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1 ÚVOD 

 

Nejrozšířenější látkou na povrchu zemském je voda. Je nezbytnou sloţkou ţivotního 

prostředí,  člověka, ale téţ všech ostatních rostlinných a ţivočišných ekosystémů. Tvoří 

nedílnou část lidské stravy, hygieny a v neposlední řadě je také součástí různých 

technologických procesů. Rozvoj průmyslu, zemědělské výroby a zvyšováním celkové 

ţivotní úrovně obyvatelstva, znamenají vzrůstající spotřebu vody, ale i vzrůst jejího 

znečištění. 

Voda se dělí na vodu pitnou, uţitkovou a provozní. Celosvětovým problémem je 

zásobení vodou, coţ se velmi citelně dotýká naší Země, protoţe nemůţeme počítat 

s ţádným jiným zdrojem vody neţ s vodou sráţkovou. Prioritou všech národních a 

mezinárodních institucí zabývajících se ochranou ţivotního prostředí je nalézt co 

nejúčinnější, nejšetrnější a nejekonomičtější způsob pro ochranu povrchových a  čištění 

odpadních vod. 

V zájmu všech je společným řešením dosáhnout postupného omezení zátěţe na 

ekologicky přijatou úroveň s ohledem na zajištění jejich udrţitelného vyuţívání do 

budoucna a při vzrůstající spotřebě vody, zajistit zásobování vodou pro všechny lidi této 

planety.    

Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně mnoţství a jakosti 

povrchových i podzemních vod, a to v souladu s poţadavky českého práva i práva EU. 

Ochranu vod, jejich vyuţívání a práva k ním upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho ustanovení jsou upřesněna či 

rozvedena, tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky). MŢP společně s MZ 

kaţdoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v ČR, ve které popisuje 

a hodnotí stav jakosti a mnoţství povrchových a podzemních vod i související  legislativní, 

ekonomické, výzkumné a integrační aktivity.  

Povrchové zdroje u nás tvoří významnou část, neboť podzemních vod je nedostatek. 

Sladká voda z celkového mnoţství vod na naší planetě zabírá pouze 2%. Dostupná sladká 

voda (říční, podzemní, jezerní, přehradní, atd.) představuje 0,019%  z celkových zásob 

vody na Zemi, zbytek procent sladké vody se vyskytuje v ledovcích na obou pólech naší 

planety.  
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Lidská společnost svou činnosti ovlivňuje vlastnosti vod hned v několika směrech, je 

proto nezbytné, abychom se také postarali o čistotu vod pro následující generace. Před 

pouţitím je často nutné vodu upravit. Kvalita upravené vody se dělí na pouţití 

obyvatelstvem, průmyslem a zemědělstvím. Pouţitou vodu z domácností či průmyslu je 

nutné uvést do původního stavu. Při malém znečištění přivedeném do povrchových vod, 

dochází k postupnému rozkladu, mineralizací organických látek a voda se biologicky 

vyčistí (samočištění). Na tomto principu jsou postaveny umělé procesy čištění OV.  

Z důvodu této problematiky jsem si vybrala práci na téma související s čištěním OV. 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou OV, především její charakteristikou, 

odběrem vzorků a výběrem vhodné ČOV.   

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné řešení pro likvidaci OV v obci 

Kyjovice. V obci s 830 obyvateli byla a je dosud splašková voda ze septiků a ţump 

vypouštěna jednotnou kanalizaci do sběrné nádrţe. K realizaci cíle práce budou provedeny 

odběry OV na přítoku a odtoku a stanoveny hodnoty CHSK, BSK5, NL, P a N-NH4+. 

Měřením získané hodnoty znečištění OV se stanou podkladem pro vhodný výběr ČOV, 

která musí splňovat poţadavky pro čištění odpadních vod z celé obce. 

Poté budou osloveny firmy s ţádosti o vypracování charakteristiky a cenové nabídky 

na ČOV vhodné pro danou lokalitu. Zaslané materiály budou projednány s obecním 

zastupitelstvem a budou vybráni tři nejvhodnější kandidáti, u kterých budou ověřovány 

reference. Po posouzení cenové dostupnosti, účinnosti, stavebních úprav a servisních 

sluţeb bude vybrána jedna firma, která navrhne odpovídající ČOV.   
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2 CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD 

 

Odpadní vody jsou obecně definovány v ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 zákona      

o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav. Odpadní vodou se stává kaţdá voda, 

jejíţ vlastnosti fyzikální nebo chemické jsou změněny pouţitím nebo odvedením do 

systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. [1] Vodní zákon vyvíjí výrazný tlak na 

sniţování zatíţení povrchových vod odpadními vodami s ukazateli znečištění 

charakterizující zvlášť nebezpečné závadné látky. Postupného zlepšení kvality 

vypouštěných odpadních i povrchových vod má být dosaţeno zavedením kombinovaného 

principu.   [2]   

 

Historie odpadní vody  

V dřívějších dobách neměla lidská sídla problém s odpadními vodami jako máme 

dnes my, a to z jednoho prostého důvodu. Odpadní vody jako takové, které známe z dnešní 

doby, prostě neexistovaly. Za domem byl ve většině případů umístěn suchý záchod, jehoţ 

obsah se likvidoval společně s odpadními produkty hospodářských zvířat vyvezením na 

pole, kde poslouţil jako výtečné hnojivo. Odpadní voda z mytí nádobí a osobní hygieny se 

likvidovala prostým způsobem, jednoduše se vylila na zahrádku.   [7] 

 

Sloţení vod  

Přírodní, pitné, uţitkové a odpadní vody jsou velmi rozmanité vzhledem k tomu, ţe 

existuje celá řada příměsí a znečištění. Ve vodách mohou být přítomny rozpuštěné a 

nerozpuštěné anorganické a organické látky a rozpuštěné plyny (kyslík, dusík, oxid 

uhličitý, chlor, oxid chloričitý, ozon, sulfan, amoniak, oxid dusný, oxid uhelnatý, radon, 

methan) v různých koncentracích (makrokomponenty i stopové).  

Kromě toho bývá často přítomno i biologické oţivení. Většina látek nacházejících se 

v přírodních vodách nemá při poţívání vliv na zdraví, některé látky jsou z různých důvodů 

pro člověka potřebné. Některé látky původně relativně neškodné se při technologické 



Tereza Kučerová: Návrh čistírny odpadních vod pro obec Kyjovice 

 2011                                                                                                                                      4 

 

úpravě změní na velmi nebezpečné (halogenované uhlovodíky). Při vyšší koncentraci 

znečišťujících látek se v přírodních vodách mohou vyskytnout i toxiny – kovové soli 

kadmia, rtuti, olova, arsenu, nebo naopak organické látky z rozbujelého fytoplanktonu - 

cyanotoxiny ze sinic.  [8]                

 

2.1    Členění odpadní vody   

Voda vypuštěná z domácností a z průmyslových podniků je po pouţití více či méně 

znečištěná. Ke znečištění vody rovněţ dochází při jejím pouţití jako transportního média 

při odstraňování odpadních produktů. Městské odpadní vody se liší stupněm znečištění       

a svým sloţením a to především v závislosti na typu sídla, druhu průmyslu a rovněţ stupně 

naředění sráţkovými vodami, které vstupují do systému. Objem a sloţení odpadních vod 

ve stejném místě se liší v průběhu času a to jak v průběhu dne, týdne, tak i let.   [9] 

Odpadní vody můţeme rozdělit do 5 kategorií: 

 sráţkové,  

 splaškové, 

 infekční, 

 průmyslové a zemědělské,  

 balastní. 

 

2.1.1 Sráţkové OV : 

Sráţkové vody pocházejí z atmosférických sráţek a do kanalizace se přivádí pomocí 

uličních, popř. chodníkových vpustí.  

 

Srážkové vody po styku s povrchem mohou být: 

- Znečištěné, 

- Neznečištěné. 
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Znečištěné sráţkové vody se musí před vypuštěním do recipientu čistit. Míra 

znečištění sráţkových vod (chemické sloţení)závisí na sloţení ovzduší (vypírání plynných, 

kapalných i pevných komponentů) a na charakteru terénu v dané lokalitě. Zejména první 

podíly sráţek mohou obsahovat vysoké koncentrace nerozpuštěných látek a organického 

znečištění v oblastech s vysokým podílem komunálních ropných látek. 

Sráţkové vody, které pocházejí z neznečištěných oblastí mívají hodnotu pH asi od 5 

do 6, ve střední Evropě vzhledem ke znečištění atmosféry oxidy dusíku a síry bývá 

hodnota sráţek 4 - 5, výjimečně byly naměřeny hodnoty kolem 3.   [1] 

 

2.1.2 Splaškové OV  

Jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z bytů a obytných domů. 

Patří k nim i odpadní vody z městské vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, 

kulturní zařízení apod. mající podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel.  

Specifické mnoţství splaškových vod (mnoţství od 1 obyvatele za den) závisí na 

bytové vybavenosti (koupelny, sprchy, přívod teplé vody aj.) a je prakticky shodné se 

spotřebou pitné vody. Mají většinou ustálenou kvalitu s převahou organického znečištění 

ve všech formách (hrubě rozptýlené, rozpuštěné a nerozpuštěné, usaditelné a neusaditelné 

látky). Nekladou zvláštní poţadavky na provedení a provoz stokové sítě a dají se snadno 

čistit běţnými mechanicko-biologickými postupy.  [3] 

Šedá voda - je splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč. 

Černá voda -  je splašková voda, která obsahuje fekálie a moč. 

 

2.1.3 Infekční OV  

Tento typ vod vzniká v infekčních odděleních nemocnic a veškerých druhů léčeben, 

v mikrobiologických laboratořích apod. Obsahují veliké mnoţství choroboplodných 

zárodků, které mohou být zdrojem infekcí a epidemií. Z tohoto důvodu je nepřípustné, aby 

byly vypouštěny do běţné stokové sítě bez toho aniţ by byly důsledně hygienicky 

zabezpečeny a ošetřeny (různé druhy dezinfekcí). [4]  

http://www.garten.cz/se/cz/stories-%C5%A1ed%C3%A1+voda/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-%C4%8Dern%C3%A1+voda/
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2.1.4  Průmyslové a zemědělské odpadní vody  

Odpadní voda  je změněná a znečištěná pouţitím v průmyslu, zemědělství nebo v 

drobných provozech. Průmyslová odpadní voda obsahuje širokou škálu různých látek a 

jejich rozdílných koncentrací. Zneškodňování těchto látek a předčištění průmyslových 

odpadních vod je velmi rozsáhlý obor, který vyţaduje speciální znalosti o jednotlivých 

škodlivinách.  [1] 

 

2.1.5 Balastní odpadní vody 

Jsou to vody vzniklé únikem z vodovodního řádu (poruchy dodávky vody - prasklé 

potrubí) a podzemní odpadní vody, které se dostávají do kanalizace díky netěsnostem. 

V pravém slova smyslu tyto vody nejsou odpadními vodami, ale tvoří svým objemovým 

mnoţstvím významný podíl. [4]  

 

2.2    Znečištění odpadních vod 

 

Látky způsobující znečištění odpadních vod můţeme rozdělit jednak podle velikosti 

částic nebo podle původu těchto látek.  

První forma klasifikace dělí látky na: 

              - rozpuštěné o velikosti částic ≤ 0,001 μm, 

               - koloidní o velikosti částic  0,001 – 1,0 μm, 

               - suspendované o velikosti částic 1 - 100 μm, 

               - usaditelné o velikosti částic ≥ 100 μm. [5] 

  Podle původu členíme látky na organické a anorganické. Skupina organických látek 

je v odpadních vodách obvykle tvořena po jedné třetině látkami rozpuštěnými, koloidními 

a suspendovanými. Anorganické látky jsou obvykle přítomny hlavně ve formě rozpuštěné. 
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2.2.1 Organické znečištění 

Mnoţství organických látek se obvykle vyjadřuje jako: 

         - chemická spotřeba kyslíku (CHSK), 

         - organický uhlík (Corg), 

         - biochemická spotřeba kyslíku (BSK), 

         - ztráta ţíháním. 

 

Chemická spotřeba kyslíku  - je mírou obsahu látek schopných chemické oxidace. 

V praxi se oxidace provádí silně kyselými roztoky (za účelem dokonalé oxidace) K2Cr2O7 

nebo KMnO4. 

 Organický uhlík -  vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách a to 

přesněji neţ dříve zmiňovaná CHSK. Principem stanovení je oxidační spalování uhlíkatých 

sloučenin přítomných ve vzorku na CO2, který je stanoven.[5] 

Biochemická spotřeba kyslíku - vyjadřuje obsah biologicky rozloţitelných 

organických látek v odpadních vodách. Je rovna mnoţství rozpuštěného molekulárního 

kyslíku spotřebovaného za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém 

rozkladu organických látek ve vodě. 

Ztráta ţíháním - vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek (stanovených 

odpařením vzorku a zváţení sušiny) a jejich zbytků po ţíhání.            

 

2.2.2 Anorganické znečištění     

Obvykle se stanoví jako obsah iontů a solí v jejím zdroji. Přítomnost většiny těchto 

látek v odpadních vodách není důleţitá. Současné čištění odpadních vod je zaměřeno ne 

sníţení obsahu dusíku, solí fosforu a těţkých kovů v těchto vodách. 

Obsah dusíku a fosforu ve vodách je důleţitý vzhledem k tomu, ţe tyto látky jsou 

základními ţivinami pro růst organismů, např. řas, v tocích. S růstem řas je spojena tvorba 

dalších organických látek (produktů metabolismu řas), které mohou při své rozkladu 

značně zvyšovat spotřebu kyslíku ve srovnání s původním primárním organickým 
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znečištěním odpadní vody. Mluvíme o tzv. eutrofizaci, která je důleţitým mezinárodním 

problémem. Definujeme ji jako zvýšení obsahu ţivin v jezerech a vodních tocích, které je 

provázeno zvýšenou produkcí organických látek, je důleţitým mezinárodním problémem. 

Z 1 g fosforu můţe vzniknout aţ 1 700 g rostlinné hmoty (biomasy řas). K rozkladu řas je 

potřeba kyslík a to jak pro oxidaci dusíku na dusičnany, tak pro oxidaci uhlíku na oxid 

uhličitý. Průměrná potřeba kyslíku na celkovou oxidaci činí 5 g kyslíku na 1 g dusíku a 3 g 

kyslíku na 1 g uhlíku. [6] 

 

Mikrobiologické vlastnosti odpadní vody 

Mnoţství a druhy mikroorganismů v odpadní vodě závisí na způsobu uţívání 

objektu, na době zdrţení odpadní vody v systému, na její teplotě a chemickém sloţení. 

Odpadní voda obsahuje patogenní i nepatogenní organismy. Podle obsahu kyslíku 

probíhají v odpadní vodě aerobní (probíhající za přítomnosti molekulárního kyslíku) nebo 

anaerobní procesy (probíhající v prostředí bez přítomnosti molekulárního kyslíku). Podle 

toho se v odpadní vodě vyskytují různé mikroorganismy: bakterie, houby, plísně, prvoci, 

kvasinky a další skupiny.  [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garten.cz/se/cz/stories-mikrobiologick%C3%A9+vlastnosti/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-odpadn%C3%AD+vody/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-patogenn%C3%AD/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-nepatogenn%C3%AD+organismy/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-mikroorganismy/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-bakterie/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-houby/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-pl%C3%ADsn%C4%9B/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-prvoci/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-kvasinky/
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3 SOUČASNÝ STAV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

 

V posledním desetiletí probíhá intenzivní vývoj v čištění OV, jak v oblasti 

teoretického výzkumu, tak v oblasti provozně technické aplikace výsledků výzkumu. 

Cílem je dosaţení vysoké a stabilní účinnosti čistících procesů při současné minimalizaci 

nákladů. [10] 

 

Současný vývoj v oblasti čištění OV lze charakterizovat : 

    

 Snahou o zvýšení účinnosti a dosaţení stabilních výkonů intenzifikací    

         čistírenských procesů 

 Snahou o automatizaci provozu ČOV 

 Snahou o systémový přístup k celkovému řešení [11] 

 

 

3.1 Charakteristika obce Kyjovice                

 

 
Obec Kyjovice je situována mezi městy Ostrava a Opava, na vyvýšené Polanské 

plošině Nízkého Jeseníku ve výšce 378m. Severně od obce protéká potok Porubka a jiţně 

se rozprostírá překrásné údolí Setiny a Seziny, táhnoucí se chatovou oblastí několik 

kilometrů aţ k Hradci nad Moravicí.  [12] 

Obec patří mezi sídla venkovského typu s jednoduchým urbanistickým uspořádáním 

funkčních zón s převaţující obytnou funkcí. Rodinné domky byly v minulosti zásobovány 

pitnou vodou z vlastních studní a splašková voda ze septiků je i doposud vypouštěna 

společně s dešťovou vodou do jednotné kanalizace.  

Z důvodu sníţení hladiny vody, výstavby nových rodinných domů a nutnosti 

zásobení pitnou vodou domova důchodců, základní a mateřské školy dochází v roce 1991 

k výstavbě vodovodní sítě a dvou 100 m
3
 nádrţí vodojemu.  

Jelikoţ Kyjovice leţí v příjemném přírodním prostředí, které je zdrojem 

potenciálních zájemců o výstavbu rodinných domů. V současné době ţije v obci 830 

obyvatel včetně obyvatel domova důchodců.  
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V rámci odbourání znečištění spodních vod, půdy, vodních toků a nahrazení 

nevyhovující jednotné kanalizace za novou, se obecní zastupitelstvo rozhodlo k výstavbě 

ČOV.    

       

 

3.2 Likvidace odpadních vod 

 
V součastné době je likvidace splaškových OV z jednotlivých nemovitostí v obci 

Kyjovice závislá na domovních septicích a ţumpách. Přepady ze septiků jsou napojeny 

do jednotné dešťové a splaškové kanalizace a trativodu. Likvidace odpadních vod 

v naší obci není zatím vyhovujícím způsobem vyřešená. Jednotná kanalizace pro 

splaškové vody je svedena z celého katastru obce do sběrného rybníka pod obcí. 

Během roku se na určených místech odebírají kontrolní vzorky OV a zasílají se na 

rozbory znečištění, kde zjišťují CHSKCr, BSK5, NL, P, N-NH4
+
.  

 

 Mapka obce Kyjovice       
 
 

 

Obrázek č. 1: letecká mapa obce Kyjovice 
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Základní mapy – vedení jednotné kanalizace  

 

Obrázek č. 2: základní mapa obce Kyjovice  

Popis mapky: 1 jednotná kanalizace, 2 vymezená plocha pro ČOV    

 

 
 

Obrázek č. 3:  vlastní návrh vedení kanalizace a ČOV 

Popis mapky: 1.1 jednotná kanalizace Pivovár a původní přítok do nádrţe, 1.2 jednotná kanalizace 

Kupka a původní přítok do nádrţe, 2.1 budoucí přítok na ČOV ze strany Pivovár, 2.2. budoucí 

přítok na ČOV ze strany Kupka, 3 ČOV, 4 dočišťovací nádrţ, 5 odtok do potoku Polančice. 

1 2 

1 

1.2 

2.1 
3 

4 

5 

1.1 

2.2 
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Výpočet pomocí směšovací rovnice     

 

Do nádrţe je jednotnou splaškovou kanalizací přiváděno 150 m
3
/den. Ze strany 

Pivovár přitéká 95% coţ se rovná 142,5 m
3
/den OV do nádrţe a ze směru od Kupky odtéká 

zbylých 5% coţ činí 7,5 m
3
/den.  

 

Hodnoty pro výpočet směšovací rovnice    

PIVOVÁR: 27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

NNH4+ (mg/l) 36,8 14,29 13,01 15,59 

BSK5 (mg/l) 11 6,5 6,8 7,7 

CHSK (mg/l) 200 49,28 53,12 80,24 

NL (mg/l) 21 35 39 41 

P (mg/l) 6,49 2,67 3,14 3,44 

KUPKA : 27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

NNH4+ (mg/l) 3,47 7,93 5,63 5,12 

BSK5 (mg/l) 2,96 3,3 3,5 4,2 

CHSK (mg/l) 4,67 31,6 42,2 59,4 

NL (mg/l) 4 22 19 18 

P (mg/l) 0,88 0,86 1,06 2,37 

 Tabulka č. 1: naměřené hodnoty z přítoků pro výpočet směšovací rovnice 

 

 

 

 

 

V1 = 142,5 m
3
/den 

 

c1 = 49,28 mg/l 

V2 = 7,5 m
3
/den 

c2 = 31,6 mg/l 

V = 150 m3/den 

c = ? 

RYBNÍK 
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Vzorec a výpočty 
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PŘÍTOK: 27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

NNH4+ (mg/l) 35,13 13,97 12,64 15,07 

BSK5 (mg/l) 10,6 6,34 6,64 7,53 

CHSK (mg/l) 190,23 48,44 52,57 79,2 

NL (mg/l) 20,15 34,35 38 39,85 

P (mg/l) 6,21 2,58 3,04 3,39 

Tabulka č. 2: Vypočtené hodnoty na přítoku do nádrže 

 

ODTOK : 27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

NNH4+ (mg/l) 9,89 15,29 13,62 17,7 

BSK5 (mg/l) 8,7 4,8 4,6 6,4 

CHSK (mg/l) 9,14 14,19 12,84 24,8 

NL (mg/l) 9 13 19 17 

P (mg/l) 4,55 2,86 2,89 3,08 

Tabulka č. 3: Vypočtené hodnoty na odtoku z nádrže 

 

Grafické znázornění 
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Graf  č. 1: Znázornění hodnot N-NH4+ za časové období na přítoku a odtoku 
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Závislost koncentrace BSK5 za časové období
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Graf  č. 2: Znázornění hodnot BSK5 za časové období na přítoku a odtoku 
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Graf  č. 3: Znázornění hodnot CHSKCr za časové období na přítoku a odtoku 
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Závislost koncentrace NL za časové období
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Graf  č. 4: Znázornění hodnot NL za časové období na přítoku a odtoku 
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Graf  č. 5: Znázornění hodnot P za časové období na přítoku a odtoku 
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4 ODBĚR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD V OBCI 

KYJOVICE, CHEMICKÁ ANALÝZA VZORKŮ  

 

4.1 Účel odběru  

 
 

Program odběru vzorků vychází z mnoha různých účelů. Některé z nich, častěji, jsou tyto : 

- zjistit koncentraci znečištěných látek v OV a zatíţení OV znečišťujícími látkami 

- dodat údaje k provozu ČOV 

- přezkoušet, zda jsou dodrţovány mezní koncentrace vypouštěného znečištění a  

mezní hodnoty zatíţení vypouštěným znečištěním 

- dodat údaje pro odvod poplatků za vypouštění OV 

Při navrhování programu odběru vzorků OV je nejdůleţitější respektovat účel práce, aby 

získané informace dokonale odpovídaly poţadavkům na ně. 

 

4.1.1 Zařízení k odběru vzorků  

 

Vzorkovnice  

Vzorkovnice musí zabránit ztrátám následkem adsorpce a vytékávání i znečištění 

látkami z vnějšího prostředí. 

K odběru vzorků OV se pro většinu analyzovaných látek doporučují vzorkovnice 

z plastů nebo ze skla ( mají-li být analyzovány) : tuky a oleje, uhlovodíky, tenzidy a 

pesticidy. Je-li třeba odebírat vzorky dezinfikovaných splašků, doporučuje se pouţít 

sterilizované vzorkovnice a sterilizované odběrové přístroje. 

 

Druh přístroje 

 

ZAŘÍZENÍ K MANUÁLNÍMU VZORKOVÁNÍ : 

Nejjednodušším vybavením pouţívaných k odběru vzorků OV je vědro, naběračka 

nebo širokohrdlá láhev, kterou lze upevnit k přiměřeně dlouhé tyči. Objem nemá být menší 

neţ 100 ml. Před zahájením odběru se doporučuje vyčistit odběrové zařízení detergentem a 



Tereza Kučerová: Návrh čistírny odpadních vod pro obec Kyjovice 

 2011                                                                                                                                      18 

 

vodou, nebo podle instrukcí výrobce a nakonec propláchnout vodou. Odběrové zařízení 

můţe být před pouţitím omyto v odebírané OV, aby se na nejmenší míru sníţilo riziko 

znečištění vzorků případně znečištěným vzorkovým zařízením. Vzorkovací zařízení nelze 

omývat v OV, jestliţe by to ovlivnilo později prováděný rozbor ( např. tuků a olejů a 

mikrobiologický rozbor).  

 

4.1.2 Postup odběru vzorků  

 

Místo odběru vzorků  

 

1.) VŠEOBECNÝ POPIS    

Vzorky se mohou odebírat : 

- uvnitř průmyslových závodů ( u kanálů surových OV) 

- v místě odtoku OV z průmyslových závodů (spojené surové OV) 

- v městských stokových sítích včetně tlakových částí a v gravitačních systémech 

- uvnitř ČOV nebo u výtoků z ČOV 

 

2.) ODBĚR VZORKŮ ZE STOK, KANÁLŮ A ŠACHET  

Odběrové místo má být zvoleno tak, kde OV proudí z vysokou turbulencí, takţe je 

zaručeno dobré promísení. Vzhledem k tomu, není-li k dispozici místo s turbulentním 

prouděním, lze takové podmínky navodit omezením průtočného profilu. Omezení se má 

provést tak, aby nad ním nedocházelo k sedimentaci. Vstupní bod odběrového místa má 

být vţdy situován pod omezením průtočného profilu. Všeobecně platí, ţe má být umístěn 

alespoň v trojnásobné vzdálenosti pod místem omezení neţ je průměr potrubí. Vstup do 

vzorkovací sondy má nejvhodněji zaujímat směr proti proudu, ale můţe být i otočen po 

proudu, jestliţe je nutné omezit jeho ucpávání.  

Tam, kde je moţné, se zřizují stálá odběrná místa a dbá se na to, aby byly zajištěny 

reprodukovatelné vzorkovací podmínky. Bod odběru má být v 1/3 hloubky od hladiny 

protékající OV.  
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3.) POČET VZORKŮ  

Koncentrace různých součástí sloţení OV se mění pod vlivem nahodilých a 

systematických změn. Z těchto důvodů mají být rozbory vod prováděny ve vzorcích, které 

jsou odebírány v pravidelných intervalech během určitého období. Vzorky mají být 

směsné, pokud u prováděných stanovení není zakázáno pouţívat směsné vzorky. Volba 

potřebného počtu vzorků, které mají být odebrány, by měla vycházet ze statisticky 

podloţeného rozhodnutí. 

 

4.) DOBA ODBĚRU  

Účel programu odběru vzorků často určuje, kdy a jak má být vzorek odebrán. Při 

vzorkování splašků a OV je normálně běţné přihlíţet k dále uvedeným zdrojům jakostních 

změn. Patří zde : denní změny, změny během dnů v týdnu, týdenní změny, měsíční a 

sezónní změny, trendy.       

Vyskytují-li se v průběhu dne nebo den po dni změny, anebo jsou malé, potom určitá 

denní doba nebo den v týdnu jsou vzhledem ke vzorkování relativně bezvýznamné. Odtud 

plyne řešení odebírat vzorky rovnoměrně po celý rok, ale v kteroukoliv denní dobu nebo 

kterýkoliv den v týdnu. Vzorky mají být normálně odebírány v určitých intervalech po celé 

kontrolní období. Kontrolní období můţe trvat jeden rok, několik měsíců, nebo i kratší 

dobu. Po určení intervalů a čísla dne nebo týdne, má být prošetřeno, zda vzorkování bude 

oproštěno od rizika systematické chyby (stalým odběrem vzorků v jeden určitý den).    

 

5.) TRVÁNÍ VZORKOVACÍHO OBDOBÍ  

Při volbě období je třeba zváţit dva faktory : 

a) Účel vzorkování - je posoudit průměrné organické zatíţení v toku během několika 

24-hodinových intervalů, a v tomto případě jsou namístě denní odběry směsných 

vzorků. 

b) Stabilita vzorků – období odběru směsného vzorku nesmí být delší neţ 24 hod, 

neboť organická sloţka se můţe rozkládat. 

Celkové vzorkovací období se můţe pohybovat od několika hodin, aţ do několika 

dnů. Stabilita vzorků často omezuje trvání vzorkovacího období. Pro tyto případy mají být 

doporučeny specifické analytické postupy za konzultace laboratoře, která bude vzorky 

zpracovávat, aby bylo moţno pouţít správné konzervační metody. 
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4.1.3 Volba způsobu odběru vzorků  

 

DRUHY VZORKŮ : 

a) prosté vzorky 

b) směsné vzorky 

 

Směsné vzorky -  dělí se na :           a) časově závislé vzorky 

                                                        b) průtokově závislé vzorky    

 

Průtokově závislé směsné vzorky se stávají z prostých vzorků odebíraných a 

slévaných tak, ţe objem vzorků se úměrný průtoku nebo objemu OV během vzorkovacího 

období. Doporučuje se tedy, je-li cílem vzorkování stanovení rozsahu zatíţení 

znečišťujícími látkami ( zatíţení ČOV biochemickou spotřebou kyslíku (BSK).  

 

Vzorek lze odebírat buď: 

1.) v konstantních intervalech, ale s proměnlivými objemy vzorků, které jsou úměrné 

průtoku v době odběru 

2.) jako prosté vzorky stejného objemu, které se odebírají v době, kdy místem odběru 

protekly stanovené objemy OV. 

Pro oba druhy vzorkování, časově nebo průtokově závislého, platí, ţe objem kaţdého 

z odebraných prostých vzorků by myl být větší neţ 50 ml. V mnoha případech je však lépe 

odebírat prosté vzorky objemu 200-300 ml, aby bylo moţno dosáhnout reprezentativnosti. 

 

4.1.4 Konzervace a označování vzorků  

 

Konzervace vzorku  

Nejběţnější způsob konzervace vzorků OV je chlazení na teplotu 0 – 4 
o 

C. Jsou-li 

vzorky zchlazeny na tuto teplotu a uchovávány ve tmě, zůstávají obvykle stálé po dobu aţ 

24 hodin. Odebírají-li se směsné vzorky v průběhu delšího období, je jejich konzervace 

nedílnou součástí. Někdy je nutné pouţívat více neţ jednu vzorkovnici, a to k odběru 

konzervovaných i nekonzervovaných vzorku. Laboratoř odpovědná za rozbor vzorku má 
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být vţdycky poţádána o konzultaci, jde-li o volbu konzervační metody s následnou 

dopravou a skladováním.        

 

Označování vzorků  

Provádí se protokol o odběru vzorků, který má obsahovat tyto informace - bod 

odběru, zkrácený název bodu odběru, datum zahájení a ukončen odběru, doba trvání 

vzorkovacího období, účel odběru vzorků, podrobné údaje o způsobu vzorkování a 

podrobné údaje o terénních zkouškách.   [13] 

 

 

4.2 Principy stanovení vybraných ukazatelů   

 
 

Většina OV obsahuje pestrou směs různých organických látek. Kvalitativní i 

kvantitativní stanovení jednotlivých sloučenin by bylo velmi pracné a zdlouhavé, proto se 

neprovádí. Obvykle se stanovuje skupina příbuzných látek pomocí jednoho standartu = 

stanovení skupinové.  

Patří zde metody, kterými se stanovuje suma všech organických látek pomocí 

kyslíku spotřebovaného na jeho oxidaci. Metoda pouţívající chemické oxidace se nazývá 

chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a metoda zaloţena na biochemické oxidaci se nazývá 

biochemická spotřeba kyslíku (BSK). 

 

4.2.1 Princip stanovení CHSK dichromanem draselným       

 

Oxidační činidlo i reakční podmínky pro oxidaci organických látek ve vzorku jsou 

stejné jako u standardní metody stanovení CHSKCr. Podstatou je var zkoušeného objemu 

po dobu 2 hodiny, při teplotě 148 
o
C. Koncentrace chromitého iontu, vzniklého redukcí 

z dichromanu draselného, která je úměrná obsahu organických látek ve vzorku vody, se 

stanoví metodou absorpční spektrofotometrie při vlnové délce 600 nm.   [14] 
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4.2.2 Stanovení CHSKCr ve vzorcích sledovaných na přítoku a odtoku 

Pro stanovení CHSKCr byly odebrány vzorky odpadních vod na obou přítocích do 

nádrţe a na odtoku z nádrţe do recipientu. Pro naměření hodnot CHSKCr byl pouţíván 

přístroj – thermoreaktor.                                            

 

Naměřené hodnoty     

      

  přítok - Pivovár přítok - Kupka odtok datum stanovení 

c [mg.l
-1

]         200 31,6 9,14 27.10.2010 

c [mg.l
-1

]         49,28 42,2 14,9 12.1.2011 

c [mg.l
-1

]         80,24 59,4 24,8 11.3.2011 
Tabulka č.4: Naměřené hodnoty koncentrací CHSKCr  

 

Naměřené hodnoty koncentrací byly sepsány do tabulky, dle data stanovení. 

Z tabulky lze vyčíst, ţe hodnoty naměřené 12.1. 2011 byly v podstatě mnohem menší neţ 

v ostatních měřeních.  

  

4.2.3 Princip stanovení BSK5 standardní zřeďovací metodou  

 

BSK5 se stanoví jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vzorku před 

proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace organických látek při 

standardizovaných podmínkách inkubace vzorku. Stanovený úbytek rozpuštěného kyslíku 

je úměrný obsahu biochemicky rozloţitelných organických látek ve vzorku vody. 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou 

metodou v Alsterbergově modifikaci. [15] 

 

4.2.4 Stanovení BSK5 ve vzorcích sledovaných na přítoku a odtoku    

Pro stanovení BSK5 byly odebrány vzorky odpadních vod na obou přítocích do 

nádrţe a na odtoku z nádrţe do recipientu. Byly provedeny dvě stanovení a to v den, kdy 
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byly vzorky OV přineseny a další po pěti dnech. Tabulka byla sepsána a vypočtena dle 

hodnot naměřených dne 11.3. 2011 (více viz tabulky s celkovými výsledky).       

 

Výpočty a tabulky 

 

  

Den VK Ve [ml] 

Cm (O2) 

[mg.dm
-3

] 

Slepý pokus 0 317,18 9,18 11,72 

Slepý pokus 5 300,58 7,49 10,1 

vzorek č.1 – Pivovár 0 295,03 8,64 11,88 

vzorek č.1 – Pivovár 5 326,19 3,39 4,21 

vzorek č.2 – Kupka 0 297,84 7,97 10,85 

vzorek č.2 – Kupka 5 295,93 4,83 6,62 

vzorek č.3 – Odtok 0 298,24 7,75 10,54 

vzorek č.3 – Odtok 5 304,3 3,12 4,16 

Tabulka č.5 : Údaje pro stanovení BSK5  

 

Při stanovení BSK5 byla sledována spotřeba thiosíranu sodného pomocí titrace, která 

byla důleţitá pro výpočet hmotností koncentrace rozpuštěného O2 a celkové biochemické 

spotřeby kyslíku. 

 

 

Výpočet hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 
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Výpočet BSK5 
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Vysvětlivky 

BSK5 - pětidenní biochemická spotřeba kyslíku vzorku vody  [mg.dm-3], BSK´5 - pětidenní biochemická 

spotřeba kyslíku u slepého pokusu [mg.dm-3], cm0(O2) - hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve 

vzorku nultý den [mg.dm-3], cm5(O2) -  hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku po 5 dnech 

inkubace [mg.dm-3], Vv -  objem původního vzorku vody v 1l zředěného vzorku [ml]. 

 

4.2.5 Princip stanovení rozpuštěných anorganických ortofosforečnanů 

absorpční spektrofotometrií 

 

Ortofosforečnany reagují v prostředí kyseliny sírové za katalytického účinku 

antimonitých iontů, v přítomnosti nadbytku molybdenanových iontů ţlutý heterokomplex 

polykyseliny molybdatofosforečné. Redukují kyselinou askorbovou přechází ţlutý 

komplex na molybdátofosforečnou modř. Intenzita zbarvení je vhodná pro 

spektrofotometrická vyhodnocení.    [16] 

 

PO4
3- + (NH4)2MoO4 = H4P(Mo12O40) = fosfomolybdenová modř 
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4.2.6 Stanovení rozpuštěných anorganických ortofosforečnanů ve vzorcích 

sledovaných na přítoku a odtoku    

Pro stanovení anorganických ortofosforečnanů byly odebrány vzorky odpadních vod 

na obou přítocích do nádrţe a na odtoku z nádrţe do recipientu. Pro naměření hodnot 

fosforečnanů byl pouţíván přístroj – spektrofotometr HACH. Tabulka naměřených hodnot  

byla vybrána ze dne 11.3. 2011 (více viz tabulky s celkovými výsledky).                                                  

 

Naměřené hodnoty 

 

    

c [mg.l
-1

] 

Slepý vzorek 0,012 ft - 

Vzorek č.1 - Pivovár 0,356 – 0,012 10 3,44 

Vzorek č.2 - Kupka 0,486 – 0,012 5 2,37 

Vzorek č.3 - Odtok 0,320 - 0,012 10 3,08 
Tabulka č.6 : Hodnoty koncentrací rozpuštěných anorganických ortofosforečnanů 

 

4.2.7 Princip gravimetrického stanovení nerozpuštěných látek  

 

Stanovení závisí na kvantitativním zachycení nerozpuštěných látek z přesně 

odměřeného objemu homogenního vzorku na filtru a ve zjištění hmotností těchto 

nerozpuštěných látek po vysušení při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti.   [17] 

 

4.2.8 Gravimetrické stanovení nerozpuštěných látek ve vzorcích sledovaných 

na přítoku a odtoku    

Pro gravimetrické stanovení nerozpuštěných látek byly odebrány vzorky odpadních 

vod na obou přítocích do nádrţe a na odtoku z nádrţe do recipientu.                                                   
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Výpočty 

Hmotnostní koncentrace sušiny nerozpuštěných látek: 

 

Přítok :       

 

  3
6

3
6

.18
100

100400,560418,56
)(:

.41
100

106837,566878,56
)(:















dmmgNLcKupka

dmmgNLcPivovár

 

Odtok :                        
  3

6

.17
100

109051,559068,55
)( 


 dmmgNLc  

Z odváţených a vysušených vzorků byla vypočítaná hmotnostní koncentrace sušiny 

nerozpuštěných látek, nejvyšší hodnoty byly na přítoku Pivovár. Toto měření bylo 

provedeno dne 11.3. 2011 (více viz tabulky s celkovými výsledky).           

                                      

4.2.9 Princip stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem 

absorpční spektrofotometrií  

 

Stanovení je zaloţeno na reakci amoniaku a hydroxidů alkalických kovů 

s Nesslerovým činidlem za vzniku jodidu. 

 

2(HgI4)
2- + NH3 + 3 OH- = (Hg2N)I.H2O + 7 I- + 2 H2O 

 

Rtuť vystupuje jako substituent vodíku v molekule jodidu amonného. Uvedený jodid 

je málo rozpustná ţlutohnědá sloučenina,která při podmínkách stanovení a při malých 

koncentracích amoniaku vytváří ţlutohnědé koloidní roztoky,jejichţ barevnou intenzitu lze 

stanovovat spektrofotometricky.  [18]           
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4.2.10 Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem ve vzorcích 

sledovaných na přítoku a odtoku    

Pro stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem byly odebrány vzorky 

odpadních vod na obou přítocích do nádrţe a na odtoku z nádrţe do recipientu.                                                   

 

Naměřené hodnoty 

 

  c [mg.l
-1

] 

Slepý vzorek 0 ft --- 

vzorek č.1 – Pivovár 1,559 10 15,59 

vzorek č.2 – Kupka 1,024 5 5,12 

vzorek č.3 – Odtok 1,77 10 17,7 
Tabulka č.7 : Naměřené hodnoty absorbancí pro stanovení amoniakálního dusíku 

 

 

Nejvyšší hodnoty N-NH4+ byly naměřeny na odtoku z nádrţe a dokonce ani 

nevyhovuje  emisním standardům. Tabulka naměřených hodnot  byla vybrána ze dne 11.3. 

2011 (více viz tabulky s celkovými výsledky).                                                  

 

4.2.11 Celkové výsledky  

 

Přítok  
 

1.) Kupka 

 
  6.4.2010 9.6.2010 30.9.2010 27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

NNH4+ [mg/l]   4,32 13 30,6 3,47 7,93 5,63 5,12 

BSK5 [mg/l]   13 6 46 2,96 3,3 3,5 4,2  

CHSKCr [mg/l]   84 52 93 4,67 31,6 42,2 59,4  

NL [mg/l]   5 25 24 4 22 19 18 

P [mg/l]   - - 3,66 0,88 0,86 1,06 2,37 

Tabulka č.8 : Naměřené hodnoty za dané časové období z přítoku Kupka do nádrţe 
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2.) Pivovar                   
 
  18.2.2009 20.5.2009 10.9.2009 20.11.2009 18.3.2010 9.6.2010 27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

NNH4+[mg/l]   9,82 8,14 20,3 17,3 6,29 23,8 36,8 14,29 13,01 15,59 

BSK5 [mg/l]   31 15 45 15 7,5 44 11 6,5 6,8 7,7 

CHSKCr[mg/l]   117 56 186 67 38 170 200 49,28 53,12 80,24 

NL[mg/l]   64 30 124 16 17 31 21 35 39 41 

P[mg/l]   - - - - - - 6,49 2,67 3,14 3,44 

 Tabulka č.9 : Naměřené hodnoty za dané časové období z přítoku Pivovár do nádrţe 

 

 

Odběry odpadních vod z rybníka provádí v obci soukromá firma jiţ několik let jen na 

přítoku Pivovár. Během roků 2009 – 2010 byla obec rozšířena o výstavbu nových 

rodinných domů a kanalizace. Touto kanalizací jsou sváděny odpadní vody druhým 

přítokem Kupka do sběrné nádrţe. Většina hodnot uvedených v tabulce byly pouţity 

z protokolů dané firmy. Vlastní rozbory byly stanoveny ve dnech 27.10.2010, 12.1.2011 a 

11.3.2011.   

 

Odtok : 

 

  27.10.2010 12.1.2011 28.2.2011 11.3.2011 

limitní 

hodnoty 

Limitní 

hodnoty 

- průměr - max. 

NNH4+ [mg/l]   9,89 15,29 13,62 17,7 5 12 

BSK5 [mg/l]   8,7 4,8 4,6 6,4  15 25 

CHSKCr [mg/l 9,14 14,19 12,84 24,8  80 120 

NL [mg/l]   9 13 19 17 20 35 

P [mg/l]   4,55 2,86 2,89 3,08 2 6 

Tabulka č.10 : Naměřené hodnoty za dané časové období odtoku z nádrţe 

 

Poslední dva sloupce byly převzány z emisních standardů znečištění OV dle Nařízení 

vlády 229/2007 sb. Dle výsledků CHSKCr, NL a BSK5 uvedených v tabulce bylo zjištěno, 

ţe OV vytékající do recipientu vyhovuje limitním hodnotám a dochází k částečnému 

čištění v nádrţi. Naopak hodnota NNH4+ je mnohem větší neţ je limit, coţ znamená, ţe se 

zde vyskytuje jeho velké mnoţství, které z nádrţe odstranit nejde. Zvýšena je také hladina 

P, která neodpovídá průměru limit, ale nepřekračuje maximum. Jelikoţ budou zřízeny nové 

kanalizační přípojky a zrušeny pouţívané septiky a ţumpy, lze předpokládat vyšší hodnoty 

na všech ukazatelích na přítocích. Grafické znázornění (viz přílohy). 
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5   VÝBĚR VHODNÉ ČOV PRO OBEC, NÁVRH     

      REALIZACE, ODHAD FINANČNÍCH   

      NÁKLADŮ NA REALIZACI ČOV 

 

Prvním a důleţitým krokem před samotnou realizací je vhodný výběr ČOV, jak 

z hlediska účinnosti čištění OV, tak z hlediska ekonomického, coţ znamená pořizovací, 

provozní a údrţbové náklady.  Kapacita navrţené ČOV musí splnit poţadavky pro čištění 

OV z celé obce. 

Po výstavbě obecní ČOV budou občané obce Kyjovice zvýhodněni tím, ţe nebude 

nutná likvidace OV z mnohdy zastaralých a nefunkčních septiků a ţump. Mohou probíhat 

pravidelné a nenáročné odběry vzorků OV na přítoku a odtoku z ČOV. 

Jedním ze záměrů této diplomové práce je výběr několika firem, jejich oslovení o 

vyţádání finančních nákladů pro realizaci ČOV, následné ověření pomocí referencí. Podle 

zaslaných výsledků byly vybrány tři nejvhodnější firmy. Dle rozboru zaslaných 

technologických postupů vyplynulo, ţe všechny pracují na přibliţně stejném principu. 

 

5.1     Technologické dělení ČOV 

 

1. Mechanické předčištění  

Nejjednodušším způsobem čištění odpadních vod je mechanická separace 

znečišťujících látek, která se obvykle provádí ve dvou stupních. Pro odstranění 

mechanických nečistot se pouţívají následující zařízení : hrubé česle, jemné česle (ruční 

nebo strojně stírané), které jsou v závislosti na kapacitě (velikosti) ČOV vhodně doplněny 

o odvodňovací zařízení a dopravníky, dále lapák štěrku a lapák písku, který můţe být 

doplněn o separátor písku. Toto předčištění se do technologické linky ČOV zařazuje 

zejména jako ochrana hlavního biologického reaktoru. Volba technického řešení závisí na 

typu a stavu kanalizačního systému, dále na charakteru odpadních vod.  
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Mechanickým čištěním dojde k odstranění cca 1/3 obsahu látek spotřebovávajících 

kyslík. Je tedy zřejmé, ţe pouţití pouze tohoto způsobu je pro čištění odpadních vod zcela 

nedostačující a lze ho uţít jen jako předčištění. 

Při tomto předčištění odpadních vod vzniká primární kal v mnoţství cca 50 – 60 g 

nerozpuštěných látek na osobu za den, coţ představuje cca 4 – 6 % v přepočtu na sušinu     

a odpovídá 0,8 – 1,5 l na osobu za den. [5] 

 

 

2. Biologické čištění  

Biologické čištění odpadních vod vyuţívá mikroorganizmů, které rozkládají              

a odstraňují organické znečištění tak, ţe ho přeměňují na biologické vločky (buněčný 

detridus). Rozkladný proces je velmi sloţitý a skládá se z řady reakcí. Rychlost tohoto 

procesu závisí na řadě faktorů, např. na obsahu kyslíku, pH, teplotě, typu znečištění           

a přítomnosti toxických látek, důleţitá je pouţitá metoda čištění a velikost částic.  [5] 

 

Biologický reaktor 

 Obrázek č. 4: Biologický reaktor 
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Hlavní část čistírny slouţí zejména k odstraňování uhlíkatého znečištění, ale i nutrientů 

(sloučeniny dusíku a fosforu), které způsobují neţádoucí eutrofizaci povrchových vod. 

o Aerobní proces na bázi směšovací aktivace  

o D-N systém, tj. systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací  

o Jedno i více linkové uspořádání  

 

Denitrifikace = je jeden z procesů v koloběhu dusíku, při němţ se mění dusičnany 

(NO3
-
) na elementární dusík (N2). Představuje logický protiklad k fixaci dusíku, neboť ta 

naopak elementární dusík z prostředí odstraňuje.  

Probíhá často přes různé meziprodukty, jako v této rovnici: 

NO3
-
 → NO2

-
 → NO → N2O → N2 

Do denitrifikační nádrţe jsou přiváděny mechanicky předčištěné odpadní vody a 

zároveň vratný kal z dosazovací nádrţe. Společně s vratným kalem se přivádí dusičnany, 

které jsou v této nádrţi redukovány na plynný dusík. Proces probíhá za anoxických 

podmínek, tj. bez přístupu rozpuštěného kyslíku. Homogenizace aktivační směsi je v 

nádrţi zajištěna míchadlem. Pro zvýšení účinnosti odstranění sloučenin dusíku je moţné 

zařadit tzv. interní recirkulaci, která spočívá ve vracení aktivační směsi přímo z nitrifikační 

nádrţe. 

 

Nitrifikace = probíhá ve dvou stupních. V prvním se amoniakální N oxiduje pomocí 

bakterií Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira a Nitrosocystis. V druhé fázi jsou vzniklé 

dusitany oxidovány na dusičnany mikroorganismy Nitrobacter a Nitrocystis. 

 

2 NH3   + 3 O2   →   2 NO2
-
   +   2 H

+
   +   2 H2O 

 

2 NO2
-
   +   O2    →   2 NO3

-
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fixace_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusitan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_dusnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_dusn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
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Při nitrifikaci, probíhající za aerobních podmínek, tj. za přístupu rozpuštěného 

kyslíku, probíhá oxidace organických látek a amoniakálního dusíku, který přechází na 

dusitany a následně na dusičnany. Nádrţ je provzdušňována jemnobublinným aeračním 

systémem, umístěným na dně nádrţe, do něhoţ je dodáván tlakový vzduch pomocí 

dmychadel. Z nitrifikační nádrţe aktivační směs natéká do dosazovací nádrţe.   [6] 

 

         Dosazovací nádrţ = pro separaci vyčištěné vody a aktivované směsi slouţí kruhová 

nerezová (plastová) dosazovací nádrţ, vloţená do nitrifikační nádrţe. Předností umístění 

dosazovací nádrţe dovnitř nitrifikace je úspora místa a dále krátká vzdálenost pro čerpání 

kalu. Toto umoţňuje odtah vratného a přebytečného kalu (odsazeného kalu ze dna 

dosazovací nádrţe) pomocí hydro-pneumatických čerpadel (mamutek). Pouţitím mamutek 

místo klasických čerpadel dosáhneme jednak úspory provozních nákladů na energii a 

rovněţ dobré funkce čerpání bez ucpávání a poruch čerpadel. 

           

                Obrázek č. 5: Dosazovací nádrž I                                    Obrázek č. 6: Dosazovací nádrž II 

 

3. Kalové hospodářství  

V různých stupních čištění je znečištění odpadních vod přeměňováno na formu, 

kterou je moţné odstranit některou ze separačních metod. Znečištění se odstraňuje ve 

formě kalu s vysokým procentem vody. Tento kal je zapotřebí dále zpracovat a to 

metodami, které jsou nejvýhodnější z hlediska technického, finančního a z hlediska účinku 
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na ţivotní prostředí. Charakter, vlastnosti a objem kalu se liší od případu k případu, stejně 

jako kvalita odpadní vody. 

Typy kalů:  

Kal separovaný v průběhu čištění je obvykle označován termínem surový kal. Aby 

byl tento kal biologicky stabilní, je třeba jej dále zpracovat. V závislosti na tom, odkud je 

kal při čištění získáván, lze jej rozdělit na: 

 primární kal, který je získáván z mechanického stupně čištění, 

 sekundární kal, který vzniká jako kal přebytečný z biologického stupně čištění, 

 terciální kal, který vzniká ze sráţení po biologickém čištění.  [5] 

 

     

Obrázek č. 7: Přístroje  pro zpracování kalu 

 

4. Chemické hospodářství  

Některé typy odpadních vod po absolvování mechanického a biologického stupně 

čištění obsahují zbytky nutrientů, které zatěţují recipient přísunem ţivin s následným 

negativním dopadem na něj. Z uvedených důvodů po biologickém stupni čištění odpadních 

vod následuje chemické čištění, při kterém se tyto sloučeniny eliminují. Dusík 

(anorganický) lze eliminovat procesem denitrifikace a převést ho na molekulární dusík 

unikající do atmosféry. Fosfor se odstraňuje aplikací solí. Jednoduché odbourání ţivin je 

zaloţeno na aplikaci porostů vyšší makrovegetace, kultury zelených řas.[5] 

  

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/#recipient
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5.2     Výběrové řízení  

Výrobci ČOV 

 

 

1. Topolwater 6. ADOS Sekerka – Antošovský 

2. ENVI-PUR, s.r.o. 7. Asio, spol.s.r.o. 

3. Omswalter, spol.s.r.o. 8. EKOMVO, s.r.o. 

4. Metalman, spol. s.r.o. 9. EKOPLAST, s.r.o. 

5. Soveko, s.r.o.   10. Ekona, spl. s.r.o. 

Tabulka č.11 : seznam výběrových firem pro výstavbu ČOV 

 

 

 

1. Komunální čistírny odpadních vod (100 – 5000 EO) 

Tyto ČOV jsou určeny pro OV s přítokem větším neţ 30 m
3
/den,  jedná se o 

biologické čistírny s aktivovaným kalem ve vznosu a jde o systém s diskontinuálním 

průtokem (SBR – sequenced batch reactor).  

Systém s diskontuálním průtokem (SBR): 

Jde o technologii s přerušovaným provozem, která se dostává do popředí zájmu 

v posledních letech spolu s rozmachem mikroprocesorových kontrolních zařízení. U tohoto 

typu je vynechána na rozdíl od kontinuálních čistíren dosazovací nádrţ. 

Proces čištění odpadních vod probíhá v jedné nádrţi a postupně se tu střídají fáze - 

plnění, aktivační, sedimentační a dekantační fáze (prázdnění). Jednotlivé fáze mohou být 

modifikovány a nastaveny tak, aby byly co nejlépe adaptovány na vyčištění přitékající OV.   

 

Výrobce uvádí především tyto výhody : 

Tento systém se vypořádá s nevyrovnanými průtoky, vysokou a stálou kvalitou vody 

na odtoku, niţšími provozními nároky oproti jiným systémům, niţší prostorové nároky 

oproti kontinuálním systémům a nemá přímé hydraulické propojení mezi přítokem a 

odtokem.  
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Firma TopolWater vyvinula dvě základní modifikace systému SBR: 

- MONOBLOK – T  (ČOV do 500 EO) 

- FLEXIDIBLOK®  (ČOV NAD 500 EO) 

FLEXIDIBLOK® : 

Je sloţen ze dvou SBR reaktorů, které se střídají ve funkci, a není tedy zde nutné 

předřazovat akumulační nádrţ. Rozdíl spočívá ve velikosti nádrţí a z toho odvozené 

potřebě zemních a betonářských prací. S ohledem na velkou variabilnost systému se 

prakticky kaţdá čistírna navrhuje s přizpůsobením na konkrétní situaci. Technologii je 

moţné osazovat do nádrţí jakýchkoliv tvarů a materiálů. Při dodrţení potřebných objemů 

reaktorů se čistírny navrhují pro libovolný počet EO. 

           

                 tabulka č.8 Stavební řešení                                            tabulka č.9 Strojovna uvnitř budovy 

 

Čistírny jsou vybaveny běţně vyráběnými dmychadly a čerpadly od různých 

výrobců.  Originálním prvkem našich ČOV jsou speciálně sestavené řídící systémy. 

Čistírna je opatřena řídící jednotkou, která okamţitě reaguje na měnící se přítok OV a 

podle skutečného zatíţení upravuje čistící cyklus, čímţ je zajištěno, jak navýšení případné 

hydraulické kapacity v případě deště, tak sníţení výkonu, šetření energie a regenerování 

kalu v případě niţšího nátoku. Řídící jednotka je uzpůsobena dálkovému přenosu dat a 

můţe tak být ovládána z dispečerského centra.   

 

http://www.topolwater.com/obecni-cov-monoblok.htm
http://www.topolwater.com/obecni-cov-flexiblok.htm
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Přednosti ČOV FLEXIDIBLOK®:      

Je vysoká kvalita vody na odtoku, zajištění nitrifikace, denitrifikace, částečné 

odstranění fosforu, plně automatický provoz s dálkovým systémem, sníţení nákladů na 

obsluhu a vysoká přizpůsobivost. Je zajištěna maximální ochrana recipientu – při poruše na 

jednom z reaktorů, druhý z dvojice automaticky zajišťuje průtok čistírnou bez přerušení 

její čistící funkce aţ do doby opravy. Výrobce upřednostňuje nízké investiční náklady a 

nízké náklady na obsluhu.   

 

 

Obrázek č.10 Schématický popis modifikace FLEXIDIBLOKU  

 

 

Cenový odhad ČOV (dle firmy Topolwater) 

 

Hrubý odhad s DPH 5 760 000 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 5,6 Kč/m

3
 

Roční provozní náklady 312 480 Kč 

Tabulka č.12 : Ekonomický odhad dle firmy Topolwater  
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Princip dálkové kontroly ČOV 

Kontrola ČOV se provádí přes dispečink počítačovou jednotkou. Přenos dat probíhá 

1x za den (cca 2min.) s minimální náklady na komunikaci a okamţité hlášení v případě 

poruchy (pevná linka, GSM). Zkušený technolog vyhodnocuje data a v případě potřeby 

vysílá servisní techniky k odstranění poruchy.     [19]       

 

Obrázek č.11  Decentralizované systémy čištění OV 

 

 

2.  Kompaktní čistírny - Technologie BioCleaner®  ( 200- 10000 EO)  

 
Kompaktní čistírny odpadních vod BioCleaner® představují optimální řešení pro 

obce a města aţ do velikosti 10 000 obyvatel. Tyto čistírny je moţné aplikovat i pro čištění 

organicky znečištěných průmyslových odpadních vod, zejména z potravinářského 

průmyslu. 

Technologické uspořádání ČOV, ale i stavební a architektonické řešení, je vţdy 

navrţeno „na míru“ dle poţadavků investora a dotčených orgánů státní správy. ČOV je 

moţné realizovat jako jedno-linkové aţ čtyř-linkové (paralelní linky) uspořádání, čímţ je 

umoţněno reagovat na aktuální zatíţení při postupné výstavbě kanalizace nebo reagovat na 

sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. ČOV je moţné řešit jako otevřené nebo 

částečně i zcela zakryté a přizpůsobit se tak hygienickým i jiným poţadavkům. 
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 Stavební řešení : 

Čistírnu BioCleaner® lze díky její kompaktnosti umístit celou dovnitř zděné stavby, 

kdy se veškerá technologie nachází uvnitř uzavřeného prostoru. Další moţností je 

zastřešení částečné, kdy jsou zvolené rozměrnější technologické části (nitrifikační nádrţe, 

dosazovací nádrţe, část mechanického předčištění) situovány vně budovy. Volba daného 

řešení vychází především z parametrů navrhované čistírny, zvolené lokality, stavebních 

nákladů i z estetického hlediska vzhledem k okolní krajině a zástavbě. 

      

             obrázek č.12 uzavřené stavební řešení                        obrázek č.13 otevřené stavební řešení  

 

Výrobce uvádí především tyto výhody :        

Dlouholeté zkušenosti z celé Evropy, s vlastní osvědčená technologie podpořená 

vývojem a dlouholetými zkušenostmi. Více neţ 100 instalovaných kompaktních čistíren a 

celkem více neţ 12 000 realizací ČOV typu BioCleaner® , které zaručí provozní stabilita a 

spolehlivost systému, nízké investiční náklady (sníţení stavební náročnosti) a malá 

zastavěná plocha, díky vloţené dosazovací nádrţi. Celá ČOV je kompletně zastřešena 

(zmenšení ochranných pásem, zimní provoz). Kvalita vyčištěné vody odpovídající 

poţadavkům legislativy EU nebo konkrétním poţadavkům zákazníka.   [20]         
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Kvalita vyčištěné vody 

Ukazatel 

Poţadované hodnoty 

na odtoku * 

BioCleaner® 

** 

  “p” [mg/l] 

“m” 

[mg/l] [mg/l] 

BSK5 25 50 15 

CHSKCr 120 170 75 

NL 30 60 20 

N-NH4+ 15 30 10 

tabulka č.13 : Hodnoty ukazatelů znečištění 

 

Orientační rozměry a jiné hodnoty kompaktních ČOV 

Počet EO jednotka 500 1 000 2 000 5 000 10 000 

Rozměry potřebné pro 

zástavbu [m] 11,5 × 7,5 12,5 × 10 20 × 15 75 × 50 100 × 60 

Mnoţství OV Q24 [m³/den] 75 150 300 750 1 500 

Energetická náročnost* [kWh/den] 45 90 175 400 775 

Počet linek   1 aţ 2 2 2 2 aţ 4 4 

tabulka č.14 : rozměry a hodnoty kompaktních ČOV 

 

Cenový odhad ČOV (dle firmy Envi-pur) 

 

 

Hrubý odhad s DPH 3 900 700 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 4,1 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 228 780 Kč 

Tabulka č.15 : Ekonomický odhad dle firmy Envi-pur 
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3. OMS BA ( 100-2500 EO ) 

Společnost OMS Walter, s.r.o. se zaměřuje na dodávky a montáţ mechanicko-

biologických ČOV pro čištění splaškových, komunálních a průmyslových odpadních vod. 

Jedná se především o dodávky kompaktních ČOV včetně mechanického předčištění, 

biologické jednotky a kalové koncovky. Technologie splňuje podmínky BAT - nejlepší 

dostupné technologie čistíren odpadních vod.  

OMS BA je kompaktní zařízení - aktivace a dosazování jsou sdruţené do jediného 

stavebního objektu. Toto řešení je ekonomicky (zkrácení doby výstavby, minimalizace 

nároků na prostor) i provozně výhodné. Aktivační nádrţ, t.j. vnější mezikruţí, je 

provzdušňovaná pomocí membránových provzdušňovacích elementů (jemnobublinné 

provzdušňování), které se dají v případě potřeby uzavřít a snadno za provozu vytáhnout. 

Dodávku vzduchu pro provzdušňovače zajišťují dmychadla, jejichţ provoz je řízen 

kyslíkovou sondou v závislosti na skutečném obsahu 

kyslíku v aktivační nádrţi; tímto způsobem dochází ke 

značné úspoře elektrické energie. Z důvodu 

provozních zkušeností je navrţeno míchání 

AN ponornými horizontálními míchadly, coţ je běţný 

standard pro zabezpečení vznosu aktivovaného kalu. 

                                                                                                                       obrázek č.14 aktivační nádrž 

Výrobce uvádí především tyto výhody : 

Garantované výstupní parametry na evropské úrovni, které vyhovují současným 

normám EU, Bezzápachový provoz, nitrifikace, denitrifikace, aerobní stabilizace kalu a 

biologické odbourávání fosforu. Výrazná úspora provozních nákladů (el. energie) , kvalitní 

a ověřená technologie z nerezových, příp.pozinkovaných. materiálů s vysokou ţivotností. 

ČOV je schopna provozu i při minimálním zatíţení. Měřící a regulační sonda koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v AN umoţňuje hospodárný provoz. Jemnobublinná aerace pomocí 

tyčových membránových provzdušňovačů umoţňuje vysoké vyuţití kyslíku. Provozní 

spolehlivost při minimální obsluze a nárocích na údrţbu. 
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Firma zajišťuje :  

Projekční práce, dodávku a montáţ technologie čistírny odpadních vod, dodávku 

stavebních prací, vypracování provozního řádu a uvedení ČOV do zkušebního provozu,  

včetně komplexního vyhodnocení. Poskytuje garanci na dodanou technologii, údrţbu a 

servis čistíren odpadních vod během zkušebního i trvalého provozu, provozování 

kanalizací a čističek odpadních vod, rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV.   [21]       

    

obrázek č.15 Stavební řešení kompaktní ČOV 

 

Cenový odhad ČOV (dle firmy Omswalter) 

 

 

Hrubý odhad s DPH 4 689 300 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 4,6 Kč/m 

3
 

Roční provozní náklady 256 680 Kč 

Tabulka č.16 : Ekonomický odhad dle firmy Omswalter    

 

4. Komunální čistírny odpadních vod Stainless Cleaner 

Společnost Metal-Management provádí kompletní dodávku (návrh, zpracování 

projektu, výroba, montáţ, servis a konzultační činnost) technologických zařízení pro 

výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace komunálních čistíren odpadních vod včetně jejich 

příslušenství (česle, nátokové koše, stavítka, zařízení na strojní těţení štěrku a písku, 

zvedací zařízení atd.).      

http://www.omswalter.cz/index.php?nid=5979&lid=CZ&oid=875184
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Výrobce uvádí především tyto výhody : 

Vysoká účinnost čištění, široké pouţití, flexibilita provozu, tichý provoz bez 

zápachu, nízké provozní náklady, niţší tvorba kalu a jeho další vyuţití (aerobně 

stabilizovaný kal je dobře manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické 

závady). Dále jednoduchá obsluha a údrţba, bezpečnost provozu, moţnost vestavby do 

stávajících septiků či jímek, moţnost rekonstrukcí a intenzifikací stávajících ČOV. 

Jednoduchost technologie a velmi dobré výsledky čištění odpadních vod umoţňují 

výhodně rekonstruovat stávající systémy čištění a intenzifikovat jejich provoz z hlediska 

ekonomického i ekologického. Dosahovaná kvalita vyčištěných OV umoţňuje jejich 

bezproblémové vypouštění do vod povrchových. Kompaktní uspořádání ČOV sniţuje 

hydraulické ztráty a spotřebu elektrické energie.     

Jednotlivé fáze čištění odpadních vod - jedno linková technologie: 

Funkce biologického čištění ČOV Stainless Cleaner je zaloţena na aktivačním 

principu s vyuţitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navrţena jako nízkozatíţený systém 

s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu.  [22]       

 

 

Tabulka č.16 Schéma ČOV (Stainless Cleaner)- jednolinková technologie 

Popis: PS01 - čerpací stanice s nátokovým košem, PS02 - jemné mechanické předčištění, PS03 - biologické 

čištění – denitrifikace, PS04 - biologické čištění - aerace-nitrifikace, PS05 - biologické čištění – separace, 

PS06 – dmychána, PS07 - kalové hospodářství - aerobní stabilizace kalu, PS08 - kalové hospodářství - 

odvodnění kalu, PS09 - třetí stupeň čištění – dezinfekce, PS10 - měření a regulace.                        
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Cenový odhad ČOV (dle firmy Metalman) 

 

Hrubý odhad s DPH 4 800 000 – 4 400 000 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 4,7 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 257 325 Kč 

Tabulka č.17 : Ekonomický odhad dle firmy Metalman 

 

5. BIO CLEANER BC 500 - 14000 

Čistírny odpadních vod pro obce a města s kapacitou více neţ 500 EO jsou 

navrhovány jako dvoustupňové. V prvním mechanickém stupni jsou odstraněny zejména 

větší nerozpuštěné nečistoty a ve druhém biologickém stupni je odstraněno zejména 

rozpuštěné znečištění charakterizované organickými látkami a sloučeninami dusíku a 

případně fosforu. 

 

Automatizovaný provoz : 

Veškerý provoz ČOV je řízen počítačovou řídící jednotkou. Ve stanovených 

časových intervalech spíná elektromagnetické ventily, které zajistí provedení potřebných 

úkonů a spolu s moţností regulace mnoţství kyslíku v systému zaručují : 

Zajištění úsporného provozu čistírny, moţnost měnit chod ČOV v závislosti na 

vstupních parametrech, odstranění plovoucích nečistot, minimalizaci údrţby a obsluhy 

ČOV, úplné vyloučení zápachu a nízké provozní náklady. Řídící jednotka okamţitě 

signalizuje poruchu a umoţňuje zpětné vyhodnocení a kontrolu čistírny. Parametry 

vyčištěné vody na odtoku umoţňují její vyuţití jako zdroje poţární.  

Výrobce uvádí především tyto výhody : 

Vysoká kvalita vyčištěné vody, malé nároky na území, úplné vyloučení zápachu, 

jednoduchá montáţ a obsluha, dlouhá ţivotnost materiálu a sníţená produkce přebytečného 

kalu.   [23]       
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Cenový odhad ČOV (dle firmy Soveko) 

 

Hrubý odhad s DPH 5 240 000 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 5,2 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 290 160 Kč 

Tabulka č.18 : Ekonomický odhad dle firmy Soveko 

 

   6.  Kompaktní ČOV – ADOS 

Obecní a městské čistírny ADOS jsou ucelené kompaktní velkoplošné systémy 

určené pro náročné čištění odpadních vod z velkých objemů nátoku. Slouţí pro čištění vod 

městských aglomerací, velkých podniků, samostatných vesnic, spádových oblastí regionu, 

atd. Na základě dlouholetých zkušeností získaných při plánování a realizaci čistíren v 

domácím prostředí i v zahraničí, vyvinula firma ADOS tyto čistírny, které splňují náročné 

podmínky ekologických norem a zákaznických poţadavků. 

Dodávaná technologie jedinečným způsobem sdruţuje všechny nutné a potřebné 

provozy a procesy (nitrifikační část, předřazenou denitrifikaci, dosazovací část, aerobní 

stabilizaci kalu, případně zahušťovaní kalu) v jediném biologickém reaktoru. Výsledkem 

jsou nízké pořizovací náklady, menší zastavěná plocha, nízké provozní náklady. 

Čištění odpadní vody čistírnou firmy ADOS probíhá na základě biologického 

procesu. Základem procesu je ţivotní proces biomasy, kterou představuje aktivovaný 

biologický kal. To je směs mikroorganismů, které ke svému ţivotu potřebují a 

zpracovávají látky obsaţené v odpadní vodě. Biologický reaktor v sobě sdruţuje tři 

základní procesy : denitrifikace, nitrifikace a separace. 

Dvěma hlavními znaky jsou vysoká účinnost a nízké provozní náklady.  

1. Vysoká koncentrace aktivovaného kalu - tradiční čistírny OV pracují v reţimu 

nízkého nebo středního zatíţení aktivovaného kalu. Naše jednotky pracují s vysokou 

koncentrací aktivovaného kalu, která je jednou z příčin vysoké účinnosti čištění. 

2. Všechny procesy mohou být integrovány do jediného reaktoru - většina 

konvenčních ČOV je dělena na mnoho stavebních objektů - nádrţí, bazénů, biologických 
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reaktorů, dosazovacích nádrţí apod. Naše technologie můţe být dodávána v jediném 

kompaktním reaktoru, kde jsou sdruţeny všechny nutné provozy a procesy, tato skutečnost 

se příznivě odráţí na provozních nákladech a ceně ČOV.         

 

Výrobce uvádí především tyto výhody : 

Sdruţený bioreaktor má menší finanční nároky na pořízení neţ soubor individuálních 

stavebních částí, k tomuto sníţení přispívá i menší zastavěná plocha a minimální počet 

pohyblivých částí, s autoregulačním procesem čištění, mají minimální nároky na provoz 

a údrţbu. Provozy vykazují vysokou účinnost čištění nejenom podle hodnoty BSK5, ale i 

podle CHSKCr, NL a N-NH4, apod. Nízké zatíţení a vysoké stáří kalu jsou důvodem, proč 

kal z jednotek je aerobně stabilizovaný a dále nepodléhá rozkladům. Jednotky pracují v 

aerobním reţimu, který vylučuje vznik zápachu. Dosazovací sekce je konstruována tak, 

aby snesla překročení poţadovaného hydraulického přetíţení. 

Sníţení hodnoty BSK5 a NL pod limit 30 mg/l je snadno dosaţitelné. Pokud bude 

dodrţován Provozní řád ČOV  lze očekávat výsledky podle následující tabulky. 

Parametr 

BSK5 [mg/l] 20-25 

CHSKCr [mg/l] 60-100 

NL [mg/l] 25-30 

N-NH4+ [mg/l] 2-5 

P [mg/l] 5-8 

Tabulka č.19 : Hodnoty ukazatelů znečištění II 

 

Kvalita vypouštěné odpadní vody je taková, ţe můţe být vypouštěn přímo do 

recipientu. Pokud bude vyčištěná voda hygienizována, je moţné ji uţít k zálivce, oplachům 

silnic a chodníků apod.    
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Osazení do terénu : 

Obecné schéma pouţití čistíren ADOS k čištění odpadních vod zastavěných lokalit.  [24]       

     

                     Obrázek č.17 Obecné schéma ČOV                                   Obrázek č.18 osazení ČOV do terénu 

Legenda: 1. Lapák sunutých nečistot A. Oddělené hrubé nečistoty, 2. Hrubé česle (ručně nebo strojně 

stírané) B. Oddělené hrubé nečistoty, 3. Jemné česle strojně stírané C. Oddělené jemné nečistoty, 4. Lapák 

písku D. Oddělené částice písku, 4a. Pračka písku E. Vyčištěná voda z reaktoru, 5. Rotační bubnové síto F. 

Přebytečný biologický kal, 6. Biologický reaktor, 7. Předzahušťovač kalu, 8. Zásobník kalu, 9. Odvodnění 

kalu. 

 

Cenový odhad ČOV (dle firmy ADOS Sekerka - Antošovský) 

 

Hrubý odhad s DPH 4 980 000 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 4,9 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 273 420 Kč 

Tabulka č.20 : Ekonomický odhad dle firmy ADOS 

 

 

7. ČOV AS–VARIOcomp D (400 – 5000 EO)  

Tato ČOV je určena pro města a obce od 400 do 5000 ekvivalentních obyvatel (EO). 

Při návrhu jsme uplatnili dlouholeté zkušenosti z dříve dodávaných atypických čistíren a 

upřednostnili jsme stabilitu čistícího procesu zajištěnou nízkozatěţovanou aktivací, 
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vysokou účinnost čištění, která je zaloţena na inovativním uspořádáním technologie v 

dosazovací nádrţi a minimalizaci provozních nákladů převáţně spojených s kalovou 

koncovkou. 

 

          

               Obrázek č.19 Pohled na ČOV                                       Obrázek č.20 Nádrž kalové vody 

 

Výrobce uvádí především tyto výhody : 

Vysoká stabilita a účinnost procesu čištění, nabízí se moţnost modulového rozšíření 

technologie, minimální provozní náklady, minimální nároky na zastavěnou plochu, nízká 

hlučnost, automatizace provozu s nízkými nároky na obsluhu a sníţené investiční náklady. 

 

Obecný popis, vstupní a výstupní parametry : 

 

Navrţená technologie kombinuje vzájemně mechanické a biologické procesy při čištění 

odpadních vod tak, aby celková účinnost čištění byla optimalizována ve vztahu k 

energetickým nárokům. Projekt nabízí čtvercovou dosazovací nádrţ s vertikálním 

průtokem, zařízení je instalováno na odvodnění přebytečného kalu, tzv. spirálový 

dehydrátor a měření průtoku na odtoku.  

Dimenzování a výpočty typové řady jsou zaloţeny na specifické produkci OV, 

produkci látkového znečištění a zatěţovacích hodnotách dle nejnovějších legislativních 

poţadavků. ČOV AS–VARIOcomp D jsou standardně navrţeny pro 1000, 2000, 3000, 

4000 a 5000 EO (400–800 EO se jiţ standardně dodávají), nicméně není problémem 

přizpůsobit konkrétní velikost nacházející se mezi standardními typy anebo pro větší ČOV.  



Tereza Kučerová: Návrh čistírny odpadních vod pro obec Kyjovice 

 2011                                                                                                                                      48 

 

 

Vyuţívá se SFT filtr pro úsporu nákladů. Pro zlepšení energetické bilance čistírny, 

sníţení nároků na objem nádrţí a nákladů na provzdušňování je moţné v určitých 

případech navrhnout multifunkční jednotku (tzv. SFT filtr) schopnou kal zahustit a nebo i 

odvodnit. SFT filtr je kompaktní jednotka určená pro mechanickou separaci 

nerozpuštěných látek a jejich zahuštění. Současné modely se dodávají o výkonu od 10 do 

180 l/s tj. od 36 do 648 m
3
/h. Jako síto se pouţívají tkaniny s otvory od 0,1 mm do 1 mm, 

coţ spolu s nastavením posunu umoţňuje optimalizaci odstranění NL. 

 

                                                                                      

   Obrázek č.21 SFT v nadzemním provedení                   Obrázek č.22 Zachycený kal na SFT filtru 

 

Firma nabízí zajištění komplexních sluţeb, nejen dodávku kompletní technologie, ale 

i vše ostatní s čím je nutno při výstavbě ČOV počítat: 

Zpracování a optimalizace ţádosti dotačního titulu jak z fondů EU, tak ze státních 

zdrojů,  zpracování projektové dokumentace, zpracování provozního řádu a realizaci 

stavby. Vybudování ČOV je navrţena v zastropeném provedení. Zajistí montáţ, uvedení 

do zkušebního i trvalého provozu, optimalizaci kalového hospodářství z hlediska 

provozního a investičního. V rámci nabídky zajistí záruční a pozáruční servis, dlouhodobý 

provoz a také zaškolení vlastní obsluhy. Zpracovávají optimalizace účinnosti čistících 

procesů ve vztahu k energetickým potřebám a objemům na stávajících i plánovaných ČOV 

pomocí simulace na matematickém modelu GPS-X 5.1. Software simuluje a vyhodnocuje 

biologické, chemické i fyzikální procesy technologické linky. 
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Technologické schéma ČOV 1000 EO : 

 

Obrázek č.23 technologické schéma ČOV 

 

Provozní náklady  

Jsou tvořeny přímými náklady na spotřebu elektrické energie pro stroje a zařízení, 

personálními náklady pro pracovníky obsluhy a údrţby ČOV, případně na vyuţití nebo 

zpracování přebytečného kalu z ČOV, náklady na odvoz a likvidaci shrabků z česlového 

koše čerpací stanice a z mechanického předčištění, nákup chemikálií pro odvodnění kalu a 

pro sráţení fosforu, spotřebou vody na ostřik lamel dehydrátoru a rozpouštění roztoku 

flokulantu.                                                                                                                     

Obsluha ČOV - do 3000 EO je potřeba jeden odborně zaškolený pracovník po dobu čtyř 

hodin denně. [25]       
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Cenový odhad ČOV (dle firmy Asio) 

 

Hrubý odhad s DPH  

Provozní náklady při 150 m
3
/den 6,1 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 340 380 Kč 

Tabulka č.21 : Ekonomický odhad dle firmy Asio 

 

  8.  Komunální ČOV (850 aţ 5000 EO) 

 

Čistírny OV této velikosti jsou určeny k čištění odpadních vod ze středních a větších 

zdrojů znečištění. Jedná se o vody splaškového charakteru z obcí a menších měst, případně 

rekreačních a jiných zařízení. Průmyslové odpadní vody lze čistit v případě, ţe jejich 

charakter odpovídá splaškovým vodám, případně po konzultaci u výrobce. Komunální 

čistírny této velikosti se vyrábí ve dvou typových řadách: 

 ČOV AČB – klasická průtočná aktivační ČOV  

 ČOV AČB SBR – sekvenční fázové reaktory  

Dodávky : 

Základní čistírenské jednotky AČB jsou řešeny jako vestavba technologie 

do betonových nádrţí (uspořádání ve dvou paralelních linkách), dosazovací nádrţe 

jsou oddělené. ČOV AČB SBR mohou obsahovat jeden nebo dva reaktory.  

Základní čistírenská jednotka se doplňuje o čerpací stanici, hrubé předčištění, terciální 

dočištění, měrnou šachtu, kalovou koncovku, případně o jiné technologické zařízení. 

Popis funkce: 

ČOV AČB 850 - 5000 jsou vyráběny v typové řadě 7 velikostí.  

Odpadní voda natéká přívodním potrubím do denitrifikačního prostoru čistírny přes 

rozdělovací šachtu, která rovnoměrně rozděluje nátok na obě paralelní nádrţe. 

Denitrifikační zóna je promíchávána ponornými míchadly, případně hrubobublinnými 

aeračními elementy, nitrifikace celoplošně provzdušňovaná jemnobublinnými elementy.  
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Na odtoku z aktivace je umístěná odplyňovací komora, ze které aktivační směs 

samovolně odtéká do středového válce dosazovacích nádrţí, umístěných za aktivačními 

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

 Vyflotovaný a usazený aktivovaný kal je odtahován mamutkami (případně 

čerpadlem) zpět do aktivace, nebo druhou mamutkou jako kal přebytečný do kalové jímky. 

Jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém a mamutky jsou pouţitá dmychadla 

v sestavě 2 provozní + 1 rezervní, aerace kalové jímky se zabezpečí rezervním 

dmychadlem. Provoz čistírny je řízen řídicím systémem MPC 300. 

Přednosti ČOV :  

Jedná se o klasickou průtočnou ČOV s aerací pro všestranné pouţití, která má 

dlouhou ţivotnost technologického vybavení ČOV. Je zaručena vysokou účinnost 

odstranění organických látek (případně nutrietů), malá hlučnost , automatický provoz  a 

nízké pořizovací a provozní náklady.  [26]       

 

Základní údaje: 

 

Typ AČB  850 1000 2000 3000 4000 5000 

Počet obyvatel EO 750-850 850-1000 

1500-

2000 2000-3000 

3000-

4000 4000-5000 

Mnoţství 

odpadních vod  Q24 m
3
/d 113-128 128-150 225-300 300-450 450-600 600-750 

Základní rozměry   2 nádrţ 2 nádrţ 2 nádrţ 2 nádrţ 2 nádrţ 2 nádrţ 

Délka × šířka m 3,0 × 6,5 3,6 × 6,5 4,8 × 8,1 5,4 × 11,0 6,0× 13,2 9,0 × 11,0 

výška  m  4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

Dosazovací nádrţ   

2 nádrţe 2 nádrţe 2 nádrţe 2 nádrţe 2 nádrţe 2 nádrţe 

DN 300 DN 360 DN 480 DN 540 DN 600 DN 600 

Tabulka č.22 : základní parametry  ČOV 
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Cenový odhad ČOV (dle firmy EKOMVO) 

 

Hrubý odhad s DPH 3 245 600 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 3,3 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 184 140 Kč 

Tabulka č.23 : Ekonomický odhad dle firmy EKOMVO 

 

 

   9.  ČOV BIOFLOW (200 – 2000 EO)  

 

Jedná se o ČOV pro 250 - 2000 osob s jednoduchou instalací, nízkými nároky na 

energii, minimální nároky na obsluhu a vysoká účinnost čištění 90 - 95 %. Je navrţena tak, 

aby svým hlukem a zápachem neobtěţovala okolí. Je zajištěna spolehlivost čistírny při 

přerušovaném nátoku a kompaktní provedení. Je vyrobena z nekorodujících materiálů 

zvyšujících ţivotnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.24 Pohled na ČOV a její okolí 

 

Čistírna je řešena jako dvoulinková z důvodů přizpůsobení skutečnému zatíţení, 

provádění revizí, kontrol atd. Technologie zaručuje garantované hodnoty při postupném 

zatěţování od 25 – 30 % projektované kapacity. Čistírna splňuje poţadavky na 

automatizaci a nízkou spotřebu elektrické energie – 0,9 – 1,7 kW/m3. Navrţené strojní 

zařízení a sníţená produkce kalu výrazně ovlivňují celkové provozní náklady 
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POUŢITÍ: 

Aktivační čistírny řady BIOFLOW jsou typovou řadou mechanicko-biologických čistíren 

odpadních vod vyuţívající progresivní metody nízkozatíţené aktivace s jemnobublinnou 

aerací a oddělenou stabilizací kalu. Stavebnicové čistírny BIOFLOW jsou určeny 

především pro malé a střední zdroje znečištění. Vysoká variabilita prostorového 

uspořádání v PP kontejnerech umoţňuje přizpůsobení místním poţadavkům i pouţití pro 

průmyslové odpadní vody, které jsou biologicky odbouratelné. Čistírny jsou navrţeny na 

základě počtu ekvivalentních obyvatel a údajů o specifické produkci znečištění. 

Dimenzování ČOV je provedeno pro oddílnou stokovou síť s přítokem balastních vod v 

objemu do 10 % bezdeštného průtoku splaškových vod. 

 

OSAZENÍ: 

Stavbu ČOV lze provést jako otevřenou nebo zakrytou, v nadzemním nebo podzemním 

provedení. Základní čistírenskou jednotku lze dále vybavit čerpací stanicí, česlemi, 

lapákem písku, terciálním dočištěním, měrným objektem, kyslíkovou sondou pro 

optimalizaci dodávky vzduchu pro aktivační nádrţe, dálkovým přenosem dat, chemickým 

hospodářstvím a kalolisem. 

POŢADAVKY NA OBSLUHU: 

 

Pro typovou velikost 250 – 2000 EO je k obsluze ČOV potřeba jeden odborně zaškolený 

pracovník po dobu 1 – 4 hod. Denně.  [27]       

 

 

Cenový odhad ČOV (dle firmy EKOPLAST) 

 

Hrubý odhad s DPH 4 756 000 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 4,8 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 267 840 Kč 

Tabulka č.24 : Ekonomický odhad dle firmy EKOPLAST 
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  10.  Aktivační čistírny odpadních vod EKONA řady D (700 – 2000 EO)                       

 

Tyto ČOV jsou vyvinuty pro obce s kapacitou napojení 700 aţ 2 000 ekvivalentních 

obyvatel. Na čistírnu je moţno napojit splaškové vody ze sídlišť, satelitních čtvrtí nebo 

odlehlých částí obce s oddílným i jednotným kanalizačním systémem. Jedná se o 

biologické čištění OV systémem s nízkým látkovým zatíţením aktivovaného kalu, 

denitrifikací, jemnobublinnou aerací a úplnou aerobní stabilizací kalu. Dále je moţné 

doplnit chemické sráţení fosforu síranem ţelezitým. Progresivní technologie umoţňuje 

variabilní způsoby řízení provozu čistírny v cyklu po 6, 12 nebo 24 hodinách. Řídící 

systém čistírny tak optimalizuje poměr mezi stavebními a provozními náklady na čištění 

OV  z obce. 

ČOV jsou konstruovány na principu SBR reaktoru. Tato technologie patří mezi 

nejprogresivnější způsoby čištění OV poslední doby. Princip činnosti čistíren systému SBR 

spočívá ve vyuţití jedné nádrţe čistírny pro různé pracovní operace (fáze), které se 

cyklicky opakují. V závislosti na čase má nádrţ čistírny tyto funkce : 

akumulační - odpadní vody přitékají do reaktoru (nádrţe) a mísí se zde s AK. 

aktivační - probíhá čistící proces v aerobních podmínkách, za jemnobublinného     

                   provzdušňování, a dochází k odstraňování organického znečištění.  

separační - při vypnutém provzdušňování dochází k usazování AK a oddělování vyčištěné  

                   vody, která je čerpána do odtoku.   [28]       

Velkou variabilitu systému umoţňuje jedno - aţ několikareaktorové uspořádání. 

Čistírnu je moţno doplnit o kalové silo s aerobní stabilizací, případně s následným 

odvodněním přebytečného kalu. Reaktory mohou pracovat v pracovních cyklech o různé 

délce, čímţ lze, dle konkrétních podmínek, optimalizovat provozní náklady při vysoké 

kvalitě vyčištěné vody. Podle poţadavku na obsah celkového dusíku ve vyčištěné vodě je 

moţno zařadit také fázi anoxickou. Sled fází a jejich délku ovládá centrální řídící systém.  
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Schéma ČOV principu SBR :    

 

Obrázek č.25 Schéma principu ČOV 

 

 

Cenový odhad ČOV (dle firmy Ekona) 

 

Hrubý odhad s DPH 5 345 000 Kč 

Provozní náklady při 150 m
3
/den 5,4 Kč/m 

3
  

Roční provozní náklady 301 320 Kč 

Tabulka č.25 : Ekonomický odhad dle firmy Ekona 

 

 

5.3 Nejvhodnější kandidáti                    

Před zahájením své diplomové práce jsem poţádala starostu obce Kyjovice o 

moţnou spolupráci při zpracování návrhu výstavby mechanicko- biologické čistírny 

odpadních vod. Zastupitelé přijali podanou ţádost kladně a na svých zasedáních 

prostudovali předloţenou dostupnou dokumentaci. Po mnoha telefonických konzultacích a 

elektronicky vedené korespondenci byla provedena příprava a byly zaslány podklady 

deseti firmám, které byly poţádány o vypracování nabídek na realizaci malé ČOV do 1000 

EO. Všech deset  oslovených firem zaslalo své nabídky i s cenovým hodnocením. Po 

konzultaci a prozkoumání získaných nabídek se členy  obecního zastupitelstva, byli 

vybráni tři nejvhodnější kandidáti pro realizaci ČOV.       
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  Firma Účinnost 

Stavební 

úpravy 

Servis a 

údrţba 

Recenze 

obci Cena (Kč) 

1. Envi-pur  +  +  +  + 3 900 700  

2. Omswalter  +  +  +   + 4 689 300  

3. Metalman  +  +  -   + 4 800 000 – 4 400 000 

Tabulka č.26 : Porovnání firem dle vhodných stanovisek 

Starosta obce znovu oslovil tyto tři firmy a poţádal je o zaslání referencí o místech, 

kde byla provedena výstavba ČOV. Zaslané referenční materiály mi byly předány. Po 

prostudování obdrţených dokumentů byli následně obvoláni starostové obcí uvedených 

v referenčních podkladech. Starostům byly poloţeny následující dotazy : zda byla realizace 

provedena v pořádku, zda realizační firmy dodrţely podmínky, zda byla dodrţena 

smluvena cena, zda byl servis zařízení zahrnut v ceně či nikoli a zda byli z ČOV a 

vybranou firmou spokojení. Ţádný ze starostů neuvedl jakékoliv výtky, ani neměl záporné 

připomínky k provádění výstavby.  

 

5.3.1 Envi-pur 

Místo stavby ČOV Počet obyvatel Kraj 
ČOV Lochovice 1 200 EO Středočeský kraj 

ČOV Rokytnice 1 314 EO Královehradský kraj 

ČOV Olbramovice 1 070 EO Jihomoravský kraj 

ČOV Malé Štáhle 980 EO Moravskoslezský kraj 

Tabulka č.27 : Místa výstavby ČOV dle firmy Envi-pur 

 

Lochovice : 

Starosta obce sdělil : 

 

,,Naši celou stavbu ČOV a kanalizaci stavěla firma Envi-pur s.r.o. 

Údajně to má být jedna z nejnovějších technologii v poslední době u  

nás. Dodavatelsky i termínově firma vše dodrţela. Cena je při tak velké 

stavbě ( 13 milionů) asi korektní, byla vysoutěţena ve výběrovém řízení 
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celé stavby. Záruka na technologii celé stavby ( i malých domovních 

přečerpávaček a tří velkých přečerpávacích jímek) je 48 měsíců. V prvním 

roce nám dělají za minimální cenu dozor nad našima pracovníky, kteří pracují 

na ČOV a zároveň nám dělají po dobu zkušebního provozu ( do 31.12.2011 ) i 

odběry. S pracovníky firmy nebyli po dobu stavby ţádné problémy, v 

posledních dnech se však ČOV několikrát porouchala a firma musela provádět 

okamţité odstranění poruch.“ 

 

Rokytnice: 

Starosta obce sdělil : 

,,Na všechny otázky ano, servis v ceně je pouze záruční.“ 

 

Olbramovice: 

Starosta obce sdělil : 

,,Odpovídám na Váš e-mail ohledně krátké recenze na firmu Envi-pur. 

Envi-pur - tato firma plnila subdodávku na ČOV, zkušenosti s touto firmou máme celkem 

dobré.  

 - lepší hodnocení na firmu by mohla podat firma BES s.r.o. Benešov.“ 

 

Malé Štáhle : 

Starosta obce sdělil : 

,,K Vašemu dotazu  

     - realizace: hodnotil bych jako solidního dodavatele 

     - zda dodrţeli podmínky: ano 

     - cenově: dobrá nabídka, podmínky dodrţeny 

     - servis (zda byl v ceně nebo ne): zaškolení v ceně 

     - a zda jste z ČOV a firmou spokojení: ano.“ 
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5.3.2 Omswalter 

Místo stavby ČOV Počet obyvatel Kraj 
ČOV Jeseník nad Odrou 1 200 EO Moravskoslezský kraj 

   ČOV Uherčice  1 124 EO  Jihomoravský kraj  

ČOV Loučná nad Desnou 1 950 EO  Olomoucký kraj 

ČOV Radslavice 1 380 EO Olomoucký kraj 

Tabulka č.28 : Místa výstavby ČOV dle firmy Omswalter 

 

Jeseník nad Odrou : 

 

Starosta obce sdělil : 

,,Všeobecně je známo, ţe ČOV OMS Walter je mercedes mezi čistírnami. Její 

provoz je nenáročný a maximálně spolehlivý. Kvalita vypouštěných odpadních vod je 

výrazně lepší, neţ stanoví zákon. Realizace ČOV byla v rámci kanalizace řešena 

subdodávkou. Pokud mám správné informace, tak nebyly s firmou ţádné problémy, 

případné drobné závady se řešily operativně. Všechny stanovené podmínky jsou dodrţeny. 

Cena je odpovídající kvalitě, nebyla navyšována, nebyly vícepráce a více náklady. 

Samozřejmě dle SOD máme záruky na zařízení ČOV, následný servis si po konzultacích 

zajišťujeme díky jednoduché technologii sami, jelikoţ jsme provozovatele. Následný servis 

není v ceně, ale jak jsem jiţ říkal, není nutno uzavírat další smlouvu, pokud máte 

šikovného zaměstnance, který ČOV obsluhuje. Zástupci firmy jsou komunikativní, věci 

řeší, nehledají problémy. Nemám ţádný problém doporučit tuto ČOV ostatním obcím. 

Kdyţ slyším od kolegů, kteří přistoupili na různé experimenty se zaručenými čistírnami, 

které jsou tak maximálně sedimentačními jímkami, tak by pomalu mělo být nařízenou, 

které ČOV se mají vyrábět a instalovat. Ale to jsem trochu odbočil.“ 

 

Uherčice : 

 

Starosta obce sdělil : 

,,Nevím do jaké míry Vám pomohu, neboť jsem novým starostou a informace mám 

omezené, nicméně : 
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- stavbu jsme prováděli na základě výběrového řízení, které vyhrála firma 

Omswalter. 

- realizace byla bez problémů 

- cena byla podle dohody 

- ČOV uţ máme 2 roky a zatím bez nějakých problému 

- s firmou jsme byli spokojeni.“ 

Radslavice :    

Starosta obce sdělil : 

,,Vybrali jsme si firmu – Omswalter, protoţe nám byla doporučena od jiných 

okolních vesnic. S touto firmou jsme velice spokojeni, nedošlo k ţádným problému. Cena 

odpovídá dle dohody. Servis je v ceně po dobu záruky. ČOV pracuje, tak jak má, takţe 

jsme spokojení i s ní.“ 

 

5.3.3 Metalman 

Místo stavby ČOV Počet obyvatel Kraj 
ČOV Neumětely 750 EO Středočeský kraj 

   ČOV Louňovice 1 000 EO  Středočeský kraj 

ČOV Čísovice 850 EO  Středočeský kraj 

ČOV Chrást 500 EO Plzeňský kraj 

Tabulka č.29 : Místa výstavby ČOV dle firmy Metalman 

 

ČOV Neumětely : 

Starosta obce sdělil : 

,,Stavbu jsme prováděli na základě výběrového řízení, které vyhrála firma Metalman. 

- realizace byla bez problémům,  nasmlouvané podmínky byly dodrţeny 
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- cenu jsme neřešili s uvedenou firmou, byla vysoutěţena v rámci celé dodávky 

- ČOV provozujeme 2 roky, zatím bez závad (máme jednoho člověka na 2 hodiny 

   denně, který ji má na starost).“  

 

ČOV Louňovice :   

Starosta obce sdělil : 

,,Realizace ČOV byla provedená  v pořádku... 

- podmínky nákupu, montáţe a zprovoznění byly zakomponovány do smlouvy o dílo a 

termíny realizace byly splněny... 

- cena zařízení byla dána formou výběrového řízení, kde byly zadány technické podmínky 

ČOV (kapacita klientů, způsob kanalizace, atd.), vše bylo stanoveno v podmínkách PD... 

- pří předání zařízení ČOV byly stanoveny záruční podmínky servisu na 36 měs. Pozáruční 

servis se měl realizovat novou smlouvou o dílo včetně placení všech výloh... Tato smlouvy 

nebyla realizována... 

- co se týče provozu ČOV, zařízení pracuje na poţadované úrovni dle tech. podmínek. U 

zařízení se musí dodrţovat provozní řád a údrţba (2x týdně kontrolovat technologické části 

zařízení , čistit čelisti, odstraňovat plavoucí nečistoty, atd.)... ČOV přes letní měsíce dost 

zapáchá (technologicky nejde dotěsnit – neřešitelné)... 

- dodavatelská firma na zavolání provádí servisní zásahy, je spolehlivá a řeší závady 

okamţitě.“  

ČOV Chrást : 

Starosta obce sdělil : 

,,Dobrý den, s firmou Metalman jsme velice spokojení, kdykoliv jím zavoláme, ţe je 

problém, tak hned poradí nebo přijedou a problém vyřeší. 

- realizace: hodnotila bych jí jako 100% dodavatele, nedošlo k ţádným problémům 

- zda dodrţeli podmínky: ano všechno bylo v pořádku 

- cenově: podmínky byly dodrţeny a cenově vyhovuje (takový zlatý střed) 

- servis (zda byl v ceně nebo ne): zaškolení v ceně a servis v záruční době 

- a zda jste z ČOV a firmou spokojení : s ČOV spokojení jsme i kdyţ ze začátku došlo     

   k malým problémům, ale firma je hned vyřešila, jsme s ní opravdu velice spokojení.“ 
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6    UMÍSTĚNÍ ČOV V LOKALITĚ OBCE : 

 

Stavba ČOV neklade zvláštní poţadavky na urbanistické a architektonické řešení. 

Z hlediska krajinné architektury, bylo tedy zvoleno pro návrh ČOV, takové území, aby 

zásah do prostředí krajiny byl minimální. Vlastní technické řešení ČOV  a její provedení 

předpokládá nenásilné začlenění stavby do okolního terénu.V rámci terénních úprav ČOV 

bude provedena výsadba vhodné zeleně, tak aby byla čistírna začleněna do okolního 

terénu. 

Svedení odpadních vod z celého území obce do ČOV bude řešen návrhem nové 

kanalizace, likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s platnými legislativními 

předpisy zajistí ČOV.  

Výstavba ČOV bude mít jednoznačně pozitivní vliv na ţivotní prostředí. Vliv 

nového zařízení na své okolí sníţí stávající dopad na ţivotní prostředí ve všech ohledech. 

Vzdálenost objektu ČOV od souvislé obytné zástavby je větší neţ 250m. V této 

vzdálenosti se neprojeví zvýšena hladina zvuku. Provoz ČOV nevytvoří ţádné jiné 

škodliviny dostávající se do okolí a ovzduší. 

Plocha určena pro výstavbu mechanicko – biologické ČOV je situována 

v severovýchodní části řešeného území obce, na levém břehu potoka Polančice na 

pozemku parcelního čísla 252. K ploše určené pro výstavbu ČOV je  přístupná zpevněná 

komunikace. Přívod pitné vody do objektu ČOV bude zajištěn vodovodní přípojkou, která 

bude napojena na místní vodovodní síť. Přívod elektrické energie pro ČOV a ostatní 

potřeby bude zajištěna přípojkou NN ze stávající rozvodní sítě ČEZ a.s.    
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7   ZÁVĚR:         

 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo navrhnout způsob a zařízení pro 

likvidace OV v obci Kyjovice, které přitékají v současné době do sběrné nádrţe. Pro 

přesné vyhodnocení situace bylo nutné shromáţdit veškeré podklady potřebné pro 

vypracování návrhu umístění a realizaci ČOV. Tato práce navrhuje vhodné řešení. 

V současné době ţije v obci 830 obyvatel včetně obyvatel domova důchodců.  

Ke splnění našeho záměru byl vypracován postup a způsob odběrů vzorků, dále 

následoval samotný odběr ze dvou přítoků ( viz vzorek Pivovár, který tvoří 95% a vzorek 

Kupka, který tvoří 5%) do nádrţe a z odtoku z nádrţe do recipientu. Pouţitím směšovací 

rovnice byly stanoveny koncentrace sledovaných ukazatelů na přítoku do nádrţe, 

sestaveny tabulky a vypracovány grafy koncentrace látek na přítoku a odtoku za dané 

časové období.  

V odebraných vzorcích byly provedeny rozbory stanovení hodnot CHSKCr, BSK5, 

NL, P, N-NH4+ s následným vyhodnocením do tabulek a grafů. Měřením získané hodnoty 

znečištění odpadních vod na přítoku se staly podkladem pro vhodný výběr ČOV, která 

musí splňovat poţadavky pro čištění OV z celé obce. Je nutno brát zřetel na fakt, ţe 

v současné době má většina obyvatel ţumpu nebo septik, a které budou zrušeny, přičemţ 

domácnosti budou napojeny na novou kanalizaci a tedy se předpokládá, ţe znečištění 

přitékající odpadní vody na ČOV bude ve všech sledovaných parametrech vyšší neţ na 

současném přítoku do nádrţe.   

Dalším krokem k realizaci cíle této práce bylo oslovit několik firem, aby zaslaly 

odhad finančních nákladů pro realizaci ČOV. Po prozkoumání zaslaných návrhů bylo za 

účasti členů obecního zastupitelstva výběrové řízení, kde byli vybráni tři vhodní kandidáti. 

Poté byly ověřovány reference na vítězné firmy v obcích, v kterých byla uskutečněna 

výstavba ČOV. Po zohlednění cenové nabídky, účinnosti, stavebních úprav a nabízených 

servisních sluţeb byla vybrána nejvhodnější firma Envi-pur, která navrhla adekvátní ČOV.  

V závěru práce bylo stanoveno vhodné místo pro umístění ČOV tak, aby zásah do 

prostředí krajiny byl minimální a náklady na výstavbu a údrţbu akceptovatelné. Získané 

výsledky předloţené v diplomové práci mohou být vhodným podkladem pro zastupitelstvo 

obce Kyjovice při výběru správné, kvalitní a vhodné čistírny odpadních vod a jejího 

výrobce.  
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