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ANOTACE 
 

Tato diplomová práce se zabývá obecným procesem technologického čištění odpadních 

vod, zákonnými podmínkami a současným stavem, které vedou k potřebě vypracování 

projektu na rekonstrukci Čistírny odpadních vod v Domaţlicích.  

Hlavní náplní práce je vypracování studie proveditelnosti, na jejímţ základě budou 

informace o projektu logicky uspořádány. Pomocí takto získaných dat lze provést 

technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu.  

 

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, studie proveditelnosti, technicko-ekonomické 

zhodnocení, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti 

 

 

SUMMARY  

This thesis is about the general process of technological waste water treatment, legal status 

and current conditions that leads to the need to develop a project for the reconstruction of 

wastewater treatment plant in Domaţlice. 

The main theme is feasibility of these study, on the basis of this information will be data of 

the project logically sorted. With the help of these facts is possible to make techno-

economic evaluation of the project. 

 

Keywords: waste water treatment, feasibility study, techno-economic evaluation, net 

present value, internal rate of return, repayment time 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

BSK5  biochemické spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSH  čistá současná hodnota 

EO  ekvivalentní obyvatel  

EU  Evropská unie 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

M  maximální hodnoty ukazatelů znečištění v mg/l 

Ncelk  celkový dusík  

NL  nerozpuštěné látky 

N-NH4
+ 

amoniakální dusík,  

OV  odpadní voda 

p  přípustné hodnoty ukazatelů znečištění v mg/l 

Pcelk  celkový fosfor 

PS  provozní soubor 

SO  stavební objekt 

VVP  vnitřní výnosové procento 

μ  minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod 
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1. ÚVOD 

S rostoucím rozvojem měst, počtem obyvatelstva a průmyslovou činností vyvstává 

základní otázka. Co s odpadem, který je lidskou činností produkován a vypouštěn do 

rybníků, potoků a řek? Odpovědí jsou čistírny odpadních vod (ČOV). V dnešní době, kdy 

Česká republika vstoupila do Evropské unie (EU) a postupně přistupuje k mezinárodním 

dohodám, jsou na ČOV kladeny stále přísnější poţadavky na konstrukci a účinnost čištění 

odpadních vod (OV).   

Ochrana vod a s tím související čištění vod je v současné době velmi významné 

vzhledem k ochraně ţivotního prostředí. Proto se jím zabývá mnoho zákonů a nařízení. 

Tyty legislativy stanovují, co je to odpadní voda, nakládání s těmito vodami a stanovení 

limitů kvality vody. 

Ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky vydaným Ministerstvem 

ţivotního prostředí vyplývá, ţe v roce 2008 bylo v České republice na kanalizaci připojeno 

8 459 mil. obyvatel, tzn. 81,1 %. Do kanalizací bylo odvedeno 508,8 mil. m
3
 a z toho bylo 

vyčištěno 95,3 % vod. Díky lepším technologiím čištění odpadních vod a intenzifikacím 

ČOV se v letech 1990 – 2008 podařilo sníţit mnoţství vypouštěných nebezpečných látek a 

z vod se lépe odstraňuje dusík a fosfor. Tyto dva prvky jsou ţivinami pro různé druhy řas a 

rostlin.  

Stále je ještě mnoho subjektů, které odvádějí znečištěné vody přímo do recipientů. 

Jsou také přísnější limity pro kvalitu vod, které jsou dané zákony. Z tohoto důvodu se 

provádějí rekonstrukce těchto objektů.  

Kaţdá rekonstrukce musí probíhat na základě projektu. Projekt je stanoven na určitý 

časový úsek, ve kterém budou probíhat stavební a technologické práce, které jsou finančně 

ohodnoceny. Před tím neţ se začnou práce realizovat, musí se zjistit, do jaké míry je pro 

financující subjekt projekt přijatelný a jaký bude mít dopad na ţivotní prostředí a na ţivot 

obyvatelstva.     

Cílem diplomové práce je seznámit se s jednotlivými kroky prováděcí studie, na 

jejímţ základě stanovíme smysl projektu, potřebné zdroje, informace o prostředí a finanční 

stránku. Jádrem práce je provést technicko-ekonomického zhodnocení projektu 

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ a to z důvodu jeho přijetí nebo odmítnutí.   
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2. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Čistírny odpadních vod se zabývají úpravou vod, které jsou znečištěny. Tyto vody se 

nazývají odpadní. Kvalita je zhoršena lidskou činností a je ovlivněna změněnou 

fyzikálních, chemických a biologických vlastností. Znečisťující látky, které mění vlastnosti 

vody, můţeme rozdělit do dvou skupin na rozpuštěné a nerozpuštěné viz. tabulka č. 1.  

 
Tabulka č.  1 - Znečišťující látky v odpadních vodách 

Znečisťující látky Příklady 

Rozpuštěné Organické 

-    - biologicky rozloţitelné 

-     

-    - biologicky nerozloţitelné 

Anorganické 

 

 

- cukry, mastné kyseliny, monosacharidy 

 

- azobarviva 

- těţké kovy, anorganické soli 

Nerozpuštěné Organické 

  - biologicky rozloţitelné 

  - biologicky nerozloţitelné 

  - usaditelné 

  - neusaditelné 

  - koloidní 

  - plovoucí 

Anorganické 

  - usaditelné 

  - neusaditelné 

 

- škrob, bakterie 

- plasty 

- celulosová vlákna 

- papír, bakterie 

- bakterie 

- papír 

 

- písek, hlína 

- brusný prach 
Zdroj: Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N.: Čištění odpadních vod 

 

Základní rozdělení odpadních vod je na komunální neboli splaškové a průmyslové. 

Komunální odpadní voda vzniká kaţdodenní lidskou činností, jde tedy o vodu z 

domácností, škol, úřadů, od ţivnostníků a podobně. Splašky mají přibliţně stejné sloţení. 

K těmto vodám můţeme přidat i vody oplachové, tedy vody z mytí ulic, a dešťové vody ze 

sráţek.  

Průmyslové odpadní vody vznikají v průmyslových podnicích. Míra a charakter 

znečištění vody záleţí na typu průmyslu, ale i na pouţité technologii výroby. Průmysl 

produkuje odpadní vody z technologických vod, coţ je voda přímo pouţitá ve výrobě, a z 

chladicích vod, to je voda pouţívaná na chlazení zařízení. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spla%C5%A1ky&action=edit&redlink=1
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2.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI ODPADNÍCH VOD 

Jak jiţ bylo v úvodu uvedeno, odpadními vodami a jejím čištěním se zabývá mnoho 

legislativních předpisů. 

Nejdůleţitější je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), který se zaměřuje 

na ochranu povrchových a podzemních vod. Stanovuje, ţe do 15.12.2015 musí být 

dosaţeno cílů pro zlepšení kvality těchto, viz. tabulka č. 2.  

 
Tabulka č.  2 - Cíle pro zlepšení kvality vod 

Typ vod Cíle ochrany vod 

Povrchové vody - Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 

dosaţení jejich dobrého stavu. 

- Zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných 

vodních útvarů a dosaţení jejich dobrého ekologického potenciálu a 

dobrého chemického stavu. 

Podzemní vody - Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 

zajištění vyváţeného stavu mezi odběry podzemní vody a její, 

doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod. 

Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., § 23a 

 

Dalším, velmi důleţitým předpisem je Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Stanuje emisní 

standardy, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto nařízení, tedy nejvýše přípustné hodnoty 

ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod. Vodoprávním úřadům ukládá stanovení 

emisních limitů. Tyto limity nesmí překročit hodnoty standardů.  

Emisní standardy se stanovují podle druhu odpadní vody (městská, průmyslová a 

s obsahem nebezpečných látek).  

Emisní standardy pro městské vody, viz. tabulka č. 3,  stanovují přípustné hodnoty 

(p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru koncentrace ukazatelů znečištění v mg/l. 

Sledují se hodnoty u chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr), biochemické 

spotřeby kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace (BSK5), nerozpuštěných látek (NL), 

amoniakálního dusíku (N-NH4
+
), celkového dusíku (Ncelk) a u celkového fosforu (Pcelk). 

Dále jsou hodnoty těchto ukazatelů rozděleny podle kategorie ČOV, tedy podle počtu 

ekvivalentních obyvatel (EO). Zpravidla je to jedna osoba produkující odpadní vody. 

Odpadní vody produkují i průmyslové podniky. U nich se musí produkce přepočíst na také 

na EO a to ve smyslu, kolik obyvatel by vyprodukovalo stejné znečištění jako daný 
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průmyslový producent.  Na jednoho EO je definována produkce znečištění 60 g BSK5 za 

den.  

Tabulka č.  3 - Emisní standardy pro vypouštěné městské odpadní vody v mg/l 

Kategorie ČOV 

(EO) 

CHSKCr BKS5 NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

p m p m p m průměr m průměr m průměr m 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 – 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2 001 – 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001 – 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

Zdroj: Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., Příloha č. 1 

 

Emisní standardy také stanovují přípustnou minimální účinnost (μ) čištění 

vypouštěných odpadních vod podle počtu EO a podle jiţ zmíněných ukazatelů znečištění 

v procentech, viz. tabulka č. 4. Důleţité je upozornit na to, ţe sledování hodnot dusíku se u 

EO do 10 000 provádí pomocí amoniakálního dusíku, a od 10 000 EO ho nahrazuje 

celkový dusík.  

 
Tabulka č.  4 - Emisní standardy pro minimální účinnosti čištění vypouštěných  

městských odpadních vod v % 

Kategorie ČOV 

(EO) 
CHSKCr BKS5 N-NH4

+ Ncelk Pcelk 

< 500 70 80 - - - 

500 – 2 000 70 80 50 - - 

2 001 – 10 000 75 85 60 - 70 

10 001 – 100 000 75 85 - 70 80 

> 100 000 75 85 - 70 80 

Zdroj: Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., Příloha č. 1 

 

Emisní standardy průmyslových odpadních vod stanovují přípustné hodnoty u 

ukazatelů znečištění podle typu průmyslového nebo zemědělského odvětví. U odpadních 

vod s nebezpečnou látkou se stanovuje přípustné měsíční a denní průměry ukazatelů 

znečištění podle typu látky u dané průmyslové činnosti.    

Dále nařízení vlády ukládá, ţe čištění odpadních vod musí být prováděno nejlepší 

dostupnou technologií. V příloze č. 1 jsou uvedeny hodnoty koncentrací a účinností při 



Lenka Drábková: Technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu  

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ 

2011                                                                                                                                      5 

 

pouţití dostupné technologie při čištění městských odpadních vod, které vychází z přílohy 

č. 7 tohoto nařízení.     

Evropská Směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod 

stanovuje poţadavky na vypouštění odpadních vod z čistíren podle hodnot koncentrace 

nebo minimálního procenta úbytku, viz. tabulka č. 5. 

 
Tabulka č.  5 - Požadavky na vypouštění odpadních vod podle Evropské směrnice 

Ukazatele Koncentrace 
Minimální procento 

úbytku 

Referenční metoda 

stanovení 

BSK5 25 mg O2/l 70 – 90 % 

Homogenizovaný, 

nefiltrovaný a neslitý 

vzorek.  

CHSK 125 mg O2/l 75 % 
Homogenizovaný, 

nefiltrovaný a neslitý 

Nerozpuštěné 

látky 

30 mg/l (nad 10 000 EO) 

60 mg/l (2 000 – 10 000  

               EO) 

90 % (nad 10 000 EO) 

70 % (2 000 – 10 000  

           EO) 

 

Zdroj: Směrnice rady č. 91/271/EHS 

 

2.2. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Odpadní vody prochází v čistírně odpadních vod řadou procesů viz. obrázek č. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ENVI-PUR, s.r.o. 

Obrázek č. 1 - Blokové schéma čistírny odpadních vod 

mechanické 

předčištění 

denitrifikace nitrifikace 

kalové 
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nátok 
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(shrabky, štěrk, písek) 

interní recirkulace 

vratný kal 

kalová voda 

dosazovací 
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stabilizovaný a 

zahuštěný kal 

odtok vyčištěné 
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2.2.1. MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

Mechanické čištění slouţí k odstranění nerozpuštěných usaditelných látek 

organického a minerálního původu, které jsou schopny sedimentovat. To probíhá 

v usazovacích nádrţích, které jsou za hrubým předčištěním před biologickým stupněm 

čištění. Hrubé předčištění je na vstupu do čistírny. Jedná se o zachycování hrubých 

nerozpuštěných nečistot obsaţených v surové odpadní vodě přes česle, které vyuţívají 

cezení, přes lapáky štěrku a písku, které vyuţívají sedimentace.   

V lapácích štěrku, které mají význam především v období přívalových dešťů, se 

odstraňují velké a těţké předměty. Jde o jímku situovanou těsně před čistírnou na přivaděči 

odpadních vod [1]. Tyto rychle usaditelné nečistoty se odstraňují za pomoci drapáku, viz. 

obrázek č. 2.  

 

Obrázek č. 2 - Schéma lapáku štěrku 

Zdroj: Realizační projektová dokumentace – Rekonstrukce ČOV Louny 

 

Česle slouţí k zachycování jak větších odpadů, jako jsou větve, větší obaly a 

podobně, tak i menších nerozpuštěných částic, například ovoce, papíry, korkové zátky. 

Česle se skládají z česlic. To jsou ocelové pruty kruhového, lichoběţníkového nebo 

obdélníkového profilu. Jsou umístěny v přítokovém ţlabu, hned za lapákem štěrku. Na 

větších čistírnách jsou dvoje česle postavené za sebou, hrubé a jemné. Usazeniny mezi 

česlicemi se nazývají shrabky. Z 50 % jsou tvořeny hadry, z 20 – 30 % papírem, 5 – 10 % 

plasty, 2 % gumou a gumovými výrobky, 2 – 3 % zbytky ovoce a zeleniny, 2 – 3 % 

nerozpadlé fekálie a zbytek je tvořen různými částmi domovního odpadu [1]. Tento odpad 

je hygienicky závadný a likvidace můţe probíhat pomocí spalování, kompostování nebo 

skládkování, ale jen v případě, ţe je pouţito vápno. Česle dělíme na hrubé ručně stírané s 

průlinou česlí 25 - 100 mm, strojně stírané s průlinou česlí 20 - 60 mm a česle jemné 

strojně stírané s průlinou česlí do 6 mm, viz. obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 3 - Jemné česle strojně stírané 

 Zdroj: vlastní 

 

Lapáky písku odstraňují suspendované, těţké anorganické látky jako je písek, 

úlomky skla, jemná škvára atd. [1]. Slouţí k tomu, aby ochránily další objekty a zařízení 

ČOV. Lapáky písku zachytí částice do velikosti 0,2 mm. Je více druhů lapáků, viz. tabulka 

č. 6. 

Tabulka č.  6 - Druhy lapáků písku 

Rozlišení podle Lapáky písku 

způsobu odstraňování písku - ruční  

- strojní 

směru průtoku vody - horizontální (komorový, štěrbinový, s kontrolovanou 

rychlostí) 

- vertikální (Bochumský, s pohyblivou nornou stěnou) 

- s příčnou cirkulací (vírový, provzdušňovaný, odstředivý) 
Zdroj: Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N.: Čištění odpadních vod 

 

Mechanické čištění probíhá v usazovacích nádrţích, které jsou za hrubým 

předčištěním před biologickým stupněm čištění. Ty bývají dnes průtočné 

s nepřerušovaným provozem. Ale existují i dekantační, které se pouţívají v přerušovaném 

provozu. U průtočných se voda čerpá do prostoru, kde se sníţí průtočná rychlost a vlivem 

gravitace se oddělí usaditelné látky. Voda pak přepadá do odtokového ţlabu přes 

přepadovou hranu. Máme tři základní typy průtočných nádrţí:  

- pravoúhlé s horizontálním průtokem, 

- kruhové s horizontálním průtokem, 

- vertikálně protékané. 
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2.2.2. BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Biologické čištění je účinným způsobem čištění vod s převahou organického 

znečištění, při němţ se z odpadních vod odstraňují organické, minerální, obtíţně usaditelné 

a nerozpustitelné látky. Při biologickém čištění se odstraňují organické látky, které se 

biochemickými procesy pomocí mikroorganismů rozkládají na jednodušší formy. 

Základem biologického čištění je REDOX potenciál, kdy dochází k redukčně-oxidačním 

procesům. Podstatou biologického čištění jsou mikroorganismy neboli bakterie. Ty svou 

činností vyvolávají procesy, při nichţ jsou organické látky mineralizovány. Základní 

charakteristikou biologického čištění je sniţování znečištění odbouraných látek a změna 

jejich charakteru. Dochází zde k procesům nitrifikace a denitrifikace.  

Nitrifikace je biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a dále na 

dusičnany. Denitrifikace je biochemická redukce dusičnanů na oxidy dusíku a dále na 

elementární dusík, který je odvětráván do ovzduší a tedy z vody odstraňován [2].   

V aktivačních nádrţích probíhá čištění v aerobních a anaerobních podmínkách. 

Základem je směs odpadní vody a ţivého kalu, která se nazývá aktivační směs. Musí být 

dodáván dostatek kyslíku, aby se obsah v nádrţi dokonale promíchával. Nesmí tedy 

docházet k usazování kalů a jejich následnému zahnívání. Z aktivační nádrţe odtéká 

aktivační směs do dosazovací nádrţe. 

V dosazovací nádrţi se odpadní voda oddělí od aktivovaného kalu pomocí 

sedimentace. Vyčištěná odpadní voda pak dále odtéká do recipientu a aktivovaný kal se 

opět vrací do aktivační nádrţe. Vzniká i odpad z nerozpuštěných a rozpuštěných 

organických látek a tento se odvádí pryč ve formě plovoucích nečistot.  

2.2.3. TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ 

Terciárním čištěním dochází k chemickému odstraňování látek, zejména fosforu za 

pomocí přidávání koagulantů (síran ţelezitý, síran hlinitý), kdy se soli přidávají do 

čistírenských procesů. Koagulanty na sebe naváţí odstraňované látky, které ve formě 

vloček vyflotují na hladinu a v podobě plovoucích nečistot se likvidují v kalovém 

hospodářství. 
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2.2.4. KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpadní voda přitékající na čistírnu odpadních vod je během procesu čištěna a na 

odtoku z ČOV je obsah znečišťujících látek ve vodě podstatně sníţen. Látky, které se 

z vody během procesu odstranily, jsou kumulovány v tzv. čistírenských kalech. Kal tvoří 

cca 1 – 2 % objemu čištěných odpadních vod, obsahují však 50 – 80 % původního 

znečištění. Kal, který ještě nebyl stabilizován, se nazývá surový kal [2]. 

Surový kal obsahuje mnoho organických látek, které podléhají snadno hnilobnému 

rozkladu za tvorby páchnoucích látek. Proto je zapotřebí u kalu sníţit obsah těchto snadno 

biologicky rozloţitelných látek. Lze to provést bud' aerobní stabilizací, nebo anaerobním 

procesem. Kromě toho lze anaerobní procesy vyuţít při čištění některých koncentrovaných 

odpadních vod. Hlavními anaerobními procesy jsou kyselé a metanové kvašení 

(fermentace). Do kalového hospodářství je kal odčerpáván z primární sedimentace 

(usazovací nádrţe) do vyhnívacích (fermentačních) nádrţí, kde se stabilizuje. V průběhu 

tohoto procesu dochází k vývinu bioplynu, který lze vyuţít jako obnovitelný zdroj energie. 

Na obrázku č. 4 je vyznačen průběh kalového hospodářství, s primární sedimentací, 

metanizací (vývin a uskladnění bioplynu) a následnou likvidací kalu na ČOV. Likvidace 

stabilizovaného kalu se provádí odvodněním kalu, z pravidla za pomocí lisů, nebo 

odstředivek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Biom :: Základní schéma čistírny odpadních vod s kalovým hospodářstvím 

Obrázek č. 4 - Situace kalového hospodářství 
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3. PROJEKT „REKONSTRUKCE ČOV DOMAŢLICE“ 

Investiční projekty v sobě zahrnují soubor technických a ekonomických studií, které 

napomáhají při přípravě, realizaci, financování a efektivním provozování navrhované 

investice. Takovým projektem je i Rekonstrukce ČOV Domaţlice.  

V rámci předvýrobní přípravy se vypracovává studie proveditelnosti, která poskytuje 

technické, ekonomické a finanční informace, na základě kterých se provede vyhodnocení 

projektu z hlediska jeho přijetí nebo odmítnutí.  

Studie proveditelnosti se skládá z těchto bodů [7]: 

 souhrnný přehled výsledků shrnuje výsledky z dílčích částí prováděcí studie, 

 zdůvodnění projektu uvádí, proč se má projekt realizovat, jaká je jeho nezbytnost, 

 materiální vstupy, které budou v době rekonstrukce vyţadovány, 

 lokalizace prostředí, ve kterém bude projekt probíhat, 

 technický projekt obsahuje rozdělení na stavební a strojní objekty a popisnou část 

rekonstrukčních prací,   

 organizační projekt posuzuje organizační strukturu ve výrobě (investor, správce 

stavby, projektový tým), 

 pracovní síly, které se budou na projektu podílet v rámci realizace, 

 časový plán realizace se týká začátku a konce celého projektu a jeho dílčích částí, 

 finanční a ekonomické vyhodnocení se zabývá zdroji financování projektu, kalkulací 

nákladů a výnosů, odhadují se příjmy a výdaje projektu a posuzuje se zde efektivnost 

investičního projektu.  

V následujících podkapitolách bude popsán návrh projektu Rekonstrukce ČOV podle 

jednotlivých kroků prováděcí studie.  

3.1. SOUHRNNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ 

Důvodem intenzifikace je nevyhovující technologické zařízení ČOV a tím i 

nesplňování zákonem stanovených limitů. Rekonstruovat se budou všechny objekty 

v rámci ČOV, tzn. česlovna, lapák písku, chemické, plynové a kalové hospodářství, atd. 

pomocí subdodavatelských firem, které bude zajišťovat zhotovitel. Rekonstrukce potrvá   

30 měsíců i se zkušebním provozem a kapitálové náklady na ni budou ve výši 209 mil. Kč. 

Celkové očekávané výnosy z provozování ČOV po dobu 35 let, na kterou se plánuje 
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ţivotnost objektu, jsou 934 mil. Kč. A celkové provozní náklady po celou dobu 

provozovávání ČOV jsou vyčísleny na 752 mil. Kč.  

3.2. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU 

Město Domaţlice, v němţ je v současné době cca 10 961 trvale bydlících obyvatel, 

je odkanalizováno veřejnou, jednotnou stokovou sítí, zakončenou mechanicko–biologickou 

čistírnou odpadních vod. Na ČOV jsou přiváděny a čištěny odpadní vody městského 

charakteru, tj. směs odpadních vod splaškových (domovních) a ostatních odpadních vod 

z průmyslové, resp. komerční sféry a občansko-technické vybavenosti, včetně sráţkového 

odtoku. Přepokládá se, ţe k roku 2015 by mohlo ve městě trvale bydlet 12 600 osob.  

ČOV byla realizována v 80. letech minulého století. V souvislosti s doţíváním staré, 

neefektivní technologie a dále vzhledem k rostoucím nárokům na účinnost čištění 

prodělala ČOV jiţ v polovině 90. let dílčí účelovou rekonstrukci a modernizaci. Byla 

zavedena: 

- pneumatická, jemnobublinná aerace,  

- zónová aktivace (Ca-D-N), ke zvýšení účinnosti biologického odstraňování dusíku 

a částečně fosforu,  

- chemické sráţení, ke zvýšení účinnosti odstraňování fosforu,  

- základní informační a řídící systém s PC.  

V převáţné většině zůstala technologická a zejména pak stavební část ČOV stále 

původní a nese tak známky značného opotřebení. Stroje a zařízení ČOV jsou jiţ zastaralé, 

technologicky překonané a neodpovídající tedy aktuálním poţadavkům. Toto se týká také 

těch zařízení, která byla pořízena při výše zmíněné dílčí rekonstrukci. 

Účelem tohoto projektu je celková rekonstrukce a intenzifikace stávající 

mechanicko-biologické ČOV Domaţlice s aktivací, regenerací kalu, kalovým 

hospodářstvím s anaerobní mezofilní stabilizací a strojním odvodněním vyhnilého kalu. 

Projekt řeší intenzifikaci ČOV Domaţlice tak, aby byla zajištěna ochrana 

povrchových a podzemních vod podle Zákona č. 254/2001, a aby byla schopna splnit 

emisní limity na odtoku dané Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. a směrnicí Rady 91/271 EEC 

v kategorii 10 000 aţ 100 000 EO. V rámci intenzifikace bude modernizováno mechanické 

předčištění, vybudována nová biologická linka s úplným odbouráváním nutrietů a 

rekonstruováno kalové hospodářství ČOV. 
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Hlavními cíly projektu je nejen splnění limitů při čištění odpadních vod, ale také 

moţnost napojení dalších obyvatel, a to by vedlo ke sníţení odpadních vod, které se vnáší 

do vodních ploch. Tyto cíle vedou tedy i ke zlepšení kvality vody v řece Zubřině, Radbuze, 

Berounce a Vltavě.  

3.3. MATERIÁLNÍ VSTUPY 

Pro rekonstrukci bude potřeba zajištění níţe uvedených nových strojů a zařízení, viz. 

tabulka č. 7. 

Tabulka č.  7 - Potřebné strojní zařízení 

Strojní zařízení Počet kusů 

stavidlo   1 ks 

stírané síto   1 ks 

šnekový dopravník   1 ks 

dmychadla   4 ks 

míchadla   7 ks 

bubnové filtry   3 ks 

shrabovací zařízení   2 ks 

zařízení pro zahuštění kalu   1 ks 

odstředivka   1 ks 

vřetenová čerpadla   2 ks 

odstředivé čerpadlo   2 ks 

ponorná čerpadla   3 ks 

ostatní čerpadla 10 ks 

kompresorová stanice   1 ks 

flokulační stanice   1 ks 

česle   1 ks 

kotle   2 ks 

dosazovací nádrţe   1 ks 

rozvaděče 15 ks 

Zdroj: Projektová dokumentace – Intenzifikace ČOV Domaţlice 

 

Pro potřebu stavebních a technologických prací bude potřeba stavebního a drobného 

stavebního materiálu, potrubí, kabeláţe, ale také bude nutné zajistit zdroje vody, tepla a 

elektrické energie. Areál ČOV má vodovodní přípojku a vlastní zdroj vody. Voda 

z vodovodní přípojky se pouţívá hlavně pro sociální účely a pro laboratoře. V areálu je 
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k dispozici voda ze stávající AT stanice, která slouţí pro přípravu fakulantu a můţe být 

částečně vyuţívána i pro stavební účely. Dále se můţe pouţít jiţ vyčištěná voda.   

Teplo bude vyuţíváno z kotelny, které je vedeno do stávajících otopných těles. 

Nejprve budou slouţit stávající tři kotle, které budou nahrazovány dvěma novými, jeden na 

bioplyn a zároveň zemní plyn, kterým se pokryje potřeba tepla pro technologické účely. A 

druhý bude jen na zemní plyn a bude slouţit k vytápění.  

Dále se předpokládá, ţe v důsledku souběhů několika velkých zařízení bude nutné 

navýšení rezervovaného příkonu elektrické energie.  

3.3. LOKALIZACE PROSTŘEDÍ 

Město Domaţlice leţí v západních Čechách na řece Zubřině, blízko hranic 

s Německem. Rozloha města činní 24,61 km
2
 a ţije zde cca 10 961 osob.  ČOV se nachází 

na jiţním okraji města, kde je minimální zástavba obytných domů.   

 

 

Zdroj: Mapy Google 

 

ČOV 

Domaţlice 
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Vlastní stavba si vyţádá minimální zásahy do vzrostlé místní zeleně. Pokud bude 

nezbytně nutné kácení, bude se jednat o náletové porosty, s náhradní výsadbou drobné 

zeleně. 

Vliv na kvalitu ovzduší také rekonstrukce mít nebude. Aerosoly při technologickém 

procesu jemnobublinné pneumatické aerace nevznikají. Šíření zápachu z ČOV a 

škodlivých plynů je zabezpečeno tak, ţe je provoz umístěn do zakrytého objektu. Aerobní 

část ČOV v běţném provozu, nebude produkovat ţádné pachové závady. Transport 

odpadní vody a kalu je navrhovaný potrubím, čerpadla jsou navrţena tak, aby pracovaly 

v optimálním reţimu a zamezilo se tak uvolňování pachů z odpadních produktů. Ostatní 

dopravní cesty jsou zakryté, stejně tak akumulační jímky. 

Technologie aktivace (jemnobublinná aerace) je volená tak, aby bylo omezeno 

uvolňování těkavých látek a bakterií z odpadní vody do vzduchu. Protoţe všechny objekty 

ČOV mohou být potencionálním zdrojem pachu, je třeba zajistit kvalitní zpracování 

provozního řádu, kterým se musí provoz řídit.  

Hluk od navrhovaných technologických agregátů nebude vznikat nebo bude 

zanedbatelný. Za větší zdroj hluku je nutné povaţovat dmychánu. Stávající agregáty, 

budou z důvodů hluku nahrazeny novými s účinnými protihlukovými kryty.  

Ochrana podzemních a povrchových vod je zajištěna osazením technologických 

zařízení na nepropustné podlahy, ze kterých jsou úkapy odváděny do kanalizace. A dále 

instalací vodotěsných jímek. Jejich automatické vyčerpání zabezpečuje ochranu půdy proti 

podmáčení, zasolení a proti vzniku toxických látek.  

3.4. TECHNICKÝ PROJEKT 

Technologické řešení ČOV je zaloţeno na procesním uspořádání s efektním hrubým 

předčištěním, včetně úpravy zachycených hmot, tj. mechanické rozdruţení, praní a lisování 

shrabků, praní písku a separace tuků. Pro maximální vyuţití organického uhlíku 

k denitrifikaci bude ČOV bez primární sedimentace. Vyuţije se zónové aktivace 

s biologickým odstraňováním dusíku a částečně i fosforu. Dále bude vyuţito sekundární, 

gravitační separace a s terciárním stupněm čištění. Tento stupeň čištění bude chemicko-

mechanický, tedy dávkování koagulantu a bubnové mikrofiltry.  

Je navrţena změna aktivačního systému ze stávající oddělené denitrifikace a 

nitrifikace na střídavou denitrifikaci a nitrifikaci. Důvodem je vytvoření podmínek pro 
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maximální účinnost denitrifikace a vyuţití organického uhlíku přiváděného v surových 

odpadních vodách. Zároveň odpadne nucená interní recirkulace aktivační směsi.  

Úprava kalu se navrhuje v uspořádání se strojním zahuštěním, následnou anaerobní 

stabilizací a s uskladněním v otevřené uskladňovací nádrţi, kde bude docházet ke 

strojnímu odvodnění kalu a jeho dočasnému skladování v areálu ČOV.  

Bioplyn, vznikající při stabilizaci kalu, bude jímán v nasazeném membránovém 

plynojemu a vyuţíván především jako zdroj technologického tepla v nízkotlaké, plynové 

kotelně jako náhradní palivo za zemní plyn. Vzhledem ke sníţené produkci kalu bude 

moţno vyuţít kapacitu anaerobní stabilizace k umělé produkci bioplynu.  

Pevné odpady vzniklé při čištění OV budou zneškodňovány uloţením na skládku. 

Stabilizovaný kal můţe být vyuţit jako surovina do kompostu a následně pouţit například 

ke ke zlepšování půdních vlastností.  

Je navrţeno nové měření průtoků odpadních vod ve třech profilech, na přítoku a na 

odtoku z biologického stupně a z dešťových zdrţí. Dále se navrhuje měření průtoků 

technologických médií, jako je vratný kal, přebytečný kal, vstupy ke zpracování kalů, 

roztoky provozních chemikálií, tlakový vzduch a bioplyn. V biologickém stupni bude 

intenzita aerace řízena podle měřené aktuální koncentrace kyslíku v aktivaci. Provoz 

kalového a plynového hospodářství bude řízen zejména na základě měření tlaků a teplot, 

vč. indikace havarijních úniků bioplynu. Provoz mechanického stupně čištění vč. čerpací 

stanice bude řízen zejména podle snímaných výšek hladin, s pouţitím časových údajů. 

Měřené hodnoty budou archivovány a vyuţity k zobrazování trendů.   

Rekonstrukce ČOV bude rozdělena na 17 stavebních objektů (SO) a 14 provozních 

souborů (PS), viz. tabulka č. 8. V rámci stavebních objektů probíhají práce stavebního 

charakteru a v rámci provozních souborů probíhají technologické práce. 
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Tabulka č.  8 - Rozdělení projektu na stavební objekty a provozní soubory 

INTENZIFIKACE ČOV 

SO 3.52 Vypínací a odlehčovací komora PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora 

SO 3.53 Čerpací stanice a česlovna PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna 

SO 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody 

SO 3.55 Monoblok PS 3.55 Monoblok 

SO 3.56 Dmychárna PS 3.56 Dmychárna 

SO 3.57 Chemické hospodářství PS 3.57 Chemické hospodářství 

SO 3.58 Bubnové mikrosítové filtry PS 3.58 Bubnové mikrosítové filtry 

SO 3.59 Úprava kalů a skladování PS 3.59 Úprava kalů a skladování 

SO 3.60 Kalové a plynové hospodářství PS 3.60 Kalové a plynové hospodářství 

SO 3.61 Plynová kompresorovna + ZLB PS 3.61 Plynová kompresorovna + ZLB 

SO 3.62 Plynová kotelna PS 3.62 Plynová kotelna, rozvody topení 

SO 3.63 Kolektor a rozvody potrubí PS 3.63 Kolektor, AT stanice 

SO 3.64 Provozní budova PS 3.64 ASŘTP 

SO 3.65 Venkovní kabelové rozvody PS 3.65 Kamerový systém 

SO 3.66 Venkovní osvětlení     

SO 3.67 
Úprava komunikací, terénní 

úpravy, oplocení     

SO 3.68 Vzduchotechnika     

Zdroj: Projektová dokumentace – Intenzifikace ČOV Domaţlice 

3.4.1. VYPÍNACÍ A ODLEHČOVACÍ KOMORA (OZNAČENÍ 3.52)  

Vypínací a odlehčovací komora slouţí při sráţkové činnosti k regulaci přítoku do 

ČOV. Zároveň její technologické vybavení při dešťovém odlehčení umoţní zachycení 

plavenin a jejich transport dále na ČOV. Tím se podstatně ochrání vodní tok Zubřina proti 

znečištění vynášenému ze stokové sítě. Přítok na ČOV bude moţno vypnout uzavřením 

vypínacího šoupěte. Instalace mechanického stíraného síta na přelivnou hranu vyvolává 

potřebu celkové rekonstrukce stávajícího objektu, ale i zřízení nové odlehčovací stoky vč. 

výústního objektu, vybaveného klapkou proti zpětnému vzdouvání vody do odlehčovací 

stoky. Původní odlehčovací stoka bude zrušena a výusť zasypána kamenným záhozem. 

3.4.2. ČERPACÍ STANICE A ČESLOVNA (OZNAČENÍ 3.53) 

Ochranné ruční česle čerpací stanice na přítoku budou vyřazeny z provozu, ale budou 

ponechány jako havarijní. Šneková čerpadla budou nahrazena kalovými čerpadly se 

stahováním plovoucích látek z hladiny.  
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V čerpací stanici se vybourá nová čerpací jímka pro dešťové čerpadlo a po jeho 

osazení se zřídí provizorní obtok čerpací stanice, česlí aţ do lapáku písku. Po demontáţi 

šnekových čerpadel se vybourají nové čerpací jímky a nátoky do těchto jímek z přívodního 

ţlabu vč. osazení nových uzávěrů.  

Nejprve se bude instalovat pravá linka česlí, po zprovoznění se přistoupí k demontáţi 

levé linky a po stavebních úpravách se zpětně nainstalují stávající česle. 

3.4.3. LAPÁK PÍSKU A JÍMKA KALOVÉ VODY (OZNAČENÍ 3.54) 

Vzhledem k tomu, ţe objekt lapáku písku vyhovuje hydraulicky s velkou rezervou, 

bude ponechána pravá komora (po toku vody) a levá komora se vyuţije jako jímka kalové 

vody pro řízené dávkování filtrátu z odstředivky a pro stahování kalové vody z 

uskladňovací nádrţe do nových regeneračních nádrţí v monobloku. 

3.4.4. MONOBLOK (OZNAČENÍ 3.55) 

V rámci monobloku proběhne úprava přítoku, zruší se usazovací nádrţe a naopak se 

zřídí dešťové zdrţe, nádrţe kontaktoru a regenerace kalu. Rekonstruován bude i odtok 

vyčištěné vody, kde bude vybudován nový objekt bubnových mikrosít. 

Celý objekt bude sanován. Sanační práce budou po stavebních úpravách provedeny 

na dnech nádrţí, stěnách a hlavně na zhlaví nádrţí. V nádrţi se provedou sanace povrchu.  

Kompletně bude vyměněno zábradlí a přístupové lávky. Pro obsluhu 

technologických zařízení budou u aktivační nádrţe a kontaktoru osazeny na vnější stěně 

ovládací lokální plošiny. 

Veškeré prostupy potrubí stěnami musí být provedeny jako vodotěsné a řádně 

začištěné. 

3.4.5. DMYCHÁRNA (OZNAČENÍ 3.56) 

Zdrojem tlakového vzduchu pro nádrţe regenerace a nitrifikace budou čtyři 

dmychadlové agregáty instalované pod přístřeškem. Budou instalována soustrojí 

s protihlukovými kryty venkovního provedení. 
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3.4.6. CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ (OZNAČENÍ 3.57)  

Navrţené dávkování 40% roztoku síranu ţelezitého před dosazovací nádrţí vede ke 

sráţení zbytkového fosforu. Ze stavebního a technologického hlediska to vede k demontáţi 

stávající nádrţe a montáţí sestavy zařízení pro skladová a dávkování uvedené chemikálie. 

Sestava je tvořena kruhovou stojatou nádrţí o obsahu 20 m
3
.  

3.4.7. BUBNOVÉ MIKROSÍTOVÉ FILTRY (OZNAČENÍ 3.58) 

V ţelezobetonové vaně bude instalována trojice bubnových mikrosítových filtrů pro 

odstranění zbytkových suspendovaných a neseparovaných látek po odtoku z dosazovacích 

nádrţí. Provoz zařízení se předpokládá v období zhoršené kvality odpadní vody a za déle 

trvajících dešťů, kdy se vyšším hydraulickým zatíţením objektu sniţuje jejich celková 

účinnost čištění. 

Vybudováním nového objektu s instalací filtrů je řešeno nové terciární dočištění 

odpadních vod a zlepšení kvality odtoku za nepříznivých stavů. 

3.4.8. ÚPRAVA KALU A SKLADOVÁNÍ (OZNAČENÍ 3.59) 

Úprava kalu zahrnuje proces zahuštění a vlastní odvodnění, jeho skladování na 

vymezené ploše nebo jeho odvoz k dalšímu vyuţití. Pro efektivnější vyuţití kubatury 

stávající vyhnívací nádrţe je navrhováno strojní zahuštění přebytečného kalu včetně 

přípravy a dávkování roztoku flokulantu. Zahuštěný přebytečný kal bude následně čerpán 

do vyhnívací nádrţe. A vzniklá kalová voda (filtrát) spolu s ostřikovou vodou bude 

odváděna do přítoku na biologickou linku pomocí kalových čerpadel. V rámci dávkování 

flokulantu bude instalována nová automatická flokulační stanice.  

Dále se kal musí odvodnit, k čemuţ bude slouţit nová odstředivka. Odvodněný kal 

bude systémem šnekového a řetězového dopravníku dopravován do kalového sila.  

Silo na odvodněný kal bude tvořeno válcovou nádobou o objemu 80 m
3
 uloţenou na 

podjezdném podstavci a v horní části zakrytou.  

3.4.9. KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (OZNAČENÍ 3.60) 

Tento objekt se dále dělí na vyhnívací nádrţ, uskladňovací nádrţ a výstupní věţ se 

strojovnou. 
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Stávající technologické vystrojení vyhnívací nádrţe bude kompletně demontováno. 

Po provedení patřičných stavebních úprav bude nádrţ vybavena novým potrubím pro 

přívod a odtah kalu, potrubím pro hydraulické a pneumatické míchání nádrţe a havarijním 

přepadem. Na stavebně upraveném zhlaví nádrţe bude osazen nový membránový 

plynojem o uţitečném objemu 250 m
3
. 

Ve strojovně vyhnívací nádrţe bude rekonstruována kompletní technologie pro 

nádrţe vyhnívací a uskladňovací. Vyměněn bude spirálový tepelný výměník voda – kal, 

cirkulační čerpadla a nově bude instalováno ocelové potrubí s doplněnými ručními a 

elektrickými armaturami. 

Stávající uskladňovací nádrţ kompletně demontována a nově vystrojena vesměs z 

nerezového materiálu. 

3.4.10. PLYNOVÁ KOMPRESOROVNA (OZNAČENÍ 3.61)  

Bioplyn bude z plynojemu odebírán potrubím a bude zaveden do objektu plynové 

kompresorovny. Větrání kompresorovny bude zajištěno ventilátory a bude zde i ventilátor 

pro havarijní větrání.  

Součástí tohoto objektu je také zařízení na likvidaci bioplynu. Toto nové zařízení 

bude napojeno na nově uloţené přívodní potrubí bioplynu. Jedná se o zařízení určené ke 

spalování přebytečného plynu z plynového hospodářství čistíren odpadních vod. 

3.4.11. PLYNOVÁ KOTELNA (OZNAČENÍ 3.62) 

Ve stávající kotelně jsou tři kotle, které budou demontovány a nahrazeny dvěma 

novými. Jeden bude na bioplyn a bude pokrývat potřeby ČOV v oblasti technologických 

ohřevů. Druhý bude na zemní plyn / bioplyn a bude pokrývat potřebu vytápění provozních 

objektů ČOV a zároveň bude rezervou pro případ výpadku kotle technologického ohřevu. 

Stávající kouřovod bude kompletně vybourán a nahrazen novým.  

3.4.12. KOLEKTOR A POTRUBNÍ ROZVODY (OZNAČENÍ 3.63) 

Stávající trubní rozvody v kolektoru zůstanou zachovány. Kromě těchto potrubí 

budou ještě osazena nová technologická potrubí výtlaku přebytečného kalu, rozvodů 
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provozní vody pro technologická zařízení, výtlak zahuštěného přebytečného kalu a výtlak 

kalové vody. 

3.4.13. OSTATNÍ OBJEKTY 

Rekonstrukcí projde i provozní budova. Bude upraven plášť budovy, vymění se 

rozvody vody, odpadů a elektriky. V rámci venkovních kabelových rozvodů budou 

provedena napojení a propojení nových rozvaděčů a řídících systémů. Venkovní osvětlení 

bude nahrazeno novým a bude instalován kamerový systém. Při úpravě komunikací budou 

upraveny cesty porušené nebo vybourané z důvodu stavební činnosti. Dále bude rozšířeno 

parkoviště v areálu ČOV. 

3.5. ORGANIZAČNÍ PROJEKT 

Na začátku se stanoví jednotlivé zainteresované strany v rámci projektu, viz. tabulka 

č. 9, tzn. kdo bude investor, správce stavby, zhotovitel a provozovatel.  

 
Tabulka č.  9 - Zainteresované strany 

Zainteresované strany Organizace 

Investor: Povodí Berounky, svazek obcí 

Organizace, pro kterou se bude dílo 

realizovat: 

Město Domaţlice 

Správce stavby:  Sdruţení firem Mott Mac Donald a AECOM 

Zhotovitel:: Sdruţení Čisté Domaţlice 

Provozovatel:  Chodské vodárny a kanalizace, a.s. 

Zdroj: vlastní 

Jedenkrát týdenně budou probíhat kontrolní dny, na kterých budou přítomni zástupci 

zainteresovaných stran. Budou se zde probírat záleţitosti týkající se probíhajících prací a 

další záleţitostí v rámci rekonstrukce.  

Dále budou probíhat jedenkrát týdně technické dny, kde musí být přítomni zástupci 

zhotovitele, provozovatele a subdodavatelé. Na těchto dnech se bude jednat o technických 

záleţitostech rekonstrukce. 

Zhotovitel musí jedenkrát týdně pořádat schůzku se subdodavateli z důvodu 

koordinace stavebních a technologických prací.   
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3.6. PRACOVNÍ SÍLY 

Zhotovitel bude provádět práce pomocí subdodávek. Poptávat se budou zejména 

firmy z Domaţlic a blízkého okolí.  

Realizační tým se bude skládat z vedoucího projektu, odpovědného stavbyvedoucího 

a z další dvou stavbyvedoucích a mistra. V týmu musí být i osoby, které se budou zabývat 

výrobní přípravou, projektovou přípravou, jakostí, BOZP, cenami a kalkulacemi, fakturací, 

subdodávkami a nákupy. 

3.7. ČASOVÝ PLÁN REALIZACE  

V příloze č. 2 je harmonogram stavebních a technologických prací rozdělený po 

jednotlivých objektech. Výstavba se plánuje na 30 měsíců, od 14.1.2011 do 30.6.2014, tj. 

od podpisu smlouvy do ukončení zkušebního provozu. viz. příloha č. 2. Samotné zahájení 

prací je plánované na 15.2.2011 a ukončení prací je k 28.6.2013. Délka rekonstrukčních 

prací na ČOV se odhaduje na 570 dní. 

Důleţitou součástí harmonogramu jsou milníky. Jde o činnosti, které slouţí k 

identifikaci nějaké zvláštní události. V případě tohoto projektu jde o dodání realizační 

dokumentace a o procentní plnění provedených prací. Pokud bude milník splněn v termínu, 

tak se můţe v projektu pokračovat. Pokud dojde k jeho nesplnění, projekt můţe být 

ohroţen a musí se provést časové i finanční zásahy. 
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4. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Cílem technicko-ekonomického zhodnocení projektů je posouzení moţných 

dosaţitelných efektů. Mezi technickou část zhodnocení patří posouzení vlivu na ţivotní 

prostředí, na kvalitu ţivota ve městě, na vytvoření nových pracovních míst atd. 

Ekonomické zhodnocení posuzuje efektivitu investice v rámci návratnosti vloţeného 

kapitálu, zisku z investice, úspory nákladů.  

4.1. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 

Nyní je ČOV Domaţlice konstruována na 10 000 EO. Intenzifikací se tento počet 

zvýší na 20 000 aţ 34 000 EO.    

Při současném počtu obyvatel 10 961 je na kanalizaci napojeno 10 810 obyvatel, 

z čehoţ vyplývá, ţe 99 % obyvatel odvádí odpadní vodu do ČOV. Ekvivalentních obyvatel 

je 17 681. Předpokládá se, ţe po ukončení rekonstrukce se bude moci na kanalizaci napojit 

další 700 nových obyvatel. A k roku 2015 bude připojeno 13 000 obyvatel, coţ bude 

odpovídat 20 000 EO.  

Důleţitá je i kvalita vypouštěných odpadních vod zpět do vodovodních toků. 

V tabulce č. 10 je porovnání stanovených parametrů Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 

skutečně naměřenými hodnotami vypouštěných látek, návrhem nového vodoprávního 

povolení a předpokladem stavu po intenzifikaci ČOV. Naměřené hodnoty na odtoku 

z ČOV vyhovují limitům stávajícího vodoprávního povolení a standardům podle nařízení 

vlády. Problémem ale je, ţe vodoprávní povolení bylo vydáno podle dnes jiţ neplatného 

nařízení vlády ČR o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod. Nařízení vlády 

ČR č. 61/2003 Sb. zavádí pro kategorii ČOV s kapacitou 10 001 – 100 000 EO nový 

ukazatel znečištění celkový dusík, s emisním koncentračním standardem 15 mg/l v 12 

měsíčním průměru. S tímto ukazatelem se stávající technologické uspořádání a vybavení 

ČOV Domaţlice není schopno vypořádat.  

Předpokládá se, ţe po intenzifikaci by naměřené hodnoty u příslušných ukazatelů 

daných legislativou měly být podstatně niţší, neţ udává nařízení vlády. I účinnosti čištění 

by měla být v průměru o 10 % účinnější. U celkového dusíku je účinnost o pouhé 1% 

vyšší, ale i to zaručuje splnění stanovených podmínek.  
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Částí rekonstrukce je i zónová aktivace pro biologické odstraňování dusíku a fosforu 

a to povede ke splňování uloţených emisních standardů a limitů a k novému 

vodoprávnímu povolení.   

 
Tabulka č. 10 - Porovnání naměřených hodnot u městských odpadních vod 

měřené 

ukazatelé 

[mg/l] 

Skutečnost 
Předpoklad stavu po 

intenzifikaci 

Emisní odtokové 

limity 
NV ČR 61/2003 Sb. 

přítok 

do 

ČOV 

odtok z 

ČOV 

přítok 

do 

ČOV 

odtok z ČOV 

návrh 

vodoprávního 

povolení 

emisní standardy 

Průměr "p" "m" průměr "p" "m" 
μ 

[%] 
průměr "p" "m" průměr "p" "m" 

μ 

[%] 

BSK5  298 6,0 11,0 298 5,5 10,9 98,2 10,0 12 30   20 40 85 

Počet EO 17 681     20 000             10 001 - 100 000 

CHSK  436 31,0 37,0 436 29,0 54,5 93,4 40,0 50 125   90 130 75 

NL  209 10,0 25,0 209 7,4 14,8 96,4 15,0 20 40   25 50 90 

N-NH4
+  28 1,6 8,6 28 1,3 5,1 95,4 2,5             

Ncelk 43 20,0  - 43 14,6 19,8 76,5 15,0   20 15   20 75 

Pcelk 7 2,0 3,8 7 0,7 1,4 90,0 1,0   2 2   6 80 

Zdroj: CHVAK, a.s., Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

4.2. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Základem ekonomického vyhodnocení je vyčíslení nákladů vynaloţených na 

intenzifikaci ČOV. Poté je důleţité porovnání současných a budoucích provozních nákladů 

a taktéţ i vypočítání očekávaných výnosů. Nakonec se pomocí finančních kritérií posoudí 

ekonomická efektivnost investičního projektu, na jejímţ základě je moţné rozhodnout, zda 

je tento projekt přijatelný či nikoliv.  

Existují dvě skupiny kritérií [7]:  

1. statické se pouţívají tehdy, pokud nemá na rozhodování podstatný vliv čas,  

2. dynamické se naopak vyuţívají v případě, ţe investice bude dlouhodobá 

s delší dobou ţivotnosti.  

Dalším moţným rozdělením metod hodnocení efektivnosti je rozdělení podle efektů 

z investic [7]:  

1. metody opírající se o nákladová kritéria – efektem je úspora nákladů 

investičních a také provozních a zahrnuje tyto metody:  
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a) průměrné roční náklady 

b) diskontované náklady 

2. metody opírající se o zisková kritéria – efektem je zisk sníţený o daň ze 

zisku, nejčastěji jde o tyto metody:  

a) čistá současná hodnota, 

b) vnitřní výnosové procento, 

c) průměrná výnosnost, 

d) doba návratnosti, 

3. čistý peněţní příjem – efektem je očekávaný peněţní tok.  

4.2.1 INVESTIČNÍ NÁKLADY 

V příloze č. 3 jsou celkové vynaloţené investiční náklady na rekonstrukci ČOV. 

Celkem činí 208,951 mil. Kč, z toho 188,743 mil. Kč je směřováno na ČOV a                    

20,208 mil. Kč na všeobecné poloţky, které se týkají nejen projektové dokumentace, 

havarijních plánů, zkušebních řádů a geodetického zaměření, ale také zařízení staveniště a 

provizorních zařízení a propojení po dobu rekonstrukce. Dále je tato částka směřována na 

zaškolení obsluhy, placení poplatků a provádění zkoušek a průzkumů. 

Tyto náklady nebudou investovány naráz, ale postupně podle průběhu prací v celém 

období rekonstrukce, tedy po dobu 2,5 let.  

Z 85 % bude tato akce financována Evropskou unií, respektive z Fondu soudrţnosti a 

Operačního programu Ţivotního prostředí. Státní fond ţivotního prostředí České republiky 

se na financování bude podílet 5 %. A zbývajících 10 % investuje Svazek obcí Povodí 

Berounky, viz. tabulka č. 11. 

 
Tabulka č. 11 - Zdroje financování 

Zdroje financování 
Financovaná 

částka v % 

Financovaná 

částka v Kč 

Fond soudrţnosti a Operační program ŢP 85% 177 608 175 Kč 

Státní fond ţivotního prostředí ČR 5% 10 447 540 Kč 

Svazek obcí Povodí Berounky 10% 20 895 079 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

Na základě těchto skutečností bude ekonomické vyhodnocení prováděno ve dvou 

variantách. První varianta bude pracovat s deseti procentními kapitálovými náklady, tedy 
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s částkou 20,895 mil. Kč. Ve druhé variantě budou celkové investiční náklady bez dotací, 

tzn. 208,951 mil. Kč.   

4.2.2. PROVOZNÍ NÁKLADY 

Provozní náklady souvisejí s provozem ČOV a mohou se dále členit takto:  

 spotřeba materiálu a energie – materiál a chemikálie potřebné k čištění vody, 

elektrická energie a pohonné hmoty pro chod strojů, 

 sluţby – laboratorní rozbory vod, vyváţení komunálního odpadu, likvidace odpadu 

vzniklého při čištění vody (shrabky, písky, kaly), nájem infrastruktury 

 opravy a udrţování – k zachování funkčnosti strojů a zařízení, náklady na poruchy 

a havárie 

 mzdové náklady – základní mzda všech pracovníků na ČOV včetně náhrad mezd, 

dovolených, zdravotního a sociálního pojištění, penzijního připojištění a prémií, 

 daně a poplatky – poplatky za vypouštění odpadních vod, poplatky za uloţení 

odpadu,  

 jiné provozní náklady – pojištění majetku, cestovné, 

 vnitropodnikové náklady – kanalizační vozy, stavební mechanismy, výrobní a 

správní reţie 

V tabulce č. 12 jsou vyčísleny jednotlivé provozní náklady za rok, celkem stojí roční 

provoz ČOV 19,655 mil. Kč.  

V době rekonstrukce budou provozní náklady stejné a to z toho důvodu, ţe veškeré 

zatíţení v rámci odstávek, individuálního a komplexního zkoušení je jiţ zahrnuto 

v investičních nákladech, konkrétně v jednotlivých všeobecných poloţkách.  

Po skončení rekonstrukce se předpokládá, ţe vzrostou náklady na spotřebu materiálu 

a energií o 15 %. Je to způsobeno novým zařízení a zvýšením počtu EO a tím i větším 

mnoţstvím vyčištěné vody. Náklady na opravy se zvýší o 50 %, coţ je opět způsobeno 

pořízením nových strojů. Jejich údrţba a revize bude nákladnější. I náklady za sluţby se 

zvednou, zvláště u odvozu odpadu z ČOV, a to o 15 %. S větším mnoţstvím vyčištěné a 

vypuštěné vody souvisí i zvýšení placených poplatků cca o 10 %. Předpokládá se, ţe se 

náklady zvýší o 1,080 mil. Kč za rok a po roce aţ dvou letech budou vzrůstat o 0,5 %.  

V příloze č. 4 jsou namodelovány provozní náklady v jednotlivých letech ţivotnosti 

ČOV. 
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Tabulka č. 12 - Provozní náklady 

Zdroj: CHVAK, a.s., vlastní 

4.2.3. OČEKÁVANÉ VÝNOSY Z PROVOZU ČOV 

Jedinými výnosy z provozu ČOV je placené stočné od fyzických osob a podniků, 

kteří jsou připojení na kanalizaci. Od roku 2010 je cena stočného stanovená na 24,46 Kč 

bez DPH za 1 m
3
. Mnoţství vypuštěné vyčištěné vody v roce 2010 bylo 1 158 tis. m

3
, 

z toho bylo fakturováno 832 277 m
3
, z toho vyplývá, ţe výnosy činily 20 mil. Kč,            

viz. tabulka č. 13.  

 
Tabulka č. 13 - Výnosy z provozu ČOV v roce 2010 

Rok 2010 Stočné 
Mnoţství vyfakturované 

odpadní vody 
Výnosy 

Fyzické osoby 24,46 Kč 351 535 m
3
/rok   8 598 541 Kč 

Právnické osoby 24,46 Kč 480 742 m
3
/rok 11 758 955 Kč 

CELKEM VÝNOSY   20 357 496 Kč 

Zdroj: CHVAK, a.s. 

 

PROVOZNÍ NÁKLADY 
Před rekonstrukcí 

[Kč/rok] 

Po rekonstrukci 

[Kč/rok] 

+ navýšení - 

sníţení [%] 

Spotřeba materiálu a energií 

 

  

 

materiál 214 575 Kč 246 761 Kč + 15 % 

 

chemikálie 217 410 Kč 250 022 Kč + 15 % 

  elektrická energie 1 821 905 Kč 2 095 191 Kč + 15 % 

  nafta 5 138 Kč 5 909 Kč + 15 % 

  plyn 482 419 Kč 784 782 Kč + 15 % 

Opravy a udrţování 56 987 Kč 85 481 Kč + 50 % 

Sluţby  
  

  rozbory 509 604 Kč 514 700 Kč + 1 % 

  odvoz komunálního odpadu 35 785 Kč 35 785 Kč  

  odvoz odpadu z ČOV 613 589 Kč 705 627 Kč + 15 % 

 

nájem  7 368 954 Kč 7 368 954 Kč  

Mzdové náklady 2 895 484 Kč 2 895 484 Kč  

Daně a poplatky  
  

 

poplatek za uloţení 55 680 Kč 61 248 Kč + 10 % 

  poplatek za vypouštění OV 39 654 Kč 43 619 Kč + 10 % 

Jiné provozní náklady 3 578 Kč 3 578 Kč  

Vnitropodnikové náklady 5 334 571 Kč 5 868 028 Kč + 10 % 

CELKEM NÁKLADY 19 655 333 Kč 20 735 168 Kč  
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Na základě průměrného zvyšovaní obyvatel, respektive ekvivalentních obyvatel v 

Domaţlicích a předpokladu připojení nových obyvatel, kteří zatím nejsou na kanalizaci 

připojeni a podle vývoje cen stočného jsem v příloze č. 4 namodelovala výnosy z provozu 

v jednotlivých letech ţivotnosti ČOV. Výsledkem je, ţe meziroční nárůst bude v průměru 

o 1 – 2 %.  

4.2.4. CASH - FLOW 

Z předešlých kapitol jsou známy očekávané výnosy, provozní náklady a investiční 

náklady. Nyní potřebujeme stanovit, jaké budou příjmy a výdaje v jednotlivých letech 

výstavby a ţivotnosti ČOV. Doba výstavby je plánována na tři roky, a doba ţivotnosti na 

35 let. V první variantě je uvaţováno s kapitálovými výdaji ve výši 20,895 mil. Kč, coţ je 

10% z celkové investované částky, kterou bude do projektu investovat soukromý subjekt. 

Ve druhé variantě jsou celkové kapitálové výdaje, tedy 208,951 mil. Kč. Plán cash-flow 

je zobrazen v příloze č. 5 a také je přehledně vyobrazen v grafu č. 1. Skokové změny 

v příjmech jsou v důsledku přírůstku obyvatel a také v důsledku změny sazby stočného.  

 

 

Graf č. 1 - Cash – Flow 

Zdroj: vlastní 
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4.2.5. ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 

Čistá současná hodnota je dynamická metoda vyhodnocování efektivnosti 

investičních projektů, která za efekt povaţuje peněţní příjem z projektu, jehoţ základ tvoří 

očekávaný zisk po zdanění. Čistou současnou hodnotu (ČSH) můţeme definovat jako 

rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy z investičního projektu a diskontovaným 

kapitálovým výdajem v jednotlivých letech [7]. 

Matematické vyjádření ČSH je takovéto:  

        
t

T

t

tTn

N

n

n
i

K
i

PČSH
)1(

1

)1(

1

11

                                                            (4.1)      

                           

                   kde:   P - peněţní příjem z investice, 

K - kapitálový výdaj, 

N - doba ţivotnosti, 

 n - jednotlivá léta ţivotnosti, 

 T - doba výstavby, 

  t - jednotlivá léta výstavby, 

  i - poţadovaná výnosnost (úrok v %/100). 

Pokud bude ČSH větší jak nula, potom je projekt pro podnik přijatelný a zaručuje 

poţadovanou míru výnosnosti. Kdyţ bude ČSH niţší jak nula, potom je projekt 

nepřijatelný. Můţe nastat i situace, ţe ČSH bude rovna nule, to znamená, ţe projekt je 

rovnováţný, můţeme ho přijmout, ale také nemusíme.  

Důleţité je stanovit poţadovanou výnosnost projektu a dobu jeho ţivotnosti. Doba 

ţivotnosti bude 35 let a výnosnost 10%. Při stanovování této výnosnosti se přihlíţelo ke 

zkušenostem z jiných obdobných projektů a také k té skutečnosti, ţe projekt je z 80 % 

dotován z fondů Evropské unie a České republiky.  

V 1. variantě se u diskontovaných příjmů v jednotlivých letech vychází 

z navrhované výnosnosti a doby ţivotnosti. Z přílohy č. 6 vyplývá, ţe po odečtení 

provozních nákladů od výnosů a po jejich zdanění, se získá očekávaný příjem po zdanění. 

V té samé příloze je i výpočet pro diskontovaní příjmů. V 1. roce jsou očekávány příjmy ve 

výši 628 tis. Kč. Kdyţ se tyto příjmy vynásobí odúročitelem pro 10% výnosnost, který je 

0,683, vyjde diskontovaný příjem 429 tis. Kč v prvním roce. Tento výpočet se dále 

provede v kaţdém roce ţivotnosti ČOV. Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 155,171 

mil. Kč., z toho dělají celkové diskontované příjmy 22,034 mil. Kč.  
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Totéţ se provede i u kapitálových výdajů. Toto je uvedeno také v příloze č. 6 

V prvním roce se očekává výdaj 5,224 mil. Kč. Po vynásobení odúročitelem 0,909 je 

diskontovaný výdaj 4,749 mil. Kč. Za tři roky bude investováno 20,895 mil. Kč, po 

diskontování budou výdaje činit 17,308 mil. Kč.  

Čistá současná hodnota se vypočítá odečtením diskontovaných kapitálových výdajů 

od diskontovaných příjmů, tj. 22,034 mil. Kč – 17,308 mil. Kč = 4,727 mil. Kč. Grafické 

znázornění vypočtených hodnot u diskontovaných příjmů a výdajů a ČSH je znázorněno na 

grafu v příloze č. 7.   

Na základě kladné hodnoty ČSH můţe být tato varianta projektu přijata, protoţe při 

10% výnosnosti je ziskovost vysoká.  

Je také zajímavé provést simulaci čisté současné hodnoty pro více úrokových mír, 

resp. poţadovaných výnosností, např. pro 5%, 15%, 20% a 30%, jak je uvedeno v příloze 

č. 8 a příloze č. 9, kde je simulace graficky znázorněna. Zjistíme tak, jak se vyvíjí rozdíl 

mezi diskontované příjmy a výdaji, viz. tabulka č. 14. 

 
Tabulka č. 14 – Simulace čisté současné hodnoty 

Poţadovaná výnosnost Čistá současná hodnota 

5% 32 945 369 Kč 

15% - 4 642 862  Kč 

20% - 8 119 024 Kč 

30 % - 9 802 398 Kč 

Zdroj: vlastní 

 

Ve 2. variantě bude také uvaţováno s 10% výnosností. Jednotlivé výpočty jsou 

uvedeny v příloze č. 10 se stejnými početními operacemi. Grafické znázornění je 

zobrazeno v příloze č. 11. Po odečtení diskontovaných kapitálových výdajů od 

diskontovaných příjmů, 22,034 mil. Kč – 173,079 mil. Kč, vyjde čistá současná hodnota -

151,045 mil. Kč. Záporný výsledek, a v tak velké výši, je nepřijatelný. Projekt bez dotace 

je tedy neefektivní a nemůţe být přijat.       

 



Lenka Drábková: Technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu  

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ 

2011                                                                                                                                      30 

 

4.2.6. VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO 

Vnitřní výnosové procento je další dynamickou metodu hodnocení efektivnosti 

investičního projektu, které za efekt povaţuje peněţní příjem z projektu a respektuje 

časové hledisko. Vnitřní výnosové procento (VVP) můţeme definovat jako takovou 

úrokovou míru, při které současná hodnota peněţních příjmů z projektu se rovná 

kapitálovým výdajům (eventuelně současné hodnotě kapitálových výdajů) [7].  

Matematicky můţeme VVP definovat takto:  
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                   kde:   P - peněţní příjem z investice, 

K - kapitálový výdaj, 

N - doba ţivotnosti, 

 n - jednotlivá léta ţivotnosti, 

T - doba výstavby, 

 t - jednotlivá léta výstavby, 

 i - hledaný úrokový koeficient. 

U ČSH se počítalo s předem vybranou úrokovou mírou, která představovala 

minimální poţadovanou efektivnost. U VVP se tato míra hledá. Postupovat se bude podle 

následujících kroků [7]:  

1. zvolit si libovolnou úrokovou míru, kterou se diskontují očekávané příjmy a 

kapitálové výdaje v jednotlivých letech, stejně jako u ČSH podle vzorce 
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2. 

součet diskontovaných peněţních příjmů se porovná s kapitálovými výdaji,

 

3. 

pokud jsou diskontované peněţní příjmy vyšší neţ kapitálové výdaje, zvolíme 

vyšší úrokovou míru a celý propočet opakujeme. Jestliţe jsou diskontované 

příjmy menší neţ kapitálové výdaje, musíme opakovat výpočet s menší 

úrokovou mírou,
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4. 

hledané VVP se vypočte pomocí interpolace 

)( nv
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n ii
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iVVP

    (4.3)

 

kde:  in - niţší zvolená úroková míra, 

iv - vyšší zvolená úroková míra, 

 

Čn - ČSH při niţší zvolené úrokové míře 

Čv - ČSH při vyšší zvolené úrokové míře. 

V  příloze č. 12 je tabulka s výpočty hledané úrokové míry pro 1. variantu. Jako 

první uvaţovaná úroková míra byla zvolena 12%. Očekávaný příjem v 1. roce ţivotnosti je 

628 tis. Kč. Tato částka se vynásobí odúročitelem 0,636 a vyjde diskontovaný příjem 

399 tis. Kč. A toto se provede v kaţdém roce ţivotnosti, to znamená 35x. A poté to samé i 

u kapitálových výdajů. V prvním roce je kapitálový výdaj 5,224 mil. Kč. Odúročitel je 

0,893. Pokud se výdaj vynásobí odúročitelem, vyjde diskontovaný výdaj 4,664 mil. Kč. A 

opět se tento výpočet provede pro všechny roky, kdy bude výstavba probíhat, tedy pro 3 

roky.   

Výsledkem je, ţe celkové diskontované příjmy jsou ve výši 16,518 mil. Kč a celkové 

diskontované výdaje jsou 16,711 mil. Kč. To znamená, ţe diskontované příjmy jsou niţší 

neţ výdaje o 193 tis. Kč. Musí se tedy stanovit nová úroková míra, která bude niţší neţ ta 

původní.  

Druhou zvolenou úrokovou mírou je 11 %. Očekávaný příjem v 1. roce ţivotnosti je 

628 tis. Kč. Tato částka se vynásobí odúročitelem 0,659 a vyjde diskontovaný příjem          

414 tis. Kč. Toto se provede pro kaţdý rok ţivotnosti ČOV. Kapitálový výdaj v prvním 

roce je 5,224 mil. Kč. Odúročitel je 0,901. Pokud se výdaj vynásobí odúročitelem, vyjde 

diskontovaný výdaj 4,706 mil. Kč. A opět se tyto výpočty aplikují na kaţdý rok výstavby. 

Výsledkem je, ţe celkové diskontované příjmy jsou ve výši 19,013 mil. Kč a celkové 

diskontované výdaje jsou 17,005 mil. Kč. To znamená, ţe diskontované příjmy jsou vyšší 

neţ výdaje o 2,008 mil. Kč. 

Je tedy stanoven plusový i minusový rozdíl. Pomocí interpolace se zjistí výše 

úrokové míry, kdy se ČSH bude nejvíce rovnat nule. Důleţité je, ţe se musí pracovat s 

absolutními hodnotami ČSH. Po dosazení příslušných hodnot do výše uvedené rovnice pro 
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interpolaci vyjde vztah )1112(
193,0008,2

008,2
11 , jehoţ výsledkem je úroková míra ve výši 

11,91 %.  

Vnitřní výnosové procento je tedy 11,91 %. Poţadovaná míra minimální výnosnosti 

je 10%. Protoţe výnosové procento je vyšší, je z tohoto pohledu moţné říci, ţe je tato 

varianta projektu přijatelná.  

Na grafu č. 2 je vidět vztah mezi dvěma uvaţovanými úrokovými mírami a optimální 

nalezenou. 

 

Graf č. 2 - Grafické znázornění vnitřního výnosového procenta 

Zdroj: vlastní 

 

U druhé varianty se musí zvolit mnohem menší úroková míra, protoţe současná 

čistá hodnota při 10 % byla záporná v řádech statisíců. V příloze č. 13 jsou výpočty pro 

vnitřní výnosové procento druhé varianty.  

První zvolenou úrokovou mírou je 1%. Opět se vypočte diskontovaný příjem a výdaj 

pro všechny roky probíhající výstavby a ţivotnosti projektu. V tomto případě vycházejí 

diskontované příjmy 122,065 mil. Kč a diskontované výdaje 204,839 mil. Kč. Z toho 

vyplývá, ţe i při 1% úrokové míře je čistá současná hodnota záporná, -82,774 mil. Kč. 

Z tohoto výsledku lze předpokládat, ţe VVP bude u druhé varianty záporné.  

VPP = 11,91 % 
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Druhou pouţitou mírou je -1 %.  Celkové diskontované příjmy jsou 199,394 mil. Kč 

a celkové diskontované výdaje činí 213,199 mil. Kč.  Čistá současná hodnota je stále 

záporná, - 13,805 mil. Kč.  

Další zvolenou úrokovou mírou je -1,5 %. Diskontované příjmy jsou ve výši 226,945 

mil. Kč a diskontované výdaje 215,376 mil. Kč.  Rozdíl je kladný ve výši 11,569 mil. Kč. 

VVP se spočte stejně jako u předchozí varianty, pomocí vztahu pro interpolaci, tj. 

)5,11(*
805,13569,11

569,11
5,1 . Výsledkem je - 1,27 %.   

Záporné VVP je nevhodné, proto tato varianta projektu nemůţe být přijata.  

4.2.7. DOBA NÁVRATNOSTI 

Doba návratnosti představuje dobu, za kterou se projekt splatí z peněţních příjmů, 

které projekt zajistí. Návratnost je dána tím rokem ţivotnosti investičního projektu, v němţ 

se peněţní příjmy z investice rovnají kapitálovým výdajům. Čím je kratší doba návratnosti, 

tím je projekt hodnocen příznivěji. Projekt je přijatelný, pokud je doba návratnosti menší 

nebo rovna době ţivotnosti projektu [7].  

Pro výpočet doby návratnosti lze pouţít vzorec:  

           
n

k

P

PK
nDN ,                                                                                        (4.4) 

             kde: DN – doba návratnosti, 

K – investiční výdaj, 

Pk – kumulativní peněţní příjem z investice,                   

P – roční peněţní příjem, 

n – jednotlivá léta ţivotnosti. 

Tato metoda nebere v úvahu časovou hodnotu peněz, proto je lepší pracovat 

s diskontovanou dobou návratnosti, u které se diskontují peněţní příjmy. Výše uvedený 

vzorec bude mít tedy tuto podobu:  

                

Tnn

k

i
P

PK
nDDN

)1(

1
,                                                                              (4.5.) 

                         kde:  DDN – diskontovaná doba návratnosti, 

                                   K - kapitálový výdaj, 
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                                   Pk – kumulativní peněţní příjem z investice, 

       n - jednotlivá léta ţivotnosti, 

       t - jednotlivá léta výstavby, 

      T - doba výstavby, 

       i - poţadovaná výnosnost (úrok v %/100). 

V příloze č. 14 je vyobrazen diskontovaný příjem a kumulovaný diskontovaný 

příjem. Pro 1. variantu je se pouţijí celkové investiční výdaje 20,895 mil. Kč. Ze sloupce 

„kumulovaný diskontovaný příjem“ je patrné, ţe ve 29. roce ţivotnosti projektu příjmy 

dosáhnou částky 20,714 mil. Kč. To znamená, ţe mezi tímto rokem a tím následujícím 

bude investice splacena. Konkrétnější číslo se získá dosazením do výše uvedené rovnice,                            

tzn. 
264,0

714,20895,20
29 . Výsledkem je, ţe doba návratnosti bude 29,69 let.  

Ţivotnost projektu je stanovena na 35 let a doba návratnosti je 29,69 let. Peněţní 

prostředky budou splaceny 5 let před koncem ţivotnosti, z tohoto důvodu můţe být projekt 

přijat. 

Ve stejné příloze je uveden i výpočet pro druhou variantu, ve které se počítá 

s celkovými investičními výdaji ve výši 208,951 mil. Kč. Ani ve 35. roce ţivotnosti 

projektu se rozdíl mezi výdaji a kumulovanými příjmy neblíţí nule. Navíc doba návratnosti 

v tomto roce je 1 113 let. Z čehoţ vyplývá, ţe pro tato varianta bez pouţití dotací je 

nevhodná.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Po technicko-ekonomickém zhodnocení nastává fáze návrhů a doporučení. V tabulce 

č. 15 jsou shrnuty výsledky z pouţitých metod hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektu. Poţadovaná výnosnost byla stanovena na 10 % a doba ţivotnosti na 35 let. Čistá 

současná hodnota musí vyjít kladná, aby mohl být projekt přijat. U 1. varianty vyšla 

kladná, kdeţto u 2. varianty záporná. Aby mohl být projekt přijat, musí vnitřní výnosové 

procento vyjít vyšší neţ je stanovená poţadovaná výnosnost. V první variantě vyšla 

11,91% a u druhé varianty je dokonce záporná -1,27 %. Doba návratnosti by měla být niţší 

neţ je celková ţivotnost projektu. 1. varianta má dobu návratnosti 29,69 let, kdeţto            

2. varianta má návratnost vyšší jak 35 let, resp. tato varianta není návratná v reálném čase. 

Z těchto výsledků lze konstatovat, ţe 1. varianta projektu je přijatelná a 2. varianta je 

z ekonomického hlediska nevhodná.   

 
Tabulka č. 15 - Srovnání výsledků ekonomického zhodnocení obou variant projektu 

Metody hodnocení 

ekonomické efektivnosti 
1. varianta 2. varianta 

Čistá současná hodnota 4 726 560 Kč - 151 044 608 Kč 

Vnitřní výnosové procento 11,91 % - 1,27 % 

Doba návratnosti 29,69 let 
nenávratná 

v reálném čase 

Zdroj: vlastní 

 

U přijatelné varianty by měly být navrţeny opatření v době realizace výstavby a také 

opatření v případě prodlouţení doby výstavby.  

Během realizace stavby se musí provádět pravidelné kontrolní dny za přítomnosti 

zhotovitele a technického dozoru, investora a správce stavby. Také by se měl účastnit 

koordinátor výstavby a generální projektant. Pravidelné schůzky musí pořád i projektový 

tým. Řešit by se měly otázky ohledně postupu provedených a plánovaných prací, 

harmonogramu prací a dalších technických záleţitostí jako je bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, dodávka materiálu a také finanční záleţitosti. Z kaţdého takového jednání musí 

být pořízen písemný zápis, z něhoţ budou vyplývat úkoly. Kaţdý úkol musí obsahovat 

datum, do kterého musí být splněn a odpovědnou osobu, která za úkol zodpovídá. Na 

dalším jednání se provede kontrola provedení těchto zadaných úkolů.        
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Při realizaci můţe dojít k nepředvídatelným změnám v rozsahu prací, které mohou 

vést k prodlouţení doby výstavby. K tomuto můţe dojít i při mimořádně nepříznivých 

klimatických podmínkách, kdy není moţné pokračovat v činnostech. Proto jsou v rámci 

realizace stanoveny milníky, jejichţ dodrţení musí být sledováno. Při jejich nedodrţení lze 

vyuţít předem sjednaných smluvních pokut za prodlení. Jde o jednorázové částky za 

nesplnění jednotlivých milníků a za kaţdý den prodlení.   

5.1. RIZIKA PROJEKTU 

Projekt můţe být ale také ovlivněn riziky. Důleţité je k těmto rizikům přihlédnout 

ještě před definitivním přijetím projektu. Riziko lze chápat jako odchýlení se od 

poţadovaného stavu. Rizika můţeme rozdělit na [19]:  

a) technicko-technologické – nezvládnutí technologického procesu, resp. 

nedodrţení kvality projektu, změny termínů, změny v projektové dokumentaci, 

b) výrobní – spojené s nedostatkem zdrojů,  

c) provozní – nespolehlivost zdrojů (nekvalitní materiál, nefunkční stoje nebo 

výpadky výrobních zařízení), 

d) ekonomická – změna nákladů a výnosů v důsledku růstu cen surovin, materiálů, 

energií a sluţeb, 

e) trţní – změna daňové sazby, inflace, kurzu 

f) finanční – spojená se způsobem financování, dostupností finančních zdrojů, 

g) kreditní – spojená s platební neschopností investora nebo zhotovitele, 

h) legislativní – spojená se změnami zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které se 

projektu týkají, ale také potřeba dalších povolení pro přípravu a realizaci 

projektu, 

i) politická – spojená se stávkami, nepokoji, válkami, teroristickými útoky, selhání 

vlády, členství států v některých nadnárodních celcích, 

j) environmentální – spojená s ţivotním prostředím resp. jde o náklady vynaloţené 

na odstranění škod, které jsou způsobené havárií, 

k) spojená s lidským činitelem – závisí na vzdělání, zkušenostech, dovednostech, 

kompetenci a jednání jednotlivců, 

l) zásahy vyšší moci – jde o náklady na odstranění škod, které jsou způsobené 

ţivelnými pohromami, jako jsou povodně, zemětřesení apod. 
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5.2. OPATŘENÍ K RIZIKŮM 

Všechna výše uvedená rizika mohou ovlivnit přijatelnost projektu, protoţe mohou 

vést k předčasnému ukončení projektu, k prodlouţení doby výstavby, ke zvýšení 

vloţených finančních prostředků, k menším výnosům z investice a z ní vyplývající delší 

doby návratnosti investičního projektu. 

Neţ se projekt přijme, tak by se mělo zváţit, zda jsou tyto rizika přijatelná a jaká 

jsou moţná opatření. V případě tohoto projektu jsou navrhovaná tato opatření: 

- pojištění – jde o přenesení rizika na pojišťovnu. Jde o pojištění škod 

způsobených ţivelnými pohromami a krádeţemi), 

- bankovní záruka – jde o přenesení rizika na banku pro případ nesplnění závazku, 

- tvorba rezerv – jde o vytváření rezerv, které by měli slouţit k pokrytí případných 

vzniklých škod.  

- smluvní pokuty – pro případ neplnění závazků zhotovitele a objednatele, např. 

neplnění termínů, nedodrţování pracovních postupů, opoţděné platby atd. 

- přesunutí rizika – jde o přesunutí rizika od objednatele na zhotovitele v podobě 

zádrţného, tzn. z kaţdé faktury bude zhotoviteli zadrţena částka ve výši 10% 

provedených prací, která bude slouţit téţ k pokrytí případných škod jím 

způsobených. Tato částka bude zhotoviteli proplacena po skončení záruční doby 

nebo na základě bankovní záruky po předání díla  

- etapová realizace stavby – výstavba je rozdělena etapově a tyto etapy ve smyslu 

procentuelně provedených prací ve výši 25 %, 65 % a 100 %. V časovém 

harmonogramu prací jsou tyto etapy označeny jako milníky, 

- záruční doba – po tuto dobu se mohou uplatňovat u zhotovitele reklamace při 

objevení vad na díle. 

- zajištění kurzu – dotace z Evropské unie je v eurech, ale konečnému příjemci je 

vyplacena v českých korunách. Můţe dojít k poklesu kurzu koruny vůči euru a 

to znamená, ţe příjemce dostane méně finančních prostředků. Bankovní instituce 

nabízejí moţnost zajišťování kurzu.    

Tato opatření by měla vést ke sníţení vlivu rizika na celkový projekt.   
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je seznámit se s jednotlivými kroky prováděcí studie, na 

jejímţ základě zhodnotíme smysl projektu, potřebné zdroje, informace o prostředí a 

finanční stránku. Jádrem práce bylo technicko-ekonomické zhodnocení projektu 

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ z důvodu jeho přijetí nebo odmítnutí. 

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Domaţlice je nutná z důvodu zastaralé 

technologie a nesplňování emisních standardů, které jsou dány Nařízením vlády č. 61/2003 

Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod a 

Směrnicí rady č. 91/271/EEC, o čištění městských odpadních vod. Dále pozbývá platnosti i 

vodoprávní povolení k provozování ČOV, které je vydáno na základě jiţ neplatného 

nařízení vlády. Je počítáno i s dalším rozvojem města. V průběhu let se bude počet 

obyvatel ţijících v Domaţlicích zvyšovat a přibudou i další průmyslové podniky. Pokud by 

se ČOV nerekonstruovala, její provozní kapacita by nestačila na připojení další 

uvaţovaných obyvatel respektive ekvivalentních obyvatel.  

O tom, zda je projekt z tohoto hlediska potřebný, je jasné. Důleţité je ale také vědět 

jaká bude ekonomická efektivnost projektu. K tomuto účelu byla vyuţita studie 

proveditelnosti, kde byly v jednotlivých krocích sepsány důleţité informace o projektu a na 

závěr bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení projektu, které je v prováděcí 

studii tou nejpodstatnější částí.  

V ekonomické části byly vyčísleny kapitálové výdaje na rekonstrukci, veškeré 

provozní náklady a očekávané příjmy z provozování ČOV. A projekt byl rozdělen na dvě 

varianty, první varianta počítala s dotací a druhá ne. Vyhodnocování se provedlo na 

základě metod ekonomické efektivnosti a vybrány byly metody čisté současné hodnoty a 

vnitřního výnosového procenta, které pracují s očekávanými příjmy a výdaji. Proto se 

nejprve muselo stanovit cash-flow. Obě metody jsou zaloţeny na diskontování 

očekávaných příjmů po zdanění a diskontování kapitálových výdajů. Diskontování se 

provádí pro přepočet budoucích příjmů a výdajů v jednotlivých obdobích na současnou 

hodnotu investice na základě diskontní úrokové míry neboli nejniţší míry výnosnosti. 

Další pouţitou metodou byla doba návratnosti, která udává, za jaké časové období bude 

projekt zaplacen z peněţních příjmů, získaných z provozu ČOV.    
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Na základě těchto zjištěných výsledků z ekonomického a technického hlediska, můţu 

konstatovat, ţe 1. varianta projektu je přijatelná a výnosová. Kdeţto druhá varianta bez 

dotace je nevhodná a nepřijatelná.       

Podle mého názoru by se studie proveditelnosti a s ní související technicko-

ekonomické zhodnocení efektivnosti projektů měla provádět u kaţdého projektu, protoţe 

je nezbytné, aby investor znal všechny potřené informace o projektu, kdyţ do něj bude 

investovat své peníze. Studii proveditelnosti lze vyuţít nejen ve stavitelství při 

rekonstrukcích a stavbě nových objektů, ale také v dalších průmyslových odvětvích. 

V automobilovém průmyslu při zavádění nových modelů, ve strojním průmyslu při 

zavádění nové technologie nebo těţbě nerostných surovin. Dále by se neměl opomíjet vliv 

rizik plynoucích z projektů, protoţe mohou ovlivnit celý průběh realizace projektu ať uţ 

jenom zanedbatelným způsobem nebo navýšením nákladů, prodlouţením doby výstavby 

nebo dokonce předčasným ukončením projektu. 

Cíl, který byl v mé diplomové práci vytyčen, jsem splnila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Drábková: Technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu  

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ 

2011                                                                                                                                      40 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

[1]  DOHÁNYOS, M., KOLLER, J., STRNADOVÁ, N.: Čištění odpadních vod. VŠCHT. 

Praha, 1998 

[2]  HAVLÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P., HLUŠTÍK, P., MIFEK R.: Stokování a čištění 

odpadních vod – modul 2 – čištění odpadních vod. Vysoké učení technické v Brně. 

Fakulta stavební, 2006 

[3]  ENVI-PUR, s.r.o. – Čištění odpadních vod – Kompaktní čistírny, [cit. 2011-01-15]. 

Dostupné na WWW:  

        <http://www.envi-pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz>. 

[4]  Realizační projektová dokumentace – Rekonstrukce ČOV Louny   

[5]  Projektová dokumentace: Technické zprávy -  „Intenzifikace ČOV Domažlice“, Aqua 

Procon s.r.o., 2005 

[6]  Biom :: Základní schéma čistírny odpadních vod s kalovým hospodářstvím, [cit. 2011-

01-15]. Dostupné na WWW:  

       <http://biom.cz/cz/obrazek/zakladni-schema-cistirny-odpadnich-vod-s-kalovym-

hospodarstvim>. 

[7]   VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. Vyd. Praha : 

Ekopress, 2006, 465 s., ISBN 80-86929-01-9 

[8]   HRDÝ, M.: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1.vyd. 

Praha : Aspi. 2006, 204 s., ISBN 80-7357-137-4 

[9]   HRDÝ, M.: Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. Západočeská 

univerzita v Plzni. Ekonomická fakulta, 2008 

[10] LEVY, H., SARNAT, M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. 1.vyd. Praha : 

Grada Publishing. 1999, 924 s., ISBN 80-7169-504-1 

[11] Strukturální fondy č. 9 – Příprava projektů – základní příručka. Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2000 

[12] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

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

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

[14] Směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod 

[15] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

[16] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

kanalizacích pro veřejnou potřebu 

[17] Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, [cit. 2011-01-30]. Dostupné na 

WWW: 

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_stav_ochrany_vod/$FILE/OOV-

Modra_zprava_CZ-20100322.pdf> 



Lenka Drábková: Technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu  

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ 

2011                                                                                                                                      41 

 

[18] Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Berounky za 

rok 2009, [cit. 2011-02-03]. Dostupné na WWW: 

<http://www.pvl.cz/files/zpr%C3%A1va%20BE%202009.pdf> 

[19] HNILICA, J., FOTR, J.: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a 

investičním rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2009. 264 stran, ISBN 978-80-

247-2560-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Drábková: Technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu  

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ 

2011                                                                                                                                      42 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 - Blokové schéma čistírny odpadních vod ........................................................ 5 

Obrázek č. 2 - Schéma lapáku štěrku ..................................................................................... 6 

Obrázek č. 3 - Jemné česle strojně stírané ............................................................................. 7 

Obrázek č. 4 - Situace kalového hospodářství ....................................................................... 9 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č.  1 - Znečišťující látky v odpadních vodách.......................................................... 2 

Tabulka č.  2 - Cíle pro zlepšení kvality vod ......................................................................... 3 

Tabulka č.  3 - Emisní standardy pro vypouštěné městské odpadní vody v mg/l .................. 4 

Tabulka č.  4 - Emisní standardy pro minimální účinnosti čištění vypouštěných ................. 4 

Tabulka č.  5 - Poţadavky na vypouštění odpadních vod podle Evropské směrnice ............ 5 

Tabulka č.  6 - Druhy lapáků písku ........................................................................................ 7 

Tabulka č.  7 - Potřebné strojní zařízení .............................................................................. 12 

Tabulka č.  8 - Rozdělení projektu na stavební objekty a provozní soubory ....................... 16 

Tabulka č.  9 - Zainteresované strany .................................................................................. 20 

Tabulka č. 10 - Porovnání naměřených hodnot u městských odpadních vod ...................... 23 

Tabulka č. 11 - Zdroje financování ...................................................................................... 24 

Tabulka č. 12 - Provozní náklady ........................................................................................ 26 

Tabulka č. 13 - Výnosy z provozu ČOV v roce 2010 .......................................................... 26 

Tabulka č. 14 – Simulace čisté současné hodnoty ............................................................... 29 

Tabulka č. 15 - Srovnání výsledků ekonomického zhodnocení obou variant projektu ....... 35 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1 - Cash – Flow ........................................................................................................ 27 

Graf č. 2 - Grafické znázornění vnitřního výnosového procenta ......................................... 32 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/drabkova/Dokumenty/DOMA/škola%20-%20Ing/KI/Diplomka/Drábková%20DRA096%20-%20Diplomová%20práce2.docx%23_Toc290840931
file:///D:/Documents%20and%20Settings/drabkova/Dokumenty/DOMA/škola%20-%20Ing/KI/Diplomka/Drábková%20DRA096%20-%20Diplomová%20práce2.docx%23_Toc290840934


Lenka Drábková: Technicko-ekonomické zhodnocení investičního projektu  

„Rekonstrukce ČOV Domaţlice“ 

2011                                                                                                                                      43 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.   1 – Dosaţitelné hodnoty koncentrací a účinností při pouţití nejlepší dostupné     

                         technologie 

Příloha č.   2 – Časový harmonogram prací 

Příloha č.   3 – Investiční náklady na projekt 

Příloha č.   4 – Výnosy z provozu ČOV a provozní náklady v jednotlivých letech ţivotnosti 

Příloha č.   5 – Cash-Flow 

Příloha č.   6 – Čistá současná hodnota (1. varianta) 

Příloha č.   7 – Grafické znázornění čisté současné hodnoty (1. varianta) 

Příloha č.   8 – Simulace čisté současné hodnoty 

Příloha č.   9 – Grafické znázornění simulace čisté současné hodnoty  

Příloha č. 10 – Čistá současná hodnota (2. varianta) 

Příloha č. 11 – Grafické znázornění čisté současné hodnoty (2. varianta) 

Příloha č. 12 – Vnitřní výnosové procento (1. varianta) 

Příloha č. 13 – Vnitřní výnosové procento (2. varianta) 

Příloha č. 14 – Doba návratnosti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


