. Úvod ............................................................................................................................... 1 

2. Popis území a stávajícího stavu ...................................................................................... 2 

2.1 Charakter lokality .................................................................................................... 2 

2.2 Hydrologické poměry .............................................................................................. 3 

2.3 Popis současného stavu ........................................................................................... 3 

2.3.1 Popis stokové sítě ............................................................................................. 3 

2.3.2 Charakter odpadních vod ................................................................................. 4 

2.3.3 Čistírna odpadních vod .................................................................................... 4 

3. Stanovení problémů ........................................................................................................ 6 

4. Principy řešení ................................................................................................................ 7 

4.1 Legislativní faktory ................................................................................................. 7 

4.2 Odpadní vody .......................................................................................................... 8 

4.3 Stoky ....................................................................................................................... 9 

4.3.1 Druhy stokových soustav ................................................................................. 9 

4.3.2 Způsoby dopravy odpadních vod ................................................................... 11 

4.3.3 Uspořádání stokových sítí .............................................................................. 13 

4.3.4 Tvary stok ...................................................................................................... 14 

4.3.5 Materiál stokových sítí ................................................................................... 15 

4.3.6 Směrové a výškové vedení stok ..................................................................... 16 

4.4 Dimenzování stok .................................................................................................. 18 

4.4.1 Stanovení dešťových odpadních vod ............................................................. 18 

4.4.2 Stanovení splaškových odpadních vod .......................................................... 21 

4.5 Objekty na stokové síti .......................................................................................... 21 

4.5.1 Vstupní šachty ..................................................................................................... 21 



4.5.2 Spojné šachty a komory ...................................................................................... 22 

4.5.3 Skluz ................................................................................................................... 22 

4.5.4 Spadiště ............................................................................................................... 22 

4.5.5 Shybka ................................................................................................................ 22 

4.5.6 Odlehčovací komory ........................................................................................... 23 

4.5.7 Čerpací stanice .................................................................................................... 24 

4.6 Čištění odpadních vod ........................................................................................... 25 

5. Návrh moţných variant řešení ...................................................................................... 28 

6. Rozpracování doporučené varianty .............................................................................. 29 

6.1 Návrh nových stok jednotné stokové soustavy ..................................................... 29 

6.1.1 Situace ............................................................................................................ 29 

6.1.2 Hydrotechnická situace .................................................................................. 30 

6.1.3 Podélné profily stok ....................................................................................... 31 

6.1.4 Hydrotechnické výpočty ................................................................................ 31 

6.2 Návrh odlehčovacích komor ................................................................................. 34 

6.2.1 Odlehčovací komora 1 ................................................................................... 34 

6.2.2 Odlehčovací komora 2 ........................................................................................ 35 

6.3 Návrh čerpací stanice a výtlačného potrubí .......................................................... 35 

6.3.1 Výtlačné potrubí ................................................................................................. 35 

6.3.2 Čerpací jímka ...................................................................................................... 37 

6.3.3 Vystrojení čerpací stanice ................................................................................... 37 

6.4 Čistírna odpadních vod ......................................................................................... 38 

6.4.1 Fortex AČB 550 .................................................................................................. 39 

6.4.2 TopolWater ČOV MONOBLOK – T ................................................................. 39 

6.4.3 envi-pur ČOV Bio Cleaner® .............................................................................. 40 



6.4.4 WPL HiPAF Modular ......................................................................................... 41 

6.4.5 Výběr .................................................................................................................. 42 

7. Kalkulace ekonomických nákladů ................................................................................ 43 

8. Závěr ............................................................................................................................. 45 

Pouţitá literatura .................................................................................................................. 47 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 50 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 51 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 52 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 53 

 

 

  



Martin Vavrečka: Návrh nakládání s odpadními vodami v obci Bítov 

 

 2014         1 

 

1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá problematikou odvádění a nakládání s odpadními 

vodami v obci Bítov. Práce byla iniciována plánovaným stavebním rozvojem obce, který si 

ţádá zefektivnění stávajícího způsobu stávajícího čištění odpadních vod a vybudování 

nových stokových sítí.  

V současnosti zajišťuje čištění odpadních vod soustava čtyř rybníků, coby biologická 

čistírna odpadních vod, avšak postupně byl prokázán její negativní vliv na oţivení vod. Byl 

tedy vznesen poţadavek ze strany místní rybářské organizace a města Bílovec na zřízení 

stupně předčištění odpadních vod před vypouštěním do soustavy.  

Práce tedy pojednává o moţnostech dostavby vyuţívané jednotné stokové sítě a 

následného předčištění odpadních vod před vtokem do soustavy rybníků tak, aby byla 

zajištěna co nejvyšší účinnost systému a zároveň se jednalo o ekonomicky uskutečnitelný 

projekt i pro malou obec.    

Text práce se nejprve zabývá popisem zájmové lokality, současným systémem 

nakládání s odpadními vodami v obci a následně předkládá několik moţných alternativ 

řešení. V praktické části bakalářské práce je rozpracována nejvhodnější varianta řešení.  
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2. POPIS ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍHO STAVU  

2.1 Charakter lokality 

Obec Bítov se nachází v Moravskoslezském kraji, bývalém okrese Nový Jičín. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je 6 km vzdálený Bílovec. Z turistického hlediska 

je obec řazena do oblasti tzv. Oderských vrchů.  

Vesnice se rozkládá na katastrálním území o rozloze 438 ha s průměrnou 

nadmořskou výškou 360 m n. m. Nejvyšším bodem katastru je kopec Sýkorec 

s 412  m  n.  m., nejniţším potom údolí Niva s 300 m n. m. Katastrální plocha obce je 

z 40% vyuţita jako orná půda a z 30% tvořena plochou lesa.  

V obci ţije podle posledních statistických průzkumů 428 trvale bydlících 

obyvatel  (k 1. 1. 2012). Celkový počet trvale obydlených domů v obci je 125. Objektů 

k individuální rekreaci slouţí sedm. Zástavba je tvořena především rodinnými domy. Pro 

vyuţití volného času je v obci k dispozici hřiště a další sportoviště. Z budov občanské 

vybavenosti obec disponuje restaurací, knihovnou, samoobsluhou a hřbitovem. Obec je 

plynofikována, pro odběry vody obyvatelé vyuţívají veřejný vodovod a v malé míře místní 

zdroje podzemních vod [1], [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Obec Bítov [29] 
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2.2 Hydrologické poměry 

Obec se nachází na rozvodí vodních toků Jamník a Sezina (ČHP 2-01-01-121            

a 2-01-01-128).  Oba toky se následně stékají a jako levostranný přítok vtékají do říčky 

Bílovky a řeky Odry.  

Průměrný sráţkový úhrn v dané lokalitě je 700 mm/rok při 74 sráţkových 

událostech. Pro obec je směrodatná intenzita přívalového deště pro dobu trvání 15 minut a 

periodicitě 1 126 l.s
-1

.ha
-1

 [2]. 

Při současném, celkovém mnoţství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebrané pitné 

vody tj. 60 m
3
/den, představuje specifický odběr na odběratele 140 l/den.  

2.3 Popis současného stavu 

V současnosti se v obci pro odvod odpadních vod z domácností a občanské 

vybavenosti vyuţívá systém jednotné stokové sítě. Do kanalizace se vypouští odpadní 

vody přes septiky, ţumpy s odtokem a z domácích čistíren odpadních vod. Odpadní vody 

z části odtékají do soustavy 4 rybníků, které fungují jako biologická čistírna odpadních vod 

a částečně jsou v nečištěné formě volně vypouštěny za obec.  

2.3.1 Popis stokové sítě 

Stoková síť obce je tvořena třemi základními sběrači A, B a C (výkres současného 

stavu viz příloha 1).  

Horní konec sběrače A prochází centrální částí zástavby v ose komunikace III/4656 

do údolí v pramenní oblasti levostranného přítoku potoka Jamník v říčním km 9,5. 

Koncová část sběrače je tvořena otevřeným korytem s kaskádami pro lepší prokysličení 

před přítokem do rybníků.  

Do koryta nad soustavou rybníků je zleva zaústěn sběrač B, který zajišťuje odvedení 

odpadních vod z části lokality místně zvané Folvárek.  

Sběrač C odvodňuje zbylou část lokality Folvárek a následně je vyveden východním 

směrem za obec s výpustním objektem v povodí Seziny.  
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2.3.2 Charakter odpadních vod 

Většinu odpadních vod tvoří vody z domácností – jedná se o splaškové odpadní 

vody, které jsou do kanalizace vypouštěny přes septiky, ţumpy s odtokem a domácí 

čistírny odpadních vod. V současné době není na kanalizaci napojena ţádná provozovna, 

proto je objem průmyslových odpadních vod nulový.  Odpadní vody občanské vybavenosti 

jsou obecně tvořeny částečně z vod splaškových a technologických ze sféry sluţeb. Jejich 

kvalita se můţe přechodně měnit dle momentálního vyuţití vody. Za potenciálního 

producenta technologických vod v obci lze povaţovat restauraci Obecní dům.  

2.3.3 Čistírna odpadních vod 

V současnosti se pro čištění odpadních vod vyuţívá soustava 4 rybníků, která slouţí 

jako biologická čistírna odpadních vod.  

Základní kapacitní parametry biologické ČOV: [2] 

Qmax [l/s]      5 

Qd [m
3
/den]   60 

Počet připojených EO           300 

BSK5 [kg/den]   18 

Účinnost dle BSK5   70% 

Do čistírny odpadních vod přitéká i zvýšené mnoţství balastních vod.  

 

Stanovené limity vypouštění: [2] 

BSK5 [mg/l]     35 

CHSK [mg/l]   120 

NL [mg/l]    90 

N-NH4
+
 [mg/l]   10 
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Kvalitativní parametry vypouštěné vody z 30. 6. 2011: [3] 

Teplota vody [°C]  22,4 

pH    8,42 

BSK5 [mg/l]     6,9 

CHSK dichromanem [mg/l]  38 

NL [mg/l]     25 

N-NH4
+
 [mg/l]   0,05 

Fosfor celkový [mg/l]  0,015 

Z výše uvedených parametrů je zřejmé, ţe čištění odpadních vod dosahuje v 

současnosti dostatečné efektivity pro splnění stanovených limitů vypouštěného znečištění. 

Avšak vzorek byl odebírán ve vegetačním období, které je pro biologické čištění 

odpadních vod příznivé a této účinnosti není dosahováno celoročně.     
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3. STANOVENÍ PROBLÉMŮ 

Nakládání s odpadními vodami v obci Bítov se v současnosti potýká s několika 

základními problémy, kterými je pro jejich úspěšné odstranění třeba zabývat se 

komplexně, protoţe je celý systém odvodu odpadních vod provázán.  

Dle plánu rozvoje obce dojde v příštích třech letech k výstavbě nových ulic a 

vytvoření přibliţně třiceti nových stavebních míst. To přináší nárok na zbudování nových 

stok pro odvod odpadních vod z těchto míst.  

Navazujícím problémem je odvedení vod z části Folvárek, které byly dosud 

vypouštěny nečištěné. Nová výstavba se významně dotkne i této oblasti v přibliţném 

rozsahu patnácti nových parcel, coţ přináší významný nárůst odpadních vod, které by byly 

odváděny nečištěné. Proto je vhodné napojit tuto samostatnou větev na zbytek stokové sítě, 

která odvádí vody k biologickému čištění.  

V poslední řadě je třeba se zabývat účinností čištění odpadních vod v soustavě 

rybníků. Jiţ nyní dosahuje soustava s připojenými 300 EO průměrné účinnosti čištění 70% 

na BSK5. V případě realizace nové výstavby v plánovaném měřítku a napojení stávající 

oblasti sběrače C dojde ke zvýšení zátěţe asi na 500 EO. Problematikou čištění odpadních 

vod je třeba se zabývat mimo jiné i z důvodu zavázání České republiky k rámcové 

směrnici Evropského společenství pro vodní politiku 2000/60/ES, která odkazuje na 

směrnici Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod a 

říká v článku 7 [4]: 

„Do 31. prosince 2005 členské státy zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými 

soustavami byly před vypuštěním čištěny způsobem vymezeným v čl. 2 odst. 9, a to při:  

− vypouštění do sladkých vod a do ústí řek z aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel 

nižším než 2 000 EO“ [4]. 

 

 

 

 

 



Martin Vavrečka: Návrh nakládání s odpadními vodami v obci Bítov 

 

 2014         7 

 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

Při nakládání s odpadními vodami a návrhu stokových sítí je nutné dbát na dodrţení 

dotčené legislativy a rovněţ dodrţování poţadovaných technických standardů řešení. 

Základní legislativní a technické poţadavky přiblíţí tato kapitola. 

4.1 Legislativní faktory 

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

Jedná se o nejdůleţitější českou normu v oblasti vodního práva. Účelem zákona je 

chránit povrchové a podzemní vody. Stanovuje podmínky pro vyuţívání vodních zdrojů, 

zachování a zlepšení jejich jakosti. Dále se zabývá sníţením negativních účinků povodní a 

sucha, vodními díly a ochranou vodních ekosystémů a na nich navazujících 

suchozemských ekosystémů. Právo Evropského společenství, především směrnice 

2000/60/ES, byla do tohoto zákona implementována [5]. 

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a 

kanalizací pro veřejnou potřebu, vodovodních a kanalizačních přípojek, rovněţ i působnost 

příslušných orgánů [6]. 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

Norma stanovuje podmínky pro navrhování, provádění výstavby, sanační práce a 

posuzování gravitačních kanalizačních sítí, kanalizačních přípojek a objektů na stokové 

síti. Pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci nemá norma všeobecnou platnost, ale pouze 

v uvedených jednotlivých ustanoveních. Norma platí rovněţ pro navrhování a provádění 

dešťových vpustí slouţících k odvedení dešťových vod z pozemních komunikací a jiných 

ploch do stokové sítě [7].  

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

Jde o evropskou normu, která určuje poţadavky na navrhování, provádění staveb, 

funkci, obsluhu a údrţbu venkovních systémů tlakových stokových sítí. Norma rovněţ 

uvádí poţadavky na postupy přejímek a zkoušek tlakového systému. Norma platí pro 
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tlakové systémy odvádějící splaškové odpadní vody z domácností a komunálu, nikoliv 

k odvádění dešťového odtoku a dešťových povrchových vod [8].  

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

 Norma, která platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých mechanicko-

biologických čistíren odpadních vod vyuţívaných pro jednotlivé objekty, části sídelních 

celků nebo malá sídliště. Společnou charakteristikou těchto zdrojů znečištěných vod je 

znečištění do 30 kg BSK5 – tedy do 500 ekvivalentních obyvatel [9].  

4.2 Odpadní vody 

Voda, která po pouţití změní své fyzikální nebo chemické vlastnosti, je nazývána 

vodou odpadní. Za odpadní vody jsou tedy povaţovány všechny druhy vod odváděné 

stokovou sítí, vody znečištěné z výrobních procesů a tekuté odpady. Zvláštní skupinou 

odpadních vod jsou potom vody odčerpávané z drenáţí za účelem odvodnění podzemních 

staveb a čerpávané podzemní vody z hydraulické ochrany průmyslových objektů [10]. 

Z hlediska stokování se rozlišují zejména odpadní vody splaškové, průmyslové, 

infekční, zemědělské a dešťové.  

Splaškové odpadní vody 

Jedná se o vody z jednotlivých domácností, občanské vybavenosti a odpadní vody ze 

sociálních zařízení průmyslových podniků. Tyto vody bávají znečištěné velkým 

mnoţstvím hrubých nečistot převáţně organického charakteru. Bávají obvykle šedě 

zabarvené a silně zakalené. Jejich teplota se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí       

5 – 20 °C v závislosti na ročním období, pH odpadních vod je oproti tomu relativně 

neměnné v rozmezí 6,8 – 7,5 [11]. 

Průmyslové odpadní vody 

 Jde o vody s proměnným charakterem znečištění v závislosti na druhu průmyslového 

provozu a vyuţívané výrobní technologii. Často je nutné zajistit předčištění průmyslových 

vod před jejich vypouštěním do stokové sítě pro jejich chemickou reaktivitu [10]. 
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Infekční odpadní vody 

 Infekční odpadní vody jsou vody obsahující choroboplodné zárodky zvlášť 

nebezpečné povahy. Jsou to především vody z nemocnic, výroben očkovacích sér apod.  

Zemědělské odpadní vody 

 Jde o odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby. Většinu tvoří vody 

z ţivočišné výroby jako kejda, je ovšem moţné se setkat s odpadními vodami ze siláţí jako 

příkladem odpadních vod z výroby rostlinné.  

 Dešťové vody 

 Jedná se o odváděné atmosférické sráţky po jejich dopadu na zemský povrch. 

Dešťové vody se dělí podle jejich charakteru po dopadu na znečištěné a neznečištěné.  

 Do stokové sítě by neměly být vypouštěny odpadní vody, které narušují materiál 

stok, ohroţují zdraví a bezpečnost práce obsluhy stokové sítě, způsobují provozní závady 

při průtoku stokovou sítí. V neposlední řadě je nutné zohlednit i vliv charakteru odpadních 

vod na čistírnu odpadních vod, proto by neměly negativně ovlivnit technologii ČOV a další 

vyuţití čistírenských kalů [10]. 

4.3  Stoky 

4.3.1 Druhy stokových soustav 

Podle způsobu odvádění odpadních vod dělíme stokové soustavy na tři základní 

druhy: stokovou soustavu jednotnou, oddílnou a modifikovanou.  

Jednotná stoková soustava 

 V jednotné stokové soustavě jsou odváděny všechny druhy odpadních vod společnou 

trubní sítí na čistírnu odpadních vod. Většina stokových systémů v urbanizovaných sídlech 

ČR byla v minulosti budována jako jednotná soustava. Systém má technické i ekonomické 

výhody, avšak přehlíţí ekologická a hygienická rizika. Na jednotné stokové soustavě jsou 

budovány odlehčovací komory, které při zvýšeném dešťovém průtoku odvádějí část 

naředěných odpadních vod přímo do recipientu [10], [12]. 
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Oddílná stoková soustava 

 Oddílná stoková soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami. 

V daném území jsou vybudovány dvě i více soustav, přičemţ kaţdá odvádí určitý druh 

odpadních vod. Nejčastěji jsou budovány dvě soustavy - první pro odvod vod splaškových 

a druhá dešťových. Dešťové vody však nejsou zpravidla vypouštěny přímo do recipientu, 

jelikoţ je nelze povaţovat za hygienicky zcela nezávadné. Dešťové stoky je proto nutné 

zaústit do čistících dešťových zdrţí [12]. 

Modifikovaná stoková soustava  

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe ani jeden 

způsob odvedení odpadních vod není ideální. V ČR 

vyuţívanou variantou, která zohledňuje 

problematiku znečištěných odpadních vod, je 

modifikovaná stoková soustava, která odděluje 

znečištěné a neznečištěné dešťové vody. Princip 

spočívá v odvedení splaškových vod hluboko 

uloţenými stokami, dešťové vody jsou odvedeny 

mělce uloţeným potrubím. Při přívalu deště jsou 

zezačátku znečištěné dešťové vody odvedeny 

spojným potrubím v šachtách do stok splaškových. Po 

Obr. 2 Schéma jednotné stokové soustavy [12] 

1.  ČOV 

2.  Výusť vyčištěné vody             

3.  Výusť odlehčovací komory  

4.  Odlehčovací komora  

5.  Kmenová stoka 

Obr. 3 Schéma oddílné stokové soustavy [12] 

1.  ČOV,  

2. Výusť vyčištěné vody, 

3.  Výusť dešťové kanalizace, 

4.  Splašková kanalizace  

Obr. 4 Funkce modifikované stokové 

soustavy [12] 
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zahlcení spojovacích šachet dochází k odtoku sráţkové vody dešťovými stokami do 

recipientu. Největší znečištění z prvotního oplachu terénu je tedy odvedeno do splaškové 

stokové sítě a následně na čistírnu odpadních vod, zatímco do recipientu jsou vypouštěny 

aţ relativně čisté dešťové vody [12]. 

4.3.2 Způsoby dopravy odpadních vod 

Způsob dopravy odpadních vod je závislý především na morfologii odkanalizované 

oblasti. Na základě hydraulických podmínek v potrubí bývají rozlišovány tradiční a 

alternativní způsoby dopravy vod.  

 Tradičním způsobem dopravy odpadních vod je vyuţití gravitační jednotné nebo 

oddílné stokové soustavy o volné hladině proudění. U tohoto způsobu odvodnění je kladen 

důraz především na jednoduchost a spolehlivost provedení. Dle potřeby můţe být tento 

systém v nezbytných případech doplněn čerpacími stanicemi a tlakovými úseky. Tato 

zařízení se vyznačují vysokými dopravními výkony [12]. 

Tlaková kanalizace  

 Jedná se o nejrozšířenější alternativní způsob odkanalizování především z důvodů 

investičních nákladů. Splašky jsou dopravovány pomocí domácích čerpacích stanic. 

Výhodou tohoto řešení je, ţe porucha jedné čerpací stanice neohrozí provozuschopnost 

ostatních stanic. Tlaková sběrná síť se navrhuje z tlakových trub PE, PVC o minimálním 

průměru 80 mm [13]. 

Obr. 5 Schéma tlakové kanalizace [13] 
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 Čerpadlo v domácí čerpací stanici 

bývá řízeno v závislosti na hladině 

v jímce. Objem čerpací jímky musí být 

dostatečně dimenzován, aby nedocházelo 

ke zpětnému vzdutí odpadních vod do 

gravitační části domovní přípojky. 

Seřízení čerpacího systému je provedeno 

k sepnutí a vypnutí v rámci tzv. 

pracovního objemu. Pro případ poruchy 

je vymezen tzv. havarijní objem 

stanovený havarijní (poplašnou) a 

maximální hladinou. Po překročení 

maximální hladiny jiţ dochází k zatopení 

gravitační části přípojky [12].  

Podtlaková kanalizace 

 Systém vyuţívá centrální podtlakovou stanici, která pomocí vakuových čerpadel 

vytváří podtlak ve sběrné tlakové nádobě. Do tlakové nádoby se nasávají sběrnou sítí 

splašky pomocí sacích ventilů umístěných v domácích jímkách. Z vakuové stanice jsou 

splašky odvedeny na ČOV 

gravitačně nebo tlakově. Odpadní 

voda není potrubím dopravována 

jako uzavřený vodní válec, ale po 

jednotlivých dávkách. Funkčnost 

této soustavy spočívá především 

v její těsnosti. Poruchy na 

vakuové kanalizaci jsou velmi 

dobře identifikovatelné 

v podtlakové stanici. Díky 

nárokům na těsnost je zároveň 

zabráněno vniku balastních vod 

[13]. 

Obr. 6 Čerpací stanice [12] 

Obr. 7 Schéma podtlakové kanalizace [12] 
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4.3.3 Uspořádání stokových sítí  

S ohledem na uspořádání terénu, zástavby a dispozici recipientu je nutné navrhnout 

vhodný způsob pro odvedení odpadních vod do nejniţšího místa lokality a ČOV. 

V základě bývají rozlišovány systémy stok radiální, větevný, úchytný a systém pásmový.  

 

Obr. 8 Uspořádání stokových sítí [10] 

Radiální systém 

Radiální uspořádání stok se nejčastěji vyuţívá při odvodnění kotlin. Stoky se sbíhají 

do nejniţšího místa a odtud je odpadní voda přečerpávána. Voda je čerpána nejčastěji do 

jiného povodí obsahujícího ČOV [13]. 

Větevný systém 

Systém je vhodný pro vyuţití v členitém terénu. Stoky vedou nejkratší trasou 

s nejvýhodnějším sklonem k nejniţšímu bodu terénu [13]. 

Úchytný systém  

 Pro úchytný systém je typické vyuţití v údolích podél vodních toků. Kmenová 

stoka, která vede podél toku, na sebe postupně váţe ostatní sběrače. Často zde bývají 

vyuţity odlehčovací komory pro sníţení profilu stoky [13]. 

Pásmový systém 

 Pásmový systém stok vznikne v případě návrhu několika výškových pásem stok. 

V jednotlivých pásmech můţe být systém stok radiální, větevný či úchytný [13]. 
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4.3.4 Tvary stok 

V minulosti byly pro stavbu stok vyuţívány nejrůznější průřezové tvary. Dnes je 

doporučeno vyuţití základních tvarů průřezu: kruhový, vejčitý, tlamový. Návrhy 

jednotlivých profilů stok je dán konkrétními hydraulickými, provozními, stavebními a 

geologickými poţadavky [12]. 

Tab. 1Vlastnosti základních profilů stok [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvar stoky Klady Zápory 

Kruhový 
- jednoduchá výroba prefabrikátu 

- výhodný pro čištění 

- staticky méně výhodný neţ 

vejčitý 

Vejčitý 
- nejlepší statické a hydraulické 

vlastnosti 

- výhodný při vysoké výšce 

nadloţí 

- horší výroba prefabrikátu 

Tlamový 
- ve stísněných geologických 

podmínkách 

- staticky a hydraulicky nejméně 

vhodný 

Obr. 9 Základní tvary průřezů stok [12] 
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4.3.5 Materiál stokových sítí 

Stoky mohou být trubní, monolitické nebo ze stavebních dílců různých materiálů. 

Materiál stok je volen v závislosti na charakteru odpadních vod, účelu a plánované 

ţivotnosti díla. Na zvýšení odolnosti daného materiálu je v případě monolitické nebo zděné 

stoky moţné vyuţít obloţení jiným materiálem lepších vlastností. Poţadované vlastnosti 

materiálu jsou především: [12] 

- vodotěsnost 

- bezpečná odolnost proti: 

o mechanickým vlivům 

o chemickým vlivům 

o biologickým vlivům 

o namáhání stěn 

o vlivům odpadních vod 

- umoţnění bezpečného a účinného čištění stok  

Kamenina 

 Kameninové trouby jsou vyráběny běţně do průměru DN 600 a po dohodě 

s výrobcem do DN 1400. Kamenina je hojně vyuţívaným materiálem pro své příznivé 

vlastnosti. Jde především o její dlouhou ţivotnost (dle výrobce aţ 100 let), otěruvzdornost, 

vysokou mechanickou odolnost, nízký hydraulický odpor a schopnost odolat agresivním 

chemickým činidlům (pH 0,4 – 13,4) [12]. 

Beton a železobeton 

 Betonové a ţelezobetonové trouby jsou určeny pro odvádění neagresivních tekutin o 

volné hladině nebo v přechodném tlakovém reţimu. Trouby profilů DN 600 a větších lze 

osadit čedičovou nebo plastovou výstelkou pro zvýšení chemické odolnosti a tím i celé 

ţivotnosti. Nevýhodou je především značná drsnost betonu [12]. 

Sklolaminát 

 Sklolaminátové trouby se vyznačují vysokou pevností, stálostí a nízkou hmotností. 

Neměknou ani při velkých teplotních rozdílech, a proto jsou vhodné pro odvedení 

průmyslových odpadních vod. Díky nízké hmotnosti jsou vyráběny v délkách aţ 12 m. 

Stejně jako u plastů je nutné dávat pozor při pokládce na správné provedení hutnění [12]. 
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Tvárná litina 

 U tvárné litiny je dosaţeno za pomocí hořčíku ke krystalizaci uhlíku ve formě 

kuliček a tím se zabraňuje vzniku čar šíření lomu, jako tomu bývá u šedé litiny. Systém 

z tvárné litiny je zcela vodotěsný, proto je pouţitelný i pro tlakovou kanalizaci. Díky velké 

odolnosti proti otěru a korozi je moţné litinu vyuţít k odvedení odpadních vod 

z domácností i průmyslu [12]. 

Plasty 

 Neměkčené PVC je vhodné pro venkovní kanalizaci pro odpadní vody v rozmezí pH 

2 – 12. Materiál je klasifikován jako nesnadno hořlavý, avšak k jeho poškození dochází jiţ 

při teplotách 40 – 60°C. 

 Polypropylén bývá pouţíván jako materiál vnitřní i venkovní kanalizace s vysokou 

odolností proti teplotám vod.  

 Vysokohustní polyetylén se vyuţívá především pro tlakovou kanalizaci [12]. 

4.3.6 Směrové a výškové vedení stok  

Stoky veřejných kanalizací se přednostně umisťují do veřejných ploch a pozemních 

komunikací. Stoky jednotné stokové soustavy se nejčastěji umisťují do osy komunikace. 

V případě oddílné stokové soustavy je do osy komunikace uloţena stoka dešťové 

komunikace a mimo osu následně splašková kanalizace. Stoky však mohou být uloţeny i 

mimo osu, pokud jde o úzkou komunikaci, aby při odkrytí byl umoţněn průjezd 

komunikací [13]. 

Tab. 2 Prostorové uspořádání inženýrských sítí dle ČSN 73  6005. [14]  

vodorovné vzdálenosti 
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Stoky neprůlezných profilů se navrhují jako rovné úseky mezi šachtami. Změna 

směru stok průlezných a průchodných je však prováděna oblouky [13]. 

Je vhodné navrhovat stoky v zelených pásech, avšak je důleţité dodrţet vzdálenost 

od stromů minimálně 1,5 m. Pro vedení stokové sítě poblíţ budov je nutné zohlednit 

hloubku jejich zaloţení a rozloţení hmotnosti na zeminu, coţ vychází z úhlu vnitřního tření 

zeminy. Pro stanovení potřebné vzdálenosti od líce budovy se tedy vychází ze vztahu: [13] 

𝐿 =
𝐻−ℎ

tan 𝜑
               (1) 

kde:    

H … hloubka uloţení stoky 

h … hloubka uloţení základů budovy 

φ … úhel vnitřního tření zeminy  

Stoky souběţných stok nesmí být jedna nad druhou, rovněţ není vhodné uloţení 

stoky souběţně pod kolektorem nebo vodním tokem. Nad stávajícími stokami se nesmí 

budovat další potrubí a nadzemní objekty [12]. 

Z hlediska výškového uloţení je nezbytné řídit se normou ČSN 73 6005, z které 

plyne nutnost zajistit minimální krytí stoky při umístění v komunikaci 1,80 m a 1,0 m 

v případě uloţení pod chodníkem a ve volném terénu. Maximální hloubka uloţení potrubí 

není normou striktně vymezena, avšak doporučuje se dodrţení maximální hloubky pro 

uliční stoky 6,0 m. Při určení hloubky uloţení stoky je nutné vzít v úvahu rovněţ lokalitu, 

kde je kanalizace budována tak, aby bylo moţné odvodnění podzemních prostor a dvorů 

okolní zástavby [12]. 

Podélný sklon stok musí být stanoven s ohledem na hydrauliku a ekonomiku 

provozu. Při návrhu velmi malých sklonů dochází vlivem pomalého odtoku k budování 

větších profilů stok, kterým následně hrozí zanášení. Naopak velký sklon stoky vede 

k velkému zahloubení kanalizace a na plochých územích můţe vést k nutnosti 

přečerpávání odpadních vod. Sklon stoky rovněţ ovlivňuje průtočná rychlost. Maximální 

průtočná rychlost stokou by neměla přesáhnout 5 m.s
-1

, při jejím překročení je moţné, aby 

docházelo k poškození potrubí. V případě betonových a ţelezobetonových stok je za mezní 

Obr. 10 Vzdálenost dna výkopu od základu budovy  [7] 
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rychlost nutné povaţovat 3 m.s
-1

 nebo chránit vnitřní profil. Orientačně je moţné 

minimální sklon stoky určit jako: [12] 

Imin = 
1631

𝐷𝑁
             (2) 

4.4 Dimenzování stok 

Pro dimenzování průtočných profilů stok existuje velké mnoţství metod. Všechny 

jsou však závislé především na mnoţství odpadních vod, hydraulické drsnosti potrubí a 

sklonu uloţení dané stoky. Jednotlivé výpočtové postupy byly ovlivňovány především 

dostupnými hydrologickými údaji. Komplikovanou úlohou se dimenzování stok stává 

právě ve chvíli dešťových odpadních vod [12]. 

4.4.1 Stanovení dešťových odpadních vod 

Stanovení průtoku dešťových odpadních vod je moţné dosáhnout racionálními 

metodami, kdy vycházíme z blokových dešťů odvozených z čáry náhradních sráţek nebo 

za pomocí modelování. I přes rozvoj moderních technologií zůstávají dominantní metodou 

pro menší zájmové oblasti právě racionální metody řešení. Ty vycházejí z obecného vzorce 

pro dimenzování stok na dešťový průtok: 

𝑄 =  𝜓 . 𝑆 . 𝑖                   (3) 

kde Q – průtok dešťových vod (l.s
-1

) 

 ψ – součinitel odtoku 

 S – plocha povodí stoky 

 i – intenzita směrodatného deště o periodicitě p (l.s
-1

.ha
-1

) 

Pro jednotnou stokovou soustavu měst do 5000 obyvatel a všechna města s dešťovou 

kanalizací se volí p = 1. Pro města s více neţ 5000 obyvateli a jednotnou stokovou sítí p = 

0,5. 

Součinitel odtoku 

 Součinitel odtoku vychází ze skutečnosti, ţe ne všechna dešťová voda z území 

povrchově odtéká, dochází totiţ k částečné infiltraci a odpaření sráţek. V případě 

bilancování náhradního přívalového deště je výpar, retence a vsak okamţitou ztrátou 

sniţující maximální průtok. Součinitel odtoku je tedy definován jako poměr mezi objemem 
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odteklým a spadlým v tomto území. Jeho číselná hodnota je menší neţ 1,0. Pro výpočet 

stokové sítě jsou hodnoty součinitele ψ tabelizovány v normě ČSN 75 6101 [13]. 

Tab. 3 Součinitelé odtoku ψ pro podrobný výpočet stokových sítí  [13] 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku ψ terénu 

Rovinný 

do sklonu 

1% 

Svaţitý 

při sklonu  

1- 5% 

Prudce 

svaţitý při 

sklonu nad 

5% 

Zastavěné plochy 0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky, dlaţby se zálivkou spár 0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlaţby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 

Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

Lesy 0,00 0,05 0,10 

  Pro podrobný výpočet stokové sítě je stanovena střední hodnota odtokového 

součinitele ψs pomocí váţeného průměru v závislosti na jednotlivých odtokových 

součinitelích odtoku a velikosti ploch, které reprezentují. V praxi je výpočet středního 

součinitele odtoku vztahován na plochu 1 ha tzv. „vzorový hektar“ [13]. 

𝜓𝑠 =  
𝑆1 .𝜓1+⋯𝑆𝑛 .𝜓𝑛

 𝑆
          (4) 

Plocha povodí stoky 

 Hranice odvodňované oblasti pro návrh jednotné nebo dešťové oddílné soustavy 

zahrnuje plochu intravilánu rozšířenou o plochu extravilánu udanou hydrologickým 

povodím oblasti. Na základě výškových poměrů je z extravilánu vymezena nezbytně nutná 

plocha. Z této oblasti jsou vyloučeny plochy přirozeně odvodněné vodotečemi, příkopy, 

komunikací nebo zářezy. Tam, kde není jednoznačně vymezená zástavba a plocha 

extravilánu přesahuje 1 ha na 100 m stoky nebo je sklon terénu do 5%, je moţné stanovit 

vzdálenost hranice extravilánu jako 100 m od stoky. V jiných případech je nutné hranici 

zvýšit aţ k hranici hydrologického rozvodí [13]. 

 Před dimenzováním potrubí se určí v hydrologické situaci tzv. kanalizační okrsky 

pro výpočet konkrétního úseku stoky. Plochy kanalizačních okrsků se stanoví při sklonu 
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terénu do 5% pomocí půlení úhlů za vzniku tzv. ideálních střech. U větších sklonů terénu a 

v extravilánu se kanalizační okrsky stanovují se zohledněním spádnic [13]. 

Intenzita směrodatného deště 

 Vydatnost deště je určena jako mnoţství sráţek spadlé na určitou plochu za čas. 

Deště se však vyznačují různou délkou trvání a vydatností, coţ problematiku stanovení 

intenzity deště komplikuje. Intenzity pro jednotlivá území jsou stanovovány na základě 

meteorologických měření po vyloučení extrémních stavů. Navrhování stok na maximální 

intenzity dešťů by totiţ vedlo k neúměrným velikostem profilů stok. Návrhová intenzita 

deště se tedy volí i s ohledem na pravděpodobnost výskytu příslušného deště. 

Z meteorologických záznamů se konstruují čáry náhradních sráţek, které jsou v průběhu 

roku dosahovány nebo překračovány p-krát. Pro deště o dané periodicitě a proměnné 

intenzitě jsou dále vyhledávány jednotlivé hodnoty průměrných a maximálních intenzit 

v čase tak, ţe postupně je dosahováno řady intenzit a jím odpovídající době trvání deště 

[13]. 

Součtová metoda 

 Součtovou metodou bývají dimenzovány stokové sítě s dobou dotoku do 15 minut. 

Intenzita směrodatného deště je zde volena na základě patnácti minutového deště a její 

hodnota je konstantní. Metoda se vyznačuje postupným sčítáním průtoku vod 

z jednotlivých větví kanalizační sítě.  

Bartoškova metoda 

 Jedná se o často vyuţívanou metodu pouţívanou pro stoky s dobou dotoku nad 15 

minut. Zásadní změnou této metody je předpoklad, ţe maximální průtok v dimenzovaném 

úseku způsobí sráţka, která má stejnou dobu trvání jako je doba dotoku po posuzovaný 

úsek neboli déšť zasáhne celé povodí po posuzovaný úsek. Z tohoto předpokladu je 

definována tzv. účinná doba trvání sráţky: [13]  

𝑡𝑧 = 𝑡 − (𝑡𝑟 + 𝑡𝑝)          (5) 

 tz – zkrácená doba trvání sráţky zohledňující povrchovou retenci území a dobu 

povrchového odtoku 

t – skutečná doba trvání sráţky 
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 tr – doba povrchové retence 

 tp – doba povrchového odtoku   

Pro další dimenzování stok se poté vyuţívá intenzita deště z redukované čáry intenzit pro 

čas tz.  

4.4.2 Stanovení splaškových odpadních vod 

Při návrhu splaškové kanalizace se stanoví mnoţství splaškových vod přednostně 

z výsledku provozních měření nebo podle skutečné spotřeby vody v daném území. Pokud 

nejsou tyto informace k dispozici, je nutné vycházet z výpočtu potřeby vody. Ta se liší 

podle velikosti a vybavenosti sídla. Maximální průtok splaškových vod se poté stanoví 

jako průměrný denní průtok Qd vydělený 24 a násobený součinitelem maximální hodinové 

nerovnoměrnosti kmax. Dimenzování se provádí na dvojnásobek této hodnoty [7]. 

𝑄𝑚𝑠𝑝 = 2.
𝑄𝑑

24
 .𝑘𝑚𝑎𝑥            (6) 

4.5 Objekty na stokové síti 

Objekty na stokové síti zajišťují její spolehlivost, bezporuchovost a hospodárnost 

provozu. Podle účelu, pro který jsou určeny, se dělí na objekty: vstupní a spojné šachty, 

spojné a rozdělovací komory, spadiště, skluzy, dešťové vpusti, shybky, přípojky, 

odlehčovací komory, čerpací stanice atd.  

Pro navrhování a výstavbu objektů platí ČSN 75 6101 a další ČSN i interní předpisy 

provozovatelů. Pro stavbu se vyuţívají odolné materiály jako beton, ţelezobeton, 

kanalizační cihly a další stavební prefabrikované dílce. Poklopy, stupadla, ţebříky a mříţe 

musí být z materiálu odolávajícího korozi nebo ošetřeny protikorozní ochranou [13]. 

4.5.1 Vstupní šachty 

Vstupní šachty se navrhují tam, kde je nutné změnit směrové vedení stoky, sklon 

stoky, světlost, rozdělení dlouhých přímých úseků nebo na konci stokové sítě. Šachty navíc 

slouţí i k odvětrání stok.  
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4.5.2 Spojné šachty a komory 

Spojné šachty a komory slouţí k soutoku stok. Do průměru DN 400 se napojení 

provádí ve spojných šachtách. Při DN 500 a větších u kruhových stok, u jiných profilů od 

šířky 600 mm dochází k napojení ve spojných komorách. Ve dně je provedeno ţlábkovité 

spojení jednotlivých stok tangenciálně na směr hlavní stoky [12]. 

4.5.3 Skluz 

Skluzy slouţí k překonávání výškových rozdílů pomocí skokové změny namísto 

nutnosti velkého sklonu. Navrhují se v příliš dlouhých strmých tratích, kde by bylo 

náročné budování spadišť. Skluz se skládá ze skluzové stoky s průtočnou rychlostí do       

10 m.s
-1

 a z objektu na konci skluzu slouţícímu k utlumení kinetické energie vody [12].  

4.5.4 Spadiště  

Slouţí stejně jako skluz k překonání velkých 

výškových rozdílů skokovou změnou. Maximální 

povolené výška spadiště jsou 4 m pro DN 250-400 a 3 

m pro DN 450 – 600. Část šachty a dna odolává 

velkému nárazu vody a proto musí být opevněno. Pro 

odvedení běţných průtoků je spadiště vybaveno 

vertikální troubou. Výhoda tohoto řešení je především 

ve sníţení hluku. Za větších průtoků vertikální trouba 

nezvládá nápor vody, a tak dochází k přepadu vody na 

dno spadiště [12]. 

4.5.5 Shybka 

Shybky jsou objekty, které napomáhají převedení odpadních vod pod překáţkami 

především pak komunikacemi, vodními toky a jinými stokami. Vyuţívají se ale pouze 

tehdy, není-li moţné odvést odpadní vody pod překáţkou gravitačně o volné hladině. Ve 

shybce dochází ke vzniku tlakového proudění, které pomáhá překlenout vzestupnou část. 

Vzestupné rameno shybky nemá mít sklon větší neţ 1:3, doporučuje se však 1:5 [12]. 

 

Obr. 11 Spadiště [13] 
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4.5.6 Odlehčovací komory 

 Odlehčovací komory slouţí k odlehčení nadměrných průtoků na jednotné stokové 

síti pro sníţení následného trubního profilu nebo jako ochrana objektů stokové sítě např. 

shybky nebo čerpací stanice. Nejdůleţitějším kritériem pro návrh odlehčovací komory je 

určení objemu odpadní vody, který má dále pokračovat stokovou sítí a objemu, který má 

přepadat a být odveden do recipientu. Nejčastěji se objem odváděný dále stokovou sítí 

stanovuje jako: 

𝑄𝑚 =  𝑄24 .𝑚 = 𝑄24 . (1 + 𝑛)          (7) 

Qm – neodlehčený průtok 

Q24 – bezdeštný průtok splašků 

m – násobek ředění 

1+n – poměr ředění, nejčastěji vyuţívaným poměrem ředění je 1+7, avšak jeho 

určení záleţí na charakteru odpadních vod. 

V praxi se vyuţívá velké mnoţství konstrukcí odlehčovacích komor. Mezi základní 

typy odlehčovacích komor patří komory s přímým a bočním přepadem, odlehčovací 

komory se škrtící tratí a přepadem, přepadajícím paprskem nebo horizontální dělící stěnou 

[12]. 

      

 

 

 

Obr. 12 Shybka [13] 

Obr. 13Odlehčovací komory s přímým přepadem [12] 
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Podle zvolené konstrukce odlehčovací komory a mnoţství přepadajících odpadních 

vod se navrhují konkrétní parametry odlehčovací komory.  

Pro odlehčovací komoru s dokonalým přímým přepadem se stanovuje délka přelivné 

hrany podle vztahu:  

𝑄 =  
2

3
. 𝜇.𝑏.ℎ. 2𝑔.ℎ          (8) 

Q – přepadající mnoţství  

h – přepadová výška 

b – délka přelivné hrany 

μ – součinitel přepadu 

Odlehčovací komory s bočním přepadem jsou v našich podmínkách vyuţívanější, 

avšak jejich výpočet je mnohem komplikovanější, a proto zde nebude detailněji rozebírán. 

4.5.7 Čerpací stanice 

 Čerpací stanice slouţí k převedení odpadních vod tehdy, pokud překáţka brání 

gravitačnímu odtoku z území. V praxi se můţe jednat o převod odpadní vody přes 

rozvodnici do povodí vybaveného ČOV, zaústění nových částí gravitační stokové sítě do 

starší části sítě, pokud jsou výškové poměry nepříznivé. Další vyuţití nachází čerpací 

stanice pro překonávání překáţek jako alternativa ke shybce nebo pouţití stanic, aby 

zabránily nadměrnému krytí u gravitačních stok [12]. 

Při řešení čerpacích stanic je kladen důraz na jejich spolehlivost, abychom mohli říct, 

ţe jsou stejně spolehlivé jako gravitační kanalizace. Čerpací stanice se skládá ze tří 

hlavních částí a to akumulačního prostoru, čerpadla a výtlačného potrubí. Pro návrh je 

Obr. 14Odlehčovací komory s bočním přepadem [12] 
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nutné najít vhodnou rovnováhu mezi velikostí akumulace a výkonem čerpadla tak, aby 

byla zajištěna hospodárnost čerpací stanice [12]. 

Mezi čerpadla vhodná pro pouţití v čerpacích stanicích tlakové stokové soustavy 

patří především: 

 čerpadla s otevřenými vícekanálovými oběţnými koly a mělnícím zařízením, 

 plunţrová čerpadla s řezacím zařízením, 

 jednokanálová odstředivá čerpadla upravená proti ucpání, 

 čerpadla s otevřeným vířivým oběţným kolem. 

Nejčastější bývá vyuţití ponorných čerpadel, která bývají osazena samostatně nebo 

v páru pro větší spolehlivost a hydraulické vlastnosti. Pro většinu čerpacích stanic je 

moţné vyuţití standardních elektromotorů. Výjimečně je moţné se setkat se speciální 

nevýbušnou konstrukcí motoru. Kaţdá čerpací stanice musí být pro případ poruchy 

vybavena signalizačním systémem a musí u ní být zaručena obnova funkce po výpadku 

elektrické energie [8]. 

Návrhová kritéria čerpacích stanic jsou udávány především poţadavky na udrţení 

minimální dopravní rychlosti 0,7 m.s
-1 

a maximální povolené době zdrţení odpadních vod 

ve stanici 8 hodin, aby bylo zabráněno tvorbě plynů. Havarijní objem pro případ poruchy 

je stanoven minimálně na 25 % celkového denního průměrného průtoku [8]. 

4.6 Čištění odpadních vod 

Volená technologie čištění odpadních vod je závislá na druhu jejich znečištění a 

mnoţství. V praxi nejvyuţívanější metoda čištění odpadních vod spočívá v umělé 

intenzifikaci přírodních čistírenských procesů na ČOV. V posledních letech se však do 

podvědomí dostávají přírodní způsoby čištění odpadních vod, které jsou hojně vyuţívané 

pro nakládání s odpadními vodami v malých obcích nebo domácnostech.  

Základní skladba technologické linky čistírny odpadních vod je mechanické 

předčištění následované biologickým stupněm a kalovým hospodářstvím. Biologický 

proces bývá nejčastěji reprezentován vyuţitím aktivovaného kalu pro odstranění 

znečišťujících látek. Konstrukčně bývá většinou řešen jako oddělená aktivační nádrţ, kde 

dochází k aktivaci biologických procesů a dosazovací nádrţ, kde volný aktivovaný kal 
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sedimentuje a je dále odváděn. Tento systém je celosvětově oblíbený pro svou efektivitu a 

malou prostorovou náročnost. V minulosti byl tento systém vyuţíván pouze se začleněním 

aerobní stabilizace kalu, tj. kal vznikající v mechanickém předčištění a aktivovaný kal 

z dosazovacích nádrţí byl odvodněn a dále zpracováván. Tento jednoduchý systém 

kalového hospodářství byl dodnes zachován na malých čistírnách odpadních vod, kde je 

objem produkovaného kalu malý. Ve velkých městských čistírnách však docházelo 

k nadměrné produkci čistírenského kalu, coţ vedlo k zavedení nového anaerobního stupně 

stabilizace kalu. Anaerobní stabilizace spočívá na principu vyhnívání kalu bez přístupu 

vzduchu za uvolnění čistírenského plynu. Plyn pak můţe být jímán a vyuţit jako 

energetický zdroj.  Tato metoda vedla na velkých čistírnách k omezení produkce kalu aţ na 

50% a mnohdy i velkým energetickým úsporám na provoz [15]. 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají běţně se v přírodě vyskytující 

procesy, které probíhají ve vodním, půdním nebo mokřadním prostředí. Biologičtí činitelé 

se zde podílejí na odbourávání sloučenin dusíku a fosforu. Vyuţití přírodních čistírenských 

procesů má svá pozitiva jako ekologický charakter, jednoduché stavební provedení, niţší 

stavební a provozní náklady atd. Častějšímu vyuţití v našich podmínkách ovšem brání 

závislost účinnosti na klimatických podmínkách tj. poklesu účinnosti v zimním období. 

Mezi základní způsoby přírodního čištění patří: 

 vegetační čistírny odpadních vod, 

 biologické nádrţe a akvakultury, 

 závlaha odpadními vodami. 

Pro všechny způsoby přírodního čištění nezávisle na podrobněji zvolené technologie 

je společný poţadavek na dokonalé mechanické předčištění [16]. 

Tab. 4 Účinnost čistírenských zařízení [16] 

Objekty 
Sníţení v % 

BSK5 Nerozpuštěné látky 

Septik 15-30 50 

Prostá sedimentace 20-30 30-60 

Biologický filtr pomalý 80-90 70-90 

Půdní filtrace 90-95 90-95 

Biologická dočišťovací nádrţ 65-90 90 

Drenáţní podmok 95-99 95-99 
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 Kromě vyuţití přírodních čistíren odpadních vod v malých obcích, které ne vţdy 

vyhovují z hlediska účinnosti, mohou být pro obce přínosná i jiná technická řešení 

v podobě malých čistíren odpadních vod do 2 000 EO. Specifikum malých čistíren je 

především v nutnosti poradit si s nerovnoměrností přítoku odpadních vod, nakládáním 

s odpadními produkty čistírenského procesu a zajištění odpovídající ekonomické zátěţi pro 

malé obce. Na základě charakteru zástavby je nutné stanovit náročnost vyuţití 

decentralizovaného čištění odpadních vod v domácnostech nebo centralizovaného na 

společné čistírně, avšak s nutností vybudování kanalizace. Pro čištění v domácnostech dnes 

dominují mechanicko-biologické domovní čistírny. Centralizované čištění vod v malých 

obcích je pak charakterizováno vyuţitím přírodních procesů nebo balených čistíren [17]. 
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5. NÁVRH MOŢNÝCH VARIANT  ŘEŠENÍ 

Pro nakládání s odpadními vodami v obci Bítov je moţno při zohlednění výše 

vytipovaných problémů navrhnout několik variant řešení.  

1. Rozsáhlé vybudování domácích čistíren odpadních vod a vyuţití současné kanalizace 

pro odvod vyčištěné vody do recipientu. 

Přední výhoda této varianty spočívá v napojení domácích čistíren odpadních vod na 

stávající stokový systém. Domácí čistírny však kladou nároky na odpovídající údrţbu, 

coţ vyţaduje uvědomění obyvatel. Další nevýhodou této varianty je nutná spolupráce 

s obyvateli a jejich souhlas s vybudováním domovních čistíren. Přestoţe zde není 

kladen nárok na velké mnoţství stavebních prací, je tato varianta ekonomicky 

nevýhodná pro nákup velkého mnoţství čistíren. 

2. Návrh tlakové kanalizace pro převod současného sběrače C a zařazení stupně čištění 

odpadních vod balenou čistírnou.  

Tato varianta předpokládá nákup pouze jedné balené čistírny pro centralizované čištění 

odpadních vod, tím je dosaţeno finančních úspor oproti variantě první. Na druhou 

stranu zde vzniká nutnost vybudování čerpací stanice a tlakového úseku dopravy 

odpadních vod.   

3. Návrh tlakové kanalizace pro převod současného sběrače C a odvedení odpadních vod 

do společné ČOV pro obce Bítov, Tísek a Lubojaty.  

Výhodou této varianty spočívá v moţnosti napojení více obcí na jednu společnou 

čistírnu odpadních vod. I přes tuto skutečnost, však zůstává ekonomicky nejnáročnějším 

řešením z důvodu výstavby nové ČOV pro 2000 EO. Takto náročný projekt a s ním 

spojené úpravy by byl pro malé obce za současných nerealizovatelný.  
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6. ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY  

Pro podrobnější rozpracování byla zvolena varianta 2 spočívající v návrhu nových 

stok na místech plánované výstavby, návrhu čerpací stanice a výtlačného potrubí pro 

převod odpadních vod ze současného sběrače C přes rozvodnici. Tento systém je dále 

doplněn balenou čistírnou odpadních vod umístěnou před soustavou rybník, které následně 

plní funkci dočištění. 

6.1 Návrh nových stok jednotné stokové soustavy 

6.1.1 Situace 

Úprava stokové sítě se dotýká především lokality Folvárek a kanalizačních sběračů B 

a C. Vzhledem k absenci dostatečně vypovídající projektové dokumentace o skutečném 

provedení současného stavu, bylo nutné provést průzkum v terénu, který odhalil, ţe 

současná kanalizace budovaná v 70. a 80. letech, z dnešního pohledu postrádá rozmístění 

spojných šachet ve vzdálenosti max. 50 m a v úsecích vedení v komunikaci často nesplňuje 

dnešní podmínky minimálního poţadovaného krytí trub. Provedení z betonových trub však 

zvyšuje její odolnost, proto je stále schopna provozu i bez větších zásahů údrţby a lze ji 

povaţovat za vyhovující. Nicméně tento stav ovlivňuje návrh nových stok, které na tuto 

kanalizaci navazují.  

Nové stoky jednotné stokové soustavy byly s ohledem na stoky současného stavu 

navrhovány především v zeleném pásu a chodnících podél nově budovaných komunikací 

v místech plánované zástavby. Při situačním návrhu nových stok, bylo nutné vzít v úvahu 

stávající uspořádání inţenýrských sítí a dodrţet jednotlivá ochranná pásma daná normou.  

Nový návrh přinesl úpravu stávajícího sběrače B, stoky B2, návrh nové stoky B3, 

úpravu na sběrači C a návrh nové stoky C1, v neposlední řadě pak výtlaku od sběrače C.  

V malém měřítku byl dotčen sběrač A, na který byla umístěna odlehčovací komora a 

byl tím pádem prodlouţen o část směřující na ČOV. 

Stoky byly navrţeny v betonovém provedení pro pozitivní vlastnosti betonu 

vzhledem k jeho odolnosti vůči statickému zatíţení. Nicméně dodrţení maximálních 

rychlostí v potrubí vedlo k návrhu části sběrače B v kamenině, pro její odolnost proti 

obrusu. Situace je vykreslena v příloze č. 1, kde je vyobrazen současný i nový stav.  
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Tab. 5 Délky stok 

Stoka Délka [m] Stoka Délka [m] 

B 714 C 497 

B1 176 C1 203 

B2 324 C2 228 

B2-1 117 C2-1 74 

B3 218 Výtlak 210 

 

6.1.2 Hydrotechnická situace 

Zájmové území bylo rozděleno na 23 kanalizačních okrsků za pomocí metody 

ideálních střech. Plochy kanalizačních okrsků byly stanoveny do velikosti 1 ha. Hranice 

kanalizačních okrsků rovněţ zohledňují reálné odtokové poměry, určené spádem území. 

Vyhrazení kanalizačních okrsků je patrné v příloze č. 2: Hydrotechnická situace. 

Tab. 6Plochy kanalizačních okrsků 

Kanalizační 

okrsek 

Stoka Plocha [ha] Kanalizační 

okrsek 

Stoka Plocha [ha] 

1 C 0,67 13 B 0,34 

2 C 0,42 14 B2 0,91 

3 C 0,59 15 B2 0,22 

4 C2 0,70 16 B2-1 0,63 

5 C2-1 0,30 17 B2 0,12 

6 C2 0,16 18 B 0,45 

7 C 0,13 19 B1 0,18 

8 C1 0,91 20 B1 0,52 

9 C 0,06 21 B 0,14 

10 B 0,89 22 B 0,42 

11 B 0,65 23 B 0,26 

12 B3 0,91  
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6.1.3 Podélné profily stok 

Zpracovány byly podélné profily nových i stávajících stok. Jednotlivé výkresy jsou 

přiloţeny v této práci jako přílohy 4 aţ 13. Výškové uloţení stok bylo ovlivněno 

současným stavem tak, aby bylo moţné gravitační odvedení odpadních vod. V místech 

s nedostatečným minimálním krytím potrubí byla navrţena úprava terénu nebo 

obetonování trouby pro zvýšení její odolnosti. Úprava terénu byla navrţena v místech 

vedení potrubí v zeleném pásu nebo místech plánovaného chodníku nové zástavby. 

K obetonování bylo přistoupeno při vedení kanalizace v existující komunikaci, kde by byla 

úprava terénu nevhodná. Výškové body šachet a terénů byly určeny interpolací ze 

známých výškových bodů. V některých případech bylo nutné eliminovat nedostatky 

interpolace měřením v terénu. Výkresy zobrazují výšku uloţení potrubí, jeho dimenzi, 

stejně jako objekty na stokové síti, jako je spadiště, odlehčovací komory…  

 Podélné profily kanalizace byly zpracovány v programu Winplan verze 5.0 Podélný 

profil kanalizace, převedením z programu AUTOCAD 2007. Profily jednotlivých stok jsou 

přiloţeny.  

6.1.4 Hydrotechnické výpočty 

Hydrotechnické výpočty stokové sítě byly provedeny tzv. Součtovou metodou. 

Vyuţití této metody je vhodné vzhledem ke krátké době dotoku odpadních vod v potrubí. 

Níţe je nastíněn postup výpočtu, celý výpočet je uveden v příloze 3: Hydrotechnické 

výpočty. 

Plocha kanalizačního okrsku 

 dána hydrotechnickou situací 

 Specifický odtok qs 

𝑞𝑠 =
𝐸𝑂 .𝑆𝑆𝑉

86 400

 𝑆
 , kde          (9) 

EO… počet ekvivalentních obyvatel oblasti
 

SSV… specifická spotřeba vody, (na základě odběrů v oblasti) 140 [l.os
-1

.den
-1

] 

 ΣS … celková plocha odvodňované oblasti, 10,6 [ha] 
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Odtokový součinitel ψ 

Stanovení odtokového součinitele ψ vychází z metody jednotkového hektaru. 

V situaci je zvolena plocha o velikosti 1 ha tak, aby měla vypovídající hodnotu o 

charakteru zástavby v oblasti. Následně jsou určeny dílčí plochy S1, S2…Sn a jím příslušné 

odtokové součinitele dané normou. Výsledný odtokový součinitel je dán následně váţeným 

průměrem.  

ψ = 
𝑆1𝜓1+𝑆2𝜓2+𝑆3𝜓3

𝑆
                  (10) 

S1… zastavěná plocha, 0,1462 [ha] 

S2… plocha asfaltové a betonové vozovky, 0,1073 [ha] 

S3… plocha zeleného pásu, 0,7465 [ha] 

ψ1… součinitel povrchového odtoku ze zastavěné plochy, 0,9  

ψ2…součinitel povrchového odtoku z asf. a bet. vozovky, 0,9 

ψ3…součinitel povrchového odtoku zeleného pásu, 0,15 

Součinitele povrchového odtoku byly vybrány na základě morfologie území pro prudce 

svaţitý terén.  

Redukovaná plocha Sred 

Stanovení dílčí redukované plochy vychází z jednotlivých ploch kanalizačních 

okrsků a zohledňuje odtokové poměry dešťových vod vyjádřené součinitelem povrchového 

odtoku.   

Sred = So . ψ                   (11) 

So… plocha kanalizačního okrsku 

ψ… součinitel povrchového odtoku 

 Stanovení celkové redukované plochy se provede postupným načítáním dílčích 

redukovaných ploch podle vedení a zaústění jednotlivých stok.  

Intenzita redukovaného deště i 

 informace o intenzitě redukovaného deště byly pouţity z kanalizačního řádu, kde 

nabývá hodnoty 126 l.s
-1

.ha
-1

 [2]. 
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Maximální průtok dešťových vod Qd 

 Maximální průtok dešťových vod vychází z odtokových poměrů oblasti, intenzitě 

dešťů a velikosti plochy, ze které sráţky odtékají k poţadovanému profilu. Matematicky je 

tento vztah vyjádřen: 

Qd = So .ψ. i  (12) 

i… intenzita směrodatného deště 

Maximální průtok splaškových vod Qs 

 Určení mnoţství splaškových vod se provede pomocí výše stanoveného specifického 

odtoku qs a jeho vztaţení na danou plochu. 

Qs = qs . So (13) 

 Stanovení celkového splaškového maximálního průtoku, dále vychází z dílčích 

hodnot pro jednotlivé kanalizační okrsky a jejich postupným načítáním ve smyslu toku 

vody.  

Dimenzovací průtok 

 Dimenzovací průtok je stanoven na základě mnoţství maximálního dešťového a 

celkového splaškového průtoku. Průtok je následně načítán podle toku.  

Navržený (reálný) profil stoky 

 Profil stoky se určuje podle velikosti dimenzovacího průtoku a sklonu konkrétní 

stoky určeného v podélném profilu kanalizace, odečtem z hydraulických tabulek.  

 Z tabulek je následně pro konkrétní profil a sklon odečten kapacitní průtok Qkap a 

kapacitní rychlost.  

Součinitel λ 

 Součinitel λ vyjadřuje procentuální zatíţení průtokem ve stoce. Na základě tohoto 

součinitele je z tabulek odvozen součinitel χ, který určuje rychlostní poměr mezi 

skutečnou a kapacitní rychlostí. Podle součinitele λ je dále odvozena výška plnění potrubí 

daného profilu.  
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Doba průtoku 

 Doba průtoku stokovou soustavou je stanovena na základě skutečných rychlostí 

v potrubí a délkou stokové sítě. Součtová metoda je pouţívaná pro stoky s dobou průtoku 

do 15 minut, coţ vyhovuje zkoumanému případu.  

6.2 Návrh odlehčovacích komor 

6.2.1 Odlehčovací komora 1 

Ze situace vychází vhodné vyuţití odlehčovací komory s přímým přepadem. Volba 

přímého přepadu se nabízí i z hlediska jednoduchosti výpočtu. V konstrukci odlehčovací 

komory byl zvolen ostrohranný tzv. Bazinův přeliv s koeficientem přelivu dle tabulek μ = 

0,63 [18].  

Qm =  Q24 . m = Q24 . (1 + n)                  (14) 

Qodl = Qdim - Qm                            (15) 

Qm – neodlehčený průtok (kritický průtok) 

Q24 – bezdeštný průtok splašků, 8,454 [l/s] 

m – násobek ředění 

1+n – poměr ředění, 1+7 

Qm = 67,632 l/s 

Qodl = 600,108 [l/s] 

 

Qodl = 
2

3
.μ. h. b. 2. g. h                  (16) 

μ… koeficient přepadu pro Bazinův přeliv, 0,63 

h… přepadová výška, [m] 

b… šířka přepadu, 2,2 [m] 

h = 0,1 m  
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Při šířce přepadu v odlehčovací komoře 2,2 m byla na základě odlehčovaného 

průtoku stanovena přepadová výška h na 0,1 m.  

6.2.2 Odlehčovací komora 2 

 Odlehčovací komora 2 odlehčuje přítok odpadních vod před jejich zaústěním do 

čerpací stanice. Odlehčené vody odtékají v trase původní části sběrače C do recipientu. 

Konstrukčně byl zvolen stejně jako výše typ s přímým přepadem a Bazinovým přelivem.  

Q24 – bezdeštný průtok splašků, 0,315 [l/s] 

Qm = 2,52 l/s 

Z výše uvedeného následně plyne pro odlehčený průtok Qodl: 

Qodl =  167, 34 l/s 

b = 1,00 m 

h = 0,2 m  

 Pro odlehčovací komoru 2 byla stanovena šířka přímého přepadu 1 m při přepadové 

výšce 0,2 m.  

 Konstrukce odlehčovacích komor je zobrazena na výkresech v přílohách. Za vhodné 

povaţuji jejich zhotovení jako betonových monolitů na staveništi.  

6.3 Návrh čerpací stanice a výtlačného potrubí 

Čerpací stanice slouţí k přečerpání odpadních vod ze sběrače C do stoky B2. Tímto 

krokem dojde k ovlivnění mnoţství odpadních vod v kanalizačním okrsku 15. Součtovou 

metodou byla naštěstí potvrzena dostatečná kapacita stoky B2 i pro odvedení těchto vod.  

6.3.1 Výtlačné potrubí 

Výtlačné potrubí čerpací stanice je navrţeno jako tlakové HDPE DN 80 se 

signalizačním vodičem. Jde o trouby v provedení černé barvy s hnědými pruhy určené 

přímo pro tlakové a podtlakové kanalizace. Délka tohoto výtlaku činí 210 m a překonává 

výšku 9,85 m. Na potrubí se nacházejí tvarovky způsobující místní ztráty a to kolena 1ks 

22°, 1ks 30°, 1ks 60° a 1 ks 90°, dále potom šoupě a zpětná klapka. Drsnost potrubí k byla 

stanovena na hodnotu 1,5 z důvodu rezervy pro budoucí zanášení částicemi. 
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 Za pomocí Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity byl odvozen vztah pro výpočet 

charakteristiky potrubí.  

𝑌𝑝 = 𝐻𝑔 .𝑔 +
8𝑄2

𝜋2 .𝑑4 . (
𝑙

𝑑
. 𝜆 + 𝜁)                 (17) 

součinitel ztráty třením λ lze následně určit jako: 

𝜆 =  
1

(2.𝑙𝑜𝑔
𝑑

𝑘
+ 1,138)2

                                             (18) 

Hg… geodetický rozdíl výšek, 9,85 [m] 

d … průměr potrubí, 0,08 [m] 

l… délka potrubí, 210 [m] 

λ … součinitel ztráty třením 

ζ… součinitel místních ztrát, 4,42 

k… drsnost potrubí 

 Pro dané potrubí poté vychází závislost měrné energie potrubí na čerpaném průtoku: 

Yp = 96,6285 + 2550990,1 Q
2
 

 

Graf 1Charakteristika potrubí 
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6.3.2 Čerpací jímka 

 Přiváděcí potrubí do čerpací stanice má kapacitní průtok 7,28 l/s v případě dešťového 

průtoku po odlehčení. Běţný bezdeštný průtok splaškových vod přitom činí 0,315 l/s. 

Čerpací stanice tedy musí svou konstrukcí a vystrojením vyhovovat oběma těmto 

extrémům.  

 V praxi je poţadováno, aby čerpací jímka měla dostatečnou kapacitu na zadrţení 

šestihodinového bezdeštného průtoku. V tomto případě tomuto objemu odpovídá 6,804 m
3
. 

 Pro konstrukci ČS byla zvolena prefabrikovaná betonová jímka spol. UNISORT 

v provedení vnitřního průměru 2500 mm a výšce 2900 mm, k níţ byl připojen originální 

metrový nadstavec  a poklop. Ve víku je revizní otvor o průměru 60 cm, který se zakrývá 

šachtovým poklopem. Jímky mají standardně nátokový otvor v boku. Dno jímky je 

kónicky upraveno pro výhodné umístění čerpadla. Umístění této jímky bude provedeno na 

základové desce o síle 15 cm, vyztuţené armovací sítí. V tomto případě není nutné 

provádět ochranu proti účinku vztlakové síly podzemních vod, protoţe při pracích nebude 

dosaţeno hladiny podzemních vod [19]. 

 Jímka není konstrukčně vybavena bezpečnostním přelivem, protoţe jejích ochranu 

zajišťuje zpětné vzdutí do odlehčovací komory, kde odpadní vody přepadají přes přepad a 

jsou dále odváděny do recipientu.  

6.3.3 Vystrojení čerpací stanice 

 Pro vystrojení čerpací stanice bylo čerpadlo voleno tak, aby dosahovalo co nejvyšší 

moţné účinnosti, bylo schopno optimálně zajistit odčerpávání obou extrémních hodnot 

přítoku do čerpací jímky a to tak, aby nebyla ohroţena jeho ţivotnost.  

 Na základě charakteristik čerpadla bylo zvoleno čerpadlo společnosti Flygt N3102 

SH, které je v optimálních provozních podmínkách vycházejících z charakteristiky potrubí 

a provozního bodu čerpat odpadní vody o mnoţství 7,37 l/s. Touto kapacitou je schopno 

přečerpávat i maximální přítok do ČS, v případě bezdeštného průtoku je jeho pracovní 

oblast stanovena tak, aby spínalo přibliţně 15x denně po dobu 4 minut [20]. 

 Zvolené čerpadlo bude umístěno do mokré jímky, jedná se o konstrukci ponorného 

hydrodynamického čerpadla s řezacím zařízením a otevřeným oběţným kolem vhodné pro 

dopravu splaškových vod s příměsí hrubých nečistot. K sání odpadních vod tedy dochází 
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přímo bez nutnosti sacího potrubí a koše. Ve stanoveném čerpacím systému bude čerpadlo 

dosahovat účinnosti 46,3% napájeno třífázovým napětím 400 V. Příkon hnacího motoru 

činí 4,2 kW. Pro případ poruchy bude druhé čerpadlo ponecháno jako rezerva 

v technickém zázemí obecního úřadu. Výška hladiny bude snímána ultrazvukovým 

měřícím čidlem. V případě poruchy na čerpadle a překročení maximální hladiny 

pracovního objemu jímky bude o poruše informována pověřená osoba pomocí SMS zprávy 

[21], [22].   

 Vytvoření charakteristiky čerpacího systému bylo dosaţeno za pomocí vloţení dat do 

systému výrobce. Na stejném principu byl zvolen i nejvýhodnější produkt z řad čerpadel 

odpadních vod.  

 

Graf 2Charakteristika čerpacího systému  [21] 

6.4 Čistírna odpadních vod 

Pro čištění odpadních vod byla vybrána realizace balené komunální čistírny pro 500 

EO. Ta sníţí zatíţení biologické čistírny odpadních vod v podobě rybníků a zabezpečí 

čištění i v období nefunkčnosti vegetační čistírny. Kal získaný jako odpadní produkt balené 

čistírny můţe být v případě odpovídajících parametrů chemického znečištění vyuţit jako 

příměs při kompostování. Obec má realizovaný vlastní kompostovací program, kdy týdně 

probíhá svoz biologického odpadu, který je následně kompostován v jámách za vesnicí.  

Výběr vhodné balené čistírny byl proveden ze 4 typů odpovídající kapacity 500 EO 

od výrobců dostupných na českém trhu.  
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6.4.1 Fortex AČB 550 

 Balená čistírna vhodná pro pouţití v rozmezí 450 – 550 EO typické průtočné 

konstrukce. Odpadní voda natéká přívodním potrubím do denitrifikačního prostoru čistírny 

přes rozdělovací šachtu, která rovnoměrně rozděluje nátok na dvě paralelní nádrţe (d. x š. 

x v.: 2,4 x 6,8 x 3,08). Denitrifikační zóna je promíchávána pomocí hrubobublinných 

aeračních elementů, nitrifikace celoplošně provzdušňovaná jemnobublinnými elementy. 

Na odtoku z aktivace je umístěná odplyňovací komora, ze které aktivační směs samovolně 

odtéká do středového válce dosazovací nádrţe DN 360, která je umístěná za nádrţemi 

čistírny. Odtokovým ţlabem s nornými stěnami vyčištěná voda odtéká z čistírny. 

Vyflotovaný a usazený aktivovaný kal je odtahován první mamutkou zpět do aktivace, 

nebo druhou mamutkou jako kal přebytečný do kalové jímky. Jako zdroj tlakového 

vzduchu pro aerační systém a mamutky (případně i pro aeraci kalové jímky) jsou pouţitá 

dmychadla v sestavě 2 provozní + 1 rezervní. Provoz čistírny je řízen automatickým 

řídicím systémem MPC 300. Čistírna je schopna pracovat s maximálním přítokem 

odpadních vod aţ 82,5 m
3
/den. Zatíţení splaškovými vodami v případě bezdeštného 

průtoku v naší situaci činí 30,43 m
3
/den. Aby bylo zabráněno vyplavení čistírny odpadních 

vod v případě přívalového deště, je na to stokové síti přeřazena odlehčovací komora [23]. 

Průměrné hodnoty základních ukazatelů u vody vytékající z ČOV: 

BSK5      15 mg/l   NL     20 mg/l 

CHSK     75 mg/l   N-NH4
+
 10 mg/l 

+ Absence mechanických součástek 

+ Automatický provoz 

+ Dlouhá ţivotnost 

Cena této ČOV v základním provedení dosahuje 2 200 000 Kč 

6.4.2 TopolWater ČOV MONOBLOK – T 

 V tomto případě se jedná o čistírnu odpadních vod s přerušovanou činností a 

kapacitou 500 EO. Základní sloţení technologické linky tvoří vyrovnávací nádrţ na 

přítoku, kde rovněţ probíhá proces sedimentace, SBR reaktor a kalojem. Z vyrovnávací 

nádrţe je předčištěná voda řízeně načerpávána do reaktoru SBR. Během plnění reaktoru a 
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po jeho naplnění probíhá biologické čištění, při kterém se střídají oxické a anoxické 

podmínky dle charakteru odpadní vody. Cyklus čištění je ukončen odsazením kalu a 

následně odtaţením vyčištěné vody do odtoku. Tím je dán pokyn k dalšímu načerpání 

reaktoru a cyklus se opakuje. Optimální mnoţství aktivovaného kalu v reaktoru SBR se 

udrţuje automaticky kalovým čerpadlem. Po kaţdém cyklu se odčerpá stanovená vrstva 

kalu buď do vyrovnávací nádrţe, nebo do samostatného kalojemu. Společnost TopolWater 

zaručuje vysokou kvalitu vyčištěné vody s parametrem BSK5 5 mg/l [24]. 

+ Vysoká účinnost čištění odpadní vody 

+ Diskontinuální reţim vhodný pro oblasti s výkyvem mnoţství odpadních vod na přítoku 

- Sloţitost vybavení tzn. větší moţnost poruch 

 

     

     

     

  

 

 

6.4.3 envi-pur ČOV Bio Cleaner® 

 Čistírna odpadních vod s modifikací aţ pro 500 EO fungující na principu 

membránových procesů. Membránová filtrace zajišťuje vysokou kvalitu vyčištěné odpadní 

vody. V případě protrţení membrány dojde k jejímu samovolnému zacelení. Technologie 

této čistírny umoţňuje další vyuţití vyčištěné vody jako vody uţitkové, vzhledem k tomu, 

ţe membránový proces zajistí odstranění bakterií a z 99% i virů, hodnota ukazatele BSK5 

průměrně dosahuje hodnot pod 10 mg/l. V tomto projektu, však není s dalším vyuţitím 

vyčištěné odpadní vody jako vody uţitkové pro domácnosti a podniky počítáno [25].  

 Cena ČOV v provedení standard se pohybuje kolem 1 800 000 Kč. 

+ Kvalita vyčištěné odpadní vody 

- Náročná technologie 

Obr. 15 ČOV MONOBLOK-T [24] 
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6.4.4 WPL HiPAF Modular 

 WPL HiPAF je kontejnerová čistírna odpadních vod poskytující čištění odpadní 

vody zaloţené na bázi submerzních jemnobublinkových filtrů.  

 Odpadní voda je přiváděna do primární usazovací zóny, kde je podle BS6297 

vyţadováno přirozené usazování a aţ 30 % degradace BSK5. Mechanicky předčištěná voda 

přitéká do biozóny, která je uvnitř dále rozdělena přepáţkami zajišťujícími tzv. nucený 

průtok přes komory. Tato část slouţí k biologickému čištění odpadní vody a filtraci přes 

dutinkové, plastové média. Dochází zde ke karbonatačním a nitrifikačním procesům. 

Kaţdá komora v biozóně je vybavena sérii jemnobublinkových provzdušňovačů, které do 

jednotky vhánějí vzduch pomocí dmychadla k okysličení a odstranění přebytečné biomasy 

z filtračního média. Okysličená a přefiltrovaná voda natéká z biozóny do finální usazovací 

části, kde dochází k dodatečnému usazování přebytečné biomasy. V této části u dna 

dochází díky dodávanému vzduchu k hydraulickému odtahu usazeného kalu zpět do 

primární zóny čištění a tím k recirkulaci usazeného kalu. Vyčištěná voda odtéká přepadem 

do odtokového potrubí [26]. 

 HiPAF jednotka je dodávána společně s voděodolným a akusticky izolovaným GRP 

kioskem, umístěným poblíţ čistírny nad úrovní terénu. Kiosek ukrývá dmychadlo, 

elektrický kontrolní panel a distribuční rozdělovací potrubí pro vedení vzduchu do čistírny. 

Standardní dodávka zahrnuje 10 m vedení vzduchu mezi dmychadlem a čistírnou. 

Kontrolní panel automaticky dohlíţí nad správným provozem jednotky s moţností 

odesílání SMS zpráv na zvolená telefonní čísla v případě poruchy.  

 

 

Obr. 16 1 ČOV HiPAF [26] 

1 Primární usazovací část 

2 Usazené pevné částice při dně 

3 Rozvod vzduch 

4 Biologická část čištění  

5 Jemnobublinkové provzdušňovače  

   ve spodní části kaţdé komory 

6 Filtrační dutinkové plastové média 

7 Transport usazeného kalu  

8 Finální dosazovací zóna  
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 V případě čistírny pro 500 EO je moţné primární usazovací část předřadit mimo 

nádrţ. Napojení čistírny na kanalizaci je moţné aţ v hloubce 1,5 m.  

Kvalita vyčištěné vody průměrně odpovídá BSK5 10 mg/l, NL 10 mg/l,                   

N-NH4 2 mg/l [26]. 

Cena této čistírny včetně předřazené sedimentace a řídícího zařízení v kiosku činí 

60 000 liber tj, přibliţně 2 000 000 Kč.  

+ Absence mechanických a elektrických částí uvnitř čistírny 

+ Dodávka kiosku s řídícími prvky 

+ Moţnost upozornění údrţby pomocí SMS 

+ Doţivotní garance kvality čištění od výrobce 

+ Moţnost napojení dalších rozšiřujících modulů 

+ Napojení přítoku aţ v hloubce 1,5 m coţ odpovídá problematice 

- Dostupnost poboček výrobce pouze v zahraničí navzdory jeho vystupování na českém 

trhu.  

6.4.5 Výběr 

 Na základě vyhovujících parametrů uspořádání a kvality čištění odpadních vody byl 

pro realizaci zvolen typ průtočné balené ČOV WPL HiPAF Modular v uspořádání pro 500 

EO. Předními výhodami tohoto typu jsou malé nároky na údrţbu, komplexní řešení 

systému včetně řídícího a zabezpečovacího systému instalovaného v dodávaném kiosku 

jako příslušenství bez nutnosti další investice. Dodávka tohoto provedení je moţná do 14 

dnů od objednání.  
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7. KALKULACE EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ 

Pro kalkulaci cen vybudování stokové sítě byl vyuţit metodický pokyn Ministerstva 

zemědělství ze dne 20. ledna 2010 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací 

(aktualizované) ceny objektů [27]. 

Tab. 7Kalkulace ceny stok 

Průměr [mm] Cena za bm [Kč] Počet metrů [m] Koeficient 

velikosti obce 

Celková cena [Kč] 

DN 80 3120 210 

0,85 

556 920 

DN 100 4100 22 76 670 

DN 300 7360 860 5 380 160 

DN 400 8290 213 1 500 905 

SUMA 7 514 655 

 

Tab. 8 Ceny objektů na stokové síti 

Objekt Počet Cena [Kč] 

Šachty 30 528 990 

Odlehčovací komory 2 72 900 

Spádiště 1 25 000 

SUMA 626 890 

Průměrná cena jedné šachty sloţené z betonového poklopu, vyrovnávacího prstence, 

kónusu, 2 skruţí, dna výšky 600 mm a těsnění: 17 633 Kč [28]. 

Tab. 9 Aktivní prvky stokové sítě 

Poloţka Cena [Kč] 

Jímka ČS 85 070 

Vystrojení ČS včetně zálohy 319 000 (16 000 $) 

Armatury 14 021 

ČOV WPL HiPAF Modular včetně řízení a kiosku 2 000 000 

SUMA 2 481 091 
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Tab. 10 Celková cena realizace 

Poloţka Cena [Kč] 

Stoky 7 514 655 

Šachty 528 990 

Odlehčovací komory 72 900 

Spádiště 25 000 

Čerpací stanice 418 091 

ČOV 2 000 000 

Rezerva 10 % 1 062 264 

Celková cena realizace 11 684 900 

Z celkové ceny plyne, ţe tento projekt je uskutečnitelný i pro malou obec, kterou 

Bítov je. Část financí jiţ obec shromáţdila vzhledem k plánovanému rozvoji výstavby 

nových inţenýrských sítí a komunikací pro vznikající stavební parcely. Další část nákladů 

je obec schopna pokrýt z prodeje stavebních parcel. V neposlední řadě je moţné ucházet se 

o dotace z programu Operační program Ţivotního prostředí pro rozvoj venkova (obce do 

2 000 obyvatel) nebo Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu, jelikoţ projekt splňuje 

podmínku financování z veřejného rozpočtu a výstavbu ČOV.  
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8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vyřešit otázku nakládání s odpadními vodami v obci 

Bítov v Moravskoslezském kraji s ohledem na aktuální stav vybudované jednotné stokové 

soustavy a plánované zástavby dle plánu rozvoje obce.  

Úvod bakalářské práce je věnován popisu lokality, hydrologickým poměrům a 

popisu současného stavu v obci, následně navazuje teoretická část, předkládající 

legislativní i technické základy, na kterých stojí daná problematika.  

V návaznosti na vytipovaný problém v praktické části jsou navrţeny tři moţné 

varianty řešení, přičemţ dále je jedna z nich detailněji rozpracována. Pro práci bylo 

zvoleno rozpracování varianty 2 tj. převedení odtoku odpadních vod do jednoho povodí 

s následným odvodem na centralizovanou čistírnu odpadních vod. Zvolená varianta je 

podloţena výkresovou dokumentací, která je přiloţena v přílohách, a výpočty.  

V práci byla stávající stoková síť doplněna o celkové mnoţství 1 305 m nových stok 

zbudovaných v oblasti plánované výstavby. Část nové stokové sítě vznikla přeloţením 

stávajícího sběrače B tak, aby jej bylo moţné zaústit na nově budovanou ČOV.  

Soustava nyní obsahuje mimo jiné čerpací stanici, vyobrazenou v příloze 17, 

s výtlačným potrubím v délce 210 m, která přečerpává odpadní vody ze sběrače C přes 

rozvodnici k napojení na ČOV. Tím je docíleno, ţe splašky, které byly dříve vypouštěny 

bez čištění do recipientu, jsou nyní ekologicky nezávadné.  Čerpací stanice je vystrojena 

jedním čerpadlem Flygt 3080 a druhé čerpadlo bude ponecháno jako záloha v technickém 

zařízení obecního úřadu.   

Vzhledem k tomu, ţe je stoková síť konstruována jako jednotná, jsou na ní nově 

umístěny dvě odlehčovací komory, které působí jako ochrana čerpací stanice a čistírny 

odpadních vod před dešťovým přítokem. Dalším nově zařazeným objektem na stokové síti 

je spadiště situované na sběrači B, které pomáhá překonat spádové poměry terénu. Součástí 

této práce jsou tedy i výkresy konstrukcí těchto objektů stokové sítě. Zbylé části stokové 

sítě byly ponechány v původním stavu, a nové stoky se mu přizpůsobují. Tato skutečnost 

vedla k problémům s dodrţením minimálního poţadovaného krytí dle normy ČSN 75 

6101, coţ bylo řešeno za pomocí terénních úprav nebo obetonování stoky v nezbytně 

nutném úseku. Při výpočtu součtové metody pro nové stoky, byla rovněţ provedena 
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kontrola dimenzí existujících stok, kde bylo zjištěno, ţe všechny stoky jsou svou dimenzí 

vyhovující nejen z hlediska současného mnoţství odváděných odpadních vod, ale i 

v případě uskutečnění stavebních záměrů prezentovaných v této práci.  

Pro soustavu byla vybrána balená čistírna odpadních vod s kapacitou pro 500 EO ze 

série výrobce WPL HiPAF Modular, která zajišťuje vysokou účinnost čištění odpadních 

vod a její jednoduchá konstrukce zajišťuje dlouhou ţivotnost. Popis dalších vlastností této 

čistírny a srovnání s konkurenčními výrobky dodavatelů je k nahlédnutí v kapitole 6.4 

Čistírna odpadních vod.  

 Celková cena realizace byla stanovena přibliţně na 11 700 000 Kč, coţ dělá z této 

varianty dostupný projekt i pro malou obec. Detailní rozpracování rozpočtu je poté 

uvedeno v kapitole 7.  
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