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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce čištění odpadních vod 

územní části Kouty v obci Horní Suchá. V první části je popsána zmíněná lokalita 

a její vlivy na znečišťování potoka, jehoţ prostřednictvím je znepříjemňován ţivot 

občanů v okolní zástavbě. V další části je charakterizován problém, jakým 

způsobem se dá odvádět a čistit odpadní voda a jaké úskalí se musí řešit v rámci 

řešení koncepce. Dále je v práci začleněna legislativní část, která řeší návrh 

čištění odpadních vod a podmínky vypouštění vod do recipientu. Následně 

je popsán návrh koncepce, kde jsou porovnány jednotlivé způsoby čištění 

odpadních vod z hlediska nákladu, obsluhy a jiných aspektů. V závěru jsou 

zhodnocená jednotlivá řešení. Završení této práce je věnováno uváţenému 

doporučení, které z uvedených koncepcí je moţné pouţít s ohledem na místní 

podmínky. Celá práce je doplněna ilustrativními popisky jednotlivých čistíren 

a fotografickou přílohou oblasti. 

 

Klíčová slova: návrh, čistírna odpadních vod, lokalita Kouty, problematika, 

legislativa, varianty 
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SUMMARY 

My thesis deals with concept of regional wastewater treatment area of Kouty 

in the village of Horní Suchá. In the first part, there is described mentioned location 

and her influences on pollution of the river through which there is make unpleasant 

life of citizens in surrounding development. In the next part, there is characterized 

by a problem how divert and clean wastewater and what pitfalls must be solve 

in the proposal concept. Further, the study also included a legislative part which 

solves proposal of wastewater treatment and conditions of draining into 

the stream. Then is described the proposal concept in which compares the various 

methods of wastewater treatment in terms of charges, service other aspects. 

And the end, there are evaluated individual solutions. The completion of this work 

is devoted prudent recommendation which of these concepts can be used with 

regard to local conditions. My thesis is completed by illustrative descriptions 

of plants and photographic annex of area. 

 

Keywords: proposals, wastewater treatment plant, the Kouty locality, problems, 

legislation 
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1 ÚVOD 

Jiţ delší dobu jsem pozoroval ve svém okolí, kde ţiju, nevzhledně vyhlíţející 

drobný tok, který je doprovázen zápachem, linoucí se v bezprostřední blízkosti 

obyvatel, kteří obývají své domy v blízkosti bezejmenného toku.  Bezejmenný 

potok, který pramení nedaleko lesního porostu, je k mému údivu obohacen 

splaškovými vodami z našich domácností. Po vydatnějších sráţkách 

je v některých místech průtok téměř na hranici svého vylití z koryta kvůli svedení 

veškerých vod z oblasti. 

Rozhodl jsem se tuto problematiku okolí popsat v mé diplomové práci a spojit 

se současnými moţnostmi odvedení a čištění odpadních vod z lokality Kouty. 

V úvodu popisuji obec, včetně její polohy i s jejími současnými problémy. 

Dále se zabývám způsoby vedením stokové sítě, čištění vod a vytipoval jsem 

moţná úskalí a problémy, s kterými jsem se vypořádal, a které jsem pro svůj návrh 

zohlednil.  

Další část okruhu, se věnuji legislativě, která se dotýká všech oblasti návrhu 

koncepce čištění odpadních vod. Nejdůleţitějším parametrem je kvalita 

vyčištěných vod u odtoku z čistírny, který je sledován vládou, vycházející 

z Evropských úmluv a směrnic. V krátkosti se zmiňuji o problematice zacházení 

s dešťovými vodami a jejich současných trendech. 

V části odvedení odpadních vod je pojednáno s čím se musela obec 

vypořádat, kdo bude hradit a jak bude technicky vyřešena doprava odpadních vod, 

od nemovitosti. Pro úplnost jsem uvedl výměry a náklady kanalizační sítě. 

U jednotlivých koncepcí čištění odpadních vod popisuji technologii a obsluţnost. 

Pro přehlednost dokládám v tabulkách, náklady na pořízení společně s výdaji 

na provoz. Ilustrativní popis je rovněţ součásti jednotlivých čistíren. 

Na samotném konci práce je fotodokumentace uzemní části Kouty spolu 

s foto mapou celé územní části doplněna o přehledné popisy. 

Cílem této diplomové práce je posoudit vybrané varianty řešení a doporučit 

koncepci čištění odpadních vod územní části Kouty v obci Horní Suchá. 
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Obrázek č. 1 – recipient  

2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

Uplynulo několik let, kdy byl schválen zákon č. 367/1990 Sb. o obcích, který 

na bedra měst a obcí přenesl zodpovědnost za samostatné hospodaření 

s majetkovými právy s tím spojené pravomoci a odpovědnosti s oblasti odvádění 

a čištění odpadních vod a nakládaní s odpady z čistírenských procesů (Jáglová, 

Šnajdr, 2009).  

Není tomu jinak ani v obci Horní Suchá, která se nachází ve východním 

koutu České republiky, geograficky se nachází mezi městy Havířov, Český Těšín 

a Karviná v blízkosti hranic sousedního Polska. Rozlohou 980 ha a se 4.589 

obyvateli se řadí mezi středně velké obce regionu (http://www.hornisucha.cz/o-

obci.html). 

Z hlediska hydrologie je obec velice dobře situována a převáţná část obce 

bude v brzké době gravitačně odkanalizována novou stokovou soustavou 

k nejbliţšímu napojení na hlavní inţenýrskou sít spojující větší města, mezi 

kterýma je obec Horní Suchá geograficky situována. Lokalita Kouty, kterou 

se budu zabývat, je územní části obce, a patří do ní 92 nemovitostí s přilehlou 

zástavbou s přibliţně 330 obývajícími obyvateli. Uprostřed této oblastí protéká 

bezejmenný potok, který je dále zaústěn do hlavní vodoteče, s názvem Sušánka.  

V tuto chvíli jsou odpadní vody z lokality 

Kouty, spolu se splachy vozovek, svedeny 

do bezejmenného potoka gravitačně, blíţe 

nespecifikovanou gravitační jednotnou sítí 

s pravděpodobně velkým mnoţstvím balastních 

vod. Odváděním splaškových vod z domácností, 

předchází u jednotlivých nemovitostí septiky, 

které byly vybudovány, před více jak 20 lety. 

Není, známo do jaké míry je zajištěna funkčnost 

těchto septiků. 

V bezprostřední blízkosti potoka jsou, 

jak stávající nemovitosti, tak i novostavby. 
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Obrázek č. 2  – výusť stávající kanalizace 

 

 

Obrázek č. 3  – plocha  pro budoucí zástavbu 

 

 

U novostaveb jsou odpadní vody odváděny do ţumpy s následným vyváţením 

odpadních vod na velkou čistírnu odpadních vod. Tento způsob likvidace 

odpadních vod je velice nákladný, avšak z pohledu legislativy, je povolování 

ţumpy v součastné době nejjednodušším způsobem likvidace odpadních vod, 

v případě, ţe není moţnost připojení na veřejnou kanalizaci.  

Na základě informací 

od zaměstnanců obecního úřadu 

a některých obyvatelů Kout, jsou 

dešťové vody odváděny, jiţ zmíněnou 

nespecifikovanou stokovou jednotnou 

sítí, společně s odpadními vodami 

z domácnosti nebo několika dalšími 

trubními sítěmi, které jdou přes 

několik pozemku, kde končí 

v bezejmenném potoku.  

Dále po proudu toku, v blízkosti potoka, se nachází pozemky slouţící 

k zemědělským účelům, pro pěstování 

různých plodin. U těchto pozemku 

se dá předpokládat, ţe budou 

v budoucnosti schváleny územním 

plánem obce pro stavbu rodinných 

domů. Pak tedy nastane situace, 

kdy je třeba řešit odkanalizování 

a čištění odpadních vod i u nově 

postavených nemovitostí.  
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Obrázek č. 4  – zákal recipientu 

 

 

Obrázek č. 5  – morfologie terénu 

 

 

3 VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Z  pohledu občana, který se téměř denně pohybuje v lokalitě Kouty a kterého 

se bezprostředně týká problematika 

čištění odpadních vod z oblasti, bych 

vyjmenoval především negativní 

vlastnosti toku a těmi jsou zápach 

a zákal. Zejména v bezprostřední 

blízkosti toku, je zápach značný. 

V letním období a pří sníţeném tlaku 

ovzduší se tyto negativa jen umocňují.  

Lokalitu Kouty lze odvodnit gravitačně, ale nelze svézt její odpadní vody 

gravitačně do navazující uzemní části, která je odkanalizována tradičním 

způsobem. Úskalí spojené se svedením vod z lokality Kouty, se dá řešit 

technickým zařízením pro přečerpávání vody, zvýšily by se ale náklady 

na pořízení této čerpací stanice, její provozování, vybudovaní vlastní stokové sítě 

a vedení stokové sítě pod ţelezniční tratí, coţ má řadu technických a legislativních 

omezení.  

Příčinou znečištění v lokalitě jsou nemovitosti se svými splaškovými vodami 

z domácnosti, a proto se nabízí varianta čištění odpadních vod v centrální ČOV 

pro celou lokalitu Kouty nebo pro kaţdou nemovitost jedna domovní ČOV.  

3.1 Způsoby dopravy odpadních vod mimo zájmové území 

U splaškové kanalizace 

je snaha uplatnit co nejrychlejší 

odvedení veškerých odpadních vod 

mimo zájmové území. Koncepce 

takto navrţeného způsobu dopravy 

splašků je závislá zejména na, 

morfologii terénu a pouţité soustavě 

odkanalizování. Zejména jde 
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o dosaţení rychlosti průtoku odpadních vod v systému přesahující 0,7 m.s-1, která 

dokáţou strhnout běţně se vyskytující pevné substance v splašcích a zabránit tak 

jejich trvalému usazování. U plochých území tato snaha pro vytváření potřebného 

spádu vede k zakládání stok do zbytečně velkých hloubek a tím k zvýšení 

investičních nákladů. V ekonomicky podloţených případech lze vyuţít 

alternativních způsobů dopravy odpadních vod. Hlavní předností gravitační systém 

jasně hovoří: 

- dlouholeté zkušenosti 

- minimální, anebo ţádná spotřeba energie 

- technická jednoduchost vedoucí k nízké poruchovosti 

Naopak nevýhodou je, ţe:  

- investice do takového systému je finančně náročná, měl by tedy 

být navrhován a budován s důrazem na dlouhou ţivotnost. 

- V případě plochých území, gravitační splaškové systémy mívají potíţe 

s dosaţením potřebné samočisticí schopnosti potrubí (Jáglová, Šnajdr, 

2009).  

Způsob dopravy odpadních vod se dělí na: 

 Tradiční způsob dopravy odpadních vod – cílem klasické koncepce 

odvodnění je úplné a co nejrychlejší odvedení veškerých odpadních vod 

ze zájmového území gravitační trubní sítí. 

 Alternativní způsob odvádění odpadních vod – je odvádění odpadních 

vod způsobem tlakové, podtlakové a gravitační maloprofilové kanalizace 

(Hlavínek a kol., 2000).  

3.2 Volba soustavy k odvedení odpadních vod 

Volba varianty stokové sítě jde souběţně s rozhodováním o koncepci 

zneškodňování odpadních vod, např. ČOV. Rozhodnutí má vazbu i na návrh ČOV, 
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protoţe vyuţití zachovalé a způsobilé jednotné kanalizace vede k vyšším 

investičním i provozním nákladům na ČOV. Ekonomickou úvahu o tom, zda jsou 

vyšší náklady na nové stoky, nebo vícenáklady na poněkud větší ČOV, je nutné 

doplnit ekologickou rozvahou.  

V případě výskytu většího procenta znečištěných zpevněných ploch 

v zájmovém území, s následnými splachy z povrchu území, které mají vliv 

na jakost povrchových a podzemních vod, se především uplatňují systémy 

oddílných soustav. Zvolení oddílné kanalizace je snazší v oblastech, kde je moţné 

nakládání se sráţkovými vodami investičně výhodné. 

Existují tři základní typy stokových kanalizačních soustav pro odvedení 

odpadních vod. 

 Jednotná stoková soustava 

V rámci jednotné stokové soustavy jsou dopravovány veškeré odpadní vody 

společnou trubní sítí (Hlavínek a kol., 2000). 

 Oddílná stoková soustava 

U této soustavy je pro kaţdý druh vod navrţena samostatná trubní sít, různé 

druhy odváděných vod se vzájemně nemísí. Pouţitím oddílné stokové soustavy, 

je předpokladem, pro dosaţení spolehlivosti provozu a vysoké účinnosti čištění 

na čistírně odpadních vod, především díky minimálnímu mnoţství balastních vod 

a zcela vyloučení vod dešťových (Jáglová, Šnajdr, 2009).  

 Modifikovaná stoková soustava 

Tato stoková soustava vzniká kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy 

v rámci odvodňovaného území (Hlavínek a kol., 2000). 

3.3 Moţné způsoby čištění odpadních vod 

Pod tímto pojmem rozumíme porovnání variant nabízených koncepcí 

nejvýhodnějšího čištění odpadních vod s ohledem na technické, ekonomické 

a legislativní poţadavky. 
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Obrázek č. 6  – centralizované čištění 

 

 

 Intenzivní postupy 

Intenzivními postupy označujeme čištění v mechanicko-biologických 

čistírnách odpadních vod. Podle koncepce čištění rozlišujeme:  

a) Centralizované čištění – 

předpokládá vytvoření 

stokového systému 

odvádějící odpadní vody na 

jednu centrální ČOV pro 

celé řešené zájmové území 

obce či skupinu obcí.  

 

b) Decentralizované čištění – představuje čištění odpadních vod z řešené 

aglomerace na více malých ČOV nebo částečné pokrytí území akumulací 

odpadních vod v domovních ţumpách s pravidelným vývozem. 

c) Individuální čištění – je řešeno výstavbou domovních ČOV, případné 

zřízení septiku s dalším stupněm čištění nebo akumulaci odpadních 

vod v domovní ţumpě (Jáglová, Šnajdr, 2009).  

Stále více jdou do popředí decentralizované způsob čištění odpadních vod 

i pro řešení větších lokalit, jak uvádí Plotěný z Asociace čistírenských expertů 

na portálu TZB poukazuje na německý vzor, kde je uvedeno: 

„Nejznámější je například projekt v Lübecku, kde je decentrálně řešeno 

sídliště pro 20 000 EO a ukazuje se, že náklady na odvádění odpadních vod jsou 

o 20% nižší, než náklady na centrální čistírnu“ 

Pro moţnost čištění odpadních vod tzv. intenzivními postupy, je v kaţdé obci 

třeba uváţlivě hodnotit místní podmínky, existují poţadavky a moţné postupy. 

Při výběru je nutno znát: 

- vodohospodářské poměry v dané lokalitě 

- charakter zdroje odpadních vod 
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Obrázek č. 7  – znečištění recipientu 

 

 

- velikost recipientu a poţadavku a kvalitu vypouštěné vody, a to jak podle 

organického znečištění, tak podle hodnot dusíku a fosforu (Písařová 

a kol., 2003). 

 Extenzivní postupy 

Mezi extenzivními postupy čištění odpadních vod řadíme např. kořenové 

čistírny, čistírny na principy půdního filtru apod. Extenzivními způsobem 

zneškodňování odpadu jsou závlahy odpadními vodami a tradiční principy hnojení. 

Výhodné jsou tím, ţe vychází z přírodních principů, tím jsou nezávislé na jiných 

zdrojích, a proto jsou spojovány s nízkými provozními náklady.  

Z extenzivních postupů čištění odpadních vod, nelze pouţít ţádnou 

z nabízených variant v lokalitě Kouty. Důvodem je např. u kořenové čistírny velký 

zábor pozemků, závislost výkonu na obtíţně ovlivnitelných parametrech a s tím 

spojená celková účinnost čištění (Malý, Malá, 2006) a (Chudoba a kol., 1991). 

3.4 Vyjádření znečištění vody 

Měřítkem pro vyjádření znečištění vody, je průměrné mnoţství látek 

v gramech, vyprodukovaných jedním 

člověkem za den. V tab. č. 1 jsou 

uvedený bilanční hodnoty, připadající 

na jednoho obyvatele za den. Tyto 

hodnoty jsou brány ze specifické 

produkce odpadních vod a jsou téměř 

shodné z denní spotřebou vody 

150 litrů na jednoho obyvatele (Malý, 

Malá, 2006).  
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Tabulka č. 1 

 

Celkové usaditelné a 
neusaditelné [mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 
N 

[mg/l] 
P 

[mg/l] 

Produkce celková 

Nerozpuštěné látky 55 30 1 0,2 

Rozpuštěné látky 125 30 10 2,3 

Látky celkem 180 60 11 2,5 

 Produkty metabolizmu 

Látky celkem 110 - 10 1,6 

3.5 Stanovení přítoku na ČOV 

Mnoţství a kvalita na přítok ČOV je ovlivněna uţivateli vody, charakterem 

oblasti a stavem stokové sítě. Přesto lze u splaškových odpadních vod vysledovat 

určitou pravidelnost v průtokovém mnoţství související s ţivotním rytmem 

v průběhu dne, týdne i roku. Platí zásada, čím menší je zdroj odpadní vody, 

tím je kolísání průtoku výraznější (Malý, Malá, 2006). 

Dalším způsobem pro zjištění mnoţství vody je vycházet z vody 

vyfakturované, která je přibliţně rovná mnoţství vody dodané pro jejich potřebu. 

Výjimkou je voda pouţívaná k zalévání, z níţ se nevrací nic. Balastní vody 

stanovujeme měřením nebo odhadem s přihlédnutím na stav stokové sítě a oblasti 

odkanalizování (Hlavínek a kol., 2000) a (Herle, Bareš, 1990). 

3.6 Moţné negativní vlivy působící na recipient 

Nejvýznamnější negativní vlivy vypouštění odpadních vod do vodních toků 

a nádrţí lze shrnout do několika bodů: 

a) Zanášení koryta řek suspendovanými usaditelnými látkami, 

příp. znečišťování břehů plovoucími látkami unášenými vodou. 
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Obrázek č. 8  – technologie ČOV 

 

 

 

 

b) Estetické a organoleptické závady, coţ jsou např. pachové vlastnosti 

vody. 

c) Vyčerpání rozpuštěného kyslíku, především mikrobiálním rozkladem 

organických látek, čímţ dochází ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody a také ke znemoţnění ţivota vyšších organismů. 

d) Epidemiologické závady vlivem přítomnosti patogenních organismů, 

kterými jsou bakterie, prvoci, červi aj. 

e) Kontaminace vody toxickými nebo jinak škodlivými látkami. 

f) Přísun látek způsobujících eutrofizaci povrchových vod. 

g) Zvyšování obsahu rozpuštěných látek ve vodě 

h) Změna teploty, především její zvyšování. S tím rostoucí teplotu, 

klesá rozpustnost kyslíku a tím dochází k poklesu jeho mnoţství.  

3.7 Poţadavky na technologii čištění 

Pokud chceme odpadní vodu zbavit všech znečišťujících látek 

nebo její převáţné většiny, musíme 

zařadit za sebou několik zcela 

rozdílných procesů čištění. 

Jednotlivě je můţeme nazvat 

jednotkovými operacemi. Postupy, 

které na sebe jednotlivě navazují, 

nazýváme, technologická linka 

čištění. Volba a řazení procesů 

do technologické linky záleţí 

na charakteru znečištění 

a na splnění následujících poţadavků:             
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a) Proces musí být účinný. 

b) Proces musí vykazovat určitou ekonomickou přijatelnost. 

c) Proces by měl být nenáročný na spotřebu energie. 

d) Proces je volen tak, aby nevnášel do čištěné odpadní vody další 

znečišťující látky (Dohányos a kol., 1998). 

4 PLATNÁ LEGISLATIVA 

4.1 Legislativa EU 

Rada Evropských společenství přijalo směrnici 91/271/EHS 

ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod a uvádí: 

 „Směrnice se týká odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod 

a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem této 

směrnice je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění výše 

uvedených odpadních vod.“             

4.2 Legislativa ČR 

Hlavními předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 

s odpady z čistírenských procesů v ČR uvádím: 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Naplňování těchto zákonů je uskutečňováno prostřednictvím právních norem 

legislativního sytému v ČR, zejména prostřednictvím směrnic, vyhlášek 

a nařízeními vlády, které jsou podřízené výše uvedeným zákonům (Jáglová, 

Šnajdr, 2009).  

4.2.1 Kvalita vypouštění odpadních vod 

„Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění 

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

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivých oblastech, ve znění nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb.“ v souladu s právem Evropské unie stanoví: 

- ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé 

oblasti a pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových ovlivňujících 

kvalitu v citlivých oblastech 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, 

které jsou vyuţívány nebo u kterých se předpokládá jejich vyuţití jako 

zdroje pro pitné vody 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou 

vhodné pro ţivot a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

ţivočichů 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou 

vyuţívány ke koupání osob 

- náleţitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a kanalizace 

- seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek 
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Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových rozlišujeme: 

 

 emisní standardy – jsou limitní hodnoty ukazatelů ve vypouštěné 

odpadní vodě, stanovené závazně pro jednotlivá odvětví průmyslu 

i pro městské odpadní vody.  

 

 emisní limity – nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění 

odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění 

vod do vod povrchových.   

 

 imisní standardy – nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného 

znečištění povrchových vod v jednotkách hmotnosti, radioaktivity nebo 

bakteriálního znečištění na jednotku objemu. (sbírka, zákonů, citace) 

 

 cílové emisní limity – emisní limity, které musí být plněny od data 

stanoveného v povolení.  

 

 typem emisních standardů a limitů – vyjadřujeme jako: 

 

- koncentrace v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr 

- minimální účinnost čištění v čistírně odpadních vod v procentech 

- mnoţství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky 

nebo skupiny látek za určité časové období 

- poměrné mnoţství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky 

nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti nebo suroviny pouţité při výrobě 

nebo výrobku 
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Obrázek č. 9  – DČOV 

 

 

 

 

4.2.2 Stanovení limitních ukazatelů znečištění odpadních vod 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových povolují obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností tzv. vodoprávní úřady. Tyto úřady od 1.1.2010 stanoví, 

v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových cílové emisní limity 

kombinovaným způsobem tak, aby imisní standardy a jakostní cíle byly dosaţeny 

v poţadovaných lhůtách při respektování principu, ţe poţadavek vodoprávního 

úřadu nesmí být nad rámec definovaný nejlepší dostupnou technikou ve výrobě 

a nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod. 

Kombinovaný přístup ke zdrojům znečištění znamená podle rámcové 

směrnice 2000/60/ES, poţadavek zavedení emisí na základě nejlepších 

dostupných technologií nebo jen BAT. 

BAT je výrazem pro nejúčinnější a nejpokročilejší 

stupeň vývoje pouţité technologie zneškodňování nebo 

čištění odpadních vod, která je vyvinutá v měřítku 

umoţňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek a zároveň je nejúčinnější 

pro ochranu vod (Jáglová, Šnajdr, 2009).  

Pro menší čistírenské objekty tzv. domovní 

čistírny odpadních vod často uváděné po zkratkou 

DČOV, s velikostní kategorií do 50 ekvivalentních 

obyvatel a které se označují certifikací CE, 

dle technických poţadavků na výrobek podle ČSN EN 

12566-3, jsou minimální přípustné účinnosti stanoveny 

v tab. č. 2. 

U DČOV podle třídy dvě a tři je poţadována vyšší účinnost čištění. Pro můj 

návrh čištění OV v lokalitě Kouty, podle třídy jedna, je počítáno s obvyklým 

řešením pro většinu lokalit. Při povolování DČOV postačuje, ohlášení 

vodoprávnímu úřadu, který se řídí zvláštním ustanovením pro kategorii výrobku 

označované CE. 
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Tabulka č. 2 

Třída DČOV 
CHSKCr 

[mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 

NL 

[mg/l] 

N-NH4+ 

[mg/l] 

Pcelk 

[mg/l] 

I 70 80 90 - - 

II 75 85 90 75 - 

III 75 85 95 80 80 

 

Nutno uvést, ţe podle návrhu z technické zprávy, která se zabývá 

odkanalizováním a čištěním odpadních vod v lokalitě Kouty, je uvedena ČOV 

zatřízena do kategorie, nepřesahující 500 ekvivalentních obyvatel. Níţe v tab. č. 3 

jsou uvedeny dosaţitelné hodnoty koncentrací a účinností při pouţití nejlepší 

dostupné technologie. 

Tabulka. č. 3 

Kategorie 

ČOV [EO] 

CHSKCr [mg/l] BSK5 [mg/l] NL [mg/l] 

koncentrace účin-

nost 

[%] 

koncentrace účin-

nost 

[%] 

koncentrace 

p m p m p m 

< 500 110 170 75 30 50 85 40 60 

 

Vysvětlivky: 

- hodnoty p – přípustné koncentrace nejsou roční průměry a mohou být překročeny 

v povolené míře podle přípustného počtu vzorků nesplňující formulované limity „p“ 

ve vypouštěných odpadních vodách v období posledních 12 měsíců. Stanovení se 

provede typem vzorků A nebo B nebo C podle nařízení vlády č.23/2011 Sb., 

v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu  
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- hodnoty m – maximální hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění vypouštění 

odpadních vod jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku A, 

kterým je dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků 

stejného objemu v intervalu 15 minut. Tento typ vzorku se použije pouze pro 

městské odpadní vody čištěné na čistírenském zařízení s dobou zdržení 

minimálně 24 hodin pro roční množství do 200 t ročně v ukazateli CHSKCr, 

přitékající do čistírny odpadních vod 

- účinnost – minimální přípustná účinnost čištění vypouštěných odpadních vod 

v procentech (minimální procento úbytku) 

- CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku, tzn. ukazatel znečištění; jeho hodnota 

(uváděná obvykle v mg/l) vypovídá, jak velká část znečištění je organického 

původu; vody z domácností mají průměrnou hodnotu obvykle 600 - 800 mg/l, 

vyčištěné vody pak obvykle méně než 100 mg/l 

-  BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, tzn. biologický ukazatel znečištění, 

jehož hodnota uváděná v (mg/l) vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky 

čistitelná; vody z domácností mají průměrnou hodnotu obvykle 300 - 400 mg/l, 

vyčištěné vody pak obvykle méně než 30 mg/l 

-  EO – ekvivalentní obyvatel je producentem odpadních vod a jehož uměle 

zavedená jednotka, představuje produkci odpadní vody 150 l/den a produkci 

znečištění 60g BSK5 za den 

- NL – nerozpuštěné látky, tj. ukazatel, jehož hodnota (v mg/l) vypovídá, kolik 

nerozpuštěných látek (vloček apod.) je ve vodě, na odtoku u fungujících ČOV 

je obvyklé NL do 25 mg/l 

4.2.3 Legislativa hospodaření s dešťovými vodami 

V součastné době zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím vyhlášek 

č. 268/2001 Sb. a vyhlášky č. 269/2009 Sb., řeší, jak se má postupovat při, 

nakládaní se sráţkovými vodami. V minulosti bylo uplatňováno co nejrychlejší 

odvedení vod z území, coţ mělo za následek např. změny klimatu, zrychlení 

odtoku s postupnou erozí koryt vodních toků. V současnosti jsou uplatňovány 

přednostně principy vsakování sráţkových vod a odvádění vod kanalizací. Jsou 

známy i jiné koncepce, které jsou úspěšně provozovány v zahraniční a které 
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Obrázek č. 10  – asfaltová komunikace 

 

 

se dají aplikovat i u nás. Těmito postupy jsou především podmínky 

pro zadrţování, vsakování i vyuţívání dešťových vod jako zdroje vody.  

5 ZPŮSOB ODVEDENÍ ODPADNÍCH VOD 

Problematikou likvidace odpadních vod, se obec Horní Suchá zaobírá 

jiţ řadu let. Momentálně se obec nachází ve fázi, kdy vyřešila mnoha úskalí, mezi 

které patří vypořádaní se, s majiteli nemovitosti, ve věci věcných břemen v podobě 

budoucí stokové sítě, vedené přes pozemky těchto vlastníků. 

5.1 Projektová část 

Jsou zajištěny a profinancovány prostředky ve výši 1 400 000 Kč, 

na projektovou část, která řeší odkanalizování celé obce a čištěním odpadních vod 

z lokality Kouty. Investiční záměry obce týkající se odvedením a čištěním 

odpadních vod, jsou čerpány v plné výši z rozpočtu obce a to i v případě 

neposkytnutí dotačního titulů z Evropské Unie.   

5.2 Realizační část 

Vzhledem k projektu, který řeší moţnou variantu čištění a odkanalizování 

odpadních vod z lokality Kouty, mi byla poskytnuta k nahlédnutí se souhlasem 

starosty obce Horní Suchá, technická 

zpráva. Z ní je zřejmé, ţe odpadní 

splaškové vody z lokality Kouty, jsou 

odvedeny gravitačně, oddílnou 

soustavou z PVC DN 250 a DN 300. 

Pro dešťovou vodu jsou i nadále 

vyuţívány stávající sítě, které jsou 

vedeny v lokalitě Kouty a svedeny 

do recipientu. Nově vybudována stoková 

soustava povede jak pod stávající 

asfaltovou komunikaci s ohledem 
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na jiţ vedené inţenýrské sítě, tak i mimo stávající sítě v zeleném pásu mimo 

komunikace. Odbočení od stokové sítě k jednotlivým nemovitostem, je při hranici 

vlastníků pozemků ukončeno kanalizační šachticí, která slouţí jak pro moţnost 

napojení na kanalizační přípojku, tak i ke kontrolní a čistící činnosti provozovatele 

sítě. Pokud se nemovitosti připojí na uliční síť, stávající septiky u starších 

zástaveb a ţumpy u novostaveb mohou plnit funkci dešťových jímek k následné 

závlaze zahrad vlastníků nemovitosti. 

5.3 Nákladová část  

Rozhodnutím obce Horní Suchá je, ţe samotnou PVC domovní přípojku, 

občanům uhradí. Výkopové práce si zajistí na své náklady majitele kanalizačních 

přípojek, avšak v ojedinělých případech jsou hrazeny obcí i tyto zemní výkopové 

práce pro uloţení kanalizačních přípojek. Jednotlivé výměry a náklady spojené 

se zřízením oddílné stokové soustavy jsou uvedeny v tab. č. 4.  

Tabulka č. 4 

Délka kanalizace 1 794 m  

Cena kanalizace 13 400 000 Kč 

Délka přípojek  1 547 m 

Cena PVC přípojek a šachtic  860 000 Kč 

6 ROZPRACOVÁNÍ MOŢNÝCH VARIANT 

6.1 Centrální čištění odpadních bod 

Jedná se o centralizovaný způsob čištění splaškových vod v mechanicko-

biologické čistírně ze všech nemovitostí, která je podmíněna existencí splaškové 

kanalizace, vhodnou konfiguraci terénu a soustředěnou zástavbou obce. 
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Obrázek č. 12  – objekt pro technologii ČOV 

 

 

 

 

Obrázek č. 11  - plocha pro umístění ČOV 

 

 

 

 

Předčištěné odpadní vody jsou zaústěny do bezejmenného potoka v lokalitě Kouty 

(Písařová a kol., 2003). 

 

Odpadní vody jsou přivedeny kanalizaci do čerpací jímky, která je součástí 

ČOV. Celá čistírenská technologie je 

umístěna v nově postavené budově. 

K objektu jsou přivedeny inţenýrské 

sítě a nově zřízená příjezdová 

komunikace. Propojení ČOV 

s recipientem je řešeno vyústním 

odtokovým potrubím. Součásti ČOV 

je oplocení celého objektu. 

6.1.1 Popis ČOV  

Funkce biologického čištění je zaloţena na aktivačním principu s vyuţitím 

jemnobublinová aerace. Aktivace je navrţena jako nízkozatíţený systém 

s vysokou hodnotou stáří kalu 

a aerobní stabilizaci kalu, s moţností 

doplnění o chemické sráţení fosforu. 

Čistírna odpadních vod je navrţena 

na základě poskytnutých údajů 

zadavatele a s přihlédnutím 

ke směrným číslům roční spotřeby 

vody dle vyhlášky č. 484/2001 Sb., 

a ČSN 75 640. 

Navrţena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, jejíţ technologické 

komponenty se nachází pod hladinou, jsou vyrobeny z korozivzdorné austenitické 

oceli. Konstrukční prvky umístěné nad hladinou jsou vyrobeny z ţárově zinkované 

oceli. Celá technologie se integruje do kompaktního celku, který obsahuje veškeré 

stupně čištění:  
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Obrázek č. 14  – odvodněný kal 

 

 

       Obrázek č. 13  - technologické komponenty 

 

 

 

 

- mechanické čištění 

- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací 

- separaci 

- aerobní stabilizaci a uskladnění kalu 

- měření mnoţství odpadních vod 

6.1.2 Obsluha a řízení ČOV 

ČOV je řízena na základě automatického provozu jednotlivých strojů. 

Vybavení umoţní nastavení reţimu dle skutečného zatíţení ČOV. V případě 

poruchy je provozovatel vyrozuměn tzv. přenosem poruch pomocí GSM.   

V případě potřeby provozovatele, lze ČOV vybavit ASŘTP, umoţňující 

automatický, bezobsluţný chod zařízení, 

sběr a vyhodnocení měřených údajů, 

vyhodnocení měřených údajů, registraci 

a hlášení poruchových stavů. Takto 

popsaný automatický systém řízení, 

má výhodu oproti obsluhy ČOV 

a to hlavně v úspoře nákladů 

na obsluţnost technologické linky. 

Obsluha ČOV je zajištěna 

provozovatelem s četností dle stavu 

automatizace provozu. Opravy, servis 

a údrţba technologického zařízení 

a odvoz vytěţených shrabků, písku 

a kalu budou zabezpečeny 

provozovatelem. Povinnosti obsluhy jsou 

uvedeny v provozním a manipulačním 

řádu ČOV. Nízkozatěţovaná aktivace 

pouţitá pro čištění odpadních vod 
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zajišťuje aerobní stabilizaci kalu. Aerobně stabilizovaný kal je odváţen k dalšímu 

zpracování. V čistícím procesu odpadních vod vznikají odpady, které se řídí 

zatříděním dle zákona o odpadech č. 381/2001 Sb., v platném znění. 

Pro přehlednost jsou odpady vznikající při čištění popsány v tab. č. 5  

Tabulka č. 5 

Název druhu odpadu Mnoţství odpadu [kg/rok], [m3/rok] 

Hmotnost shrabků 1 500 – 2 000  

Objem z lapáku štěrku a písku 2,54   

Objem kalu    100 

6.1.3 Pořizovací náklady na ČOV 

Náklady na výstavbu ČOV jsou uvedeny v Tab. č. 6.  

Tabulka č. 6 

Stavební opatření  Cena [Kč] 

Stavební část  3 384 000 

Technologie ČOV 1 575 000 

Přeloţka kabelu VN 211 000 

Příjezdová cesta a zpevněné plochy 208 000 

Vyústní objekt 181 000 

Oplocení 106 000 

Přípojka NN 57 000 

Vodovodní přípojka 51 000 

Celkové náklady 5 773 000 
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6.1.4 Mnoţství OV 

Předpokládané mnoţství odpadních vod z objektů bylo zjištěno na základě 

třech navštívených nemovitosti, které jsou převzaty z vody fakturované. 

Pro přehlednost jsou uvedeny v tab. č. 7. 

Tabulka č. 7 

Objekt 
Mnoţství 
[m3/rok] 

Osoby    
Spotřeba na 

osobu       
[litr/den] 

Průměrné 
mn. OV na 

osobu            
[m3/rok] 

A 117 3 106,8 39 

B 150 4 102,7 37,5 

C 202 5 110,7 40,4 

6.1.5 Příjmy provozovatele v podobě stočného 

Obec Horní Suchá jako investor, by mohla být provozovatelem ČOV 

jak je tomu předkládáno v technické zprávě. Podle návrhu ze zprávy 

o provozování ČOV, kterou si obec nechala vypracovat, není pro Horní Suchou 

jako provozovatele ČOV výhodná, i za předpokladu, ţe odhadované provozní 

náklady dostatečně pokryjí příjmy se zavedením stočného.  

Předpokladem je, ţe provozovatelem ČOV bude společnost, která bude 

zajišťovat provoz kanalizace z celé obce Horní Suchá. V tomto případě 

se vynaloţené finanční prostředky obce na vybudování kanalizace a ČOV vrací 

na základě smlouvy uzavřené mezi těmito subjekty, ve formě příjmů z pronájmu 

od budoucího provozovatel této kanalizace. 

Provozovatel, podle zákona zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, má nárok 

na tzv. stočné, za odvedení a čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.  
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Obrázek č. 15  – možné místo pro DČOV 

 

 

Předpokládá se, ţe cena vody postupně nebo skokově poroste, na průměrné 

ceny v západních zemích, které jsou téměř dvojnásobné, neţ je průměrná cena 

vody v ČR. V součastné době je růst cen vody regulován ministerstvem, 

s meziročním nárůstem o 6,6%, uvádí český statistický úřad. Předpokladem je, 

ţe cena vody za 5-7 let bude 5 EUR za m3 (http://voda.tzb-info.cz/6993-cena-

vody-predpoklady-vyvoje). 

Předpokládané výlohy obyvatele na rok jsou uvedeny v tab. č. 8.  

Tabulka č. 8 

 Prům. mnoţství OV na osobu/rok 39 m3 

Stočné v roce 2011 28,97 Kč/m3 

Náklady na osobu/rok                                                                                     1 130 

6.2 Individuální čištění odpadních vod  

Tento individuální způsob, představuje čištění odpadních vod z jednotlivých 

staveb, přičemţ počet napojených obyvatel nesmí převýšit hodnotu na, kterou 

je daná domovní čistírna navrţena. Je podmíněn vhodnou konfiguraci terénu, 

se soustředěnou nebo rozptýlenou zástavbou v obci.  

Dle mého návrhu, můţe být 

pojednána koncepce čištění 

odpadních vod v lokalitě Kouty, jako 

samostatně stojící čistírna pro kaţdou 

nemovitosti s napojením do oddílné 

stokové sítě určené pro odvedení 

předčištěných odpadních vod 

se zaústěním do bezejmenného 

potoka.  

 Počet jednotlivých čistíren s kapacitou do 5 ekvivalentních obyvatel 

by představovalo připojení k 92 nemovitostem.  

http://voda.tzb-info.cz/6993-cena-vody-predpoklady-vyvoje
http://voda.tzb-info.cz/6993-cena-vody-predpoklady-vyvoje
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Obrázek č. 16  – manipulace s čistírnou  

 

6.2.1 Popis DČOV  

Podle ČSN EN 12566-3+A1 je domovní čistírna ta: 

 „u které všechny prefabrikované dílce byly předem vyrobeny 

nebo smontovány na místě jedním výrobcem a které jsou zkoušeny jako celek.“  

Pro výběr čistírny jsem zvolil balenou čistírnu domovních odpadních vod, 

která je v normě ČSN EN 12566-3+A1 uvedena jako:  

„Prefabrikovaná ve výrobním závodě vyrobená čistírna, ve které se domovní 

odpadní vody mohou čistit tak, aby byla dosažena jejich deklarovaná jakost.“  

U balených čistíren jde 

ve většině případů o výrobek, 

pouţívaný na čištění odpadních vod, 

který pak podléhá zvláštnímu 

reţimu, podle evropských norem. 

Mohu se pak dodávat jen výrobky 

s označením CE, odzkoušené podle 

postupů v Evropské normě. 

 Funkce čistírny je zaloţena na principu mechanicko-biologickém čištění, 

kde aktivaci jako způsob čištění, zajišťují mikroorganismy doplněný 

o jemnobublinný provzdušňovací systémem. Nízkozatíţený systém aktivace 

dosahuje vysoké hodnoty stáří kalů, s aerobní stabilizací kalů. Domovní čistírna 

můţe být doplněna, za účelem zvýšení stability provozu a zlepšení odtokových 

parametrů, o membránové filtry nebo nosiče biomasy, pouţitím tohoto řešení 

se zvýší pořizovací náklady na takto vybavenou čistírnu. 

Domovní čistírna odpadních vod je navrţena na základě ČSN EN 12566-

3+A1. 
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Obrázek č. 17  – uspořádání DČOV 

 

 

Obrázek č. 18  – uspořádání DČOV 

 

 

Technologie je osazena ve válcové nádrţi z polyetylenu, která je umístěna 

do země a shora uzavřena poklopem. Nádrţ je rozdělena na:  

 

- usazovací a kalový prostor 

- aktivační prostor  

- akumulační prostor 

- dosazovací prostor 

 

Celá technologie čistírny je zabalena do kompaktního celku, který obsahuje 

veškeré stupně čištění:  

 

- mechanické čištění 

- biologické aktivační čištění  

- separaci  

- aerobní stabilizace kalu 

6.2.2 Obsluha a řízení DČOV 

Při uvedení kaţdé čistírny odpadních vod do provozu nastává povinnosti 

obsluhy, kterou z velké části tvoří samotní majitelé těchto čistíren bez větších 

znalostí o fungování čistírny, řídit se provozním a manipulačním řádem dané 

čistírny.  

V současnosti se výrobci při návrhu čistíren řídí standardy, které předurčují, 

ţe DČOV je výhradně pouţívána pro čištění splaškových vod, kde vliv nízkých 

teplot a působení negativních faktorů je vyloučen. A proto malé domovní DČOV 

po stránce technologické mají předpoklad, pro dosaţení vysokého stupně čištění. 

Problém je však často ve způsobu provozování, coţ znamená, ţe pokud se podaří 
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zavézt efektivní systém provozování a kontroly provozu, pak jsou tyto technologie 

z hlediska čištění přinejmenším rovnocenným řešením centrálním systémům 

(http://www.asio.cz/images/jaro2009.pdf). 

Provoz malých ČOV, můţe být zajištěn trvalým dozorem, např. výrobcem 

ČOV, případně osobou proškolenou od výrobce. Teoreticky je dán předpoklad 

pro to, ţe DČOV bude lépe fungovat, z důvodu odborné fundovanosti pracovníka. 

Zahraniční zdroj v tab. č. 9 uvádí, srovnání funkce ČOV z odborným dozorem 

a bez dozoru.  

Tabulka č.9 

 

V těchto případech sice nastává povinnost majitele čistírny provozovateli 

platit za dohled nad DČOV, ale je to vyváţeno sníţením počtu odběrů vzorků, 

kterou by musel jinak plnit vůči vodoprávnímu úřadu.  
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            Obrázek č. 19  – zařízení pro přenos dat 

 

 

Provozovatel by mohl v případě 

provozování většího počtu DČOV, 

pouţít řízení čistíren pomocí 

telemetrie, která má své opodstatnění, 

v dálkovém přenosu. 

 

6.2.3 Pořizovací náklady na DČOV 

Náklady na výstavbu domovní čistírny jsou pro přehlednost uvedeny 

v tab. č. 10. PVC domovní přípojka je součásti nové oddílné kanalizace, kterou 

hradí obec, a proto není do nákladu na domovní čistírnu zahrnuta. Stavební 

připraveností se rozumí hloubení jámy, betonová deska pod čistírnu a obsypaní 

čistírny jemným materiálem.  

Tabulka č.10 

Náklad Cena [Kč] 

Projekt 3 000 

DČOV 33 000  

Stavební připravenost 12 000 

Domovní přípojka - 

Celkem 48 000  

6.2.1 Náklady na provoz DČOV 

Předpokládané náklady na provoz čistírny, které jsou uvedeny v Tab. č. 11 

jsou vztaţeny na celkové roční provozní náklady, s uvaţovaným počtem čtyř osob 

pouţívající jednu DČOV.  
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Aerobně stabilizovaný kal z čistírny, bude odváţen k dalšímu zpracování, 

fekálním vozem dvakrát ročně.  

Cenu sluţby za dohled nad DČOV přesně nelze vyčíslit, protoţe v součastné 

době, podle ústního sdělení jednoho renomovaného českého výrobce DČOV, 

je zkušenost s plošným provozováním DČOV malá. Výrobce uvádí, na základě 

svých dosavadních zkušeností a při správném způsobu pouţívaní čistírny, 

ţe provozní roční náklady nepřesahují tisíc korun českých.  

U certifikovaných DČOV (opatřené označením výrobku CE) a provozované 

pověřenou osobou, je četnost odběrů vzorků, jedenkrát za dva roky. Cena jednoho 

rozboru vzorku je přibliţně tisíc korun.  

Tabulka č. 11 

Náklady Mnoţství Kč/rok 

Spotřeba el. energie 296 kWh/rok 1 600 

Odborný dohled 1 000 

Likvidace kalu 1,2 m3/rok    700 

Odběr vzorku    500 

Celkem                                                                                                            3 800 

Náklady na osobu/rok                                                                                       950 
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7 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Zvolením shodného způsobu čištění odpadních vod za pomocí aktivace 

u obou koncepcí, dává dostatečně na zřetel to, ţe proces čištění zaloţený 

výhradně na mikroorganismech, je jednoduchým a účinným řešením.  

Pro celou lokalitu Kouty s centralizovaným způsobem čištění odpadních vod 

jasně hovoří přínosy, kterými jsou: 

- zlepšení ţivotních podmínky obyvatel v blízkosti bezejmenného toku 

- vytvoření ţivotních podmínek pro ţivočichy, kteří by se jinak 

v tak znečištěném toku nenacházeli 

- změnou územního plánu pro stavbu RD a vybudováním kanalizace 

v lokalitě Kouty, přiláká obec nové občany 

- pohodlí občana v záleţitosti odvedení odpadních vod 

 

V neprospěch koncepce hovoří: 

- vynaloţení vysokých finančních prostředků obce na zřízení soustavy a ČOV 

- povinnost občanů platit za sluţby spojené s čištěním odpadních vod 

- zábor pozemku ČOV a narušení okolí provozem z procesu čištění OV 

 

Individuální způsob čištění odpadních vod, představuje domovní čistírnu u 

kaţdé nemovitosti, jejíţ přednosti a přínosy jsou: 

- zlepšení ţivotních podmínky obyvatel v blízkosti bezejmenného toku 

- vytvoření ţivotních podmínek pro ţivočichy, kteří by se jinak 

v tak znečištěném toku nenacházeli 

- nízké pořizovací náklady a stabilní provozní náklady 

- zkrácení investice na pořízení DČOV v důsledku rostoucí ceny vody 

- roční úspora na provoz oproti větší ČOV   
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- moţnosti sníţení nákladu na provoz čistírny např. elektrické energie 

vyuţitím obnovitelných zdrojům 

- s ohledem na ekosystém je moţnost dočištění předčištěných vod 

např. v biologickém rybníku 

 

V neprospěch koncepce hovoří: 

- trvalý dohled nad provozováním  

- v průběhu ţivotnosti čistírny nutno investovat do zařízení, které je součásti 

DČOV 

- ztráta pohodlí v záleţitosti odvádění odpadních vod 

 

Ve chvíli, kdy jsem začal řešit téma týkající se odkanalizování a čištění 

odpadních vod z lokality Kouty v obci Horní Suchá, nebyla dořešena otázka 

odvedení odpadních vod. 

 Proto jsem ve své diplomové práci popsal dva moţné způsoby, které jsem 

dále rozepsal z hlediska technického a ekonomického. Po zohlednění všech 

okolností jsem se přiklonil k individuálnímu způsobu čištění odpadních vod, který 

je výhodnější pro občany po ekonomické stránce i přesto, ţe by si museli zřídit 

na své náklady domovní čistírnu odpadních vod. 

V tuto chvíli kdy je jasně rozhodnuto o způsobu odkanalizování, čištění 

odpadních vod a napojení nemovitosti pomocí domovní přípojky, dává obec 

občanům na zřetel, ţe bude moţné se připojit na nově vybudovanou kanalizaci. 

Od nich teď očekává jako vstřícné gesto napojení na kanalizační sít a proto není 

za těchto podmínek pouţití individuálního způsobu čištění odpadních vod vhodné. 

A proto se přikláním i s ohledem na příznivější dopad pro ekosystém 

ve prospěch centrálního způsobu čištění. Individuální způsob čištění odpadních 

vod, tak jak jsem ho popsal ve své práci, je reálné pouţít pro obce, které mají 

omezené moţnosti financování svých projektů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ASTŘP automatický systém řízení technologických procesů 

BAT  best available technique 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DČOV  domovní čistírna odpadních vod 

MŢP      ministerstvo ţivotního prostředí 

OV  odpadní voda 

GSM  group speciál mobile 

PVC  polyvinylchlorid 

RD  rodinný dům 

TZB  technické zařízení budov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


