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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KOCIÁNOVÁ, A. Hodnocení stavu odpadních vod na území obce: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015, 

63 s. Vedoucí práce: Výtisk, T. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku odpadních vod na území obce a 

základními ukazateli pro hodnocení jejich znečištění. Na úvodní část práce, která je krátce 

věnována historii čistírenství, navazuje popis vzniku a rozdělení odpadních vod 

s následnou studií v oblasti volby vhodného způsobu a technologie čištění, včetně popisu 

možných používaných strojních součástí. V závěru práce jsou získané poznatky aplikovány 

na praktickém příkladu způsobu likvidace odpadních vod v obci Kozlovice.  

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KOCIÁNOVÁ, A. Evaluation of Sewage Disposal in the Municipality Area: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technicial University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Energy , 2015, 63 p. Thesis head: Výtisk, T. 

The thesis deals with the issue of developing of sewage water on the territory of the 

municipality and basic indicators for the evaluation of their pollution. The introduction of 

the thesis is shortly devoted to the history of the treatment of sewage water. In the next part 

is the description of the occurrence and distribution of waste water and study options for a 

suitable method and cleaning technology, including a description of the possible use of 

machine components. In conclusion, the findings are applied to work on a practical 

example. It describes treatment of sewage water in the village of Kozlovice. 
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Velice krásný citát, který vystihuje toto téma. 

 

 

„ V ČISTÉ VODĚ MŮŽE ČLOVĚK SPATŘIT ODRAZ SVÉ PODOBY, VE VÍNĚ 

SRDCE JINÉHO ČLOVĚKA A V ODTOKU Z ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

SVĚDOMÍ SPOLEČNOSTI.“ 

 

„autor neznámý“ 
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Seznam zkratek a symbolů 

Značka Název Význam 

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku Biologický ukazatel znečištění OV 

ČOV Čistička odpadních vod  

ČR Česká republika  

DN Jmenovitá světlost Udává vnitřní průměr potrubí 

EO Ekvivalentní obyvatel  

EU Evropská unie  

CHSK Chemická spotřeba kyslíku Biologický ukazatel znečištění OV 

MSK Moravskoslezský kraj  

MZ Ministerstvo zemědělství  

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

NC Celkový dusík Ukazatel znečištění OV 

NV Nařízení vlády  

OV Odpadní voda  

PC Celkový fosfor Ukazatel znečištění OV 

pH Potential of Hydrogen Udává kyselost, zásaditost roztoku 

PE, PP Polyethylen, polypropylen Termoplastické polymery 

PET Polyethylentereftalát Termoplast (výroba láhví) 

PVC Polyvinylchlorid Termoplastický polymer 

ROP Dotace ze stát. rozpočtu a regionál. programu  

TOC Total Organic Carbon Organický uhlík 

VZ Vodní zákon  

ŽP Životní prostředí  

Značka Popis Jednotka 

ck  Koncentrace nečistot na přítoku kg/m
3
 

co Prům. koncentrace nečistot na odtoku kg/m
3
 

E Čistící účinek % 

Eekv Kapacita EO 

H Dopravní výška čerpadla m 

md Množství OV za den m
3
/den 
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Q Výkon zařízení (ČOV) m
3
/den; m/den 

Značka Název Význam 

Ag Stříbro Přechodný kov 

Al Hliník Kov 

As Arsen Polokov 

Ca Vápník Kov alkalických zemin 

Cd Kadmium Těžký kov 

CH4 Metan Alkan, bahenní plyn 

CO Oxid úhelnatý Produkt nedokonalého spalování 

CO2 Oxid uhličitý Skleníkový plyn 

CO3
-
 Uhličitan Soli kyseliny uhličité 

Cr Chrom Kov 

Cu Měď Kov 

Fe Železo Kov 

H2 Vodík Biogenní prvek - plyn 

HCO3
-
 Hydrogenuhličitan Sůl kys. hydrogenuhličité 

Hg Rtuť Těžký kov 

H2S Sirovodík (sulfan) Produkt organického rozkladu 

K Draslík Alkalický kov 

Mg Hořčík Kov alkalické zeminy 

N2 Dusík Nekov 

N2O Oxid dusný Skleníkový plyn 

NH3 Amoniak Štiplavý toxický plyn 

NH4
+
 Amonný iont  

O2 Kyslík Biogenní prvek - plyn 

O3 Ozón Skleníkový plyn 

P Fosfor Biogenní prvek - nekov 

PO4
-3

 Fosfáty Soli kyseliny fosforečné 

Se Selen Polokov 

SO4
-2

 Sírany Soli kyseliny sírové 

Zn Zinek Kov 
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1 Úvod 

Voda je nepostradatelnou surovinou pro lidstvo. Stejně jako bez přístupu kyslíku, se 

bez ní nedá žít dlouho. Voda sice nepatří mezi živiny, přesto je pro náš lidský organismus 

nesmírně důležitá. Lidské tělo je převážně tvořeno vodou. Zhruba něco okolo 70 %. Tvoří 

prostředí pro důležité životní děje, které reguluji teplotu lidského těla, zbavuji tělo nečistot 

apod. Už ztráta 20 % vody je pro člověka smrtelná. Rostliny jsou dokonce z 90 % tvořeny 

vodou. Bez jídla lze přežívat poměrně dlouhou dobu, ale bez vody sotva tak týden. Navíc 

je to ukrutná smrt a každý z nás určitě zažil pocit mít žízeň. Ne nadarmo se lidé od 

pradávna obávali žízně a sucha a vody si považovali. 

Od začátku své existence člověk zásadním způsobem ovlivňuje podobu světa. Ať už 

jde o půdu, faunu, flóru či již zmiňovanou vodu. Člověk mění toky řek a potoků, staví 

přehrady, vypouští odpad do řek a moří. Člověk zasahuje do přírody tak výrazně, že riskuje 

každodenní porušování rovnováhy. Rozvoj moderní civilizace souvisí s velkým 

znečišťováním životního prostředí.  Je to velká pohroma pro lidstvo, když pomineme 

války. Rozvoj průmyslu, zvyšování výroby, větší nároky na životní úroveň má za následek 

stále větší znečišťování vodních toků. Také velké množství používání pesticidů 

v zemědělství má za následek kontaminaci povrchových vod.  Mohou toxicky působit na 

vývoj nervové soustavy, což může mít fatální či nezvratné následky. Ohrožujeme zvířata. 

Hynou včely, které jsou důležité pro opylování plodin. Jedy se hromadí v potravním 

řetězci. A člověk je ohrožen nejvíc. Stojí na samém vrcholu. Lepší než likvidace škod je 

účinná prevence. Existuje Stockholmská úmluva, která reguluje jejich užívání. Byla 

podepsána 23. května 2001 ve švédském Stockholmu. Dohoda právně zavazuje signatářské 

země omezit u vybraných látek výrobu, používání a vypouštění do životního prostředí. 

DDT bylo v bývalém Československu zakázáno již v roce 1975. Používání v zemích 

třetího světa není vyloučeno ještě dnes. [2] 

1.1 Voda 

Voda (H2O) je chemická sloučenina. Významný francouzský chemik Lavoisier zjistil, 

že je složená z vodíku a kyslíku. Dokázal ji rozložit a zpětně synteticky získat. Vyvrátil 

Aristotelovo tvrzení, že voda je pouhý element. Přesněji dokázal, že ji tvoří dva atomy 

vodíku a jeden atom kyslíku. Na zemi se voda vyskytuje nejčastěji jako kapalina. Pokud je 

teplota vyšší než 100 °C (bod varu), mění se na bezbarvý plyn – vodní páru. V opačném 

případě, při teplotě nižší než 0°C zase tuhne a mění se v led. 
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V přírodě se voda nenachází jako chemicky čistá. Rozpouští soli, kyseliny, organické 

látky atd. Podzemní, říční i mořská voda obsahuje určité množství rozpuštěných látek. I 

dešťová voda obsahuje rozpuštěné plyny a minerální látky z prachových částic. 

Díky svým chemickým vlastnostem se účastní důležitých reakcí, které nachází 

uplatnění v průmyslu. Podstatou je oddělit vodík (H2) od kyslíku (O2). Některé prvky jako 

chlor (Cl) váží vodík, ale uvolňují kyslík. Například fosfor (P) a vápník (Ca) reagují 

s kyslíkem a zároveň uvolňují vodík. 

1.2 Koloběh vody 

Voda tvoří zhruba 70 % povrchu Země. Z toho je 97 % slané vody (moře a oceány) a 

jen 3 % zastupuje sladká voda. Sladká voda se nachází z 69 % ve formě ledovců, z 30 % 

jako voda podzemní a zbylé 1 % jako voda povrchová a atmosférická. [23] 

Množství vody na zemi a v atmosféře je konstantní. Tedy je neměnné. Voda se nám 

nikde nevytrácí, není ji míň ani víc, jak si mnozí lidé myslí. Voda jen mění svoje 

skupenství. A když není v korytech řek, nachází se v atmosféře nebo v podzemní vrstvě. 

Voda obíhá ve stálém cyklu, který je doprovázen změnami skupenství vody. K oběhu 

dochází účinkem sluneční energie, zemské gravitace a rotace Země. Slunce zahřívá povrch 

Země a vodní plochy. Voda se tak vypařuje z oceánů, jezer a potoků. I z rostlin, které 

přijímají vodu kořenovým systémem pomocí tzv. savých vláken, se voda vypařuje. Voda 

s rozpuštěnými živinami stoupá do listů a následně se odpařuje do ovzduší. Veškerá 

odpařující se voda stoupá do atmosféry, kde tvoří oblaka a kondenzuje ve vodní kapky. 

Pohybem vzduchových mas, způsobených nestejným zahříváním vzduchu nad pevninou a 

oceány, a zemskou rotací se neustále přemísťují.  Voda dopadá na zemský povrch ve formě 

deště nebo sněhových vloček a vlivem gravitační síly se vrací říční síti zpátky do vodních 

ploch. Voda působí erozivně na povrch Země. Voda stékající z hor unáší částice hornin, 

hloubí údolí a mění reliéf krajiny. Řeky v rovině ukládají sedimenty, meandrují. 

V bezodtokých oblastech vznikají jezera, bažiny. Část vody vsakující se do půdy, stéká po 

nerozpustných horninách a kumuluje se v porézních horninách. Vzniká voda podzemní. 

Má vyšší obsah minerálních látek. Po určité době vyvěrá na povrch ve formě pramenů 

nebo dotuje vodní toky. 
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2 Historie čistírenství  

Člověk mění svou zemědělskou a průmyslovou výrobou přírodní vodu na odpadní. 

Způsob odvádění a nakládání se znečištěnou vodou vypovídá o dané společnosti, na jaké 

technické, ekonomické a kulturní úrovní se nacházela. 

Lidé si začali uvědomovat, že znečištěná voda s sebou nese riziko šíření nemocí a 

výskyt epidemií. Prvními pokusy byla znečištěná voda odváděná do moří a řek. 

V minulosti byly zdrojem pitné vody hlavně studny. Problémem už nebyly znečištěná 

města, ale staly se jim řeky a moře plné odpadků. 

Úplně nejstarší splachovací záchod archeologové vykopali v knóssoském královském 

paláci na Krétě. Jedná se o období kolem 3 000 až 1 500 let př. n. l. Pozor ale, vůbec nešlo 

o „pouhé“ díry do země. Jednalo se o promyšlený systém. Toaleta měla dřevěné sedátko a 

nádržku na vodu.  

Velkými experty na vodovodní systémy, kanalizaci a hygienu byli obyvatelé antického 

Říma a Egypta. Sezení na toaletě bylo doslova společenskou události. Pánové tam sedávali 

v hojném počtu. Rozebírali společenské události, uzavírali smlouvy a obchody nebo 

diskutovali o tolik oblíbeném tématu jako je počasí. To byl vrchol rozkvětu. Pak se vše 

vydalo špatným směrem. Vše bylo naopak. Začaly se používat nočníky, které se vylévaly 

kdekoliv. Šlechta si s hygienou hlavu nelámala. 

První zařízení dochované u nás byly tzv. prevéty. Šlo o historickou toaletu, která visela 

z ochozu hradu. Jednalo se o menší arkýř umístěný na krakorcích. Uvnitř byla kamenná či 

dřevěná sedačka s otvorem. V podstatě šlo o dnešní suchý záchod. Byly umístěny na 

hradbách a měly i jednu zvláštní funkci. Napomáhaly ztížit nepřátelům dobývání hradu. 

Žádný splachovací systém nebyl třeba, neboť o patřičný odvod exkrementů se postarala 

samotná gravitace. 
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V měšťanských domech se znečištěná voda a odpadky vylévaly bezprostředně na ulici. 

Na dvorech se tak hromadily odpadky všeho druhu, na hnojištích za domy byly umístěny 

latríny. Čistilo se pouze před velkými církevními svátky. Odpadky se vyvážely za městské 

hradby nebo se házely do řeky.  

Ve 13. století se už budovaly jakési jímky, které sloužily pro odpad z domácnosti.  

Nacházely se za domem. Jímky byly opatřeny pažením ze dřeva a vrstva jílu měla zamezit 

průsaku do země. Zakryté byly dřevěnou konstrukcí se stolicí uvnitř. Záchod byl společný 

i pro více rodin. Tehdy se na hygienu ani soukromí moc nehledělo.  

Od 14. století už jímky podléhaly hygienicko-stavebním předpisům. První zmínka o 

kanalizaci je z roku 1310, kdy byl odkanalizován dům hradčanského probošta v Praze. 

Dokonce byl zaveden úřad čističe městských struh. 

Až od 15. století je záchod umístěn v budově či na pavlači. Tady byly problémem 

nezpevněné svodnice. Znečištěná voda se vsakovala do země. V horkých dnech se 

odpařovala, což mělo za následek zamoření ovzduší, množení bakterií. Ideální podmínky 

pro šíření infekcí, které se pak měnily v epidemie. Mor a cholera „kosily“ lidí ve velkém. 

To donutilo pány radní vydat nařízení o prohloubení svodnic. Ulice se začaly dláždit a 

pravidelně čistit. Šlo však pouze o kosmetický zákrok. Splašky šly stále do vodních toků. 

Nekvalitní voda stále způsobovala velkou úmrtnost. Znečištěná voda se totiž vsakovala do 

studen. 

Roku 1660 Jezuité pod svou kolejí v Klementinu nechali vybudovat na tehdejší dobu 

velmi moderní stoku klenutého charakteru. Stoka byla splachována vodou tekoucí z kašny 

na nádvoří Klementina. V Klementinu bydlelo a studovalo několik set lidí. 

Obrázek č. 3: Prevét  pohled dovnitř 

(Švýcarsko) [24]  

Obrázek č. 2: Pohled zvenku 

Radyně [25] 
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V 19. století se vodovody a kanalizace stavěly jen pro měšťany. Stoky se vyzdívaly 

speciálními cihlami (tzv. zvonivky). Profily byly vejčitého nebo oválného profilu.  

Za zlom ve vývoji čistírenství považujeme objev principu biologického čištění 

aktivovaným kalem. Za tímto objevem stáli pánové Lockett, Arden, Fouler. Kal se usazuje 

v nádržích sycených kyslíkem a po použití k čištění odpadní vody je znovu recyklován. 

Bohužel si princip nepatentovali, čehož následně využila firma Activated Sludge Co. Ltd. 

Bránila využívání principu mimo Anglii do 2. světové války. Technologie čištění odpadní 

vody pomocí aktivního kalu se používá do dnes. Má své nevýhody jako je nárok 

usazovacích nádrží na velkou plochu. Částice jsou drobné a usazují se pomalu. Pak je to 

energetická náročnost celého procesu. Aktivovaný kal v sobě zadržuje velké množství 

vody.  Voda se kalu těžko zbavuje. 

Historie čištění odpadních vod v Praze 

První začátky systematického stokování u nás započaly kolem let 1820 – 1840. 

ČOV Praha – Bubenč – stavba byla započata v roce 1901 a dokončena byla v roce 

1907. ČOV obsahovala celou mechanickou část ještě bez biologie. Provoz skončil v roce 

1965. 

Za zmínku stojí profesor Vladimír Maděra, který vybudoval jednu z prvních 

mikrobiologických laboratoří pro OV v Evropě. Podílel se na vítězné koncepci dnes již 

klasické mechanicko-biologické ČOV s aktivací a dosazovacími nádržemi kruhového 

tvaru. Stalo se tak roku 1933. Po válce nastává rozvoj Prahy a s ním nárůst produkce OV. 

V roce 1965 - 1967 v Praze na Císařském ostrově byla uvedená do provozu největší 

čistírna střední Evropy. Neobešlo se to bez technologických problémů. Plně začala 

fungovat až v roce 1968. Neměla potřebnou kapacitu, jelikož se v projektu praktikovaly 

„úsporné“ zásahy. V letech 1974 – 1985 proběhla intenzifikace čistírny a dostavba 

poddimenzovaných objektů. Proběhla i druhá intenzifikace, a to v letech 1994 – 1997. 

31. října 1973 byl předložen zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon). Úkolem 

bylo ochránit vody před znečištěním a zajistit nezávadnost vodního zdroje, pečovat o 

rovnováhu mezi spotřebou a kapacitou, hospodárně s ní zacházet, chránit ŽP a 

v neposlední řadě chránit také před povodněmi a suchem. Zákon byl zrušen k 1. 1. 2002. 

Přišel v platnost nový zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů. 
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3 Odpadní vody a jejich vznik 

Voda je nenahraditelná surovina pro celý ekosystém i průmysl. Bohužel ji používáme 

velkou měrou a ještě z větší míry ji nedokážeme zužitkovat. Plýtváme jí bez rozmyslu. 

Podnebí Země se mění a s tím roste i počet obyvatel, kteří nemají volný přístup k vodě. Je 

předpoklad, že do roku 2030 bude mít asi 47 % obyvatel Země obtížný přístup k vodě. To 

bude mít nepříznivý vliv na produkci potravin, bude stoupat nepokoj lidí. 

Je důležité, abychom se zamysleli, jak šetrně nakládat s vodou a jak ji, co nejméně 

zatěžovat škodlivinami. Člověk nesmí být sobecký a brát něco, co nepatří jen jemu. Člověk 

je bytost drancující. Stačí vymýtit jednoho tvora, jednu rostlinu a bude to mít nedozírné 

následky pro všechny. 

Každý může bez souhlasu vodohospodářského úřadu odebírat vodu z potoka či řeky 

pro vlastní drobnou spotřebu (např. zalévání zahrádky), popřípadě ji využívat i jinak. 

Můžeme zachycovat dešťovou vodu do sběrných nádrží a zalévat jí zahrady, nebo můžeme 

změnit její přirozený odtok, chráníme-li tím svůj majetek. Mějme ale na paměti, že 

nesmíme poškozovat břehy toků, vodní díla, přirozený biotop vodních živočichů a hlavně 

nesmíme ohrožovat jakost vody a zhoršovat odtokové poměry. [9] 

Chceme-li použít určité technické zařízení (např. čerpadlo), je zapotřebí získat souhlas 

daného úřadu. 

Odpadní voda je voda použitá, je to vlastně produkt znečištění. Odpadní vody se liší 

stupněm znečištění a svým složením. Závisí to především na typu sídla, druhu průmyslu a 

v neposlední řadě hraje velkou roli i stupeň ředění dešťovými a balastními vodami. 

Odpadní vody jsou definované zákonem a je potřeba s nimi i podle toho zacházet a 

vhodným způsobem je likvidovat.  

Pojem odpadní voda je podle § 38 vodního zákona definována: 

„(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

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

po použití změněnou jakost (složení a teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.“ 
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Špatně vyčištěné vody, které jsou i přesto vypouštěné do vodotečí, poznáme podle 

šedavé barvy, na jejich hladině se tvoří pěna a jsou provázeny silným zápachem. Na dně se 

totiž ukládá hnilobný černý kal. 

Kvalita a množství odpadní vody ovlivňuje návrhové parametry pro dimenzování a 

výstavbu stokových sítí a s tím spojené ČOV. Množství vypouštěných odpadních vod se 

mění během dne, týdne, ročního období. Kolísání přítoku odpadních vod je u menších obcí 

a měst větší než u velkých měst. Existuje jakási pravidelnost průtoku v obci či městě 

(životní rytmus obce, rodiny, výrobní procesy). Maximum i minimum se odvíjí od způsobu 

života obyvatel, závisí na počtu průmyslových závodů apod. 

 

Q24 – průměrný průtok, Qmax – maximální průtok, Qmin – minimální průtok 

Qd – denní průtok, Qn – noční průtok 

Z grafu na obr. č. 4 vidíme, že největší přítok odpadní vody je v odpoledních hodinách. 

Většina lidí v ČR pracuje v továrnách na ranní směny a po práci se sprchují, perou prádlo 

atd. Minimum je pak většinou v nočních hodinách. 

 

 

Obrázek č. 4: Křivka denního kolísání přítoku [1] 
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3.1 Druhy odpadních vod 

       Odpadní voda se dělí dle způsobu vzniku a obsahu znečišťujících látek na: 

 komunální splaškovou vodu, 

 srážkové vody, 

 balastní vody, 

 průmyslové odpadní vody,  

 zemědělské odpadní vody. 

3.1.1 Komunální splašková voda 

Patří sem hlavně voda odváděná z obytných budov, z budov poskytující služby lidem 

(zdravotnická zařízení, restaurace, vzdělávací střediska). Vzniká jako produkt lidského 

metabolismu, z činnosti v domácnosti (praní, osobní hygiena atd.). Jsou šedohnědé barvy a 

zakalené. Teplota se pohybuje kolem 5 ÷ 20 °C (závisí na ročním období) a pH se 

pohybuje většinou kolem hodnot 6,5 až 8,5. 

ukazatel jednotky množství 

pH  6,5÷8,5 

Sediment po 1 hod. mg/l 3÷4,5 

NL mg/l 200÷700 

Usaditelné látky % 73 

Neusaditelné látky % 27 

Rozpuštěné látky mg/l 600 ÷800 

BSK5 mg/l 100÷400 

CHSKCr mg/l 250÷800 

Nc mg/l 30÷70 

NH4
+
 mg/l 20÷45 

Pc mg/l 5÷15 

Tabulka č. 1: Orientační složení komunálních splaškových OV [13]  
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3.1.2 Srážkové vody 

Jedná se o vodu ze srážek dešťových a sněhových. Kvalita závisí na mnoha 

okolnostech a je nestálá. Silnice jsou často dost zaneřáděné. Hlavně po zimním období. 

Soli, kamenná drť, olejové skvrny apod. Když po tom všem přijde prvotní déšť, všechny 

nečistoty se smyjí a stečou s dešťovou vodou do vodního recipientu. Voda má tak obdobný 

charakter jako voda splašková. Někdy mívá i horší kvalitu. U malých zdrojů znečištění se 

zvyšují ekonomické náklady. Musí se budovat dešťové zdrže. 

3.1.3 Balastní vody 

Vody podpovrchové a povrchové, které se snaží proniknout do stokového systému. 

V dešťové kanalizaci nám nijak nevadí, ale v jednotné a splaškové kanalizaci ano. Balastní 

vody nejsou sice znečištěné, ale ředí a ochlazují nám odpadní vodu. Má to vliv na špatnou 

čistitelnost, zbytečně zaplňují nádrže a zvětšují náklady na čerpání. 

Obsahují velké množství dusíku (N2), který zhoršuje hodnocení účinnosti ČOV. 

Snižují celkovou koncentraci BSK5, a to pod 50 mg/l. Začíná být problémový biologický 

stupeň čištění. 

Obce tento problém přehlížejí. Je třeba klást důraz na dodavatele kanalizace, využít 

všechny investorské možnosti dohledu a přejímky díla. Neopomíjet normované zkoušky 

těsnosti před zasypáním jednotlivých úseků. Dodatečně lze utěsnit i hotovou kanalizaci 

(např. vložkování, injektáž), ale je to zbytečně nákladné. Vyplatí se zajistit si odborný 

dohled, který nic neponechá náhodě. 

3.1.4 Průmyslové odpadní vody 

To jsou vody, které vznikají přímo v průmyslové výrobě. Množství i složení je závislé 

na druhu výroby a použité technologii výroby. Tady je důležité posuzovat biologickou 

čistitelnost (CHSKcr:BSK5), koncentraci toxických látek, které mají negativní vliv na 

biologický proces a obsluhu ČOV. Je potřeba hlídat množství hořlavých a nebezpečných 

látek. Nejvíce se na znečištění podílí papírenský a ropný průmysl. 

Pro lepší čistitelnost se ředí se splaškovými odpadními vodami. Množství a kvalitu 

vypouštěných odpadních vod do kanalizace určuje správce provozním řádem kanalizace. 

V tabulce č. 2 je přehled povolených hodnot. 
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ukazatel jednotky maximum 

pH  6 ÷ 8,5 

BSK5 mg/l 1000 

CHSK mg/l 2000 

Celková solnost mg/l 1000 

Tuky, rostlinné a živočišné 

oleje 

mg/l 55 

Saponáty celkem mg/l 10 

Rtuť (Hg) mg/l 0,005 

Měď (Cu) mg/l 0,5 

Nikl (Ni) mg/l 1,0 

Chrom (Cr) mg/l 0,5 

Olovo (Pb) mg/l 0,1 

Arsen (As) mg/l 0,2 

Zinek (Zn) mg/l 2,0 

Selen (Se) mg/l 0,05 

Kadmium (Cd) mg/l 0,2 

Stříbro (Ag) mg/l 0,1 

Kyanidové ionty mg/l 0,2 

Ropa, ropné produkty mg/l 20 

Teplota °C 40 

Tabulka č. 2. Doporučené hodnoty znečištění průmyslových OV vypouštěných do kanalizace 

[8] 

3.1.5 Zemědělské odpadní vody 

Vznikají z produkce zemědělské výroby (silážní šťávy, kejda, pesticidy). Záleží na 

typu farmy a její hlavní činnosti. Škodlivé jsou především sloučeniny dusíku (N2) a fosforu 

(P). V minulosti se při návrzích zemědělských farem a usedlostí nebraly ohledy na ŽP. 

Statková hnojiva se uskladňovala všelijak. Močůvka se zasakovala do půdy nebo stékala 

do přilehlých vodních recipientů. Hnojiště nebyla izolována od půdy. Statková hnojiva 

byla zdrojem choroboplodných zárodků, kontaminovala napájecí vodu pro zvířata. 

Siláž je krmivo pro zvířata a vzniká fermentaci (kvašením) čerstvé či zavadlé píce a 

jiných plodin. Silážní šťávy obsahují velkou koncentraci kvasných organických kyselin. 

Probíhá zde mléčné kvašení cukrů bez přístupu vzduchu. Při jejich biologickém rozkladu 

se spotřebovává kyslík. Jsou velice agresivní k prostředí. Jejich produkce je ovlivněna 

druhem silážní plodiny, dále pak závisí na stavu sušiny silážního materiálu a délkou doby 

skladování siláže. 
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Můžeme konstatovat, že odpadní vody z výrobních procesů v malých obcích nehrají 

tak zásadní roli jako ve městech. Zemědělství na vesnicích pomalu upadá a velké 

průmyslové podniky se soustřeďují na okrajích měst. To však neznamená, že tam žádné 

nejsou. Nacházejí se tam především drobní podnikatelé a vzdělávací zařízení. 

3.2 Kvalita odpadních vod 

Kvalitní a nezávadnou vodu v tocích si představujeme jako téměř průhlednou, 

nezabarvenou, nezapáchající tekutinu, která je bez chuti a zásadním vlivem neohrožuje 

životní prostředí. To je ale relativní. Každá voda v přírodě má jiné složení látek a barvu 

můžou ovlivňovat, např. nerosty železa, minerály. Dokud nebyl člověk, nebyla zasažena 

jeho činností. Jak člověk začal postupem času vodu využívat stále víc a víc ve svůj 

prospěch (průmysl, domácnost), tak významně začal ovlivňovat i její kvalitu. Výsledkem 

se stala voda znečištěná, nekvalitní, obsahující různý podíl znečišťujících látek a 

chemikálií. Voda se na první pohled vyznačuje změnou barvy, je zakalená. Má svůj 

charakteristický zápach hnilobného procesu, vyznačuje se vyšší teplotou a změnou pH.  

O kvalitě vody a její vhodnosti dalšího využití rozhoduje především druh oblasti, míra 

toxicity pro lidský organismus a míra vlivu na rovnováhu ekosystému. 

Základním měřítkem pro vyjádření znečištění je EO neboli ekvivalentní obyvatel. 

Vyjadřuje znečištění, které je vyprodukované jedním obyvatelem za 1 den (24 hodin). EO 

se používá při stanovení výkonu ČOV, především pro jeho biologickou část. 

Dalším významným parametrem je BSK5, který posuzuje kvalitu splaškových vod. 

Obecně platí, čím vyšší je jeho hodnota, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických 

látek znečištěnější.  

Ke kvalitě vody přispívá i teplota, která urychluje nebo zpomaluje biochemickou 

reakci. Je známo, že voda v tocích se ohřívá za pomocí atmosféry a břehů. Bakterie 

rozkládají organický materiál nacházející se ve vodě a přitom spotřebovávají kyslík 

obsažený ve vodě. Hlavním zdrojem kyslíku je atmosféra, ze které se dostává do vody 

prostupem přes hladinu. Čím je teplota vyšší, procesy rozkladu jsou rychlejší a kyslíku 

znatelně ubývá. Problém nastává hlavně u stojatých vod. Pro vodu je to vysoká zátěž a 

dochází k úhynu živočichů závislých na kyslíku rozpuštěném ve vodě. 

Malé ČOV jsou náchylné ke kolísání teplot, což má negativní vliv na čistírenské 

procesy. Děje se tak hlavně v zimních měsících. 
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3.3 Znečištění odpadních vod 

 Znečištění odpadní vody může být tvořeno, buď látkami rozpustnými, nebo 

nerozpuštěnými. Za znečištění se považuje tepelné i radioaktivní znečištění. Rozpuštěné 

organické látky mohou být biologicky rozložitelné (monosacharidy) nebo biologicky 

nerozložitelné (azobarviva).  A to samé platí pro organické látky, které jsou také buď 

biologicky rozložitelné (škrob, bakterie) nebo biologicky nerozložitelné (plasty, písek). 

3.3.1 Organické látky  

Jsou tvořeny převážně organickými sloučeninami (tzn. složeny z jednoho druhu 

molekul). Mohou obsahovat i malé množství příměsí anorganických sloučenin. Patří sem, 

např. dřevo, půda, ropa, kompost a zemní plyn. Jsou biologicky rozložitelné. Při 

bakteriálním rozkladu se vyčerpává kyslík a může docházet k úhynu ryb. 

 Vyjadřujeme je jako celkové množství v jednotkovém objemu vody [mg/l; g/l] nebo 

množství za čas [kg/den; g/s]. 

Množství organických látek vyjadřujeme jako: 

- BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku), 

- CHSK (chemická spotřeba kyslíku), 

- TOC (organický uhlík). 

3.3.1.1 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)  

Vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek v odpadní vodě. Na 

hodnotě se podílejí i anorganické látky. Hodnota je rovna množství rozpuštěného kyslíku 

(O2) spotřebovaného mikroorganismy za určitý časový interval při biologickém rozkladu 

organických látek ve vodě. Stanovuje se obvykle při teplotě 20 °C a za časový interval 

5x24 hodin, tedy 1 krát za den po celkovou dobu 5 dnů. Využívá se zejména ke kontrole 

samočistící schopnosti vody. 

3.3.1.2 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

Udává míru obsahu látek schopných chemické oxidace. Udává se množství kyslíku, 

které je úměrné spotřebě oxidačního činidla. Poměr CHSKcr:BSK5 vyjadřuje stupeň 
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biologické rozložitelnosti organických látek. Používá se při analýze odpadních a 

povrchových vod. 

Pokud je poměr CHSKcr:BSK5 < 2, jedná se o snadno rozložitelné látky a platí pro 

splaškové vody. 

3.3.1.3 Celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon) 

Parametr, který ukazuje množství organických látek přítomných v daném vzorku vody. 

Do skupiny TOC řádíme velkou škálu látek. Jedná se o analytický skupinový ukazatel 

vyjadřující množství organických látek ve vodě, který je možno využít pro stanovení 

kvality vody a ke sledování emisí vypouštěných do vod. 

Vysoké hodnoty TOC  mají vliv na celý vodní ekosystém. Způsobují nevhodnost vody 

pro život vodních organismů a ničí tak celá vodní společenství. Výsledkem je snížení 

obsahu kyslíku ve vodě a s tím je spojené nadměrné množení anaerobních organismů. Jak 

už název vypovídá, těmto organismům to zcela vyhovuje. 

Existují mikroorganismy, které při svých metabolických procesech spotřebovávají 

sírany přítomné ve vodních sedimentech. Přeměňují je na toxický sirovodík (H2S). Ten má 

typický zápach po zkažených vejcích. Tyto anaerobní páchnoucí vody jsou ukazatelem 

velkého znečištění TOC. Je-li znečištění tak obrovské, ve vodě se nelze koupat a kontakt 

s ní by nám přinesl zdravotní komplikace.  Jedná se v podstatě o vody mrtvé.  I tvorové a 

rostliny žijící poblíž vody mohou mít problémy. 

3.3.2 Anorganické látky  

 Jsou obsaženy v rozpuštěné formě v odpadních vodách. Stanovuje se obsah iontů a 

soli v jejím zdroji. Důležitý je obsah biogenních prvků. Jsou to prvky nezbytné pro život a 

jsou součástí živé hmoty.  Jejich asi kolem čtyřiceti, ale jen těchto šest prvků (C, O2, H2, N, 

S, P) tvoří 90 % živé hmoty. Příkladem jsou minerály, horniny, beton, cihly, sklo slitiny 

kovů. 

3.3.2.1 Fosfor (P) 

Způsobuje růst řas a sinic a nepřirozenou eutrofizaci. Především fosfáty a dusíkaté 

látky, které se nacházejí v hnojivech používaných v zemědělském procesu. Déšť je 
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splachuje do říčních koryt. Prací prostředky také obsahuji fosfáty a ty se dostávají do řek 

přes kanalizaci. 

Výsledkem je přemnožení planktonu a sinic (vodní květ). Produkty jejich metabolismů 

zvyšují spotřebu kyslíku. Zejména u dna, kde probíhá tlení. Následně mohou umírat ryby a 

jiné žijící organismy. Přístupu kyslíku do spodních vrstev brání pyknoklina – vrstva 

oddělující vodu s odlišnou hustotou. 

 

3.3.2.2 Dusík (N2) 

Nachází se ve formě organických sloučenin i v anorganických formách (amoniak, 

dusitany, dusičnany). Stejně jako fosfor, jeho vysoká koncentrace způsobuje bujení 

vodního květu. Kontaminace dusíkem je stejně závažná jako fosforem. Největší podíl má 

na tom zemědělství, v průměru kolem 40 %. Vody jsou znečišťovány při používání, 

skladování, přepravě a likvidaci nepoužitých pesticidů. Splachováním průmyslových 

hnojiv deštěm a společně s erozí půdy dochází ke kontaminaci povrchové vody. Přebytek 

dusíku, který rostliny nezužitkují, je asi 45 kg na jeden hektar. V dnešní době to může být 

už méně. 

Vyjadřujeme celkovým dusíkem. Je jedním ze základních ukazatelů týkajících se 

odpadních vod. Celkový dusík je součtem všech forem anorganicky (NO2
-
, NO3

-
, CN

-
, 

SCN
-
, NH3,…) a organicky (močovina, aminokyseliny, aminy, …) vázaného dusíku. Mezi 

jednotlivými formami existuje rovnováha. Působí zde biologické procesy bakterií, příjem a 

uvolňování z organismů, výměna mezi sedimenty dna a vodním sloupcem.  

Obrázek č. 5: Oběh fosforu v přírodě [24] 
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3.4 Způsoby likvidace odpadních vod 

Je mnoho způsobů, jak likvidovat odpadní vody. Než se ale pro nějaký způsob 

rozhodneme definitivně, je zapotřebí zhodnotit a porovnat několik kritérii. Důležitou roli 

hrají bezesporu investiční a provozní náklady, nároky na hygienu, technická opatření, 

místní podmínky. Je nutné také zhodnotit přednosti, výhody a nevýhody každého systému. 

Je nutné zvážit celkovou spolehlivost daných řešení. A také zda se projekt bude realizovat 

v rámci celé obce nebo bude realizován samotným občanem, který bydlí na samotě a nemá 

možnost připojení na veřejnou kanalizaci. 

Stále existuje názor, že úspornější variantou řešení je centrální čistička odpadních vod 

i s rozsáhlým systémem přečerpávacích stanic a transportních potrubí. Pokud je převážná 

část kanalizace gravitační, může být centrální ČOV úspornější variantou. Jinak je snahou 

vyhnout se složitým a rozsáhlým stavbám. Může nám to ušetřit až 1/3 investic. 

3.4.1 Decentralizovaný systém  

Jde o individuální řešení čištění OV. Je vhodný především pro rekreační chaty, 

chalupy stojící na samotě nebo i skupinku domů, které stojí mimo soustředěnou zástavbu. 

Může představovat sdružení několika objektů do skupinové kanalizační sítě s více menšími 

čistírnami. Decentralizovaný systém zneškodňuje vodu přímo u zdroje znečištění. Patří 

sem tradiční prvky jako žumpa, septik. A v neposlední řadě nesmíme opomenout domovní 

čističky odpadních vod. 

Ve světě jsou decentralizované systémy používány docela často. V místech, kde je 

voda opravdu vzácná. Příkladem je Střední Východ. Velkou výhodou je, že odpadá drahé 

budování stokové sítě. 

3.4.1.1 Žumpa 

Je založena na zneškodňování OV v jednotlivých nemovitostech. Jedná se o 

bezodtokou jímku, kde se shromažďují OV. Obsah žumpy se vyváží a měl by se 

zneškodnit vhodným způsobem. Používá se jako hnojivová závlaha. Ta se však nesmí 

používat v zimě a ve vegetačním období.  Množství vyvážených OV musí přiměřeně 

odpovídat spotřebě dané vody do objektu. Dále se může vyvážet do ČOV. To je ale velmi 

nákladné. Odvoz by měla provádět jen oprávněná osoba. 
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Technickou a stavební stránku žumpy řeší stavební zákon. Musí vyhovovat normám, a 

to ČSN 75 6081 ŽUMPY. Bohužel většina žump nesplňuje kritéria. Lidé se o ně nestarají. 

Buď jsou děravé, nebo je zkrátka nechávají přetékat. 

Příklad: Průměrná 4-členná rodina spotřebuje asi kolem 140 m
3
 vody za rok. Z toho 

100 m
3
 skončí v žumpě. Obsah je nutno likvidovat ekologicky k životnímu prostředí. Má-li 

cisterna 10 m
3
, je třeba vyvézt žumpu 10 krát. Vychází to zhruba na 20 000 Kč/rok. Za 

stočné dáme asi 4 000 Kč, a to nepočítáme náklady na zajištění likvidace. 

 

3.4.1.2 Septik 

Od 1. 1. 2008 je ze zákona používání septiků resp. přepouštění přepadu z nich do 

povrchových a podzemních vod zakázáno. Už od roku 1955 je to nelegální. Povolení, která 

byla vydána do 31. 12. 2001, zanikla k 1. 1. 2008. Bez nového povolení 

vodohospodářského úřadu nelze vypouštět odpadní vodu do řek. Povolení je zapotřebí, i 

když stavba byla řádně povolena. Vodohospodářský úřad povoluje jen vypouštění 

odpadních vod, které jsou řádně vyčištěny na kvalitu, která odpovídá limitům stanovených 

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

povrchových vod a odpadních vod,…. 

Septik funguje jako usazovací nádrž, kde dochází k částečnému odstranění 

organických látek bez přístupu kyslíku. Na dně se kal pomalu stabilizuje. Nevýhodou je, že 

dochází k nežádoucímu kontaktu mezi kalem a čištěnou vodou. Voda má proto horší 

kvalitu. Septik má 30 % účinnost čištění. Septik bez dočištění není povolen. Pokud má 

 Obrázek č. 6: Vývoz žumpy [19] 
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kombinace zařízení septik – pískový filtr dosáhnout účinnosti čištění jako domovní čistírna 

(95 %), jsou investiční náklady dvojnásobné než na malou čistírnu. 

Instalace 3-komorového systému se z dlouhodobého hlediska nevyplácí, protože 

technické řešení není schopné plnit současné ani výhledové zákony. Pravděpodobně 

septiky budou muset být doplněny biologickou čistírnou nebo budou vyvážený jako 

žumpa. 

Dodržování předpisů z oblasti likvidace OV u fyzických osob (FO) kontroluje 

magistrát příslušného města, odbor ŽP. U firem, právnických osob (PO) se o kontrolu stará 

Česká inspekce ŽP. 

 

 

3.4.1.3 Domovní čističky odpadních vod 

Umožňují nahradit jímku či septik.  Používají se k čištění splaškových vod z rodinných 

domků, chat či penziónů. Povolení tohoto vodního díla spadá pod příslušný odbor ŽP u 

pověřených stavebních úřadů. 

Dochází k odtoku vyčištěných vod do povrchových vod (potok, řeka, rybník), dešťové 

kanalizace nebo k zasakování do vod podzemních. Pokud je v blízkostí  čistírny vodní 

plocha, pak je nejlepším způsobem likvidace OV jejím vyústěním do blízké vodoteče. 

Zasakování vod do vod podpovrchových je nejlepší způsob řešení. Největší práci nám dá 

získat povolení k zasakování. 

  

Obrázek  č. 7: Schéma septiku [22] 
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Příklady domovních čistíren TOPAS (TOPOL AKTIVAČNÍ SYSTÉM): 

Kontejnerové a domovní čistírny odpadních vod jsou určené k čištění biologicky 

znečištěných odpadních vod. Jsou vhodné pro rodinné domky, penziony, menší vesničky. 

Obsahují patentovanou technologii TOPAS, která je řízená automaticky počítačem se 

speciálním programem, který trvale měří množství OV. Neobsahuje ani jediný ručně 

stavitelný kohout či ventil. Vhodné do 400 EO. [28] 

Rozlišujeme 3 řady:  

- TOPAS R – základní typ pro hloubku přítoku do 0,7 metrů pod terénem. 

- TOPAS S – čistírna s akumulační nádrží na přítoku, která slouží 

k přečerpávání splašků. S hloubkou přítoku až do 2,2 metrů pod terénem 

- TOPAS PLUS – komfortní typ čistírny TOPAS S, chemický filtr, chemické 

dávkování 

Doplňky, kterými mohou disponovat: 

- D – řídící jednotka s displejem 

- PF – pískový filtr 

- UV – lampa pro biologickou dezinfekci 

- CH – dávkování chemikálii na odstranění fosforu (P) 

- GSM – modul pro dálkovou správu a komunikaci s čistírnou 

3.4.1.4 Domovní ČOV se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu 

Tato možnost nevznikla ničím jiným než spojením domovní čistírny odpadních vod 

a jímky na vyčištěnou vodu. Tato varianta nám umožňuje další využití OV, obvykle 

k zálivce zahrádky. Hodně ale záleží na stupni vyčištění. Některé čistírny vyčistí vodu tak, 

že ji lze využívat i v domácnosti jako užitkovou vodu.  

Z hlediska vodního zákona, pokud je voda čištěná a následně použitá k zálivce na 

pozemku či zemědělské ploše, nejde o zasakování do podzemních vod. Předpokládá se, že 

voda je stoprocentně využitá rostlinami v orniční vrstvě. Nejde tedy o vodní dílo. Názory 

na využití čištěné vody k zálivce se liší. Jsou-li pochybnosti, zdali se jedná o vodní dílo či 

ne, rozhoduje podle stavebního zákona stanovisko vodoprávního úřadu. Pokud vodoprávní 

úřad rozhodne, že se jedná o vodní dílo, rozhodnutí bychom měli respektovat. Bez 
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příslušného povolení vypouštět OV do povrchových či podzemních nám hrozí pokuta až ve 

výši 50 000 Kč. 

Pokud se občan rozhodne pro domovní čistírnu a chce vypouštět předčištěné vody do 

povrchových či podzemních vod, bere na sebe povinnosti provozovatele vodního díla. 

„(2) dle § 55 jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, 

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

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

jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména  

f) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,  

g) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních tok,  

h) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, 

jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do 

kanalizací,….“    

Mezi povinnosti provozovatele vodního díla (domovní ČOV) patří: 

- musí být zpracován projekt pro domovní čistírnu – na jeho základě se 

rozhodne vodoprávní povolení stavby, které má obvykle 2 právní úkony, a to 

stavební povolení uvedeného vodního díla a povolení k nakládání s OV 

(požadovaný stupeň čištění OV, způsob kontroly čištění OV atd.), 

- kolaudace stavby – po ní je povolen zkušební provoz a po jeho vyhodnocení 

se přechází na trvalý; během provozu se požaduje kontrola kvality čištění a 

dokládá se rozborem vzorků na odtoku, 

- hydrologické posouzení – pokud předčištěné OV jsou zasakovány do 

podzemní vody pomocí drenážního potrubí; posudek nám zajistí, že nedojde 

k zasažení podzemních vod a následnému úniku do ekosystému. 

3.4.2 Centralizovaný systém 

Převládá v průmyslových zemích, kde převládají zájmy stavebních firem. Ty jsou 

lačné po budování „mega“ staveb a jsou pro ně finančně prosperující. U obcí se 

soustředěnou zástavbou a měst jsou odpadní vody většinou svedené pomocí stokového 

systému do jedné centrální ČOV. Způsoby centralizovaného systému se budeme zabývat 

v samostatné kapitole, viz kap. 4. 
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Oba systémy lze porovnat na obrázku č. 7 a jejich výhody a nevýhody jsou popsány 

v následující tabulce č. 3.  

  

 

Tabulka č. 3: Porovnání centralizovaného a decentralizovaného systému [7] 

Centralizovaný systém Decentralizovaný systém 

Náklady na kanalizaci představují 

několikanásobek než na samotnou ČOV 
Odpadají velké náklady na kanalizaci 

Kanalizaci, která může podpořit 

investiční rozvoj obce, je třeba stavět  

v jedné akci 

Území obce lze řešit postupně. 

Domy, skupiny domů nejsou závislé 

na sobě 

Čím větší ČOV, tím spolehlivější provoz. 

Lepší účinky, řízení i kontrola 

Malým a domovním ČOV  chybí 

technologická kontrola. Jsou nesprávně  

řízeny 

Náklady na ČOV jsou nižší 
Náklady na vývoz a likvidaci OV jsou 

vysoké 

Jednotná kanalizace. Dešťové vody  

nepříznivě ovlivňuji čištění 
Srážkové vody se vsakují do půdy 

Obrázek č. 8: Centralizovaný a decentralizovaný systém [17] 
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Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v § 3 odstavci 8 ukládá každému 

občanovi povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci, jestliže obec takovéto rozhodnutí 

vydá. 

„(3) Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 

pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost 

připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.“ 

Oba systémy lze ovšem kombinovat podle místních podmínek. Především majitelé 

chat a nemovitostí, kteří nemají možnost se napojit na obecní kanalizaci, dále pak 

rozptýlená zástavba či zdroje malého znečištění řeší otázku, co s odpadními vodami. 

Výborným řešením je projednat problém na příslušném stavebním úřadě, na odboru ŽP, 

kde by nám měli poradit lidé k tomu vyškolení.  Nejlepším řešením pro každého občana je 

samozřejmě se napojit na veřejnou kanalizaci. Ušetři nám to mnoho problémů a vyřizování 

po úřadech.  Někdy prostě ale nejsou ideální podmínky. Přípojka se nachází příliš daleko a 

náklady spojené s výkopovými pracemi jsou náročné na investici. 

Odpadní vody smíme vypouštět těmito způsoby [8]:  

- vypouštění do vod povrchových – koncentrace nesmí překročit limit a nesmí 

ohrozit ŽP, 

- vypouštění do vod podzemních – za určitých podmínek lze zasakovat OV, 

pokud není možnost vypouštění jinak; NV č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění OV a náležitostech povolení k vypouštění 

OV do podzemních; nařízení je reakcí na změnu novely vodního zákona č. 

150/2010 Sb.; upravuje hodnoty a ukazatele přípustného znečištění, obsahuje 

kategorie výrobků značené jako CE, přes které smíme OV vypouštět do 

podzemních vod, 

- vypouštění do veřejné kanalizace, která je určená k hromadnému odvádění 

OV a řídí se kanalizačním řádem, který nám stanovuje nejvyšší možnou míru 

znečištění OV; občan musí dbát na to, co vypouští do systému, musí dbát o 

svou přípojku, kterou je napojen na stokovou síť. 
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Vypouštění OV do vod podzemních nelze doporučit tam, kde [8]: 

- se lokalita nachází v oblasti ochranného pásma podzemního a povrchového 

vodního zdroje I. stupně, 

- akční program neumožňuje pro zranitelné oblasti zneškodnění OV 

vypouštěním do vod podzemních (§ 33 odst. 2 Vodního zákona), 

- by způsobilo zhoršení jakosti povrchových vod ke koupání (§ 34 odst. 2 VZ), 

- by způsobilo zhoršení kvality povrchových vod trvale vhodných pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních tvorů (§ 35 odst. 1 VZ), 

- se v dosahu místa vypouštění OV do vod podzemních nacházejí jímací objekty 

podzemní vody (studny), které by mohly být zasaženy, 

- se v dosahu místa vypouštění OV do podzemních nacházejí vsakovací prvky, 

jejichž používání by vzdulo hladinu podzemní vody nad normu stanovené 

úrovně, 

- může trvale způsobit zamokření, 

- byla v dosahu místa vypouštění OV přes půdní vrstvy do vod podzemních 

zjištěna jiná okolnost, které povolení vylučuje (kontaminované místo). 

4 Čističky odpadních vod 

Jsou vodohospodářské objekty, v nichž dochází k čištění odpadních vod a k likvidaci 

získaných produktů, popř. se zužitkovávají v zemědělství. Nachází se v blízkosti provozu, 

kde vlastně předčisťují vodu než je vypuštěná zpátky do recipientu. Voda se v recipientu 

dočišťuje. Má tzv. samočistící schopnost. V současné době je na trhu celá škála 

čistírenských technologií. Stačí si jen dobře vybrat. 

Jak už víme, míra a množství odpadních vod se odvíjí od charakteru obce a od 

stoupající životní úrovně. Každodenní očista těla je dnes už nepostradatelnou součásti 

života každého z nás. Převážným zdrojem znečištění na obci jsou produkty lidského 

metabolismu. Dále jsou to menší podniky, zemědělská a restaurační zařízení apod.  

Je třeba si uvědomit, že ČOV  nebude fungovat bez dokonalého stokového systému. 

Aby byla účinnost celého systému co největší, je naši náplní práce najít komplexní řešení. 

Musí respektovat individuální podmínky dané lokality, měla by vystihovat charakter 

zdrojů znečištění odpadních vod a ctít ŽP a především tvory, kteří s námi obývají planetu 

Zemi.  
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Aby čistící proces nebyl ohrožen, je třeba dbát na některé zásady kanalizačního řádu. 

Nesmí se vypouštět odpadní látky, které nevyhovuji jeho kritériím a také látky, které 

nejsou považovány za odpadní vody. 

Jde především o tyto látky [7]: 

- radioaktivní, infekční a látky ohrožující zdraví a bezpečnost obyvatel, 

obsluhovačů kanalizací a ČOV, 

- narušující, které mají vliv na materiál stokových sítí a ČOV, 

- způsobující provozní závady, poruchy stokových sítí a ČOV, 

- hořlavé, výbušné a směsi, které tvoří s vodou a vzduchem dusivé, jedovaté či 

výbušné látky, 

- látky nezávadné, ale po smísení s jinými tvoří v kanalizaci jedovaté směsi, 

- pesticidy, jedy, insekticidy, močůvka, 

- soli, ropné produkty a plasty,  

- tkaniny a lepivé látky. 

Ovlivňuji správný chod a účinky čištění odpadních vod. Třeba vypouštění bazénů má 

za následek vyplavování bakterií z ČOV. Bohužel ještě v dnešní době existují lidé, kteří 

nedbají zásad a svou lehkovážností ovlivňují křehké příměří mezi člověkem a přírodou 

Dezinfekce 

Likviduje patogenní organismy, které jsou zdrojem nákaz, ale i „hodné“ bakterie, které 

odvádějí záslužnou práci v ČOV. Běžně používané „chlorové bělidlo“ ničí širokou škálu 

bakterií. Dezinfekce je potenciálně škodlivá i pro člověka a zvířata. Ve vyšších 

koncentracích leptá kůži a dráždí oči. Je nutné s ní zacházet s rozumem. I UV záření má 

silné desinfekční vlastnosti. Člověk by neměl spoléhat jen na chemikálie, ale usilovat o 

základní hygienu. Bakterie milují vlhko, teplo a tmavé prostředí a proto se snažme jim 

vhodné podmínky nevytvářet. Některé bakterie si vypěstují rezistentní odolnost a vyvinou 

si imunitu vůči příslušné chemikálii. Používání desinfekce se doporučuje jen v opravdu 

nutných případech. 

Drtiče odpadu 

Je to zařízení, které slouží k likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen 

potravinovým odpadem vzniklým při přípravě jídel a také zbytky jídel po konzumaci. 
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Dle katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 381/2001 Sb. je kuchyňský odpad řazen pod číslo 

20 01 08 jako organický kompostovatelný kuchyňský odpad a je povinnosti s ním nakládat 

v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Používání drtičů je sporné. Dokonce podle zákona č. 254/2001 Sb. nesmí být 

rozmělněné kuchyňské odpady odváděny do kanalizačního systému. Kanalizace slouží jen 

pro odvádění odpadních vod.  

Drtiče používají jak domácnosti, tak i menzy a restaurační zařízení. Takový odpad 

způsobuje ucpávání. Odvádění OV působí problémy i následné čištění odpadních vod 

v ČOV a vypouštění do toků je problém. Profily kanalizačních přípojek a samotných 

stokových sítí nejsou dostatečně dimenzovány na nápor zbytků jídel a nemají ani 

dostatečný spád.  Kanalizace se zanáší tak dlouho, až dojde k neprůtočnosti.  Upřímně 

lituji obsluhu, která musí takovou stokovou síť čistit. Je to jen pro silné žaludky. 

Řešením je připojení vnitřní kanalizace z objektu na veřejnou kanalizaci přes 

odlučovací zařízení. Odpady se zde zachytí a dále se pak zpracuji jako odpady dle jejich 

typu. Také by nebylo na škodě šetřit jídlem nebo používat sítka do dřezu. A kompost je 

výborný jako zdroj kvalitní hlíny.  

Dětské vlhčené ubrousky 

Další veliký problém. Tady se jedná o podobný problém jako u drtičů odpadu. Dětské 

ubrousky jsou mnohem pružnější a pevnější než běžný toaletní papír. Nerozpustí se ani po 

mnoha měsících v odpadním potrubí. Namotávají se na sebe, tvoří chuchvalce tak dlouho, 

až zanesou celý průřez potrubí. 

 

 

  

Obrázek č. 9: Ukázka co dokáží kapesníky 

[32] 
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Kávová sedlina a oleje 

Další z řad nepřátel odpadů. Jemná nerozpustná zrníčka kávy spolu s olejem dokáží 

zaneřádit i ta nejtlustší potrubí. Zrníčka se dostanou i do těch nejmenších skulinek. 

Nepříjemnost v podobě nefungující kanalizace, silný zápach nebo vracející se voda 

odpadem zpět na sebe nedají dlouho čekat. 

Káva se dá kompostovat. I přes svoje kyselé pH se během rozkladných procesů 

neutralizuje. Můžeme přidat hrst kamenné moučky nebo mletý vápenec mezi 

kompostované vrstvy. Napomáhá k regulování kyselosti.  Na jednoho člověka vychází 6,5 

kg surové kávy za jeden kalendářní rok. 

Olej způsobuje flotaci kalu. Při flotaci dochází k vynášení pevných částic. Je to vlastně 

opak usazování. Vrstvy tuku společně s drobnými částicemi plavou po hladině dosazovací 

nádrže. Tvoří se vrstva zhuštěného kalu, která se následně stírá z hladiny. 

 

 

Hlavní produkty ČOV jsou [4]: 

- vyčištěná odpadní voda, 

- kal a mechanické nečistoty, 

- bioplyn z biologických procesů. 

Technické parametry [4]: 

- čistící účinek,  

  
  -  

  
                                                                                                     (4.1)      

kde je: 

                                               

                                             

Obrázek č. 10: Princip flotace [29] 
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- výkon zařízení – vyjadřuje se v množství vyčištěné vody v [m
3
/h] či [m/den], 

 

- kapacita ČOV – množství zachycených nečistých látek za den či hodinu, 

vyjadřuje se v EO. 

     
     

    
                                                                                                     (4.2)                                                                        

kde je: 

                 á     ř        í   

                                                    

Základní dělení ČOV [4]: 

Dle charakteru znečištění odpadních vod: 

- městské, 

- průmyslové, 

- obecné. 

Dle kapacity: 

- ČOV do 10 m
3
/d (domovní ČOV), 

- ČOV od 10 – 100 m
3
/d, 

- ČOV od 100 – 1000 m
3
/d, 

- ČOV od 1000 – 2000 m
3
/d, 

- ČOV od 2000 – 10 000 m
3
/d. 

4.1 Zásady pro realizaci centrální ČOV [7] 

V dnešní době se stírá rozdíl mezi městem a obcí. Rozvoj infrastruktury, nároky 

spojené se životním stylem, narůstající problémy – zápach, neestetičnost, si vynutily hledat 

řešení nevyhovujících podmínek.  

Doba po listopadu 1989 napomohla budování stokových sítí a čističek odpadních vod. 

Pro obec jako investora je kanalizace a ČOV jedna z největších položek, co se do investic 

týká. Jedná se tady o desítky miliónů korun. Je třeba dbát na zásadní rozhodnutí při jejich 

realizaci. 
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Aby byla zajištěna správná funkce  ČOV, je přímo nutnost vybudovat kvalitní síť stok. 

Vazba stoková síť – ČOV musí spolu korespondovat. Pokud už existuje stávající 

kanalizace, je nutné posoudit její stav, zjistit netěsnosti a s tím spojené pronikání balastních 

vod a zjistit úroveň hladiny podzemní vody. Nežádoucí vody ochlazují OV nebo je naředí 

a tím znemožní čistící účinek.  

Stávající kanalizaci lze následně utěsnit, ale jsou to zbytečné peníze navíc. A výsledek 

může být nejistý. Je snadnější provézt zkoušky netěsnosti a teprve jednotlivé úseky 

zasypat. 

Vzrůstající ceny energií budou prosazovat méně náročné energetické systémy. 

Poplatky za zbytkové znečištění vedou k výběru ČOV s vyšší účinnosti. Je lépe volit méně 

náročná zařízení s jednodušší údržbou a možností je nahradit při poruše. Platí pravidlo čím 

složitější systém, tím více poruch. 

 Obec jako investor by si měla zjistit, co nejvíce informací o stavbě. Najít si 

zodpovědného dodavatele. Spolupráce se zkušeným projektantem, který má oprávnění 

k této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., je nezbytná. Ověřit si reference zhotovitele 

taktéž. 

Nerozhodovat se jen podle ceny, což může mít v budoucnu negativní vliv na provoz. 

Sepsat si všechna pro a proti. Udělat si takovou ekonomickou rozvahu. Zvážit provozní 

náklady jako je spotřeba energie, odvoz přebytečného kalu z biologického procesu. 

Další nezbytnosti je provézt seriózní průzkum vodohospodářských poměrů v dané 

lokalitě. Vyhodnotit zdroje odpadních vod, množství a kvalitu, režim nerovnoměrnosti 

produkce (denní, noční režim). Posoudit velikost recipientu, zda je schopný pojmout dané 

množství čištěných odpadních vod a respektovat požadavek na kvalitu vypouštěných OV. 

Požadavky na kvalitu vypouštěných vod nám stanoví vodoprávní úřad v souladu 

s požadavky nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb. Maximální a průměrné hodnoty znečištění 

nám OV zjistíme rozborem v akreditované laboratoři. 
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Dle ČSN 73 6702 se dělí podle způsobu znečištění a původu: 

- splaškové, 

- infekční, 

- průmyslové, 

- dešťové, 

- podzemní, 

- ostatní. 

U umístění stavby je třeba dbát na výběr staveniště, preferovat řešení se spádovým 

průtokem celou ČOV (správný přítok a odtok ČOV). Manipulační plocha by měla být 

umístěna co neblíže komunikaci, aby manipulace s kalem byla co nejkratší. Je to dobré i 

z hlediska oprav a revizí. Nutné respektovat ochranné pásmo a ochranu studen. 

Hlavní návrhovým kritériem pro ČOV je hydraulické zatížení. Má vliv na všechny 

objekty stokové sítě a ČOV. Kapacita ČOV je vyjádřena počtem EO. Další významný 

parametr je BSK5. 

Vhodnou volbou celého systému zamezíme negativním dopadům jako je: 

- vznik aerosolů, 

- omezení zápachu, 

- snížení vlivu námrazy a snížení hlučnosti, 

- omezení vzniku pěny, 

- umožnění intenzifikace v budoucnu, 

- umožnění zvýšení účinnosti čištění v budoucnu, 

- zmenšení objemů vedlejších produktů ČOV, 

- snížení hydraulického a látkového zatížení. 
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4.2 Typy výstavby ČOV v obci [6] 

4.2.1 Centrální ČOV na splaškové kanalizaci  

Jedná se o centralizované řešení likvidace splašků. Funkce je podmíněná existencí 

splaškové kanalizace, soustředěnou zástavbou a vhodností terénu (sklonem). Velkou 

výhodou je, že nedochází k nátoku balastních vod a tím je podmíněno i lepší čištění 

odpadních vod. Řeší se jako gravitační, tlaková a podtlaková. 

4.2.2 Centrální ČOV na jednotné kanalizaci 

Stejně jako u předchozího řešení se jedná o centralizované řešení s podmínkou 

soustředěné zástavby a vhodnosti terénu. 

Důležitou součástí je odlehčovací objekt (komora), který odvede dešťovou vodu do 

recipientu ještě dřív, než se dostane do ČOV. Dešťová voda má bohužel tendenci ředit se 

splašky a voda odchází do recipientu znečištěná. Vkládá se proto ještě před ČOV dešťová 

zdrž a následně se voda přečerpává k vyčištění. 

Nevýhodou jsou velké náklady. Je zapotřebí zajistit správnou funkci odlehčovacího 

objektu, a to je velmi obtížně řešitelné. 

4.2.3 Centrální ČOV bez kanalizace na svážené splašky 

Lze vybudovat jako centralizované, skupinové nebo kombinované řešení likvidace 

odpadních vod. Výstavba není podmíněná terénem ani zástavbou. Součástí řešení je jímka, 

kde se akumulují odpadní splašky, které se pak odvážejí na ČOV. 

Systém funguje jen, pokud lidé dodržují pravidla a mají kázeň, je zajištěna adekvátní 

cena za vývoz OV z jednotlivých jímek a zastupitelstvo obce garantuje pravidelnost 

vývozu OV.  

Takové řešení nelze využívat jako trvalé řešení likvidace odpadních vod. 

4.2.4 Kombinovaný systém 

Obec má jednu ČOV, která pokrývá většinu území. Především soustředěnou zástavbu 

obce. Dále má pak jednu nebo víc dílčích ČOV. Ty slouží k čištění odpadních vod pro 

odlehlé stavby. 
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4.4 Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod [1] 

Je to nejčastější způsob likvidace odpadních vod na území ČR a je tvořen tímto 

základní schématem: 

- hrubým předčištěním, 

- mechanickým stupněm čištění (může chybět a být nahrazen větší kapacitou 

biologického stupně), 

- biologickým stupněm čištění, 

- kalovým hospodářstvím. 

Pokud jsou velké nároky na čištění odpadní vody, pak ČOV můžeme doplnit ještě 

chemickým hospodářstvím, které se stará o srážení fosforu (P). 

4.5 Aktivační čistírny 

Jsou nejrozšířenějším řešením v městech a obcích nad 500 EO. Jejích principem je 

dlouhodobá aktivace, kdy kal se aktivuje dlouhodobým pobytem v prostředí aktivace. 

Aktivovaný kal je tvořen mikroorganismy, prvoky, viřníky, hlísticemi apod. Dochází zde 

k pochodům biochemickým (bakterie získávají energii a vytvářejí biomasu), ale i 

k sorpčním procesům (adsorpce koloidních látek na vločkách aktivovaného kalu). Důležité 

je neustále zajišťovat provzdušňování a míchání nádrží. Vločky aktivovaného kalu je třeba 

udržovat ve vznosu, aby se držel kontakt s čištěnou odpadní vodou je potřeba dodávat 

potřebné množství O2. Nemusí se zpracovávat ve vyhnívacích nádržích. [13] 

Nevýhodou je velká náročnost řízení provozu a vysoká energetická zátěž. Dále je to 

hlučnost kompresoru a také možnost úniku nerozpuštěných látek do odtoku, což může být 

způsobeno nárazově (dešťový přítok) nebo zhoršením separačních vlastností kalu (látkové 

přetížení). Největší výhodou jsou vysoké účinky odstranění BSK5, dokonce až z 95 % 

účinnosti. 

Aerační zařízení mají různou okysličovací schopnost, která je v praxi označena jako 

oxygenační kapacita. Je to vlastně množství kyslíku, které je dané zařízení schopno dodat 

za jednotku času do jednotkového objemu nádrže při jeho nulové koncentraci v nádrži. 
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Provzdušnění a míchání aktivačních nádrží zajišťují [1]: 

- pneumatická aerace – míchání i O2 zajišťují různé aerační elementy, které 

vhánějí tlakový vzduch do aktivační směsi; v závislosti na velikosti otvorů a 

pórovitosti aeračních elementů vznikají bubliny různě velikosti a rozlišujeme 

podle toho aeraci: 

 hrubobublinovou – d > 10 mm, 

 středobublinovou – d = 4 – 10 mm, 

 jemnobublinovou – d < 4 mm. 

- mechanická aerace – vzduch přechází do aktivační směsi hladinou, intenzivní 

povrchové promíchávání aktivační směsi; dělí se na aerátory s osou: 

 horizontální – Kessnerovy válce, 

 vertikální – aerační turbíny. 

- hydropneumatická aerace – ejektor – proudové čerpadlo, které využívá 

kinetické energie jiné tekutiny (vytváří podtlak nebo čerpá vodu).  

Základní typy aktivační čistírny jsou [7]: 

- balená čistírna – používá se do 500 EO, je to zastaralý typ, který je už na 

ústupu, 

- oxidační příkop – jeho použití je od 200 EO až po několik tisíců; je to starý, 

ale stále budovaný typ, který se neustále modernizuje; obsahuje hrubé 

předčištění; oválný oxidační příkop s obíhající aktivační směsí, kterou pohání a 

provzdušňuje válec s vodorovnou osou, dále dosazovací nádrž s vertikálním 

průtokem, kdy jedna část aktivovaného kalu jde do oxidačního příkopu a druhá 

část jde do uskladňovací nádrže; příkop je budován jako mělký z tvárnic; 

nevýhodou je náročnost na prostor, jinak je to velmi účinný typ, 

- kombiblok – jde o betonovou aktivační nádrž provzdušněnou povrchovým 

aerátorem; je spolehlivý především pro malé ČOV; jeho účinnost odstraňování 

BSK5 je kolem 90 %, 

- ČOV s přerušovanou činností – princip funkce je dlouhodobá aktivace kalu s 

aerobní stabilizací; chybí zde primární sedimentace; proces probíhá v jedné 

nádrži s jemnobublinovým aeračním systémem; dochází zde k cyklickému 

přerušení aerace, což umožnuje využít nádrž jako aktivační i jako dosazovací; 

po separaci aktivovaného kalu, se vyčištěná OV čerpá do odtoku; výhodou je 
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90 % účinnost a lze zajistit automatický chod ČOV; mínusem je zde nárazové 

vypouštění čištěné vody, je zapotřebí recipient o velkém průtoku. 

 

4.6 ČOV s biologickými filtry a biodisky  

Oběma typům předchází hrubé předčištění, dále pak mechanický stupeň čištění. U 

mechanického stupně se jako dosazovací nádrž používá většinou septik nebo štěrbinová 

nádrž. 

Biologické čištění zajišťuje buď biologický filtr nebo biodisk. Biologický filtr je 

naplněn hrubozrnnou frakcí (štěrk, struska, umělé hmoty), na které jsou přichyceny žijící 

mikroorganismy. Náplň by měla odolávat mechanickému opotřebování, vlhkosti a 

chemickým vlivům. Povrch by měl být drsný, aby umožňoval bakteriím, se na něm dobře 

přichytit. Po zapracování se udělá na filtru slizovitý povlak, který je tvořen 

mikroorganismy. Ty mají za úkol rozkládat organické nečistoty. Jde o biologický princip 

čištění. 

Biologické filtry dobře snášejí kolísavé zatížení teplotami, jsou jednoduché na provoz 

a vyznačují se nízkou spotřebou elektrické energie. Účinnost je menší než u aktivačních 

čistíren. Asi 80% účinnost čištění. 

Biologický disk je tvořen kotouči, které jsou od sebe vzdáleny několik centimetrů. 

Otáčejí se pomalým tempem za pomocí elektromotoru. Biodisky jsou jen z poloviny 

zanořené do vody. Je zde nutná dosazovací nádrž, která nám oddělí povlak od čisté vody, 

který se časem uvolnil z disků. Princip funkčnosti je zde obdobný jako u biologických 

filtrů. [13] 

Obrázek č. 11: ČOV Paseka  Kombiblok 

[21] 

Obrázek č. 12: ČOV Ždírec oxidační 

příkop [26] 
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Biologické disky jsou nenáročné, nehlučné s malými nároky na obsluhu. Používají se 

hlavně u domovních ČOV. 

 

4.7 Stabilizační nádrže, čistící rybníky a kořenové čistírny  

Mohou být průtočné nebo akumulační s upravenou plochou pro lepší mechanické 

vyklízení. Nejčastější realizací je rybník, do něhož je vyústěna obecní kanalizace, a 

odpadní vody nejsou v tomto případě předčištěny. Jedná se o přirozený způsob čištění OV. 

Nevýhodou je, že rybníky jsou často zabahněné, a to má negativní vliv na účinky čištění. 

Ale i tak jsou přírodní recipienty schopny zachycovat velké množství fosforu (P).  

Většinou slouží k dočištění odpadních vod, které už přešly přes ČOV. Pokud čistí 

přímo OV z kanalizace, je aspoň nutností, aby OV přešla přes mechanický způsob čištění. 

Česle, lapač písku a usazovací nádrž napomáhají ke správné funkci nádrže, resp. rybníku. 

Ideální použití je do 500 EO, čištění odpadních vod se sezónním provozem nebo je 

vhodná pro dočištění OV za mechanicko-biologickou čističkou odpadních vod. Jako 

nevhodné řešení je čištění silně znečištěných průmyslových odpadních vod a vod 

znečištěných ropnými látkami. 

Nespornou výhodou je nezávislost na elektrické energii a využití starých rybníků. 

Rybníky můžou být osazené i rybami, někteří lidé se pak k nádrži budou lépe chovat a 

dodržovat určitá pravidla. Levné a jednoduché zařízení biologického čištění OV. 

Rybník nebo nádrž je jednou za čas dobré odbahnit, může se i uměle provzdušňovat, 

je-li to potřeba. Zajistí to dostatek O2 i v období vegetačního klidu rostlin. Doba zdržení 

OV je několik dnů až zhruba 2 týdny. 

Obrázek č. 13: Biodisk [13] 
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Mechanismus čištění 

Ve stabilizační nádrži dochází k usazování nerozpustných látek, které jsou obsaženy 

v přítoku. Za pomoci fyzikálních, chemických a biologických pochodů (zřeďování, 

odplavování, sedimentace, rozkládání atd.) dochází ke zbavování nečistot, které jsou 

přirozeného nebo antropogenního (člověkem vytvořené) původu. Samočištění závisí na 

době a intenzitě kontaktu mezi aktivním povrchem koryta vodního recipientu a znečištěnou 

vodou. 

Technicky upravená dna vodních ploch jsou téměř rovná, zatímco přirozené rybníky a 

řeky mají zbrázděný povrch, a tak mají samočistící společenstva bakterií větší prostor. 

Rybník je ideální s malým přítokem. Voda se tak déle zdrží v přítomnosti bakterií. 

Charakteristickým rysem stabilizačních nádrží je dnová sedimentace odumřelých 

mikroorganismů, které jsou rozkládány mikroorganismy, které ke svému životu 

nepotřebují kyslík. Usazují se zde i nerozpuštěné pevné látky, které dokážou na sebe vázat 

fosfor. Při anaerobním procesu vznikají plyny jako CH4, CO2, H2S, N2, které stoupají 

k povrchu hladiny vody. Na hladině probíhá fotosyntéza za pomocí slunečního záření. 

Díky  O2 vznikají z CO2 uhličitany (CO3
-
), ze sirovodíku vznikají sírany (SO4

-2
), metan a 

dusík jdou do atmosféry. Ve stabilizačních nádržích se daří dobře fytoplanktonu a vyšším 

rostlinám. Mají rády minerální substrát a zapojují se do látkové výměny. 

 

1. distribuční zóna (kamenivo) 2. nepropustná bariéra (PVC, PE) 3. filtrační materiál (štěrk) 

4. vegetace 5. výška vodní hladiny 6. odtoková zóna 7. sběrná drenáž 8. regulace hladiny 

  
Obrázek č. 14: Kořenová čistírna [20] 
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5 Kozlovice – dědina valašských vojvodů  

5.1 Geologické poměry na území obce 

Obec Kozlovice patří svou rozlohou i počtem obyvatel mezi celkem rozlehlé a hustě 

osídlené vesnice. Spolu s přilehlou vesničkou Měrkovice tvoří už léta nerozlučnou 

sesterskou dvojici. Dohromady (i s Měrkovicemi) tady žije kolem 3000 obyvatel, které se 

neustále obměňuje. Nachází se v pohoří Moravskoslezských Beskyd pod úpatím masivu 

Ondřejníku. Celé území je druhohorního charakteru - křídy. Nachází se zde horniny jako 

slepence, pískovce i vyvřelý těšinit. Obec se nachází mezi hlavním tahem mezi městy 

Frýdkem – Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm. Vesnička má charakteristický tvar 

trojúhelníku s tzv. Rybským výběžkem. Největší délka území je cca 8 kilometrů. Většina 

zástavby ve vesnici se soustředí kolem hlavní cesty, kterou lemuje říčka Ondřejnice, která 

pramení na území Ondřejníku v jeho nejvýše utvořené části, a to na hoře Skalce, ve výšce 

750 m n. m. Říčka dělí vesnici na dvě zhruba stejné části. V dolní části obce se podél 

Ondřejnice nachází tzv. mrazová kotlina, jež je příčinou častých mlh nebo přízemních 

mrazů v období jara a podzimu. 

5.2 Úprava koryta Ondřejnice [16] 

V minulosti prošlo koryto říčky Ondřejnice rekonstrukcí. Je to malý tok, který se 

vyznačoval zaplevelením. Potok byl vyčištěn, zbaven naplavenin i rostlin, které koryto 

téměř pokryly svou bujnou vegetací a působily tak problémy s průtokem řeky. Byly tady 

problémy s hloubkovou erozí, která vytvářela břehové nátrže a zahlubování koryt. 

 

 

Obrázek č. 15: Nátrž břehu Ondřejnice [A. Kociánová] 
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Byla provedena revitalizace a protipovodňová opatření. Kriticky ohrožené břehy byly 

zpevněny volně loženými přírodními kameny. Spáry mezi nimi byly vyklíněny menšími 

říčními kameny a dno překryto štěrkem. 

Bylo vybudováno celkem 21 ks komůrkových balvanitých skluzů. Průtok vody mezi 

nimi je zajištěn kontinuálně. Byl tak vytvořen přirozený biotop pro pstruhy, kteří zde 

nacházejí své útočiště.  

  

 

Kozlovice jsou charakteristické rozsáhlými zemědělskými půdami a lesními porosty. 

Nachází se zde několik zdrojů podzemní vody a také zdroj pitné vody – prameniště na 

úpatí dominantního masivu Ondřejníku. 

5.3 Producenti odpadních vod v obci 

V obci se v současné době nenachází žádný velký průmysl, který by produkoval 

závažné množství průmyslových odpadních vod. V areálu zemědělského družstva se 

nacházela jen montážní hala Oceko, která zhotovovala ocelové konstrukce. Bohužel už 

Obrázek č. 16: Nátrž břehu způsobena při povodni v roce 1997 

Obrázek č. 17: Ondřejnice po úpravě – bez 

nátoku [16] 

Obrázek č. 18: Ondřejnice [16] 
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zkrachovala. Kdysi tady měla široké pole působnosti i zemědělská produkce. Šlo o 2 

kravíny a vepřín. Jeden kravín se dochoval a plně funguje dodnes. Jeho náplní je 

především produkce mléka a skotu. Silážní věže, které tady tomu všemu dominovaly, jsou 

již několik let minulostí. Byly poznat z dálky již svým typickým zápachem kyseliny 

máselné a kyseliny octové. Součástí kravína je i nezbytné hnojiště kruhového průřezu. Je 

opatřeno betonovou základnou a izolací, aby nedocházelo k průsaku do půdy a následně do 

podzemních vod.  Systém žlábků odvádí hnojůvku do jímky a ta se využívá k 

hnojivové závlaze půdy. Pevná složka – hnůj, se většinou zaorává do půdy také jako zdroj 

živin. Druhý kravín, který zanikl, je přestavěny na ranč westernových koní paint-horse, kde 

probíhá výuka jízdy na koni.  Živočišná a zemědělská produkce už jsou téměř na ústupu. 

 Nachází se tady spíš drobní živnostníci a podnikatelé, mateřská a základní škola, 

zdravotní středisko, menší valašský pivovar a několik dalších restaurací, kteří jsou asi 

nejvýznamnějšími producenty splaškových odpadních vod spolu s jednotlivými 

domácnostmi. Podnikatelské aktivity jsou rozmístěné většinou mezi souvislou zástavbou. 

5.4 Dostavba kanalizace v obci  

Ze zákona je od 1. 1. 2008 zakázáno používání septiků, tedy vypouštění přepadu z nich 

do podzemních a povrchových vod. Každý vlastník nemovitosti produkuje odpadní vody a 

je povinen je přiměřeným způsobem zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy, 

kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. [11] 

Septik čistí odpadní vodu jen částečně. Probíhají zde hnilobné procesy a přírodní 

biologický proces nefunguje, jak má. Rovněž staré žumpy, které jsou děravé a špatně těsní, 

nejsou dobrým řešením. Vypouštění těchto vod může v potocích a kolem nich degradovat 

veškerou faunu a flóru. Napojením na kanalizaci a obecní ČOV se většině občanů ulevilo. I 

když najdou se i takoví, kteří se ještě nenapojili. Nechce se jim platit vodné a stočné, které 

není zrovna málo, ale za vývoz žumpy je to mnohem víc.  

Pokud občan vědomě vypouští OV do recipientu nebo je nelikviduje odpovídajícím 

způsobem, může mu vodohospodářský úřad udělit dle § 34 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích pokutu až 50 000 Kč. 

 Navíc na základě směrnice Rady EU č. 91/271/EHS měly být obce s počtem nad 2000 

EO odkanalizovány do roku 2010. Obec Kozlovice si požádala o dotace z fondů EU - 
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ROP, MŽP, MSK, která mohla činit až 80 % z ceny kanalizace. To byl také další impuls, 

proč se začalo s dobudováním chybějící kanalizace v obci.  

Část jednotné kanalizace se již tady nacházela a plně fungovala již v minulosti. Po roce 

1990 byla stoková síť řešená jako oddílná a nacházela se v centru obce. Celková délka 

stávající kanalizace je 7 650 m. V tomto případě se dešťová voda odvádí pomocí příkopů a 

propustků do vodotečí. Materiál stávající stokové sítě je PVC, kamenina a železobeton s 

profily DN 250 – 300 mm [11]. 

V letech 2010 - 2011 se tady začalo s výstavbou chybějící kanalizace. Celkem 8753 

metrů kanalizace gravitační a 291 metrů tlakové. Stokový systém je navržen už jako 

jednotný s profilem DN 300 mm. Území je dobře geomorfologicky členěno, mezi horním a 

dolním koncem obce je velký výškový rozdíl a prakticky celá obec se od úpatí Ondřejníku 

svažuje až k místní ČOV. Právě to umožnilo využít přirozeného sklonu potrubí.  

Kanalizace je budována tedy jako gravitační. Její výhodou jsou minimální nároky na 

provoz a obsluhu. Nedochází k rozsáhlým poruchám na kanalizačním řádu a je možno ji 

kontrolovat kamerovým systémem.  

Některé úseky se z důvodu nevhodného terénu musely vybudovat i jako tlakové 

s profilem DN 80, ale není jich mnoho (291 metrů). Princip odvádění odpadní splaškové 

vody pomocí tlakové kanalizace je následný. Odpadní vody jsou sváděny gravitačně do 

čerpacích šachet, které se nachází na pozemku vlastníka. Z čerpacích šachet vedou 

přípojky tlakové kanalizace do obecní kanalizace. Čerpací šachta je vybavena objemovým 

čerpadlem, které pomáhá OV se dostat do veřejné kanalizace a pak už se o vše stará zase 

gravitace. [11] 

Výhodou systému je, že se nemusí dodržovat jednotný spád. Nevadí jí nepříznivé 

geologické poměry a vysoká hladina podzemní vody. Nevýhodou jsou provozní náklady, 

je zapotřebí smlouva o věcném břemeni na soukromé pozemky. Důležité je to v rámci 

oprav, kontrol a údržby výtlaku. 

Kanalizační přípojky si lidé budovali na vlastní náklady. Každý rodinný dům má jednu 

kanalizační přípojku. Jen ve zvláštních případech můžou být dva objekty napojené na 

jednu kanalizační přípojku. Pokud jsou přípojky dále než 50 metrů, je potřeba kromě 

územního rozhodnutí ještě stavbu ohlásit. Veškerou dokumentaci a potřebná povolení od 

úřadu stačilo svěřit autorizovanému projektantovi, který se o vše postaral za Vás. 
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Pro stokový systém je stanoveno ochranné pásmo podle zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Kolem vodovodních řádů o profilech do DN 500 je to 1,5 metrů od 

vnějšího okraje potrubí.  Profily nad DN 500 je to 2,5 metrů od vnějšího okraje potrubí 

[11]. 

5.5 Místní ČOV 

 V Kozlovicích se nachází mechanicko-biologická ČOV. Byla vybudována v letech 

1982 a v roce 2000 prošla rekonstrukcí. Kapacita ČOV je 1296 m
3
/den, což odpovídá asi 

2500 EO. Kozlovická ČOV má dostatečnou kapacitu a napojuje se na ní i část sousedící 

obce Palkovice (část Myslík). [11] 

Před čističkou je zbudována odlehčovací komora, která odvádí přívalové dešťové vody 

do řeky. Do ČOV jde jen tzv. mezní průtok. Faktem je, že dešťové vody za přívalu 

splachují všechno. Nečistoty, usazeniny z odkanalizovaného území i usazeniny z vnitřního 

povrchu stok. Správný tvar a typ konstrukce by tomu měl zamezit. Pracuje automaticky 

s minimálními nároky na obsluhu.  

Dříve, když se tu ještě pěstovala kukuřice, docházelo ke stékání vody z polí na 

vozovku a následně do recipientu. Kukuřice je známá svým negativním účinkem na půdu. 

Kukuřice patří mezi širokořádkovou plodinu a je viníkem rýhové a plošné vodní eroze. Pak 

časté srážky, nevhodné půdní poměry a morfologie území zavinily velké odnosy půdy. 

Voda a hlína z polí tekla ve velkém na místní komunikaci a tvořila nepříjemné nánosy. 

Vodní tok se zanášel. Rigoly byly značně přeplněné a nestíhaly pojmout návaly zkalené 

vody. Nepříjemný zápach tlející vody a nehezký pohled na příkopy není hezkou vizitkou 

žádné obce. Nepřispívali k tomu ani lidé, kteří tam také vypouštěli, co tam nepatří.  

S časem se zemědělská výroba měnila a pole se začala zatravňovat, protože ZD 

funguje už jen částečně a pole se navrátila původním majitelům. Tráva je výborná jako 

drenáž, která dokáže zadržet nadbytek dešťové vody. Komunikace ani příkopy už netrpí. 

Kanalizace je výborným řešením, jak nezatěžovat místní ŽP a vše co se na ně váže.  
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Kalové hospodářství na mechanicko-biologické ČOV je ukončeno uskladňovací nádrží 

a 6 kusy malých kalových polí. Odtok ústí do Ondřejnice. Vyprodukovaný kal se odváží 

k odvodnění na velkou  ČOV  ve Frýdku – Místku. 

Pásmo hygienické ochrany kolem ČOV nebylo zatím stanoveno. Územním plánem 

bylo navrženo PHO 50 metrů od areálu ČOV. Čistírnu již nevlastní obec, ale spadá pod 

správu společnosti SmVaK Ostrava a. s., která se stará o bezpečný a plynulý provoz. 

V jižní části obce se nachází malá lokální ČOV Biofluid 15, která má kapacitu kolem 

15 m
3
/den. Pojme asi 100 EO. Ta se po vybudování splaškové kanalizace odstavila a 

kanalizace se napojila na projekt „dostavba stokové sítě KOZLOVICE“. 

Plochy, které z nějakého důvodu nemůžou být napojené na kanalizaci a místní ČOV, 

mají navržen svůj individuální způsob likvidace OV přímo u zdroje. Jde většinou o dva 

způsoby zneškodnění. Buď jsou odpadní vody svedené do žump s následným vývozem, 

nebo mají svou domovní čističku odpadních vod s vyústěním do místního recipientu. Dvě 

parkoviště aut, která se nachází u nákupního centra, jsou také zdrojem znečištěné dešťové 

vody, především olejem z aut. Voda je proto odváděna do stokové sítě. V obci je napojeno 

cca 85 % obyvatelstva. 

Dešťové vody ze zahrad a dvorů je doporučeno vhodnými terénními úpravami (např. 

miskovitý tvar zahrady, retenční nádrže) v maximální míře udržet na území pozemku a 

zamezit tak rychlému odtoku do recipientu. Je ideální, dál je ekonomicky využít k zalévání 

zahrad a zahrádek či k splachování třeba WC.  Přebytečné srážkové vody je navrženo 

odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy, popřípadě trativody do vodního toku. 

Bohužel se stále více zvětšuje zástavba rodinnými domy. Zmenšují se tak plochy, které 

jsou vhodné pro přirozené zasakování srážkové vody a tající sníh. 

Obrázek č. 19: Eroze půdy způsobena 

kukuřici [12] 



©VŠB – TUO, fakulta strojní Hodnocení stavu likvidace odpadních vod na území obce Alena Kociánová 

53 
 

V tabulce č. 4 vidíme, že počet trvale žijících obyvatel v Kozlovicích roste. Je to dáno 

novým trendem žít zdravěji, v relativním klidu a mít kolem sebe více prostoru pro 

pohybové aktivity. Také možnosti dostat se do práce jsou lepší. Snad každý z nás dnes 

vlastní auto. Hodnoty znečištění se téměř zastavily. Někteří lidé se naučili šetřit vodou, 

používat ekologičtější prostředky a tím i méně zatěžovat ŽP chemickými prostředky. 

Chytřejší režimy praček, sociální zařízení a myčky nám šetří nejen čas ale především 

peníze za uspořenou energii a vodu. 

položka  r. 2000 r. 2005 r. 2015 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na kanalizaci 
Obyv. 840 1 083 2 300 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na ČOV 
Obyv. 840 1 083 2 300 

Specifická produkce OV 

obyvatelstva 

l/(os. 

Den) 
120 120 120 

Produkce odpadních vod m
3
/den 329,46 329,80 331,50 

BSK5 m
3
/den 167,43 167,60 168,45 

NL m
3
/den 158,32 158,50 159,25 

CHSK m
3
/den 334,86 335,20 336,90 

Tabulka č. 4: Odvedení a čištění odpadních vod Kozlovice [30] 

Tabulka č. 5 obsahuje 6 základních ukazatelů znečištění. Hodnotí kvalitativní stránku 

vody. Význam bodových zdrojů znečištění roste přirozeně s velikosti a počtem obyvatel 

odkanalizované obce. Zásadní vliv má eroze orné půdy a solení silnic v zimě. Především 

v letním období je tok teplý a málo vodný. Je zatížen organickým znečištěním, úbytkem O2 

a tím i větší koncentrací nerozpustných látek. Většina ukazatelů dosahuje až IV. třídy 

znečištění (PC, CHSK, BSK5). 

ukazatelé množství jednotky 

BSK5 0,24 t/rok 

CHSKCr 2,86 t/rok 

NL 0,71 t/rok 

RAS 55,3 t/rok 

N-NH4
+
 0,810 t/rok 

Pc 0,357 t/rok 

Tabulka č. 5: Přehled evidovaných bodových zdrojů v dílčím povodí Odry [27] 
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Další tabulka č. 6 nám ukazuje množství vyprodukovaných OV v obci. Množství 

průmyslových odpadních vod je téměř zanedbatelné v porovnání se srážkovými a 

splaškovými OV. Kapacita ČOV je dostatečná, aby pojmula toto množství celkových OV.  

Počet obyvatel připojených na ČOV 1 259 obyvatel 

Počet EO připojených na ČOV 2 339 obyvatel 

Čištěné vody celkem (srážkové a balastní) 326 000 m
3
/rok 

Čištěné odpadní vody splaškové 73 400 m
3
/rok 

Čištěné odpadní vody průmyslové 5 000 m
3
/rok 

Čištěné odpadní vody srážkové 247 600 m
3
/rok 

Projekt. parametry – kapacita (Qd) 900 m
3
/den 

Projekt. parametry – kapacita EO 2 500 m
3
/den 

Tabulka č. 6: Přehled produkce odpadních vod Kozlovice [15] 

Charakteristické rysy malé ČOV: 

- jednoduchost, 

- provozní spolehlivost, 

- minimální nároky na obsluhu (občasný dozor, přes vzdálený dispečink), 

- mírnější nároky na účinnost. 

Technologická linka malých ČOV je jednodušší než u velkých ČOV. Vynechává se 

obvykle primární sedimentace a anaerobní stabilizace kalu. V praxi se ukázalo, že u 

malých ČOV  není ekonomické stabilizovat kaly anaerobně. Budovat vyhnívací nádrže je 

neracionální a pro minimální množství bioplynu nemá smysl. Užívá se chemické 

stabilizace. 

5.4.1 Strojní součásti ČOV 

U vstupu do kozlovické ČOV je stavidlo, které reguluje přítok odpadní vody 

z kanalizace. Jedná se o uzavírací a regulační prvek průtoku vody v otevřených kanálech. 

Součástí jsou dvě měřidla, která jsou umístěna na přítoku a odtoku do ČOV. Na přítoku 

měří množství OV a na odtoku množství přebytkového kalu. 

Mechanický stupeň čištění v Kozlovicích představují SČČ-V 600x1310/1000x6, jde o 

typ samočistících česlí strojně stíraných, které představují universální odlučovač 

nerozpustných látek a začleňují se do vstupního objektu na dno přítokového kanálu. Chrání 

další části ČOV před poškozením. Rám s kontinuálním pásem má velikost průlin 6 mm. 
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Hloubka kanálu je 1310 mm a výška výsypky V0 je 1000 mm. Jsou opatřeny havarijním 

koncovým spínačem proti přetížení, výsypkou a odkapávacím plechem.  

Za česlemi se nachází SS-PP-250-10, což je kombinovaný separátor písku s pračkou 

písku. Hydrosměs je udržována ve vířivém prostoru a za pomocí gravitační a odstředivé 

síly dochází k separaci drobných částic. Vyhrnovací šnek má průměr 250 mm a zhruba 10 

minut probíhá praní. Výrobcem je firma Fontana Brno. 

V Kozlovicích je vybudována ČOV typu KOMBIBLOK. Soubor představuje aktivační 

a dosazovací nádrž a zařízení pro recirkulaci aktivovaného kalu. Byla navržena na denní 

průtok kolem 900 m
3
/den. V následující tabulce č. 7 jsou ukázky základních typů zn. 

KOMBIBLOK a červeně je zvýrazněn typ vhodný pro obec Kozlovice. 

Velikost systému 

Dosazovací nádrž 

velikost v [m] 

Průtok ČOV 

Q24 v [m
3
/den] 

Počet EO 

Kombiblok 1 3 x 3 40 - 56 200 - 280 

Kombiblok 2 3,6 x 3,6 56 - 80 280 - 400 

Kombiblok 3 4,2 x 4,2 80 -116 400 - 580 

Kombiblok 4 4,8 x 4,8 116 - 160 580 - 800 

Kombiblok 5 5,4 x 5,4 160 - 230 800 - 1 150 

Kombiblok 6 6 x 6 230 - 320 1 150 - 1 600 

Kombiblok 7 7,5 x 7,5 320 - 460 1 600 - 2 300 

Kombiblok 8 9 x 9 460 - 640 2 300 - 3 200 

Kombiblok 9 10,5 x 10,5 640 - 900 3 200 - 4 500 

Kombiblok 10 12 x 12 900 - 1 200 4 500 - 6 000 

Tabulka č. 7: Základní řada ČOV zn. KOMBIBLOK [14] 

Velikost 

zdroje 

znečištění 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+
 Nc Pc 

EO mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 p m p m p m p m p m p m 

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

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

nad 2000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - - - 

Tabulka č. 8: Hodnoty, kterých musí být ve vypouštěných vodách dosaženo [14] 
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Čerpadla vyrábí a má u nás dlouhou tradici firma SIGMA Group a. s. Jsou dva 

základní typy čerpadel GFxx a NFxx, které jsou určeny přímo pro použití v ČOV. Slouží 

pro čerpání odpadních vod, fekálií a surového kalu s neabrazivními účinky s kusovými 

látkami. [33] 

NFxx - spirální jednostupňová čerpadla, instalují se v suché jímce jako horizontální 

nebo vertikální. Mají různý tvar oběžných kol dle stupně znečištění kapaliny. Jsou jedno a 

více lopatková, šneková, vrtulová, vířivá. Technické parametry: Qmin = 11 [l/s], Qmax = 250 

[l/s], Hmin = 1,2 [m], Hmax = 50 [m] a T = 80 °C. 

GFxx – ponorná kalová jednostupňová vertikální čerpadla. Různé tvary oběžných kol 

podle stupně znečištění kapaliny. Různé typy provozního umístění. Technické parametry: 

Qmin = 15 [l/s], Qmax = 230 [l/s], Hmax = 1,3 [m], Hmin = 50 [m] a Tmax = 40°C. 

 

  

Legenda: 

1 odlehčovací komora 

2 česle ručně stírané 

3 lapák písku 

4 lapák plovoucích nečistot 

5 kombiblok 

a aktivační nádrž 

b dosazovací nádrž 

c čerpárna kalu 

6 zahušťovací nádrž 

7 kalová pole 

8 provozní objekt 

9 měrný žlab 

   

Obrázek č. 22: Schéma čistírny s kombiblokem [7] 

Obrázek č. 20: Čerpadlo řady NFxx [33] Obrázek č. 21: Čerpadlo řady GFxx [33] 
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Menší spotřeba elektrické energie i nároky na pozemek jsou nesmírnou výhodou 

tohoto systému. Jednoduchá soustava objektů s vertikální dosazovací nádrží, která je 

zahloubená pod úroveň základové spáry přilehlých aktivačních nádrží, je důvodem dobré 

spolehlivosti, nízké náročnosti na provoz a poměrně vysoké účinnosti. 

Kozlovice vyprodukují asi kolem 600 m
3
 kalu k odvodnění za rok. A dá se 

předpokládat, že to bude i víc, jelikož stále přibývají nové zástavby. Celkem 6 kusů 

kalových polí se tady stará o přirozený odpar vody. Kal se pak nakládá na kanalizační vůz 

a odváží se k definitivnímu zpracování na velkou ČOV ve Frýdku-Místku. Čistička 

disponuje odstředivkou ALDEC G2-60 s výkonem 20 – 25 m
3
/hod. [31] 

Na ČOV Frýdek Místek proběhla rekonstrukce odvodňování kalů a byla zprovozněna 

hygienizace kalů přídavkem vápna (CaO). Výhodou je lepší struktura kalů, nižší investiční 

náklady, možnost umístění zařízení až za linkou jako doplněk. Nevýhodou je produkce 

NH3 do ovzduší a následné požadavky na jeho eliminaci, požadavek na větší prostor, velké 

provozní náklady a zvýšená produkce sušiny kalů. [19] 

 

Graf č. 1: Spotřeba nákladů při odvodňování stacionárním zařízením [31] 

Z grafu č. 1 vidíme, že největší náklady vznikají při převozu kalů na jinou čističku 

odpadních vod. Pro Kozlovice by bylo lepší volbou mít mobilní odstředivku, která by 

šetřila čas i úspory. Problémem je však nedostatek místa pro samotnou odstředivku i 

uskladňovací nádrž a velké nároky na plochu při manipulaci s kalem. 
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6 Závěr 

Čističky odpadních vod jsou dnes nepostradatelnou součástí téměř každé větší obce. 

Maličké obce se buď napojují na přilehlé ČOV nebo si budují své vlastní menší ČOV. Je to 

velká investice, která se ale časem vrátí. Každá ČOV je specifická svým uspořádáním, ale i 

kvalitou vypouštěných odpadních vod. Důležitým faktorem je BSK5. Porovnává se 

energie, která se spotřebuje na jeden kilogram odstraněného BSK5. U menších čističek je 

spotřeba asi kolem 4 – 6 kWh/kg odstraněného BSK5. Mnohé  ČOV jsou předimenzované. 

Projektanti při návrhu často navyšují velikost čerpadel. Chrání se různými koeficienty, 

které úplně zbytečně navyšují velikost čerpadel. Elektrické spotřebiče se nepoužívají 

v optimálním energetickém režimu. Nejvíce energie odebírají dmýchadla, aerátory. Jejich 

vhodnou technologií lze zamezit velké spotřebě. Energii a náklady lze uspořit optimálním 

výběrem jednotlivých elektrických zařízení, změnou technologie nebo tím, že budeme 

odebírat nízko-potenciální teplo odpadní vody a využijeme ho za pomoci tepelného 

čerpadla na vytápění budov nebo sušení kalu. Potenciální úspory závisí především na 

velikosti ČOV. Malé ČOV se soustředí na jednotlivé spotřebiče, proces provzdušňování a 

čerpání, odvodnění kalu apod. Lze uspořit až 20% nákladů. 

I samotný občan se může podílet na úsporách tím, že nebude zatěžovat proces 

samotného čištění. Především nebude házet do kanalizace, co tam nepatří (zelenina, zbytky 

jídel, přepálené oleje) a nebude používat přemíru dezinfekce. Přehnaná čistota škodí všem. 

Zaprvé člověk ztrácí svou přirozenou obranyschopnost a zadruhé ničí bakterie, které 

napomáhají redukovat škody, za které jako obvykle může zase jen a jen člověk. Chovejme 

se prosím k přírodě s respektem, bez ní jsme jen nicotní. Stromy jsou naše plíce, voda naše 

krev a půda je náš chléb. A také, nejsme tady sami. Nikdo nám nedál žádné právo si něco 

přivlastňovat. Mějte to na mysli. 

Práci jsem si vybrala, protože se poslední dobou zajímám o přírodu a její stav. Vždy 

tomu tak ale nebylo. Není příjemný pohled na Ondřejnici a v ní plovoucí igelitové sáčky 

s jídlem nebo hromady tlející trávy a ovoce na březích řek. Podmínky ideální pro potkany. 

A také jsem se chtěla dovědět něco nového. Bohužel SmVaK mi nedovolil nahlédnout do 

kozlovické ČOV a vidět, jak ČOV pracuje. Práci mi tím docela ztížil.  

V dnešní době je hodně aktivistů a „rádoby“ ekologů, kteří bojují za přírodu, ale řeči 

prostě nestačí. Je třeba něco pro přírodu udělat a dokázat to přinejmenším dobrou vůli 

např., třídit odpad nebo mít doma kompostér (lze ho mít i v bytě na balkóně). Hodně mě 
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zaráží, jak se někteří lidé v dnešní době ještě k ŽP chovají. Už jsme si zvykli na hromady 

odpadků, které vídáme podél cest a na okrajích lesů. Ale co odpad plovoucí na 

hladinách řek? Tam je jistota pokud se někde nezachytí, že pomalu ale jistě do moře 

doplave. A moře jak je známo, je plné tun odpadků, které se tam cíleně naváží v domnění, 

že nikomu škodit a vadit nebudou.  Plastové obaly jsou vymožeností naší moderní doby, 

ale také jsou naší záhubou. 

Člověk často přemýšlel, jak se voda plná plovoucích nečistot (PET lahve, igelity, kusy 

látek, štěrk, dřevo), chemikálii (kyseliny, léky, soli), olejových skvrn apod. zbavuje těchto 

věcí. A jak je možné ji navrátit do téměř původního stavu. Především mě zajímalo, jakým 

způsobem se likviduji látky, které na první pohled nevidíme, ale můžeme je cítit (léky, 

desinfekce atd.). Tato práce mi umožnila poznat, jaký důmyslný systém čištění odpadních 

vod čistírny využívají. Nejsou to jen mechanická zařízení, která vodu zbavují hlavně 

pevných nečistot, ale především to jsou bakterie, které na tom všem mají největší zásluhu. 

Příroda si vlastně pomáhá sama. Také jsem se dozvěděla, že není voda jako voda, ale že se 

dělí na různé druhy. Především podle zdrojů znečištění. A především bez kvalitního 

odvodu OV (kanalizace) a kázně lidstva nemůže ČOV fungovat, jak má. 
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